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HAPTONOMISCH CONTACT

De Nederlandse Vereniging voor Haptonomie stelt zich ten doel de
communicatie te bevorderen tussen hen die in de haptonomie zijn gelnteresseerd en/ofopgeleid, en dat in de breedst mogelijke zin.

Tijdschriftvan de Nederlandse Vereniging voor Haptonomie
Redactie

Ton Bergman, hoofdredacteur
Mia van Luttervelt, secretariaat
Michiel Reinders, financi~n
Ingrid Ram, eindredactie
Redactieadviesraad

Hans van Slooten
DorusGerritse
Ruud Overdijk

Redactieadres
2586XMDenHaag
'e1.0 70·35OO019
Vormgeving
Ingnd Ram

Kwarts Pers·en Produktie bureau
Hilversum

Omslagontwerp
Ton Bergman

Sluitingsdatum voorde kopij voor het
volgende nummer is:

15 aprIl 1992
Op die datum moet de kopij binnen

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

zi jn bij hetredactiesecretariaat.
Lidmaatschap van de NVvH. inclusief

Secretariaat van de Nederlandse
Verenigingvoor Haptonomie

Haptonomisch Omtactf 110,- (wijzigingen voorbehouden) Abonnemen-

De Otter 29
7414 HZ Deven ter

ten zonder lidmaatschap voor biblio-

f

50,-

Een presentexemplaar is op aanvraag
verkri jgbaar.

Voor informatie over de vereniging:

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk. microfilm, fotokopie of op welke
andere wijze dan ook, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemmJng van de redactie.

zie achterbinnenzijde van het omslag.
De verantwoordelijkheid voorde inhoud van dit
Voor advertenties: IngridRam

tel:035·Z34355

De verenigingtracht haar doel te bereiken door:

Kopij, in machineschrift en indien mogelijk op
diskette, kan worden gezonden naar het redactiesecretariaat, waar ook richtlijnen voor auteurs
kunnen worden aangevraagd. De redactie beoo rdeelt artikelen, behalve op goed taalgebruik,
ook inhoudelijk. Relevantie, relatie met haptonomische aspecten en openheid zijn de belangrijkste criteria. De redactie behoudt zich het
recht voor kopij in te korten of niet te plaatsen.
Publikatie van anonieme brieven is uitsluitend
mogelijk indien naam en adres van de auteur bij
de redactie bekendzijn .

d'Aumenestraat49

theken en andere instellingen

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

Haptonomisch Contact verschijnt vier keer per
jaar en bevat oorspronkelijke artikelen, verslagen van bijeenkomsten, boekbesprekingen en
andere artikelen, die hetzij de algemene grondslagen van de haptonomie representeren, dan
wel daaraan gerelateerd kunnen worden, alsmede artikelen die de meningsvorming over haptonomie en de toepassingen daarvan bevorderen.
Het tijdschrift bevat tevens berichten uit en over
devereniging.

a.

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

b.

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

c.

het onderhouden van contacten met instellingen die van belang zi jn
voor het bevorderen van de kennis van en de bekendheid met de
haptonomie.

De vereniging kent:

i

a.

gewone leden, met tenminste een voltooide alfa-opleiding zoals van
de Academie voor Haptonomie en Kinesionomie of een daaraan
geli jkwaardige opleiding;

b.

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

c.

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

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

Wilt u voor financiële zaken contact opnemen met de penningmeester van
de vereniging, Leni Molhoek tel. 03438-12837, voor informatie over de
vereniging, met de voorzitter Rens Henquet tel. 043·251295 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:

tijdschrift berust bij de redactie.

Secretariaat van de Nederlandse Vereniging voor Haptonomie
De Otter 29
7414 HZ Deventer
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Van de hoofdredacteur

Afscheid nemen, het leven is er vol van. Nooit zal ik er aan wennen. Bij
ieder afscheid is er weer de pijn van het onvermijdelijke. Gelukkig is er ook
het gevoel dat geen enkel mens ecbt onvervangbaar is. De ervarIng met
deze beide gevoelens geeft uiteindelijk een gevoel van hoop op de
toekomst. Natuurlijk komen weerwel uit. Natuurlijk redden we het wel.
Deze inleiding is bedoeld om u aan te kondigen dat Michiel Reinders heeft
besloten de redactie te verlaten. Hij heeft daar zijn eigen respectabele
redenen voor. Maar jammer ishetwel.

Vanaf de eerste voorbereidingen voor de oprichting van Haptonomisch
Contact was hij erbij betrokken. Bij de taakverdeling kreeg hij de financiële
portefeuilie in handen en ais betrouwbaar rentmeester heeft hij het beheer
daarover gevoerd. Daarnaast had hij zijn inbreng als redacteur.
Hoewei bij het tijdschrift de invioed van sommige redacteuren wellicht
duidelijker naar buiten komt dan van anderen, kan ik zeggen dat zijn
invioed op het redactioneie beieid even groot was. Als goed redacteur iaat
hij dus een iege piek achter. Als zijn stoei weer bezet zai zijn (en we zoeken
dus een nieuwe redacteur), zal het toch anders zijn in de redactielokalen.

mee krijgt het woord haptonomie
een derde betekenis. Haptonomie

heid van de hapsis, vande haptonomie dus, zou je haptonomie-

is hier niet de 'wetmatigheid van

iogie (ofhaptomo-iogie) moeten

de hapsis' die in de mensen zit,
noch de praxis die deze wetmatigheid opzettelijke systematisch
hanteert, maar een wetenschap. En
nog wel van de affectiviteit. Haptonomie is de naam voor een theorie
geworden.
Met dat gebruik van het woord heb
ik opnieuw moeite. Omdat het
incorrect is en verwarring wekt.
(Misschien heeft de auteur de
naam haptonomie als aanduiding
van de beschrijving van de haptonomie gekozen naar analogie van
economie. Maar ook dat woord is,

noemen.

What's in a name?
Een heleboei dus.]evoorkomt
misverstanden met het correct
gebruik van woorden. Die verwarringmoet je voorkomen want

wanneer iemand kritiek heeft op
'de' haptonomie, en de theorievan

Veidman bedoelt, zou de iezer
kunnen menen dat daarmee ook

kritiek wordt geleverd
-op aUe theorie over haptonomie,
-op haptonomie als praxis en zelfs
-opde wetmatigheid van de hap-

hoewel ingeburgerd, nietcorrect.
Want economie zegt: de wetmatig-

sis.

heid in de huishouding. Die wetmatigheid ligt in de huishouding

een ervaringsgegeven en géén
uitvloeisel van een theorie. De
theorie moet de ervaring als richtsnoer nemen. Als theorie niet overeenstemt met de ervaring faalt niet

zelf en wordt door economen daar-

in afgekeken. Hun wetenschap had
beter economo-logie genoemd

kunnen worden.)
De beschrijving van de wetmatig-

De wetmatigheid van de hapsis is

de ervaring maar dan faalt de theorie.

Michiei, bedankt voor je inzet en je trouw. Bedankt voor je kritiek en je
correcties. Gei ukkig heb je beioofd incidenteel nog wei wat voor ons te

D.Gerritse

willen doen en daar zullen we je aan houden.

We zuUen je missen al was het aUeen alom je karakteristieke handschrift.
Het ga je goed! Echt ioslaten zuUen we eikaar niet.

TER HERINNERING
De resultaten van het a fstudeeronderzoek over haptonomie van Manolya
Aydagui zuUen in dit tijdschrift gepubliceerd worden.
VERGEET DAAROM NIET OM TE REAGEREN!

2
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De derde betekenis van het
woord 'haptonomie'
In boeken kan de wetmatigheid
van de hapsis beschreven worden,
maar die beschrijving is dan ' afgekeken' van de wetmatigheid die er
in mensen ligt verankerd. Precies
wals in fysicaboeken de wetmatig·
heden vermeld staan die afgekeken
zijn van de materie waarin zij
werkzaam zijn, precies zoalseconomen de wetmatigheden beschrijven die zij in de huishouding
aantreffen.
Die wetmatigheid in de mensen is
voor iedereen (?) ervaarbaar. De
een zal het beter zien dan de ander
maar niemand heeft het monopolie tot dat zien. Niemand kan het
zicht op 'de' haptonomie claimen;
zeker niet ais zijn eigendom. Ook
moet hetduidelijk worden dat een
'ziener' van die wetmatigheid
verkeerd kan ki jken en dingen
meent te zien die er niet zijn of niet
ziet wat er wel is. Theorie kan dus
falen als zijnde mensenwerk. Maar
met dat faien van de theorie valt de
wetmatigheid in de mensen nog
niet in duigen en blijft het bevestigend aanraken van grote betekenis.Bij dat falen is kritiek op de
theorie welkom, maar zij zal de
betekenis van het bevestigend
aanraken niet vergroten en niet
verminderen.
Veldman noemt de inhoud van
zijn boek:'lfaptonomie, wetenschap van de affectiviteit.' Daar-
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beeld, maar werd ontdekt op grond
van andermans en eigen ervaring.
Iedereen die door hem geschoold
werd moest doen. Er werden wel
veel woorden gebruikt, maar degene die alle woorden verstond, begreep en onthield, kon dáárdoor
nog niet aanraken! Ook dat wist
Veldman zeer goed en dat zei hij
vaak. Ging het dus om theorie of
praxis?
Daarmee was de theorie niet onbelangrijk. Theorie confronteert je
met andere ervaringen en stelt
vragen. En aitijd was het antwoord
van Veidman terecht:' Kijk
maar... let op je ervaring .. .is het
waar of niet waar?'
Het genezend aanraken werd opzettelijk en systematisch beoefend
door daartoe opgeieide en gebrevetteerde mensen. Die praxis kreeg
een naam: Terruwe noemde haar
psycho-tactieie·therapie. Later gaf
Veidman daar de naam 'haptonomie' aan.
Daarmee krijgt het woord hapto·
nomie een tweede betekenis. Naar
zijn herkomst betekent het woord
'wetmatigheid van de hapsis.' In
zijn tweede betekenis wordt het
gebruikt voor de aanduidingvan
de praxis van het opzetteli jk en
systematisch gebruiken van die
wetmatigheid. Datwasen is incorrect en verwarrend. Beter was het
geweest ais voor de aanduiding
van die praxis (bijvoorbeeld) de
term hapto-agogie was gekozen.

De hand geven

Dorus Gerritse

Dorus Gtrrltst
was inspecteur
van het hoger
onderwijs. Hij studeerde pedagogiek,
psychologie en
filosofie aan de
Universiteit van
Nijmegen. Van
Frans Veldman
Sr. kreeg hi; het
haptonomie-bela
diploma.

Mijn Probleem
MijnTrots

Geloof me, ik kan lucifers aanstrijken. Ais pijproker zet
ik er dagelijks wel twintig in de vlam. Zonder dat ik me
een moment hoef te realiseren: hoe doe ik dat precies?
Nee, mijn vingers weten het. Ook het iucifersdoosje pak
ik feilloos op. Nog nooit heb ik er een per ongeiuk
fijngeknepen doordat mijn handdruk te sterk was voor
dat broze doosL~ Ook laat ik ze vrijwel nooit uit mijn
vingers vaiienzIY>en dus best tevreden met mijn handen, wat dit betreft. En terwijl ik dit neertyp weten mijn
vingers perfect de toetsen van de schrijfmachine te
vinden. Ik zelfhoef niet aan de toetsen tedenken.
Ik denk aan de tekst en ondertussen tikken mijn vingers de zinnen die in
mijn hoofd opkomen. Wonderlijk van die vingers. Ais ik zelf wil weten
waar de toets voor de €ingerJ/t' zit, moet ik met mijn ogen even zoeken.
Maar mijn vingers weten beter. Die hoeven niet meer te weken.
Even wonderlijk voor mij is het trappen lopen. Want ik weet voistrekt niet
hoe ik dat doe. Hoe beweeg ik in godsnaam één enkele spier? Ik weet het
volstrekt niet! Maar trappen lopen kan ik! Perfect komt mijn voet telkens
precies op de tree terecht. Geen vijf centimeter daarboven; geen centimeter
te laag. Terwijl ik er helemaal niet aan denk. Als ik naar boven de trap
opioop denk ik ondertussen rustig aan de brief die ik aan Karel moet
schrijven. En boven gekomen denk ik nog steeds aan die brief. Wat moet ik
hem toch schrïjven, denk ik dan. Ondertussen loopt mijn lichaam niet de
badkamer in maar de werkkamer. Feilloos heeft het de deur opengemaakt.
In de werkkamer gaat het niet op de grond liggen maar achter het bureau
zitten. Achter het bureau gaat het geen lucifers teilen maar trekt het de
schrijfmachine naar zich toe. En ondertussen denk ik aan de brief.
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Mijn probleem
Er is echter een groot struikelblok gebleven. Zo gemakkelijk als ik het
lucifersdoosje oppak, lucifers aanstrijk, typ en trappen loop, zoveel moeite
heb ikmet het handgeven. Als ikeen lucifersdoosje oppak is mijn motoriek
daarbij prachtig geadapteerd aan de broosheid en het gewicht van het
doosje. Vanzelf. Maar met het handgeven gaat het met mij altijd mis.
Hoewel ik de volle hand van de gast met mijn volle hand wilde beetpakken,
had ik maar twee vingers beet waar ik dan even aan rukte . Daarom ben ik
stoere handen gaan geven. Ze zullen mij niet meer ontsnappen. Niemand

zal nog kunnen zeggen dat mijn hand een vaatdoek is. Dus geef ik een
stevige poot.
Maar daarmee ben ik niettevreden. Ik wil een goede hand geven. Dat is een
prettige hand. Een hand waarin ik werkeli jk aanwezig ben en waarmee ik
'mij' geef aan de ander en waarin de ander zich thuis voelt. Zo'n hand is

buitengewoon subtiel geadapteerd. Niet te stevig en niet te slap. Hoe kom je
aan zo'n hand? Heel gemakkelijk en best aardig kan ik de hond knuffelen,
kroelen en strelen. Dan is mijn hand best geadapteerd; maar ik sta te
sch utteren wanneer ik een ander mens wil kroelen, knuffelen of strelen.
En zo kom ikop de vraag; wat iser tussen mij en de ander, dat mijn motorische adaptatie aan de ander in de weg staat?

Tot zekere geruststeUingvan mij en als therapie voor mijn mInderwaardigheidscomplex ervaar ik dat anderen ook vaak problemen hebben met die
hand. Niets-zeggende handen, zweethandjes, vaatdoeken en stoere poten
krijg ik te over. En wanneer ik tv kijk, zie ik ook daar h eel vaak zo niet
meestal mislukte handen.

De merkwaardige hand
De vingertoppen
Bij het horen van het woord tast denken velen uitsluitend aan de vingertoppen. Want met die vingertoppen tasten we. Dat wil dan zeggen: met de
vingertoppen tasten w~ of we linnen of katoen tussen de vingers hebben.
Met die vraag in ons hoofd gaan de vingertoppen voorzichtig heen en weer
over de s10f. Het zi jn beweegbare tastorganen . Ze kunnen er op uit gaan. En
ze willen weten. Weten of het katoen of linnen is; hoe de structuur van de

huid is. Als de vingertop stilligt voelt hij dat niet. Hij moet bewegen.
Terloops wil ik even opmerken, dat ik, al tastende naar de structuur van de

stof - is het katoen of linnen? - niet naar mijn tastende vinger kijk! AI
tastende kijk ik terzijde met de blik op oneindig. Mijn blik wil op dat
moment niets zie n! Zeker op het moment (het is inderdaad een moment)

dat ik echt de structuur tastend constateer kijk ik niet.._en staat mijn adem
stil. Hebt u dat ook?

4
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raakt! Zonder theorie en zeker niet
'vanuit' een theorie, vanuit een

verwoord mensbeeld. Het haptein
is daar overal.
Ook diegenen diewèl een verwoord mensbeeld hadden en hebben, walsde christenen/de israelieten, de moslims, de marxisten,
de socialisten, de humanisten, de
platonisten, de aristotelianen en
scholastici, de augustinianen, de
cartesianen, de kantianen, de hegelianen, de aanhangers van Bergson, de existentialisten, de heideggerianen, de taal-filosofen en de
structuralisten, raakten bevestigendaan.
De aanrakende cartesianen, kantianen en hegelianen, elkegroep
met heel verschillende opvattingen over het bewustzi jn, hebben
hun kinderen ook bevestigend
aangeraakt. Hun aanraken had
niets te maken met hun opvatting
over het bewustzijn maaralles met
hun eigen ziel en hun alledaagse
ervaring. Géén van de miljarden
bevestigende aanrakers heeft gewach t op een theorie diede betekenis van het bevestigende aanraken
rou willen funderen e n aantonen.
Om de eenvoudige reden dat het
haptein géén produktis va n een
ideologie of mensbeeld, maar het
gevolg van ervaringen: ervaren
behoeften, van intuïtiesen instincten zo oud als het mensdom.
Die 'wetmatigheid van de hapsis'
leeft in de mensen en nergens
anders.
Het woord haptonomie,afgeleid

uit de Griekse woorden hapsis en

nomoi betekent letterlijk: de wetmatigheid van de hapsis. Die betekenis hebben de Grieken bepaald.
Je kun~wel afspreken dat we er
voortaan een 'wetenschap' mee
gaan aanduiden, maar met zo'n

afspraak is het hek van de dam.
(Stel je voor dat ik met het woord
'kruiwagen' een fiets ga aanduiden.) Pas duizenden jaren na de
ontdekking van de wetmatigheid
van de ha psi s door Adam en Eva
werd door Frans Veldman Sr. de
term 'haptonomie' geïntrodu-

ceerd. Daarvoor komt hem aUe eer
toe. Maar die term had een betekenisdie de Grieken bepaalden.
De tweede (afgeleide en onjuiste)
betekenis van het woord 'haptonomie'

Veldman ontwikkelde een praxis
vanopzettelijken stelselmatig
genezend aanraken. Van een op
ervaring steunende praxis. Hoe-

veel theorie er ook werd bijgehaald: als een paal boven water
staat dat hij de betekenis van de
aanraking niet distilleerde uit een
vooropgestelde theorie, maaront-

dekte in (verwoorde) ervaringen
van anderen en in eigen ervaring.

En alle verbeteringen in de praxis
werden Ingevoerd op grond van
verwoorde ervaringen van anderen en op grond van eigen ervarin-

gen. Samenhang van het aanraken
met andere verschijnselen, zoals
met ademhaling, werd niet afgeleid uit een vooropgesteld mens-
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Ingezonden brieven

Haptonomie, mensbeeld of
praxis?
Het probleem
Het artikel 'Grenzen aan de hapto·
nomie' van de heer Qtto Huizinga
in Haptonomisch Contact van december 1991 heb ik met belang.
stellinggelezen. De essentie van
zijn betoog onderschrijf ik. Over
details kan ik niet oordelen want ik
ken de holotrope ademtherapie
niet, maar vanuit andereervaringen (de bijna-dood ervaring, de
ervaring van mystici en de ervaring
vanuit de intuïtieve training) weet
ook ik dat het mensbeeld dat Frans
VeldmanSr. in zijn boekbeschrijft
op een te smalle ervaringsbasis is
opgebouwd. Toch maak ik graag
twee opmerkingen bij het artikel.
a.

b.

40

Alsde Heer Huizinga volgens
de titel van zijn artikel stelt
dat hij 'grenzen aan de hap·
tonomie' constateert, dan
blijkt hij te bedoelen 'gren·
zen aan de theorie rond de
haptonomie.'
En die theorie isdan uitslui·
tend die van Frans Veldman
Sr. Waarmee gesuggereerd
wordt dat er maar één theorie
over 'de wetmatigheid va n de
hapsis' denkbaar is.

Met deze opmerkingen heb ik mi jn
kritiek op het gewaardeerde artikel
al helemaal gegeven. Ik zou dus
kunnen stoppen. Maar ik ga toch
even door omdat mijns inziens
vaak wat spraakverwarring te horen valt.

De eerste betekenis van het
woord Ihaptonomie'
Reeds Adam en Eva waren onderworpen aan de wetmatigheid van
de hapsis en misschien hebben ook
zij reeds elkaar bevestigend aangeraakt. Maar zeker heeft mijn moeder mij bevestigend aangeraakt. Zij
deed dat omdat ze dat lekker vond
affijn of goed. Dat leidde zij niet af
uit geformuleerde' mensbeelden.'
En zo zullen er zeker talloze groot·
moeders, moeders, vaders, echtgenoten, geliefden, vrienden, zussen, broers, klasgenoten, buren,
collega's geweest zijn die bevesti·
gend aanraakten.
De Grieken hadden er zelfs een
woord voor: haptein. En metof Wrr'"
wnder speciaal geYe<lldaarvoor
hebben ook de miljarden chine·
zen, bantoe's, eskimo's, papoea's
en indianen elkaar bevestigend
aangeraakt. Ga naar Kenya en zie
overal om je heen hoe perfect daar
de hele dag genezend wordt aan ge-
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Er valt nog wat te constateren. Namelijk: mijn vingertoppen maken tot
'ding: De tastende vingertoppen keuren een huidstructuur, een knobbeltje
in het bindweefsel. En gaan dus ondertussen voorbij aan het subject dat in
die huid woont. De vingertoppen 'zijn' niet 'bij' het subject.

( Maar zij kunnen nog wat anders vragen dan het weetbare. Zij kunnen een
erotisch antwoord vragen door iemand licht te beroeren. Dan zijn er vier
antwoorden mogelijk:
1.
2.
3.
4.

de ander gaat in op mijn vraag en laat zijn lichaam erotiseren;
hij negeert mijn intentie en doetofhij niets merkt;
hij geeft mij een klap in het gezicht;
ofhij roept: "Je kietelt me."

Dat gekieteld worden is een heel interessant - en vergeten - verschi jnsel. Is
het u ooit opgevallen dat u alléén door een mens gekieteld kunt worden, en
wel alleen door een ander mens! Met een voorwerp kri jg je je niet gekieteld.
Evenmin met je eigen hand. Probeer jezelf maar eens te kietelen! Ook al doe
je nog zo precies de kietelende ander na, je voelt je niet gekieteld! Dat wil
dus zeggen dat mijn lichaam verstaat dat de intentie van een ander mens in
het geding is. En door dat te verstaan krijgt die aanraking het kietel-effect.
Niet door het louter fysieke gebeuren. Hetzelfde fysieke gebeuren met mijn
eigen hand doet het immers niet.
Buytendijk noemt de kietel-reactie een ambivalente reactie. Een reactie
van: tegelijk de bedoeling van de vraag verstaan, en tegelijk doen alsof je
die niet verstaat. Dan hoef je de ander geen klap in het gezicht te geven.
Mooi geregeld door het lichaam, nietwaar? Het lichaam kàn wat!

De handpalm
De handpalm tast heel anders. De handpalm bewegen we niet als de
vingertoppen. We kunnen de handpalm wel over een oppervlak bewegen
maar, merkwaardig, dan voelt de handpalm nauwelijks enige nuance. Als
we echter een voorwerp vastpakken en stil in de palm houden, ontvangt de
handpalm een indruk die veel dieper beklijft dan de indruk die de vinger·
toppen krijgen.
Interessant is het volgende proefje dat Buytendijk zijn studenten liet
nemen. Acht studenten kregen elk een citroen in de hand en mochten die
tien minuten vasthouden. Daarna werden de citroenen genummerd van 1
tot en met 8 en op de tafel gelegd. De studenten moesten het nummer van
'hun' citroen onthouden en werden geblinddoekt. Toen moest iedereen
zijn 'eigen' citroen geblinddoekt vinden, puur op de tast. Met devingertop·
pen tastend lukte dat niemand. Maar toen ze de citroenen met de
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hand(palm) mochten omvatten vond iedereen feilloos zijn eigen citroen!
De handpalm zoekt niet en vraagt niet maar de indruk die hij ontvangt
beklijft veel dieper dan die van de vingertoppen.

De handpalm kan ook geven. Tederheid wordt gegeven door de handpalm.
Niet door de vingertoppen. Als wij troosten leggen we geen vingertoppen
op iemands schouder maar de handpalm. Wie (echt) een hand geeft neemt
geen genoegen met het contact van vingers met vingers, maar van palm
met palm . De handpalm wordt ervaren als een heel intiem deel van het
lichaam. In de toegeknepen hand - in de palm - bewaren we het geheim en
"we staan geschreven in de palm van Gods handt! en niet in Zijn vingertoppen.
De vingertop maakt tot ding, tot object; voor de handpalm echter ben je
een mede-zijnde. En van het mede-zijnde ontvangt de handpalm zonder
moeite méér dan de vingertoppen kunnen pakken met al hun activiteit.
Vragen en geven. Dat zijn in bepaald opzicht diametrale tegenstellingen.
Die tegenstellingen vinden we verenigd in een en hetzelfde lichaamsdeel:
de hand. Geen lichaamsdeel kan zo concreet 'pakken' als de hand en zo
volledig het tegendeel verrichten in het vertederd strelen. Is het handen
geven daardoor vaak zo problematisch? Staan we bij het handengeven voor
het dilemma: pakken of geven? Of moeten we beiden verenigen?

Soorten van 'gegeven handen'
De goede hand
De goede hand pakt en geeft tegelijk. Maar niet als afzonderlijke intenties.
Dat is subtiel, moeilijkte onderkennen, maar de moeite waard om doorzien
te worden . Daarom een poging tot beschrijving.
Er wordt niet eerst gepakt en dan gegeven. Het pakken zelf is ook al een
geven. Dat pakken in de goede hand is immers een belijdenis: 'ik wil jouw
hand voelen want jij bent de moeite waard.' Daarmee reeds geeft de handen gevende persoon zichzelf. Hij geeft zichzelf bloot in het pakken.
Tegelijk is hij zelf in die hand aanwezig (waardoor die hand vaak ook qua
temperatuur warm is, want goed doorbloed) en geeft zich aan mij. En
tezamen geeft dat een wonderlijk fijne motorische adaptatie aan de hand.
Een adaptatiedie je onmogeli jk kunt imiteren. Je kunt jeer niet in scholen.

De blozende hand
Wie de ander erkent als zijn de moeite waard, geeft zich bloot. Je bloot
geven is een hachelijke zaak. Het lijfelijke bloot is voor velen een probleem
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therapeut wasgeweest die hem liet voelen wat hij voelde. Nouja~ zoiets, het was
eigenli;k moeili;k uit te leggen. Zi;n therapeut zei alti;d dat als ergeen woorden
voor waren, hij het hem welkon laten voelen. fa, het had ook een naam, maardie
kon hij nooit onthouden. 'Zeker een van die modemedingenj er waren er
tegenwoordig zaveel; een mens kon ergeen wi;s uit,' opperde de wouw.
De bus kwam eraan; de afstand tussen hen nam weer toe en hetgesprek eindigde.
Drie individuen zaten verspreid weer op zichzeJfte zijn. Bij het passeren van de
volgendebushaltedraaide de ene man zich om en even herstelde zich de band
tussen hen. 'Ki;k, 'riep hi; opgetogen, 'die stuur ik dus wel een kaart, datis hem die
therapeut.' De anderen tuurden naar hetgoed verlichte bushuis;e. Daar stond met
koeieletters, goed begrepen door het trendgevoelige reclamebureau van de PIT:
Ie haptonoom

Haptonomisch Contact zoekt:
REDACTEUR/PENNINGMEESTER
Wij bieden:
o Boeiend en verantwoordelijk vrijwilligerswerk gericht op haptonomische communicatie.
o Een tijdschrift, dat volop in ontwikkeling is, pionierswerk dus.
o Een enthousiaste redactie die graag een goed product wil maken
en dat op haptonomische wijze wil doen.
• Een bescheiden reis- en onkostenvergoeding.
Wij vragen:
• Bij voorkeur een man, zodat de man/vrouw-verhouding in de
redactie weer 50150 is.
o Iemand met een alfa- of vergelijkbare haptonomie-opleiding, of
studerend daarvoor.
o Iemand die graag ons huishoudgeld wil bewaken.
• Iemand die van taal, lettertjes en redactiewerk houdt.
• Iemand die bereid is 1 x per maand te vergaderen, meestal in
Hilversum.
Inlichtingen: Redactiesecretariaat, teI.070-3500019.
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TRENDS

Ze stonden met z~n drieën bi; de bushalte te kleumen. Twee mannen en een vrouw.
Aanvankelijk stonden zeer als drie losse figuren, maar de wetten der natuur zijn
sterk en de afstand die ze tot elkaarkonden nemen was minderdan een meter. Na
wat hoesten en schuifelen kon één man zich niet meer bedwingen. Uit de veelheid
van onderwerpen die zich lenen voor beginnende conversaties koos hij een
originele: 'de bus is weer eens laat'.
Gretig, nu de sn /te was verbroken, gingen de andere twee erop in. 'De bus was wel
vaker laat."Het weer was niet zo best. "Gelukkig dat er tegenwoordig betere
bushokjes waren. I Ze ware het er snel over eens hoe die dan wel gefinancierd
werden. Degrote reclameposteraan de zijwand van hun onderkomen wu daar
ook wel niet uit liefdadigheid hangen. Eén van de mannen keek erna en uitte een
bijna-vloek.
Wou, mooi niet, ik val nog liever driehoog uit het raam. 'De anderen keken hem
verbaasd aan en daarna richtten ze hun blik op het voorwerp van zijn opgewondenheid. In grote letters nodigde de PTT hen uit een kerstkaart te sturen (die dan
nog bezorgd zou worden ook) aan je ex-7
Het leed onderkennend ging de andere man er behoedzaam op in. 'Iedereen moest
maar voor zichzelfuitmaken aan wie hij een kaart stuurde. 'Daar had je de JYIT
niet voornodigom dar te bedenken. "Sommige mensen stuurde hij ookgeen kaart,
gewoon omdat hij daargeen zin in had: De vrouw probeerde hetgesprek in
positieve zin om te buigen. Zij had ook leuke suggesnesgezien zoals je baas, je
secretaresse. De mannen waren echter niet meer te stuiten. De een legde aan de
ander uit dat hij weliswaarnog steeds getrouwd was, maar dat hij zich goed kon
voorstellen dat er momenten waren waarop je wegliep. Altijd dat(hiervolgdeeen
urineuze uitdrukking) aan je kop. Bij de ander had dat anders gelegen, zijn vrouw
was er met een arts vandoor gegaan. De vrouw die net had willen zeggen dat ze de
suggestie je arts ook een aardige vond, kon met snel slikken een ramp voorkomen.
Alsofde man dat gevoeld had, zei hij dat hij ookgeen kaart aan zijn dokterwu
sturen. Bovendien werden die lui betaald voor hun werk en goed ook. 'En wat ze
niet allemaal uitvreten achter de gesloten deur van hun praktijk ... hij kon erover
meepraten'. Nee, hij had ergoed ondergeleden. Het had niet veel gescheeld ofhij
was werkelijk driehoog het raam uitgesprongen. Gelukkig ging het nu beter met
hem. Hij was al zijn wraakgevoelens kwijt en kon het leven weerhelemaal aan.
Alleen zo'n reclame was net even te veel. Omstandig legde hij uitdat hij bij zo'n
1
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maar dat probleem is niets vergeleken bij het innerlijk bloot. In talloze
markant en subtiele gedragingen proberen we vaak onze eigen intimiteit in
te kleden en te verhullen. Wat er diep in onszelf gaande is, houden we vaak
angstvallig verborgen want daar zijn we diep gekwetst. Vaak, als het onze
tweede natuur geworden is hebben we niet eens meer in de gaten dat we
verhullen.
Maar soms vallen we plotseling door de mand: om mij in te dekken tegen
onheil heb ik zaken verzwegen of anders voorgesteld dan in de ware
toedracht. In een onbewaakt ogenblik zeg ik iets dat daarmee in tegenspraak is. Aan de blik van de gesprekspartner zie ik dat hem dat niet Is
ontgaan. En ik bloos. Mijn verbale onthulling ligt aan stukken en mijn
onverhulde blote ziel wordt zichtbaar.
Het lichaam reageert daarop door een waas in mijn gezicht te leggen. Let op
wat er dan gebeurd. Wie bloost is als niemand sterk aanwezig. Iedereen in
het gezelschap is er even stil van. De blozende vult de hele ruimte. Hij valt
niet te negeren. De hulpeloosheid van de ontblote ziel is te sterk aanwezig.
Iedereen, alle aanwezigen, zijn even in hun bestaan overrompeld door deze
authentiek reactie.
Dat lijkt een averechts effect. De blozende zou het liefst in de grond verzinken, maar valt juist bijzonder sterk op. Heeft het blozen een averechts
effect? Is dat zo? Zeggen we niet: 'Het zijn de slechtsten niet, die nog
kunnen blozen?' Legt het blozen geen hang naar authenticiteit bloot?
Geen schaamte om hetgeen misdaan is? Geen onvermogen om overeenkomstig die eigen maat authentiek te zijn? (Die maat bepaalt ook de ruimte
voor het blozen. Wie veel maat heeft zal eerder blozen dan de anderen.) De
blozende is sterk aanwezig. Is dat niet omdat voor ieders oog een stukje
authenticiteit zichtbaar is? Heeft het lichaam, al blozende, ten aanschouwen van iedereen, niet recht getrokken wat krom was? Wekt het blozen
geen vertedering?
Het blozen is een reactie voor het oog van de omstanders. Voor het oog.
Bloos je ook op lichaamsdelen die niet gezien worden? Op die lichaamsdelen bloos je niet, maar daar transpireer je.
Wie een goede hand geeft, geeft zich bloot met de binnenkant van zijn
hand. Daar, aan de binnenkant, onttrokken aan het oog, zal de onthulling
plaats vinden. Wie daarvan niets in de gaten heeft kan eventueel een stoere
hand geven. Duidelijk anders is het met de natte handen. De transpireren·
de hand verraadt dat het lichaam wéét. Het weet dat er een kritiek moment
nadert. Dat weet het vanuit de behoefte aan authenticiteit. Het zijn de
slechtsten niet die een natte hand geven.
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De stoere hand
De stoere hand is louter de pakkende hand. Stevig grijpt die om niet te
missen. Die hand grijpt geen mensenhand maar een ding zoals je een
koevoet pakt, of een beitel, of een hamer. De adaptatie is in zekere zin
perfect; in andere zin volkomen mis. Perfect is zij, als pakkend ding.
Volkomen mislukt is zij als adaptatie aan de ander als subject, alsmens.
Het geven van stoere handen kan verschillende redenen hebben. De gever
kan mij een naarling vinden en geeft een hand omdat hij bijvoorbeeld
vanwege conventie, daar niet onderuit kan . Zijn 'IK' wil wel een hand
geven, maar zijn lichaam weet veel beter. Manmoedig zet hij zich daarover
heen. Hij negeert zijn lichaam met kracht. Anderen kan hij eventueel wel
een goede hand geven.
Maar hij kan ook behoeftig zijn om zijn 'IK' te poneren; vanuit een dikke,
vaak niet herkende verhulling; vanuit het pantser. Niet altijd wordt zij als
vanzelfsprekend gegeven. Soms verraadt de schichtigheid in het oogcontact dat de gever er niet tevreden mee is. Dan is er nog hoop. Ook de eventuele schichtigheid van de hand zelf geeft hoop. Wanhoop is weggelegd voor
de stoere hand onder een vanzelfsprekende smile.

Mstudeeronderzoek over haptonomie
opleidingsinstituten, aantal afgestudeerden per jaaretcetera.
Daarnaast wil ikeen stuk schrijven
over algemene zaken omtrent de
therapeut (sexe, regio werkzaam,
opleiding, hoelang werkzaam
etcetera) en diensc1iënt.
Deze gegevens leiden mijn onderzoek in naar de volgende, inhoudeli j k meer in teressan te fase. In deze
fase ga ikeen aantal haptotherapeuten interviewen. In het interview zal het daarbij om tweethema'sdraaien: (eventuele) diagnostische criteria (nemen haptotherapeuten iedere cliënt die zich aanmeldt in therapie, is haptotherapie
voor elke hul pVIaag geschikt,
waarom wel en waarom niet) en de
rol van de aanraking in de haptotherapie.
Ik hoop veel gegevens te verzamelen, zodat ik een goed stuk kan
schrijven over de haptonomie.
Voor mijn onderzoek heb ik veel
respondenten nodig. Wilt u meedoen aan mijn onderwek, neem
dan contact op met:

\sónnen wmeer zeggen.
Ook diegene die mij een slap handje geeft kan mij een naarling vinden.
Maar hij negeert zijn subject-lichaam niet, wals de stoere handengeverwel
doet. De slappe hand heeft dan iets authentieks. Evenzo kan de dwang van
conventie tot slappe handen-geven leiden met een authentieke ondergrond.
Ook (jonge) kinderen geven doorgaans een slap handje terwijl zij toch
volledig hun lichaam bewonen. Hoe zit dàt dan?
Zouden we mogen veronderstellen dat kinderen, die hun lichaam bewonen als geen ander en dus tastend volledig bij ons zijn geen grens ervaren
die overschreden mag worden? Zij vinden het vanuit hun volledig tasten
naar de ander overbodig; eventueel flauwe kul.
Slappe handjes kunnen voortkomen uit onvermogen. Dan is het lichaam
niet bewoond om te functioneren als contactend subject-lichaam. Dat
wordt ons dan ook vaak met de blik meegedeeld. De blik is dan leeg. De
gever van die hand heeft zichzelf tegenover mij helemaal ingeleverd; zijn
eigen kleur verborgen.

Ik ben vijfde jaars studente psychologie aan de Rijksuniversiteit
Utrecht. Mijn specialisatie is klinische psychologie.
Als onderwerp voor mijn scriptie
en afstudeeronderzoek heb ikgekozen voorde haptonomie. Mijn
fascinatie met haptonomie komt
voort uit mijn eigen ervaring met
haptonomie, waarin ik het effect
van de aanraking ontdekte. Van
het idee dat er ook informatie via
de tast in het lichaam (endus niet
alleen in de hersenen) wordt opgeslagen, ben ik inmiddels overtuigd.lkgingdusopweknaareen
manier om de ideeën van de haptonomiein mijn studieteintegreren. Zodoende heb iknu een scriptie geschreven waarin ikde literatuur over de haptonomie(Veldman, Troost, Pollman-Wardenier)
heb verwerkt. In het onderzoek wil
ikde praktijkonderzoeken. Daarbij ben ik met name in de kant van
de 'therapeut' geïnteresseerd.
Om te beginnen wil ik een soort
'sociale kaart' van haptotherapeuten in Nederland proberen te
schetsen, om een inbedding voor
het onderwerp te maken;aantal
haptotherapeuten in Nederland,
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Het slappe handje
In het slappe, dode handje is de gever niet aanwezig. Hij geeft een ding. Je
mag er als het ware mee doen wat je wilt. Ten minste een deel van zijn
lichaam, zijn hand, is dan on bewoond.

pv"e, dnm,s~h~ dîè\-!9tve~en

If

Kort nieuws
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dit thema verwachten. Gedacht wordt aan een combinatie van een lezing

of een theaterstuk met een gedeelte waarbij iedereen zelf actief kan zijn.
Tenslotte willen we u mededelen dat we op wek zijn naar een goedkopere
en goed bereikbare locatie. Heeft u een tip, geef ons een seintje. Voorlopig
zijn onze avonden nog gepland in restaurant 'HoogBrabant' te Utrecht, in
de Baroniezaal (achter de bar om linksaf).
Joost Leonhard

Commissie Communicatie Belangenbehartiging

OPROEP
Bij het decembernummer van H.C was een enquêteformulier over

belangenbehartiging bijgesloten
Teneinde een onderbouwde koers uit te kunnen zetten die beantwoordt aan de gevoelens en verlangens van de leden is het voor
de commissie en voor het bestuur van het grootste belang geïnformeerd te worden over wat er onder de leden ten aanzien van

belangenbehartiging leeft.
Daarom vragen wij u nogmaals vriendelijk doch dringend deze
enquête in te vullen en vóór 15 maart op te sturen naar het
secretariaat van de vereniging.

HET IS OOK IN UW BElANG!
Bij voorbaat onze dank
Nelleke van Diepen, Bea van Ockenburg, Els Warlam
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staat. Deze avond wordt geleidt door Sjef van der Linden. Hij is docent
drama en heeft de alfa-opleiding haptonomie gevolgd. Hij is van plan de
avond praktisch in te vullen. Op de miniworkshop kunt u een vervolg op

Wie ben ik, zou je je dan kunnen afvragen, dat de ander zijn eigen kleur
voor mij helemaal wegstopt?

Hetconventionele handje
Het meest worden we geplaagd door het conventionele handje dat gegeven
wordt omdat het zo hoort. Uit de aard van conventie nietszeggend. Het
raakt je niet. Daar valt niet veel nieuws over te zeggen. De conventie kent
geen authenticiteit.
De allerergste conventionele handen zijn de handen die ook nog extra
aardig willen zijn. Waarbij ik lang en 'innig' wordt beetgepakt en ook nog
een 'goedbedoelde' innige smile moet aanschouwen. Allemaal omdat het
zo hoort. Arme ziel, denk ik dan, wat is die ver van huis. Dan toch liever een
slap nietszeggend handje; en veel liever een nat handje.

Wie ben ik, dat de ander zijn kleur voor mij wegstopt?
Wie ben ik dat de ander zijn eigen kleur helemaal voor mij wegstopt en mij
een slap handje geeft? Toen ik mij die vraag, stelde moest ik denken aan
mijn leermeester Professor Calon. Je moet zo objectief mogelijk observeren, heette het overal; maar Professor Calon hield ons voor om, in zekere
zin, zo subjectief mogelijk te observeren.

'Zeg nooit dat dit kind stottert, maar zeg dat het stottert ..... tegenover mij!
Zeg nooit dat dit kind verlegen is, maar zeg dat het verlegen is ..... tegenover

mij! Zeg nooit dat deze man een slap handje geeft, maar zeg dat hij ..... aan
mij een slap handje geeft. Zeg nooit dat deze man zich niet bloot wil geven,
maar zeg dat deze man zich niet bloot geeft.. ... tegenover mij!
Want altijd is het denkbaar en reëel mogelijk dat hij niet stottert, niet
verlegen is, een fijne hand geeft en zich gemakkelijk bloot geeft tegenover
iemand anders dan jij. Alle 'defecten' in de communicatie die je constateert
zeggen ook iets van jou, van degene die ze constateert. Namelijkdat jij voor
deze mens te weinig authentiek bent of te weinig warmte en acceptatie
uitstraalt; te weinig 'in jemidden'bent.'
Begrijpelijk dat Calon huiverig was voor 'confrontatietherapieën' die de

getoonde defecten van de ander rechtstreeks aan grijpen. Wars was hij van
sessies waarbij zulke defecten worden 'bekeken' en dus ..... worden opgeroe-

RECTIFICATIE
Op de achterzijde van dit tijdschrift staat vermeld dat de contributie voor
het lidmaatschap van de vereniging /110,- is. Dit is onjuist. Er dient te
staan:/lOS,-
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pen.
Zet de cliënt in het midden van de groep en bekijk hem met z'n allen. Hij
weet dat hij bekeken wordt en dat niets aan de groep zal ontgaan. Zie hem
slikken; benauwd k.i jken; zich verschansen achter voor de borst gekruiste
armen; zijn lippen bevochtigen; op één been staan; transpireren; hoor hem
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naar woorden zoeken, stotteren, zwijgen; vragen ontwijken. Hoe 'deskundiger' de cliënt zich bekeken weet, hoe meer ellende hij zal vertonen. De
situatie zelf roept dat op, zeker in belangrijke mate. Want bekijken is 'tot
ding maken' en menselijke communicatie onthouden. Je moet van goede
huizezijn om daartegen bestand te blijven.
Wanneer de leidende therapeut van goede huize is en veel warmte en
acceptatie uitstraalt naar de cliënt zal deze cliënt weinig communicatieve
gebreken vertonen. En als de therapeut van zéér goede huize is, zou de
cliënt wel eens tot de ontdekking kunnen komen dat hi j hier geen enkele
belemmering ervaart. Maar hoe beroerder de therapeut zelf is, hoe meer
belemmeringen hij bij de cliënt oproept. Hij krijgt dan niet alleen de cliënt
in een beroerde toestand te zien, maar ook een spiegel van zichzelf. En dat
laatstemaghij niet vergeten.

Een goede hand krijgen
Vaak zie ik reeds aan de ogen van de man die ik een hand ga geven wat voor
hand ik van hem zal krijgen. Als hij prettig kijkt, dat wil zegge n, als hij mij
werkelijk aankijkt, daar niet van schrikt, geen komedie speelt, maar werkeIijkiets aangenaams ziet in mij ... dan verwacht ikeen goede hand. Dan lukt
het mij ook veel beter. Dan klikt hetlekker. Dan is de hand opperbest.

Notabene: -

zijn blikgingvooraf! Hetwas nietdeaanrakingdoorde

ft hand die mij plotseling klaar maakte voor de adaptatie,
maar
het was zijn blikdieda tdee~e aanraking door de hand
'" bezegelde dat, zou je kunnen zeggen, maar zijn blik deed
~)

It roefangrij ke voorbereidende werk.
Laat ik dat onthouden. Want daar mee staan we voor een voorwaarde voor
de goede hand: het plezier of genoegen aantreffen in de ander. Aantreffen,
zeg ik. Niet spelen; niet doen alsof. Géén smile maar een heuse glimlach die
van onder uit je lichaam opstijgt als een warme golf. Zoals reeds gezegd
helaas hebben we daar geen pillen voor maar ben ik daarbij afhankelijk van
hetgeen ik werkelijk in huis heb.
Heel veel in huis heeft de man, die dwars door mijn schutterigheid en
achter mijn angst jes toch kennelijk iets aantrof wat hem de moeite waard
leek. Zijn blik verjoeg op slag de angst jes en de schutterigheid. Mijn ziel
veerde op. Ik was kennelijk toch iemand. En daarmeewas ikin staat om zijn
hand teontvangen.
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inzichten en wensen kunnen op de komende Algemene Ledenvergadering
in Utrecht kenbaar gemaakt worden. Overweeg dan ook eens of je je
aangesproken voelt om een plaats in het bestuur of een commissie te willen
innemen.
De uitnodiging heb je waarschijnlijk al in je bezit.
Van de waarnemend secretaris,
Hans ter Keurs.

Voorbereidingscommissie
op het moment van verschijnen van dit blad is de avond over huilbaby's
en hechting geweest. De opzet van de avond en de spreeksters Dimf van
den Boom en Roos Ferdinandus staan garant voor een leerzame en bewogen avond.
De Voorbereidingscommissie is erg blij met Roos, die de moed heeft over
haar eigen ervaringen als haptotherapeute te vertellen. De voorbereidingscommissie zou het fijn vinden als er in de toekomst meer mensen zoals u en

ik - hulpverleners op haptonomische basis, haptotherapeuten - een
bijdrage willen leveren op onze bijeenkomsten. Als het thema u aanspreekt, of als u casuïstisch een bijdrage wilt leveren, dan horen we dat
graag van u!
Wellicht heeft u in ons jaarverslag gelezen dat Margriet Boekhoorn per
april 1992 uit de voorbereidingscommissie stapt. Zij was onze bewaakster
van haptische zuiverheid, degene die de knuppel in het hoenderhok
gooide en ook nog notuliste. Kortom, we verwelkomen een ieder als nieuw
lid van onze commissie die één van deze kwaliteiten (of een geheel andere)
bezit.
Zoals u waarschijnlijk wel gemerkt hebt, hebben we besloten om kort voor
een conferentieavond nog een herinneringsmailing te sturen. We hopen
daarmee de opkomst op onze avonden te vergroten. Voorlopig is dit een
experiment; zo'n mailing kost veel geld en we moeten het effect nog
afwachten.
Over het programma in 1992 kan ik niet veel meer melden dan datgene wat
beschreven staat in Haptonomisch Contact 4. De data staan vast, ter
herinnering 16 april, 19 september en 7 november. Het programma van 16
april is gewijzigd t.O.V. de informatie in Haptonomisch Contact 4. U kunt
op 16 april een avond tegemoet zien waarbij 'het kind in jezelf' centraal
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Mededelingen

Er lag een man op straat; bewusteloos. Omwonenden brachten een matras-

je om hem op te leggen. Samen met anderen tilde ik hem op het matrasje.
En zie! Mijn hand was perfect geadapteerd! Ik heb zelfs zijn hand vastge·
houden in een perfecte adaptatie. Was hij voor mijn adaptatie wals het
lucifersdoosje of zoals de hond of iets anders?
Toen ik thuis kwam sprong de hond tegen me op ter begroeting en die heb
ik toen maar even lekker geknuffeld. Perfect geknuffeld met een perfect
geadapteerde hand. Net w perfect als bij de bewusteloze man. Met bewus·
teloze mannen en honden heeft mijn hand kennelijk geen moeite. Even·
min met doodzieke mensen. Het probleem van de adaptatie komt pas als de
bewusteloze man tot bewustzijn komt en mij aankijkt. De blik kan mij
doen vluchten en zelfs verstijven. En dan is het helemaal mis met de
adaptatie.

Bestuur
In het afgelopen jaar heeft het bestuur in harmonie gefunctioneerd on·
danks haar onderbezetting. Het redactiestatuut is klaar en wals u al wel zult
weten, is er een Commissie geïnstalleerd die Communicatie BelangenBehartiging heet en daarover in gesprek wil komen met de leden. Ondanks
de onderbezetting van het bestuur, er zijn nog 2 functies vacant welke zijn

overgenomen door de benoemde commissarissen, hebben de 3 bestuursleden goed samengewerkt met de toegevoegde leden van de Redactiecom·
missie, die voor de voortreffelijke uitgaven van Haptonomisch Contact
zorgdragen en de Voorbereiding Commissie, die steeds weer voor alle
lezingen en de workshops wrgdragen. De leden krijgen daardoor veel waar
voor weinig geld.

Voor de komende Algemene Leden Vergadering van 19 maart houden we
ons hart een beetje vast. De trend is dat er op deze vergaderingen niet meer

dan 10tot 20 mensen van de ruim 500 aanwezig zijn. Een onderonsjezou je
kunnen zeggen, maar we moeten wel ingaan op allerlei voorstellen zoals
van de nieuwe Commissie Comm unicatie Belangenbehartiging, die aan de
enquête wel graag hun conclusies wenst te verbinden. Van de enquêteformulieren zijn er in totaal ruim 60 binnengekomen, iets meer dan 10% heeft

tot op heden gereageerd.
De beroepsinhoudelijke kanten van haptonomie en haptotherapie zijn aan
de buitenwereld nog niet bekend.
Ook van verzekeringszijde is er belangstelling, namelijk of er aan de leden
van de vereniging declaraties kunnen worden betaald. We weten ook wel
dat er aan de status van het huidige lidmaatschap geen garanties gegeven
kunnen worden, die staan voor therapeutisch geschoolde, adequate zorg.
Er zijn leden die vragen naar een beroepsvereniging, die garant kan staan
voor de kwaliteit van haar leden; die meehelpt om problemen op te lossen
en op beroepsinhoudelijk·niveau aanspreekbaar is, ook voor klachten. Zo
een vereniging is niet inpasbaar binnen de huidige Vereniging voor Hapto·
nomie. Het zal een aparte vereniging moeten worden. Hoe, wanneer en
waar is afhankelijk van de inbreng van de huidige beroepsgroep. Jullie
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Als haptonoom

o

Het zou voor mij als 'haptonoom' bijzonder gemakkelijk zijn, als ik alleen
bewusteloze en doodzieke mensen te behandelen kreeg. Mensen die je niet
of nauwelijks aankeken. Mijn hand zou altijd perfect geadapteerd zijn. En
terwijl ikdat schrijf komt het schaamrood op mijn wangen - ik ben dus nog
niet verloren - want ik realiseer me nu dat ik mijn cliëntèle ook graag als
doodziek zie en behandeL Ze mogen onmiddellijk op de tafel gaan liggen.
Zij liggen en ik mag blijven staan. Op hun buik liggen ze, wdat ik hun blik
niet zie. De behandeling wil dan wel eens best fijn lopen. Drie dagen lang
blijftde man erwat van voelen. Maar dan is het over, zegt hij .
Vaak zie ik al bij de eerste oogopslag dat het geen makkie zal worden. Onze
blikken ontweken elkaar. Wacht maar, dacht ik. Als jij maar eens op je buik
ligt. Dan heb ik het rijk alleen. Dan zal ik je ens laten voelen wat ik kan. Dan
komt mijn fijn geadapteerde handje. Maar de zieke man reageert dan
helaas vaak niet wals ik hoopte en verwachtte. Als het mis is met de blik
gaat het allemaal veel moeilijker. Soms(.îij;)komt er toch nog wat goeds. Bij
hem èn bij mij. Dan blijkt mijn eigen blIkook veranderd tezijn zodat ik de
zieke man kan aanzien en hij mij. Wie was er ziek? Hij of ik? Ofwij beiden?

Ik denk weleens bij mezelf: als ik bij het binnen komen van de zieke man
met mijn blik de zaak verprutst, dan roep ikzelf bij hem een barricade op
voor het ontvangen van mijn hand.

Bijzonder goed gaat het wanneer het bij het binnel)komen van de zieke
man al onmiddellijk klikt in de blik. Hij veert op en ik veer op. Dan ontstaat
er een lekkere babbel waaronder wij beiden gedijen. Het komt voor dat een
behandeling op tafel dan niet meer nodig is. Maar vaak ook weL Dan is
'aanraken' de gewoonste zaak van de wereld geworden. Het tegendeel- niet
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'aaRr:akefl' de ge nOOll!te zaak vall de n'eletdgewmdtIl. Het tegeli6eE:l ~t
aanraken -zou dan zelfs storend zijn.
Het effect gaat dieper en beklijft veel meer als de behandeling is Ingebed in
het object-subject-contact via de blik; ingebed in een totaal-persoonlijke
relatie. Duidelijk Is voor mij dat het tast-gebeuren integratie vraagt in het
subject-zijn van ons beiden. Zonder dat, zonder de open communicatie
van de twee gelijk behoeftige personen, therapeut en patiënt, blijft het een
manipuleren van de tast als een geïsoleerd aangrijpingsgebied. Na drie
dagen Is het effect verdwenen. Als het nIet klikt in de blIk, kan Ik maar beter
vande mensen afblIjven, denk Ik dus.

(ad""rtentie)

WETENSCHAPPELIJKE
BOEKERIJ KETTENIS B.V.
Geestbrugweg 109 2281 CJ Rijswijk Telefoon : 070-3990655
Postbus 1166 2280 CD Rijswijk Fax: 070-3900124

Een taboe op aanraken
Heeft de schutterigheid te maken met een taboe op aanraken en aangeraakt
worden? Rust er een taboe op handen geven? Als de dokter zijn tastende
vingers diep in mijn buik steekt om daar te speuren naar eventueel aan we·
zige ongerechtigheden heb ik daar geen moeite mee. Dan presenteer ik
mijn lichaam 'als een ding' aan de ding-zoekende vingertoppen van de
dokter. Mijn persoon als subject, 'mijn ziel: heb ik dan helemaal teruggetrokken. Dan niets van taboe op aanraken. Maar zou zijn Intentie en zijn
hand 'anders' worden, zo anders dat mijn lIchaam die hand herkent als iets
dat mijn subject.zijn wil aanraken, dan pas wordt het krItiek. Dan kom ik
voor de keuze: mijn ziel bloot te geven of niet. Ofwel Ik bloos, ofwel ik roep
'donder op' ofwel Ik negeer die hand en doe of Ik niets merk, ofwel ik open
mi' voor die bejegening.
Het kritiek 't niet in het 'aangeraakt worden van het (ding-)lichaam: maar
in et loot geven van mijn ziel. Laten we dus nooit meer zeggen dater een
taboe op aangeraakt worden is, maar dat veel mensen kennelijk een behoefte hebben om hun ziel te ommuren. De behoefte aan dle muur bestaat
niet alleen ten aanzien van het aangeraakt worden door de hand maar
evenzeer voor het aangeraakt worden door een blik of een woord. Ook voor
het ontwijken van de aanraklng door de blik en het woord hebben we
talloze procédés In ons lichaam opgeslagen.
Alles wat naar een taboe zweemt smelt onmiddellijk wanneer jevoelt dat de
ander je mag. En van jou kant smelt het taboe wanneer je de ander mag.
Niet slechts ondanks maar mèt al zijn defecten. De liefde kent geen angst.
En ook geen gêne (Dijkhuis). Maar de liefde kent wel schroom.
Schroom Is duidelijk iets anders dan angst en gêne. Bollnow geeft daarvoor
in zijn boek 'Die Ehrfurcht' een voorbeeld. Daarbij wijst hij erop dat wij een
broze oude man of vrouw heel voorzichtig aanraken. Niet omdat wij
geplaagd worden door een taboe op aanraken, maar omdat wij hun lichaam en hun hele verschijning als broos ervaren. Onze aanraking adap-
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,gespecialiseerd in boeken
voor opleidingen
in de gezondheidszorg
cursusboeken
voor opleidingen
steeds voorradig
verzendingen
door het hele land

In deze rubriek kunt u
recensies lezen over boeken
die wij enlof onze lezers interessant achten in relatie
tot de haptonomie.
Dat hoeven geen pas uitgekomen boeken te zijn.
leders bijdrage is van harte
welkom!

32

YOY
Evelinevan Di jek, Nelleke van de Drift, CarelJansen
Uitgegeven: boekwerk, Groningen, 1991
ISBN 905402 015 6
YOY is een televisieprogramma van de Humanistische Omroep Stichting. Hierin komen jongeren aan
het woord over onderwerpen als: verhuizen, op
kamers, verkrachting, een broerverJiezen, ziekte.
Het sterke van het programma is dat geen volwassenen de verhalen onderbreken met wijze opmerkingen en correcties. Dan blijkt dan jongeren wondermooi onder woorden kunnen brengen wat hen bezighoudt en wat ze voelen. Van een aantal van deze
programma's is nu een boekje uitgebracht. Het heeft
dezelfde titel, YOY en als ondertitel: bijzondere
belevenissen van jonge mensen.
Ik heb het met veel verwondering gelezen. Verwondering over de zeggingskracht die jonge mensen
bezitten. Verwondering over de eenvoud waarmee
je grote dingen kunt zeggen.
Een citaat: " Ik vind dat je verdriet echt moet beleven. Je moet er echt doorheen gaan. Als je bijvoorbeeld van Arnhem naar Amsterdam rijdt met de
auto, kun je om Utrecht heen, maar je kunt er ook
doorheen . Als je er doorheen gaat, heb je veel meer
gezien, veel meer meegemaakt. Dat is met verdriet
eigenlijk net zo. Als je er doorheen gaat, maak je veel
meer mee ... "
Voor mij heeft het boekje veel duidelijk gemaakt
over hoe jonge mensen voelen en denken. Het meest
opvallende vind Ik dat de verhalen soms heel triest
en ingrijpendzijn, maar nooitzielig.
Wie met jonge mensen te maken heeft, als kinderen
of patiënten, zal zeker zijn voordeel kunnen doen
met deze teksten.
Ton Bergman
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BOEKEN

heid. Niet uit angst, maar uit liefde. De schroom is een component van de
liefde zelf en regardeert de ontvankelijkheid van de ander. Zij tempert onze
drift tot geven in de maat waarin de ander ons geven kan ontvangen. Zij is
'de psychomotoriek van de liefde' zegt Terruwe; 'de liefde die zich vanzelf
weerhoudt alsde ander niet kan ontvangen.'
Wie geen schroom kent is niet op de ander gericht maar poneert zichzelf;
bijvoorbeeld doordat hij trots is op zijn vermogen tot geven. Maar dan
gééft hij niet maar poneert zichzelf. Geven is vanuit zijn eigen logica
gericht op het kunnen ontvangen van de ander. Wanneer iemand vanuit
welke grond dan ook het aangeraakt-worden schuwt, is het voor hem een
weldaad wanneer we hem daarmee ook niet lastig vallen. Hij kan dan zijn
ziel niet bloot geven. En dat ligt, zo zou Calon zeggen, 66k aan jou.
Dan moet je geduld hebben. Want niet belangrijk is jouw geeflust, maar
wel belangrijk is zijn kunnen-ontvangen. Dan moet je voorbereidend werk
doen. In jezelf zakken tot je het punt gevonden hebt van waaruit je hem
met je blik kunt omhelzen en hem voelbaar maakt dat je graag aan zijn
grenzen verblijft.

De blik
De ander is voor mij vooral aanwezig in zijn blik. Zo kan ik plotseling onder
de blik van een binnenkomende ontdekken, dat de azalea mooi Is, dat het
leven méér is dan werken, dat ik nog niet zo beroerd ben als ik zelf dacht.
Die blik geeft een andere, nieuwe betekenis aan mijzelfen aan alles in mijn
ruimte. Ook kan die blik mij het schaamrood op de wangen kijken, mij
doen stotteren en doen struikelen over mijn eigen benen. De bewusteloze
man en de hond kunnen mij niet doen blozen en laten stotteren. Evenmin
kunnen zij mij het gevoel geven dat ik niet zo'n beroerling ben als ik dacht.
Nog minder doen het lucifersdoosje en de schrijfmachine met mij.
Wat 'is' de ander, wat de hond, lucifersdoosje en schrijfmachine niet zi jn?
Mijn hond kan ik gemakkeli jk in zij ogen kijken om de kieur van zijn iris te
bestuderen. Ik pak zijn kop tussen mijn handen en bekijk rustig de kleur
van zijn ogen.
Bij een mens kun je letten op de kleur van de iris, op de witheid van het
oogwit, op de inplanting van de wimpers, op de fijne rimpeltjes rond het
oog. Maar ondertussen kijk je hem niet aan. Zijn aankijkende blik Is daarvoor te ..... ? Vult u zelf maar in. Ik kan het niet. De hond kijkt mij anders
aan.
Wat zie je als je een ander aankijkt? Je ziet ..... niets; of alles tegelijk maar op
een niet-pakkende wijze. De kleur en de rimpeltjes en het oogwit kun je
'pakken' maar zijn aankijken niet, dat kun je alleen maar ondergaan.
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'pakken' "laal zijn 88Rlodjkea niet, gat kun je alleen maar eHdergian.
Waarin verschillen oogwit en rimpeltjes van de blik zelf?

Maurice Merleau-Ponty wijst erop dat 'mensen' fundamenteel verschillen
van 'dingen.' Een mens 'geeft' betekenis; een ding daarentegen geeft géén
betekenis maar 'krijgt' slechts betekenis. Dat betekenis-gevende-iets noemt
Merleau-Ponty 'subject' en datgene wat geen betekenis gééft maar alleen
krijgt noemt hij 'object.'
De kleur van de iris en van het oogwit en de rimpeltjes zijn dingen die ik
betekenis geef en kan 'pakken.' Maar de blik van de nader 'is' betekenisgeven. Dat kan ik niet pakken maar siechts ondergaan of negeren. Zijn
aankljken geeft ook mij betekenis. Ook aan mijn 'jij.'
Heb ik hiermee niet het antwoord op mijn vraag? Lucifers en
schrijfmachine zijn dingen en krijgen betekenis van mij. Zij zi jn aan mijn
eigen betekenis-geven onderworpen. Maar de andere mens geeft ook
betekenis - vooral in zijn blik - die ik niet beheers, niet kan onderwerpen
maar alleen kan ondergaan of negeren.
De hond en het heel jonge kind zien wel wat maar geen 'jij' en geven mijn
kern geen betekenis. Zij roepen dan ook geen barricades op bij het aanraken. Evenmin kunnen zij mij in mijn kern bevestigen.

Elk mens geeft betekenis op unieke wijze en geen twee mensen zien dezelfde bloem. Kijkend in het gelaat van de ander zie ik dan ook niets minder
dan een unieke wereld. Dan raken twee werelden elkaar. Twee unieke
werelden. Niets meer en niets minder. Laten we gemakshalve zeggen: mijn
wereld is geel en die van de ander blauw. Drie reacties zijn bij deze ontmoeting denkbaar, "hri jft de psychiater-filosoof Binswanger:
- Ik negeer de andere wereid die ik zie. Dan sia ik mijn blik neer, of mijn
gelaat verstrakt, ofik trek een smile, of ik kljkde andere kant uit, of ikdoe
aisof ik niets gezien heb. Dan blijf ik pertinent bij mijn gele kleur en
pantser ik mijzelf.
- Mijn wereld verliest zijn kleur en ik zie de wereld wals de ander die ziet.
- Ons beider wereid verandert van kleur. Ik zie geen gele wereld meer en de
ander geen blauwe, maar wij beide zien een groene wereld. Mijn wereld
wordt geen geel met blauwe plekken en strepen, maar een groene. In de
ontmoetingleven wij binnen een nieuw, gemeenschappelijkpanorama.
Als ik een voorbeeld mag geven: wanneer ik in mijn eentje op straat loop
kijk ik zelden in etalages. Die interesseren me dan niet. Met mijn vrouw
wandelend kljk ik wel in etalages. Soms louter om haar ter wille te zijn.

14

Haptonomisch Contact 3~ jaargang 1992~ no. 1

De te kiezen onderwerpen (iedereen kon twee 'zittingen' meemaken)
waren: aanwezigheidscounselen onder leiding van Rob Rodenburg, NonYeTbale hypnose en Neurolinguistisch Programmeren (N.L.P.) in twee zaaltjes
onder leiding van Sophia Smith-Verwey en Martha de Graaf, Psychomotore
therapie (P.M.T.) onder leiding van J. Baardman en Authentiek acteren onder
leiding van Noortje Kors.
De deelnemers waren zeer gespitst op de lijnen die eventueel door te
trekken waren naar het bezig zijn met de gegevenheden uit de haptonomie.
Daardoor werd duidelijk dat sommige inleiders niet geheel op de hoogte
waren van de bedoeling van de dag. Soms was het inleidend verhaal te lang
en kwam men nauwelijks aan zelf werken toe, soms was de inleiding van
een wat laag inhoudelijk gehalte. In de tweede sessie was duidelijk te
bespeuren dat de inleiders dat gevoeld hadden en hun strategie hadden
gewijzigd. Ook daaruit viel veel te leren en te ervaren.
Niettemin was de eventuele link met N.L.Pofmet aanwezigheidscounselen
het minst duidelijk te leggen. Veel van wat daar naar voren kwam zal door
de goed 'voelende' haptonomisch geschoolde ook herkend worden. Wat
dat betreft liegt het lichaam nooit.
Het meest duidelijk waren de lijnen te trekken met de Psychomotore
therapie en het authentiek acteren. Bij P.M.T. ben ik geneigd te denken dat
het verleden een (te) grote rol krijgt toebedeeld en dat in de haptonomische
benaderingveel meer van het hier en nu wordt uitgegaan. Daarbij krijgt bij
de één natuurlijk de huidige invulling en bij de ander het (ver)vormende
verleden zijn plaats, maar de nadruk ligt duidelijk anders.
Wat voor mij de dag geheel goed maakte, was het acteren. Wat een mens!
Met hele simpele gegevens in een korte tijd mensen zover brengen, zo los
maken, geweldig. De vreugde spatte eraf. Ik had de hele dag wel willen
doorgaan. Maar ook: hier werd de lichamelijkheid waar wij mee werken en
het voelen van het eigen voelen op een oorspronkelijke wijze vorm gegeven, zodat je niet eens hoefde na te denken over eventuele raakvlakken met
je eigen bezig-zijn.
Terecht werd bij de afsluiting van de dag een lied gewngen wat al authentiek acterend was aangeleerd, terecht werden alle inleiders bedankt en
terecht werden allen van bloemen voorzien. Helaas werd de voorbereidingscommissie niet van bloemen voorzien. Dat was zoals Noortje Kors
later schreef: 'de grote misser van de dag.' Tijdens de afsluitende borrel
werd genoeglijk nagepraat en de eerste loftrompetten lieten hun geschal
horen.
.
Eens te meer is mij duidelijk geworden dat je een workshop van de verenigingeigenlijk niet mag missen.
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Workshop 1991

dan de momenten van werkelijk samen zijn. Samen één gemeenschappelijke wereld zien met gelijke kleur. Er is geen sprake van een optelsom, van
blauw naast geel, maar er isdan voor ons beiden een nieuw panorama.
Het werkelijk samen zijn, schrijft Binswanger, is een entiteit-sui-generis,

een verslag van Ton Bergman

Je kunt je afvragen hoe zinvol het is een verslag te schrijven van een workshop. De deelnemers waren er zelf en weten hoe het was. Zij krijgen hooguit een bevestiging of ontkenningvan hun mening. De afwezigen kun je op
papier slechts feiten geven en wellicht een gevoel van teleurstelling bezorgen. Maar er is nog een andere invalshoek: duidelijk maken wat er door de
inzet en energie van een kleine groep tot stand kan komen aan hartverwar-

mende en stimulerende activiteiten. Wat dat betreft hebben de afwezigen
véél gemist!
Als ochtendgebeuren was er een toneelstuk van Hugo Claus: Bruid in de
morgen. Onder regie van RolandJurrlëns speelde de toneelgroep Duizel op
prachtige wijze dit stuk. Heeft Claus al een boeiend drama geschreven, het
werd door Annemieke Beek (dochter), Renate Meijer (nicht), Nora Romanesco (moeder), Laurens Umans (zoon) en Bart Poulussen (vader) op
ontroerende wijze ten tonele gebracht in een functioneel decor van Gies
Kamp.
Verruk.kelijk om niet het bekende toneeltoontje maar natuurlijke spraak te
horen.
De Voorbereidingscommissie was op de vondst gekomen om het napraten
met acteurs een duidelijke structuur te geve n . Hierdoor kwamen niet alleen
alle spelers aan bod, maar verzandde het gesprek ook niet in monologen.
De acteurs waren duidelijk verheugd over de herkenning van bijvoorbeeld
de lichamelijke aspecten van hun spel. Over en weer bleke vele momenten
goed te kloppen met de bedoelingen.
Een eerste compliment voor de Voorbereidingscommissie! Maar het hield
niet op, de lunch wachtte. Voortreffelijk verzorgd, smakelijk ogend en
tongstrelend.
In het middagprogramma was er keus uit vier onderwerpen. De bedoeling
was dat er na korte inleidingen veel zelf gewerkt zou worden om aan de lijve
te ervaren wat er bedoeld werd.
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geen optelsom van één plus één, maar een nieuwe eenheid; geen ik plus JIJ
maar een 'wij,' een 'liebende Wir-heit.' Al is het maar voor de duur van een
blikwisseling. En dan reiken we elkaar de hand. En die is perfect geadapteerd en warm.
Het geven van een goede hand veronderstelt niets méér en niets minder
dan dat je het betekenis-geven-door-de-ander omhelst. Voor de duur van
een hand-geven.

Voervoorhaptonornen
De les van het contact in het donker.
In het bovenstaande wordt de adaptatie van de hand onderworpen aan
hetgeen mijn blik e rvaart in het contact met de ander. Tegen deze opvatting werd protest aangetekend. Niet door de eerste de beste. Tijdens mijn
scholing in de haptonomie werd mij namelijk een situatie voorgehouden
die het tegendeel moest bewijzen middels een indrukwek.kende schets die
we on-bevooroordeeld moesten aanhoren. We zullen die schets hier
weergeven.
Stel je komt, door welke oorzaak dan ook, in een pikdonkere kelder terecht.
Je bent doodmoe en je gaat liggen. Op een gegeven moment verken je met
je hand het terrein om je heen. En warempel... .. daar ligt iemand naast je.
Toevallig heb je even zijn hand aangeraakt. De reactie van de ander was
niet afwijzend. Je bespeurde zelfs iets van toenadering. Je gaat daarop in .
Voorzichtig. Je raakt aan met iets meer benadering. En je gezel gaat ook
daarop in. Dan schuiven de handen volledig ineen. Twee handen die elkaar
perfect omvatten. De warmte van de hand gaat door je heen. En zo lig je een
poos. Je ademhaling is er dieper en rustiger van geworden. Het contact via
de hand roept een nadere uitbreiding van je lichaam op. Je komt elkaar
nader. Je spreekt hem aan. Met zachte stem. Hij antwoordt in een vreemde
taal, maar ook zijn stem klinkt zacht en Iaag ..... als die dag aanbreekt en de
zon opkomt zie je elkaar aan en je glimlacht. Zijn ogen staan zacht. En je
bent elkaar nabij. De dag kan niet meer kapot. Samen trek je op. Want je
ervaart een diepe trouw.
Tot rover de schets die we on·bevooroordeeld moesten aanhoren. Ik was
diep onder de indruk van de macht van tasten en bevestigend aanraken. Zo
diep dat het jaren duurde voor ik on-bevooroordeeld naar het verhaal kon
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luisteren. Nu, vijfentwintig jaar later realiseer ik me iets dat van niet
geringe betekenis is voor mij. Namelijk dit: het zal mij niet overkomen wat
hier geschetst wordt, want ik zal die persoon in het pikdonker niet aanraken! Want ik wiléérst zien of horen 'wie' hij is.
Ikkan drie omstandigheden bedenken waarin Ik wèl zou kunnen aanraken:
- wanneer ik, in hoge nood tuk op een avontuurtje, zou vermoeden dat het
een persoon van het aanbiddelijke geslacht was. Met de kans dat ik toch
niets presteer, want ik zie geen ogen. En met de kans dat ik, bij licht, me
voUedig afgebrand zou voelen en snel de plaat moet poetsen. Méér dan
een avontuur zou het aUeen maar kunnen worden als ik bij lichten/ofvia
stem en conversatie zou ontdekken dat het ook een aanbiddelijk 'jij' was.
- wanneer ik zou bemerken dat de ander in hoge nood verkeert. Als ik hem
zou horen kreunen bijvoorbeeld.
- wanneer ikzelf in hoge nood zou verkeren.

Ikben nog niet klaar met dit verhaal. Ikga de zaak eens omdraaien. Ik lig in
een pikdonkere kelder en ik voel plotseling een hand. Een perfecte hand
nog wel. Weet je hoe ik dan zou reageren? Ik zal me doodschrikken. En ook
als de eerste en tweede en aUe schrik geweken is, zal ik niet gesteld zijn op
aanrakingen.
We moeten het verhaal toch on-bevooroordeeld benaderen? Welnu, ik
vind die man die in het pikdonker gaat aanraken (anders dan in hoge nood)
ronduit een griezel. Aanraken los van de 'jij'.ervaringis voor mij gedrag van
een psychopaat of geestelijk gehandicapte. Een psychopaat 'kan alles' met
zijn tast, omdat hij de integratie mist van de delen in het geheel. Zijn tast
staat los van zijn geestelijk wezen en hij kan aanraken als de beste. Ook zijn
gevoelens staan los van zijn kern en naar omstandigheden heeft hij ontzet·
tende aardige gevoelens die morgen vergeten zijn.

medisch beroep hooghouden. Ik zal mijn collega's als mijn broeders
beschouwen. Etcetera.'
Hoe beter een beroepsgroep zijn zaken regelt, hoe minder problemen er
zullen ontstaan met de samenleving als geheel, de overheid, de geldschieters en met patiëntengroeperingen. We weten immers allang, dat ook de
behandelkamer van de haptotherapeut geen geïsoleerde ruimte is, waarin
alleen therapeut en patiënt/cliënt samen bespreken en beslissen wat er
dient te gebeuren, hoezeer wij ook terwille van de behandeling die privacy
trachten te behoeden. Iedereen bemoeit zich met iedereen in de huidige
gezondheidszorg en samenwerking is geboden.
Een begin van professionalisering binnen de Nederlandse Vereniging voor
Haptonomie vinden we in de discussie over belangenbehartiging en de
Instelling van de Commissie Communicatie Belangenbehartiging. Wie
zich professioneel wil opstellen en wie Invloed wil uitoefenen op de
onrwikkelingen binnen de Vereniging komt naar de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Haptonomie op 19 maart a.s.
aflaat anderszins van zich horen.
Literatuur:
1)

2)

LD.de Beaufort en H.M.Dupuls, Red., Handboek Gel.Ondheidsethlek, van Gor·
cum, Assen/Maastricht 1988, p.21.

Idem, p.22.

Is het strikt genomen nodig dat ik hem daar in de pikdonkere kelder zie?
Nee. Er kan zich bij het ontdekken van de ander, daar in het donker, ook
een gesprek onrwikkelen waardoor ik enigszins weet 'wie' hij is. En
wanneer ik dan hoor en voel dat er wederzijdse acceptatie is, kan ik daardoor gemotiveerd zijn om hem bevestigend aan te raken. Dat kan ik ook
horen als hij niet praat, maar kreunt. In al deze gevallen echter gaat er iets
vooraf aan mijn adaptatie en mijn motivatie tot aanraken.
De gebeurtenis in de pikdonkere kelder leidt dus bij mij tot de conclusie dat
tastend aanraken onderworpen is aan iets anders!
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Wat eens juist was of leek, behoeft het daarom nu nog niet te zijn. Ook het
beroep op de autoriteit van één of enkele personen ter rechtvaardiging van
een (morele) regel staat sinds Kant onder druk. Elke regel, elke norm en elke
waarde kent voor· en nadelen en verandert met de tijd. Gebrek aan aanspreekbaarheid en d uidelijkheid kan niet alleen leiden tot ongrijpbaarheid,
maar ook tot onaanraakbaarheid, onaangedaan zijn en gebrek aan verant-

woordelijkheidsgevoel.
Indien haptotherapeuten thuishoren bIJ de paramedische h ul pverleners,
dan zullen zij zich als professionele groep moeten organiseren en duidelijk
de nadruk leggen op het professionele karakter van het werk dat verricht
wordt. Of dat de taak is van de Nederlandse Vereniging voor Haptonomie
valt nog te bezien.
Een citaat van de ethica Heleen Dupuis uit het Handboek Gezondheids.
ethiek') kan heteen en anderverduidelijken:
'Bij een professie vindt een specifieke vorming plaats binnen een specifieke
traditie. Vervolgens is sprake van gespecialiseerde kennis, waaraan een
bepaalde (wetenschappelijke) theorie ten grondslag ligt. Deze kennis kan
slechts met moeite verworven worden.
Een ander kenmerk van de professie is, dat zij een bijzondere dienst biedt
aan de samenleving, een dienst die zo cruciaal is voor die samenleving, dat

voor de verlening ervan speciale vergunningen nodig geacht worden. De
professie heeft met andere woorden een intellectuele component (speciale
kennis), een morele component (men biedt bijzondere, belangrijke dien·
sten aan de samenleving) en ook een component, die het beste omschreven
kan worden als een gilde·component: men behoort tot een speciale groep
met eigen normen voor het gedrag, met een eigen traditie en een eigen
groepsbewustzijn.'
De ethIsche regels voor paramedische beroepen zijn afgeleid van de klassie·
ke artsencode, zoals verwoord in de Declaratie van Genève 2) (1948):
, Op het ogenblik dat ik word opgenomen onder de beoefenaren van het
medisch beroep, verbind ik mij plechtig mijn leven te wijden aan de dienst
der mensheid. Ik zal mijn leermeesters de achting en dankbaarheid beto·
nen, die hun verschuldigd is. Ik zal mijn beroep nauwgezet en waardig
uitoefenen. Ik zal de gezondheid van mijn patiënt als mijn voornaamste
zorg beschouwen. Ik zal het geheim eerbiedigen van wie zich aan mijn zorg
toevertrouwt. Ik zal met al mijn kracht de eer en de edele tradities van het
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zoekt, reproduceert en vastlegt? En is het bovendien niet zo, dat in de
huidige ontwikkelingen duideli jke aanspreekpunten met de bijbehorende
aansprakelijkheid ontbreken, zo die ooit al echt hebben bestaan?

G)

lijk een grote rol speelt in de motivatie tot aanraken. Het kreunen van de
ander spreekt motiverend aan en de onderkende behoeftigheid laat grenzen wegvallen. De zieke man raak ik gemakkelijk aan als ik zijn leed onderken en erdoor word aangesproken. Ervaren behoeftigheid blijkt ontgrenzend te werken. Waar blijft dan de suprematie van de blik?

Nogmaals: de blik
De kreunende heeft een typische blik. Een blik die niets 'ziet,'niets 'pakt,'
niets wil weten. Een blik dIe louter verwijlt bij het eigen lijden. Een ingekeerde blik. Als de nood zeer hoog is, zal het hem een worst wezen wie hem
aanraakt en helpt. Hij presenteert zichzelf als een brok lijden, als onderworpen aan een anonieme macht die ook anoniem mag worden weggenomen.
Maar zodra het li jden taant en de blik terugkeert, geeft h ij zich rekenschap.
Hij ziet de blik van zuster A. van wie hij tot nu toe alle aanrakingen gedoogde en zelfs dankbaar onderging. Nu ziet hij haar harde blik.
Wat is dat, een harde blik? Niets wordt e@et lichaam-subject zo goed
verstaan als een blik, ook al hebben we geen woorden om te formuleren wat

de blik precies doet. Maar nauwelijks is er iets zo moeilijk als het beschrijven en analyseren van een blik. Toch wagen we een poging daartoe.

Een harde blik is een 'pakkende' blik. Een blik die neemt en oordeelt. Een
blik waarin het ego zich manifesteert. (Schreef Krisnamurti daarvan niet
terecht 'Theeye says I?). De harde bUk van een ander kan en wil hetbetekenis-~ven-d.oor-mij niet ondergaan.
Als~ harde blik je aanziet, een blik die pakt en oordeelt, ontstaan er
gemakkelijk barricades tegen het aangeraakt worden door de hand van die
persoon. Dan moet je goed in je basis zijn om die hand te accepteren zonder

schade voor jezelf. Je verwacht dan ook geen goede hand. Want instinctief
weet je dat bli k en hand een éénheid vormen inzake hun gerichtheid op
jou.
Een zachte blik daarentegen is een 'ontvangende' blik, een blik die ondergaat, die verwijlt. De zachte blik zegt: ik vind het goed hier te zijn en hier
aU es te ondergaan. Het is een blik die de concreet aanwezige mensen en
dingen ondergaat als een goed, ondanks alle eventuele aanwezige ellende.
Een blik die concreetheid ondergaat. Het is een ontvangende-tastende blik.
En als die blik het goede ondergaat 'geeft' hij ook. Namelijk warmte en
muziek. En bevestigt daarmee hetgoed-zijn-voor-hem van de ander.
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De puntjes op de 'i'
Zodatwenude puntjes op de 'j' kunnen zetten.

1.

2.
3.

4.
5.

Er is niet alleen sprake van adaptatie bij het geven van de goede hand,
maar evenw bij het 'geven' van de goede blik; evenzo bij het geven
van het goede woord.
In beide gevallen ishet zingeven-door-de-anderdoor mij 'omhelst.'
Dat omhelzen betreft mijn hele persoon en geschiedt vanuit mijn
basis.
Dan ben ik ondergaand en tastend aanwezig zowel in blik en woord
als in de hand.
Hierbij heeft de blikechter het primaat.
Sa.
Op de eerste plaats in de orde van de tijd_ Want we zien elkaar
(meestal) eerder dan we elkaar met de hand aanraken _Als de
blik de ander als een goed ondergaat worden adaptatie èn
ontvankelijkheid van de aanraking voorbereid; als de ander de
blik als bedreiging of als contact-afwijzend ervaart, komt er
een barricade voor de adaptatie aan de kant van de gever en
voor het ontvangen aan de kant van de ontvanger.

Sb.

Op de tweede plaats - en dat is veel fundamenteler - doordat
de blik niet alleen het subject-lichaam ziet, maar ook het 'jij.'
Met 'vermoedens' omtrent diens morele instelling en diens
ervaren en respecteren van grenzen. Een volstrekt onbekende
in de pikdonkere kelder raak ik niet aan en mag mij niet aanraken omdat ik minimaal een garantie wil dat het aanraken mijn

6.

'jij: mijn diepste subject-zijn, geen schade zal doen. Dat is
géén gevolg van een neurotische of psychopatische inslag
maar gevolg van het feit dat een (volwassen) mens méér is dan
alleen maar een lichaam-subject. (Dieren, heel jonge kinderen
en geestelijk gehandicapten missen dit 'meer' helemaal of
gedeeltelijk.)
Wanneer het effect van een haptonomische behandeling wil beklijven moet het ervaren door het subject-lichaam (het 'dier-lichaam)
van de patiënt integreren in zijn gehele persoon. Dan volstaat niet de
communicatie tussen subject-lichamen maar dan moet het 'jij' van
de patiënt door het 'jij ' van de therapeut worden gezien en bevestigd.

Present zijn vanuit-de-basis
Er is dus niets nieuws onder de zon, kan de lezer verzuchten. Wanteigenlijk
staat hier alleen maar, dat de aanraker present moet zijn vanuit zijn basis.
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Professionalisering

Mia F.W.van Luttervelt

'De haptonoom' bestaat en is voelbaar aanwezig in onze samenleving. Via
de PTT stuur je je haptonoom de beste wensen, de cabaretière Martine Bijl
steekt de draak met het fenomeen 'haptonoom' - een soort psychiater die
niet met zijn handen van zijn patiënten kan afblijven -, en de media
beweren, dat de haptonoom deel uitmaakt van de mysterieuze krachten in
de sport.

Haptonomie, 'de haptonoom' en de haptotherapeuten zijn daarbij ongrijpbaar, niet te objectiveren en niet in te kaderen . Niemand weet hoeveel
haptotherapeuten er in Nederland zijn. Het beroep haptotherapeut is niet
officieel erkend. Er is geen algemeen aanvaarde beroepsomschrijving
binnen de beroepsgroep. Er zijn geen omschreven normen en kwalificaties
waaraan een haptotherapeut moet voldoen. Oe scholing aan de verschillende opleidingen loopt sterk uiteen en is nog niet onderling vergeleken.
Haptonomisch geschoolden zijn Of in een ander beroep werkzaam meestal binnen de reguliere gezondheidszorg en het welzijnswerk - , of zij
worden beschouwd als alternatieve genezers. De verzekeringswereld
gedraagt zich navenant: de ene verzekering biedt een volledige vergoeding
voor een haptotherapeutische behandeling, een tweede betaalt niets en
een derde vergoedt het wettelijk vastgestelde tarief fysiotherapie wanneer
het gaat om fysiotherapie op haptonomische basis. Als fysiotherapeut ben
je vervolgens géén BTW verschuldigd, als alternatief hulpverlener wel. Oe
haptotherapeut lijkt daarbij nog het meest op een nieuw soort paramedische beroepsbeoefenaar in het grensgebied van fysio- en psychotherapie.
Mooi, dat 'de haptonoom' zo ongrijpbaar is, .zeggen we dan, want dat is
precies zoals haptonomie bedoeld is. Haptonomie gaat over tasten, voelen
en aanraken. Haptonomie gaat niet over '(be)grijpen', objectiveren en
vastleggen, vinden we. Maar is dat nog wel een juiste interpretatie? Gaat
haptonomie niet ook over wetenschap, die per definitie beschrijft, onder-
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Een andere patiënt zag ik in het ziekenhuis waar hij was geopereerd aan
twee handzenuwen die door een ongeval doorsneden waren. Ik zag hem
enige uren na de operatie die tien uur geduurd had. Het was een jongen van

16 jaar die niet gauw over pijn klaagde. Hij was op dat moment al uren ten
prooi aan zeer hevige pijn in zijn buik. Zijn buik was dan ook plankhard.
Pijntabletten hadden tot dan toe nog niet voldoende geholpen. Ik legde de
hand op zijn buik en vroeg hem die te voelen. Hij had nog nooit van
haptonomie gehoord. Langzaamaan begon hij te voelen en daarmee werd
zijn pijn draaglijker. Naderhand vertelde deze jongen aan al zijn vrienden
dat ze eens aan zichzelf moesten ervaren hoeveel ze eigenlijk op deze
manier konden opvangen. In zijn carrière als verpleger en later als arts
kwam deze eenmalige ervaring hem steeds weer van pas.
Voetzöne massage of puntmassage van acupunctuurpunten of triggerpun.
ten verloopt in mijn praktijk ook via de haptonomie. Het gevolg daarvan Is
dat je juist zeer sterke pijnpunten met betere opvang door de patiënt kunt
behandelen. Vooral bij zeer oude patiënten een milde en doeltreffende
therapie.
Zo zou je nog uren door kunnen gaan. Inspiratie heb ik in mijn praktijk veel
opgedaan en blijf ik opdoen.

Ik ben me ervan bewust dat Ik in dit hele artikel het woord affectie niet heb
durven gebruiken. Toch weet ik dat de haptonomie me steeds weer met
mijn mogelijkheid tot affectie confronteert. Misschien, denk ik dan, is dat
wel het doel van ons leven hier op aarde.
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ademhaling herstelde zich . Ineen latere zitting leerde ik haar te voelen naar
de omgeving toe zodat ~ ook in haar eentje een astmaanval kon couperen.
Ze heeft daardoor nooit meer angst voor astma.

Dan is hij niet aileen tastend in zijn hand maar ook in zijn blik; dan zoekt
hij zichzelfnieten dan respecteert hij grenzen. Dan is hij helemaal ontvankelijk en open, zowel in blik als in hand. Dan zal er aan zijn kant geen
barricade optreden en de barricade in de ander met schroom worden
gerespecteerd.
Inderdaad. Aanraken is geen kwestie van trucologie, van hanteren van tastwetmatigheden, maar van present zljn-vanuit·de-basis; van de hele persoonlijke totaliteit. Een ècht·goede hand gaat altijd gepaard met een èchtgoede blik en omgekeerd.
Er Is echter wel méér duidelijk geworden: present-zijn.vanuit.de-basis.is
niet statischl Het is een Inter-persoonlijke aangelegenheid, lets dat altijd
mede bepaald wordt door de ander die ook betekenis geeft aan mij. Nog
nooit ben ik iemand tegen gekomen die in alle omstandigheden en tegenover iedereen vanuit zijn basis present bleef! Dat is een vaak vergeten
toedracht.
Tegenover Jan ben ik best aardig present en hebben we samen een groene
wereld, tegenover Piet daarentegen vlucht ik en lever ik mijn gele kleur
helemaal in en tegenover Klaas handhaaf ik hardnekkig mijn eigen gele
kleur. Zodat bijvoorbeeld Ik mijn briefhoofd moet wijzigen tot het volgende: 'Gerritse, haptotherapeut voor uitsluitend Jannen. Pieten en Klasen
kunnen beter naar een ander gaan die meer present is dan ik.'

De hap-to-to-mie
Mijn dochter runt een café. Kwam ik daar laatst binnen en zette me aan de
bar naast een reeds aanwezige bezoeker. Mijn dochter zei tegen deze man:

'Dat is mijn vader.' En tot mijn (lichte) verbazing begroette deze man mij
toen met de woorden: 'Zo meneer, hoe is het met de hap-to-to-mie?' Dus
ontspon zich een gesprek. Hij vertelde mij dat hij een half jaar lang hap-to·
to-misch was behandeld. In het begin had hij daar grote moeite mee. Met
dat aangeraakt worden. 'Doet u dat ook? Mensen zo maar 'nakend' aanraken? .... lk moest daar wel aan wennen ...... Dat heeft wel een hele poos
geduurd .... Maar ikheber toch wat aan gehad,' zei hij.
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Mijn ervaringen met haptonomie

Een ander aspect van de haptonomie deed zich in mijn werk voor toen zich
een patiënte met een dwangneurose aandiende. Ze had al jaren last van een

vreselijke angst om kanker te krijgen door contacten met anderen. Zelfs via
geld of kledingstukken van anderen. Ook als ze een kankerpatiënte getoond zag op de televisie. Ze waste daarom ook voortdurend haar handen.
Aangezien ze in een warenhuis werkte waar ze steeds geldstukken in
ontvangst moest nemen was het leven een ware kwelling voor haar. Na
enige haptonomie sessies begon ze te huilen. Een professor in de psychiatrie die wist wat haptonomie was, vroeg ik om advies. Hij spoorde mij aan
nog door te gaan op de Ingeslagen weg met de patiënte. Hij kreeg Inderdaad
gelijk. De patiënte is geleidelijk aan verder genezen.

Joke Heg-Hoogenboom

Jokt Heg-Hoogenboom

heeft 8 jaar als huisarts
gewerkt en heeft momenteel een consultatieve praktijk, waarbij zij haptono.
mie geblllikt in combinatie

met onderstaande
bevoegdheden. Zij heeft
een specialisatie in voeding

en natuurgeneeskunde. Zij
deed een cursus manuele
therapie volgens de Bijl Sr.
en acupunctuur ~olgens

Einde 1991 werd me door de redactie van dit
tijdschrift gevraagd een stukje te schrijven over
haptonomie. Met name hoe ik het inpas in mijn
praktijk en in mijn werk als arts. In een addendum zal ik mijn curriculum vitae samenvatten
en me daardoor medisch aan U voorstellen. Aangezien haptonomie niet alleen medische maar
vooral persoonlijke implicaties heeft zal ik voor

Een andere psychiatrische patiënt die gebaat was met haptonomie was een
depressieve jongeman. Aanknopingspunt voor de haptonomie was een
slaapstoornis die mogelijk samenhing met zijn uitzonderlijk rigide gehouden rug. Via het aanspreken van zijn voelen kon hij al snel beter liggen en
slapen. Het was verbazingwekkend wat dat deze jongen deed. Blijkbaar
voelde hij zich gezien zijn uitlatingen voor het eerst pas echt vrij en zorgeloos. De psychiater die hem destijds behandelde had totaal geen ervaring
met haptonomie.

zover relevant deze tussendoor vermelden.

Aangezien de mogelijkheden van de tastzin feitelijk letterlijk onbegrensd
zijn leer ik iedere dag bij. Feitelijk leer ik al doende. Iedere patiënt trekt een
ander laatje open al naargelang zijn geaardheid.

Mijn eerste kennismaking met haptonomie
vond plaats op een demonstr3tieavond in ons
plaatselijke ziekenhuis. Uitgenodigd waren de
NAAV, Ook heeft zij
specialisten, fysiotherapeuten en de huisartsen
diverse workshops
homeopathie gevolgd. (Les
uit de streek. Frans Veldman Sr. verzorgde de
gehad van Kunzli \IOn
demonstraties.
fimmelsberg.)
Soms wordt de loop van je leven beïnvloed door
De al(a"'Pleiding haptaeen kleine gebeurtenis. Frans' associé, de Heer
nomie deed zij bij Frans
Westra Sr. zat naast me en fluisterde me tijdens
Veldman Sr.
het inleidende verhaal een tip in het oor: 'Zorg er
tijdens de demonstraties voor dat je wveel mogelijk proefpersoon bent.' Ik
ben de (inmiddels overleden) man altijd dankbaar gebleven voor die goede
raad.

Van onschatbaar voordeel vind ik de haptonomie bij mijn patiënten met
astma, hyperventilatie, heftige pijnaanvallen, loopstoornissen, zwakte
toestanden van de heupen en knieën, kortom bij alles van min of meer
functionele aard.

het aan de lijve te ondervinden. Wel kwam er iemand naar voren toen hij

Een patiënte die ik met homeotherapie en acupunctuur behandelde
vanwege astma kreeg een status astmaticus.(Acute astma aanval, die
zichzelf steeds verergert.) Ze was toen 9 jaar. De ouders belden op voor een
acuut homeopathisch middel. Ik besloot toen dat het voor het overige
leven van het meisje van voordeel zou zijn als ze via de haptonomie haar
zelfvertrouwen in een dergelijk benauwende situatie zou kunnen zien
groeien. Het was een meisje met erg weinig zelfvertrouwen, ze had ook nog
last van een uitgebreid exceem. Ze vertoonde bij binnenkomst de bekende
omgekeerde buikademhaling met een sterke optrekking van de schouders
bij inademing. Binnen enkele ogenblikken had ze een goed gevoelscontact
met mijn hand die Ik op haar buik gelegd had. Ze lag op dat moment op de
onderzoeksbank. Ik induceerde via deze hand een inademing met een
beweging van de buik naar buiten toe. Zij volgde dat met haar tastzin en de
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Zijn advies heb ik, zoals U begrijpt, opgevolgd. Ik denk dat zonder dit
advies dit niet gebeurd zou zijn. Zeker in die tijd waren demonstraties over
een dergelijk onderwerp volkomen nieuw en onverwacht. Er kwamen ook
niet veel proefpersonen naar voren. Wel kritische geluiden en vragen.
Veldman zelf vroeg dan de persoon maar meteen naar voren te komen om
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Het bevalt me trouwens sowieso goed dit aspect in de haptonomie. Het
aspect dus wat mijzelf leerde dat ik het centrum ben van alles wat ik om me
heen kan voelen. En dat ikdaarmee mijn hele toestand ook mee bepaal.
Haptonomie geeft mij bij alles wat ik doe niet het gevoel dat ikde patiënten
dus op mijn rug moet nemen maar dat ze op eigen benen staan of leren
staan. Het bewijst mij daarbij een grote dienst. Vroeger nam ik figuurlijk
gesproken de patiënten op mijn rug.
Meermalen heb ik in mijn werk meegemaakt dat mensen uitstekend
voelden, bijvoorbeeld als arts een goed onderzoek op een patiënt uit
konden voeren. Maar dat ze daarnaast in hun privé leven met voelen geen
kant opkonden. Wat in mijn praktijk dan veel voorkwam is dat voelen per
definitie werd verward met sexueel voelen. Alsof iemand voelen meteen
niet anders kan zijn dan dat de ander denkt dat je sexueel iets van hem wilt.
Dat een dergelijke gedachtengang leidt tot eenzaamheid en een pantsering
ligt voor de hand. Hier wordt het gevoel wat men bij streling ondergaat
verward met het diepe tastgevoel of ruimtelijk gevoel wat gepaard gaat met
geheel andere gewaarwordingen.
Zo kwam er destijds een patiënt bij me met de vraag: ik weet niet wat ik

moet doen, ik durf het niet aan dat iemand mij aanraakt. Hij was bang dat
hij dan een stijve kreeg. Hij was bovendien niet zeker van zijn sexuele
geaardheid. De patiënt was mij doorverwezen door Veldman omdat de
man niet geloofde dat haptonomie door een vrouw toegepast hetzelfde bij
hem zou laten gewaarworden als haptonomie door een man toegepast (in
casu Veldman) .
Een andere patiënt merkte op voordat we begonnen: stel je nu eens voor
dat ik een stijve krijg wat dan. Ik antwoordde hem toen wat dan nog, maar
mijns inziens gebeurt dat nieten het gebeurde ook niet.
Het is mij gebleken dat het voor veel mensen een opluchting en een bevrijding is via de hapsis te ervaren dat contact tussen mensen mogelijk en ook
nog prettig is en niet sexueel. Dikwijls leg ik de mensen aan de hand van
gewaarwordingen uit wat het verschil is tussen aangeraakt of beetgepakt
worden zonder dat je iemand voelt oftewel zijn gevoel terugtrekt. Zij
worden dan aan zichzelf de verschillen gewaar. Hoe onaangenaam aangeraakt worden is tegenover dat iemand je werkelijk voelt.
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op het gebied van de diepe tast-ruimtezin leg ik dan uit wat ik ga doen en
hoede patiënt daarbij goed kan helpen.

vroeg wie ergens last had in zijn bewegingsapparaat. Door middei van
haptonome manuele therapie verhielp Veldman dat dan. Aangezien ikzelf
al vanaf mijn tiende jaar leed onder recidiverende spitaanvallen in de
geheie rug maakte hetgeen ik daar zag en voelde grote indruk op mij. Het
had tot gevolg dat ik na afloop van de avond niet alleen veel geleerd had
maar ook dacht daar moet ik nog veel meer van te weten zien te komen.
Op dat moment had ik net acht jaar huisartsenpraktijk op het platteland
achter de rug. Ondanks een gedegen universitaire opleiding zoals we die in
Nederland kennen, was ik in meerdere opzichten niet tevreden over
mezelf. Met name over het onderzoek bij patiënten_ Er ontbrak iets aan, Ik
wist toen nog niet wat .....
Op die demonstratieavond werd me duidelijk waarom ik altijd een gevoel
van onbehagen had over mijn werk. En dat ikom dat te kunnen opheffen,
mijn eigen tastgevoel nader moest leren kennen. Dat is gebeurd in enkele
jaren scholing en dat gebeurt nog steeds.
Mijn bestaan veranderde. Voor mezelf dus bedoel Ik. Jarenlange stijve rug
en spitaanvallen verdwenen, in drie haptische sessies. Astma-aanvallen
kon ik bij mezelf opvangen. Een acute hernia kon met succes haptokinetisch gemanipuleerd worden . Maar vooral ik voelde me veel behaaglijker,
mijn existentie was van kwaliteit veranderd. Van een grotendeels op zijn
verstand stoelend wezen naar meer en meer een leven met verstand en
voelen samen.
Inmiddels voltrokken zich enkele geheel andere veranderingen in de
werksfeer. Ik had me in de huisartsenpraktijk toenemend zorgen gemaakt
over de steeds slechter wordende gezondheidstoestand van de mensen. Ik
kreeg het idee dat mensen, als we zo door zouden gaan, links en rechts in
hun zakken medicijnen hadden om te poepen, te slapen, voor de bloeddruk, om te kalmeren en ga zo maar door. Dat sprak me helemaal niet aan.
Ik bracht het in verband met een verminderde algemene gezondheid en
begon als eerste maar eens aan een uitgebreide kennis te verzamelen over
voeding. Ik dacht dat is tenminste iets wat we iedere dag doen. Dus als dat
verkeerd is tikt het in ieder geval gestadig aan. Jarenlang experimenteren
op mezelf bracht me veel nieuwe kennis bij over de invloed van de voeding.
Ik besloot consultatief te gaan werken met als onderwerp voeding. Maar
inmiddels had ik naast de cursus haptonomie ook een driejarige opleiding
manuele therapie gevolgd. Mijn werk breidde zich dus uit met haptonome
manuele therapie. Ik ontdekte namelijkin mijn werk en ook aan mezelf dat
alleen manuele therapie doen eigenlijk jammer Is en een gemiste kans voor
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de patiënt is. Aan mezelf had ik dat ontdekt doordat ik driekwart jaar lang
iedere twee tot drie weken manueeltherapeutisch behandeld werd door een
uitstekende therapeut. Maar de klacht kwam steeds weer terug. Terwijl
daarna drie haptonomie sessies met daarop volgend twee haptonome
manuele therapiebehandelingen mij van mijn ergste rugklachten afhielpen.
Ik combineerde dus nu drie therapieën met elkaar. Heel duidelijk veranderde in die tijd mijn anamnese- en onderzoekstijl. Door meer ruimtelijk
gevoel was ik zelf meer op mijn gemak. En het is een haptonomisch gegeven dat de ander in je ruimte zich dan ook meer op zijn gemak voelt. Het
werkt als het ware besmettelijk. Het anamnese afnemen verloopt veel
vruchtbaarder wanneer men zich voelend in de ander in kan leven. Kortom
ik kwam beter te weten waar een patiënt werkelijk voor kwam. En dan wat

het lichamelijkonderzoek betreft.
In de haptonomie scholing was ik vele malen zelfproefpersoon. Ikervaarde
daarbij steeds weer het verschil tussen iemand die je lichaam benadert als
dingof als een wezen wat zelf een voelen kan uiten.

Ter toelichting hierop het volgende. Frans Veldman had via vele methodes
proberen duidelijk te maken aan de cursisten wat voelen nu eigenlijk
inhoudt. Ook wat voor gewaarwording je daarbij ondergaat. Er waren
echter toch misverstanden mogelijk. Verwarringen ook. Dit trad met name
op bij mensen die zich meer objectief dan subjectief opstelden. Sommigen
waren bijvoorbeeld nooit proefpersoon, keken alleen maar toe. Daarmee
sloten ze zich ook af van leergewaarwordingen. Frans besloot toen om ons

een leeropdracht te geven. Wij moesten (uiteraard vrijwillig) met iedere
andere cursist, en dat waren er 40, een afspraak maken in hun eigen prak-

tijk en je haptonomisch laten behandelen. Na al deze sessies had je een
ongelooflijke rijke ervaring opgedaan hoe het wel en niet moest.
Terug naar het lichamelijk onderzoek van de patiënt. Me één te kunnen
voelen met de levende werkelijkheid van de patiënt bezorgt me iedere keer
weer een onverwacht aantal gegevens. In de huisartsenpraktijk die achter
me lag had ik bijvoorbeeld geregeld moeite met bepaalde diagnoses.
Bijvoorbeeld het stellen van een diagnose acute appendicitis deed ik bijna
zuiver op het verhaal. Ik had niet het juiste voelen daarvoor. Ik vond het
buik- en gynaecologisch onderzoek, maar ook het onderzoek van het hele
bewegingsapparaat bijzonder onbetrouwbaar verlopen. Dit veranderde
totaal na de haptonomie scholingen. Ik kreeg het prettige gevoel dat ik

Illustratief hiervoor is een voorval wat ik had bij het onderzoek van een

jongen van 9 jaar. Het gebeurde nadat ik al twee jaar bezig was met haptonomie. Ik verving een collega in de huisartsenpraktijk, kwam weer even
terug in mijn oude werk dus. Het ging over de knie van de jongen. Ik had

hem onderzocht en besprak metde moeder de bevindingen. Mijn hand lag
nog op de pijnlijke knie van de jongen ondertussen. Zodoende hield ik met
hem nog contact al pratende. Ineens zei de jongen iets van: wat is dat

heerlijk warm. Het kwam er w spontaan uit. Het grappige was dat ikzelf
ondertussen zijn knietjeooklekker warm vond voor mijn hand.
Dat ervaar ik iedere keer weer overnieuw als fascinerend: de wisselwerking
die er van mensen ten opzichte van elkaar uitgaat. Het is steeds voor mij

ook fijn als iemand zich prettiger in zijn eigen lijf gaat voelen. Want dat
betekende immers al datde ander mij ook voelt. Meer wij dan jij en ik. Met
andere woorden ikga er ook niet op achteruit.
Twaalf jaar geleden heb ik samen met tien andere artsen de vereniging tot

bevordering van natuurgeneeskunde opgericht. Ook daar kwam de haptonomie om de hoek kijken. In de natuurgeneeskunde probeer je via een
uitgebreid onderzoek van allerlei facetten, de gezondheidstoestand van de
patiënt te beoordelen. Dus niet louter en alleen door laboratorium onderwek maar juist door tast·, reukzin en je ogen. Een van de therapieën die
daarna voorgeschreven worden is de reinigingskuur volgens Mayer. Dat

gebeurt in speciale klinieken. Van belang voor dit artikel is nu dat daarbij
een manuele buikbehandeling klinisch gedaan wordt die een trage uitgezakte slappe darm weer aan het werk zet. Met behulp van haptonomie is dat
een bijzondere gewaarwording om mee te maken. Zonder haptonomie

heeft het nauwelijks waarde vind ik.
Het onderzoek van het bewegingsapparaat was in verband met de haptonome manuele therapie steeds van groot belang. Niet altijd bijvoorbeeld
kun je zomaar haptonome manuele therapie doen. Vaak moet ik eerst het
voelen van iemand op verschillende wijzen aanspreken.

Een voorbeeld van zoiets is het drieluik volgens Veldman. In drie sessies
probeer ik iemand dan vertrouwd te maken met zijn eigen voelen. Het
houdt in dat ik dan begin met de rug, de tweede keer de benen en het
staande voelen, de derde keer de voorkant van het lichaam. Dit zijn voor
mij geen strakke schema's. Iedere patiënt is voor mij een nieuwe gewaar-

wording.

vanuit een veel totalere inzet van voelen en verstand bezig was. Ook voor

Het voelen spreek ik soms ook op andere manieren aan. Als het gaat om

de patiënt die dit alles ondergaat is het anders.

simpele manueel te behandelen kwaaltjes. Met enkele kleine voorbeelden
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Ik combineerde dus nu drie therapieën met elkaar. Heel duidelijk veranderde in die tijd mijn anamnese- en onderzoekstijl. Door meer ruimtelijk
gevoel was ik zelf meer op mijn gemak. En het is een haptonomisch gegeven dat de ander in je ruimte zich dan ook meer op zijn gemak voelt. Het
werkt als het ware besmettelijk. Het anamnese afnemen verloopt veel
vruchtbaarder wanneer men zich voelend in de ander in kan leven. Kortom
ik kwam beter te weten waar een patiënt werkelijk voor kwam. En dan wat

het lichamelijkonderzoek betreft.
In de haptonomie scholing was ik vele malen zelfproefpersoon. Ikervaarde
daarbij steeds weer het verschil tussen iemand die je lichaam benadert als
dingof als een wezen wat zelf een voelen kan uiten.

Ter toelichting hierop het volgende. Frans Veldman had via vele methodes
proberen duidelijk te maken aan de cursisten wat voelen nu eigenlijk
inhoudt. Ook wat voor gewaarwording je daarbij ondergaat. Er waren
echter toch misverstanden mogelijk. Verwarringen ook. Dit trad met name
op bij mensen die zich meer objectief dan subjectief opstelden. Sommigen
waren bijvoorbeeld nooit proefpersoon, keken alleen maar toe. Daarmee
sloten ze zich ook af van leergewaarwordingen. Frans besloot toen om ons

een leeropdracht te geven. Wij moesten (uiteraard vrijwillig) met iedere
andere cursist, en dat waren er 40, een afspraak maken in hun eigen prak-

tijk en je haptonomisch laten behandelen. Na al deze sessies had je een
ongelooflijke rijke ervaring opgedaan hoe het wel en niet moest.
Terug naar het lichamelijk onderzoek van de patiënt. Me één te kunnen
voelen met de levende werkelijkheid van de patiënt bezorgt me iedere keer
weer een onverwacht aantal gegevens. In de huisartsenpraktijk die achter
me lag had ik bijvoorbeeld geregeld moeite met bepaalde diagnoses.
Bijvoorbeeld het stellen van een diagnose acute appendicitis deed ik bijna
zuiver op het verhaal. Ik had niet het juiste voelen daarvoor. Ik vond het
buik- en gynaecologisch onderzoek, maar ook het onderzoek van het hele
bewegingsapparaat bijzonder onbetrouwbaar verlopen. Dit veranderde
totaal na de haptonomie scholingen. Ik kreeg het prettige gevoel dat ik
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de patiënt is. Aan mezelf had ik dat ontdekt doordat ik driekwart jaar lang
iedere twee tot drie weken manueeltherapeutisch behandeld werd door een
uitstekende therapeut. Maar de klacht kwam steeds weer terug. Terwijl
daarna drie haptonomie sessies met daarop volgend twee haptonome
manuele therapiebehandelingen mij van mijn ergste rugklachten afhielpen.

Illustratief hiervoor is een voorval wat ik had bij het onderzoek van een

jongen van 9 jaar. Het gebeurde nadat ik al twee jaar bezig was met hapto-

nomie. Ik verving een collega in de huisartsenpraktijk, kwam weer even
terug in mijn oude werk dus. Het ging over de knie van de jongen. Ik had

hem onderzocht en besprak metde moeder de bevindingen. Mijn hand lag
nog op de pijnlijke knie van de jongen ondertussen. Zodoende hield ik met
hem nog contact al pratende. Ineens zei de jongen iets van: wat is dat

heerlijk warm. Het kwam er w spontaan uit. Het grappige was dat ikzelf
ondertussen zijn knietjeooklekker warm vond voor mijn hand.
Dat ervaar ik iedere keer weer overnieuw als fascinerend: de wisselwerking
die er van mensen ten opzichte van elkaar uitgaat. Het is steeds voor mij

ook fijn als iemand zich prettiger in zijn eigen lijf gaat voelen. Want dat
betekende immers al datde ander mij ook voelt. Meer wij dan jij en ik. Met
andere woorden ikga er ook niet op achteruit.
Twaalf jaar geleden heb ik samen met tien andere artsen de vereniging tot

bevordering van natuurgeneeskunde opgericht. Ook daar kwam de haptonomie om de hoek kijken. In de natuurgeneeskunde probeer je via een
uitgebreid onderzoek van allerlei facetten, de gezondheidstoestand van de
patiënt te beoordelen. Dus niet louter en alleen door laboratorium onderwek maar juist door tast·, reukzin en je ogen. Een van de therapieën die
daarna voorgeschreven worden is de reinigingskuur volgens Mayer. Dat

gebeurt in speciale klinieken. Van belang voor dit artikel is nu dat daarbij
een manuele buikbehandeling klinisch gedaan wordt die een trage uitgezakte slappe darm weer aan het werk zet. Met behulp van haptonomie is dat
een bijzondere gewaarwording om mee te maken. Zonder haptonomie

heeft het nauwelijks waarde vind ik.
Het onderzoek van het bewegingsapparaat was in verband met de haptonome manuele therapie steeds van groot belang. Niet altijd bijvoorbeeld
kun je zomaar haptonome manuele therapie doen. Vaak moet ik eerst het
voelen van iemand op verschillende wijzen aanspreken.

Een voorbeeld van zoiets is het drieluik volgens Veldman. In drie sessies
probeer ik iemand dan vertrouwd te maken met zijn eigen voelen. Het
houdt in dat ik dan begin met de rug, de tweede keer de benen en het
staande voelen, de derde keer de voorkant van het lichaam. Dit zijn voor
mij geen strakke schema's. Iedere patiënt is voor mij een nieuwe gewaar-

wording.

vanuit een veel totalere inzet van voelen en verstand bezig was. Ook voor

Het voelen spreek ik soms ook op andere manieren aan. Als het gaat om

de patiënt die dit alles ondergaat is het anders.

simpele manueel te behandelen kwaaltjes. Met enkele kleine voorbeelden
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op het gebied van de diepe tast-ruimtezin leg ik dan uit wat ik ga doen en
hoede patiënt daarbij goed kan helpen.
Het bevalt me trouwens sowieso goed dit aspect in de haptonomie. Het
aspect dus wat mijzelf leerde dat ik het centrum ben van alles wat ik om me
heen kan voelen. En dat ikdaarmee mijn hele toestand ook mee bepaal.
Haptonomie geeft mij bij alles wat ik doe niet het gevoel dat ikde patiënten
dus op mijn rug moet nemen maar dat ze op eigen benen staan of leren
staan. Het bewijst mij daarbij een grote dienst. Vroeger nam ik figuurlijk
gesproken de patiënten op mijn rug.
Meermalen heb ik in mijn werk meegemaakt dat mensen uitstekend
voelden, bijvoorbeeld als arts een goed onderzoek op een patiënt uit
konden voeren. Maar dat ze daarnaast in hun privé leven met voelen geen
kant opkonden. Wat in mijn praktijk dan veel voorkwam is dat voelen per
definitie werd verward met sexueel voelen. Alsof iemand voelen meteen
niet anders kan zijn dan dat de ander denkt dat je sexueel iets van hem wilt.
Dat een dergelijke gedachtengang leidt tot eenzaamheid en een pantsering
ligt voor de hand. Hier wordt het gevoel wat men bij streling ondergaat
verward met het diepe tastgevoel of ruimtelijk gevoel wat gepaard gaat met
geheel andere gewaarwordingen.
Zo kwam er destijds een patiënt bij me met de vraag: ik weet niet wat ik

moet doen, ik durf het niet aan dat iemand mij aanraakt. Hij was bang dat
hij dan een stijve kreeg. Hij was bovendien niet zeker van zijn sexuele
geaardheid. De patiënt was mij doorverwezen door Veldman omdat de
man niet geloofde dat haptonomie door een vrouw toegepast hetzelfde bij
hem zou laten gewaarworden als haptonomie door een man toegepast (in
casu Veldman) .
Een andere patiënt merkte op voordat we begonnen: stel je nu eens voor
dat ik een stijve krijg wat dan. Ik antwoordde hem toen wat dan nog, maar
mijns inziens gebeurt dat nieten het gebeurde ook niet.
Het is mij gebleken dat het voor veel mensen een opluchting en een bevrijding is via de hapsis te ervaren dat contact tussen mensen mogelijk en ook
nog prettig is en niet sexueel. Dikwijls leg ik de mensen aan de hand van
gewaarwordingen uit wat het verschil is tussen aangeraakt of beetgepakt
worden zonder dat je iemand voelt oftewel zijn gevoel terugtrekt. Zij
worden dan aan zichzelf de verschillen gewaar. Hoe onaangenaam aangeraakt worden is tegenover dat iemand je werkelijk voelt.
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vroeg wie ergens last had in zijn bewegingsapparaat. Door middei van
haptonome manuele therapie verhielp Veldman dat dan. Aangezien ikzelf
al vanaf mijn tiende jaar leed onder recidiverende spitaanvallen in de
geheie rug maakte hetgeen ik daar zag en voelde grote indruk op mij. Het
had tot gevolg dat ik na afloop van de avond niet alleen veel geleerd had
maar ook dacht daar moet ik nog veel meer van te weten zien te komen.
Op dat moment had ik net acht jaar huisartsenpraktijk op het platteland
achter de rug. Ondanks een gedegen universitaire opleiding zoals we die in
Nederland kennen, was ik in meerdere opzichten niet tevreden over
mezelf. Met name over het onderzoek bij patiënten_ Er ontbrak iets aan, Ik
wist toen nog niet wat .....
Op die demonstratieavond werd me duidelijk waarom ik altijd een gevoel
van onbehagen had over mijn werk. En dat ikom dat te kunnen opheffen,
mijn eigen tastgevoel nader moest leren kennen. Dat is gebeurd in enkele
jaren scholing en dat gebeurt nog steeds.
Mijn bestaan veranderde. Voor mezelf dus bedoel Ik. Jarenlange stijve rug
en spitaanvallen verdwenen, in drie haptische sessies. Astma-aanvallen
kon ik bij mezelf opvangen. Een acute hernia kon met succes haptokinetisch gemanipuleerd worden . Maar vooral ik voelde me veel behaaglijker,
mijn existentie was van kwaliteit veranderd. Van een grotendeels op zijn
verstand stoelend wezen naar meer en meer een leven met verstand en
voelen samen.
Inmiddels voltrokken zich enkele geheel andere veranderingen in de
werksfeer. Ik had me in de huisartsenpraktijk toenemend zorgen gemaakt
over de steeds slechter wordende gezondheidstoestand van de mensen. Ik
kreeg het idee dat mensen, als we zo door zouden gaan, links en rechts in
hun zakken medicijnen hadden om te poepen, te slapen, voor de bloeddruk, om te kalmeren en ga zo maar door. Dat sprak me helemaal niet aan.
Ik bracht het in verband met een verminderde algemene gezondheid en
begon als eerste maar eens aan een uitgebreide kennis te verzamelen over
voeding. Ik dacht dat is tenminste iets wat we iedere dag doen. Dus als dat
verkeerd is tikt het in ieder geval gestadig aan. Jarenlang experimenteren
op mezelf bracht me veel nieuwe kennis bij over de invloed van de voeding.
Ik besloot consultatief te gaan werken met als onderwerp voeding. Maar
inmiddels had ik naast de cursus haptonomie ook een driejarige opleiding
manuele therapie gevolgd. Mijn werk breidde zich dus uit met haptonome
manuele therapie. Ik ontdekte namelijkin mijn werk en ook aan mezelf dat
alleen manuele therapie doen eigenlijk jammer Is en een gemiste kans voor
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Mijn ervaringen met haptonomie

Een ander aspect van de haptonomie deed zich in mijn werk voor toen zich
een patiënte met een dwangneurose aandiende. Ze had al jaren last van een

vreselijke angst om kanker te krijgen door contacten met anderen. Zelfs via
geld of kledingstukken van anderen. Ook als ze een kankerpatiënte getoond zag op de televisie. Ze waste daarom ook voortdurend haar handen.
Aangezien ze in een warenhuis werkte waar ze steeds geldstukken in
ontvangst moest nemen was het leven een ware kwelling voor haar. Na
enige haptonomie sessies begon ze te huilen. Een professor in de psychiatrie die wist wat haptonomie was, vroeg ik om advies. Hij spoorde mij aan
nog door te gaan op de Ingeslagen weg met de patiënte. Hij kreeg Inderdaad
gelijk. De patiënte is geleidelijk aan verder genezen.

Joke Heg-Hoogenboom

Jokt Heg-Hoogenboom

heeft 8 jaar als huisarts
gewerkt en heeft momenteel een consultatieve praktijk, waarbij zij haptono.
mie geblllikt in combinatie

met onderstaande
bevoegdheden. Zij heeft
een specialisatie in voeding

en natuurgeneeskunde. Zij
deed een cursus manuele
therapie volgens de Bijl Sr.
en acupunctuur ~olgens

Einde 1991 werd me door de redactie van dit
tijdschrift gevraagd een stukje te schrijven over
haptonomie. Met name hoe ik het inpas in mijn
praktijk en in mijn werk als arts. In een addendum zal ik mijn curriculum vitae samenvatten
en me daardoor medisch aan U voorstellen. Aangezien haptonomie niet alleen medische maar
vooral persoonlijke implicaties heeft zal ik voor

Een andere psychiatrische patiënt die gebaat was met haptonomie was een
depressieve jongeman. Aanknopingspunt voor de haptonomie was een
slaapstoornis die mogelijk samenhing met zijn uitzonderlijk rigide gehouden rug. Via het aanspreken van zijn voelen kon hij al snel beter liggen en
slapen. Het was verbazingwekkend wat dat deze jongen deed. Blijkbaar
voelde hij zich gezien zijn uitlatingen voor het eerst pas echt vrij en zorgeloos. De psychiater die hem destijds behandelde had totaal geen ervaring
met haptonomie.

zover relevant deze tussendoor vermelden.

Aangezien de mogelijkheden van de tastzin feitelijk letterlijk onbegrensd
zijn leer ik iedere dag bij. Feitelijk leer ik al doende. Iedere patiënt trekt een
ander laatje open al naargelang zijn geaardheid.

Mijn eerste kennismaking met haptonomie
vond plaats op een demonstr3tieavond in ons
plaatselijke ziekenhuis. Uitgenodigd waren de
NAAV, Ook heeft zij
specialisten, fysiotherapeuten en de huisartsen
diverse workshops
homeopathie gevolgd. (Les
uit de streek. Frans Veldman Sr. verzorgde de
gehad van Kunzli \IOn
demonstraties.
fimmelsberg.)
Soms wordt de loop van je leven beïnvloed door
De al(a"'Pleiding haptaeen kleine gebeurtenis. Frans' associé, de Heer
nomie deed zij bij Frans
Westra Sr. zat naast me en fluisterde me tijdens
Veldman Sr.
het inleidende verhaal een tip in het oor: 'Zorg er
tijdens de demonstraties voor dat je wveel mogelijk proefpersoon bent.' Ik
ben de (inmiddels overleden) man altijd dankbaar gebleven voor die goede
raad.

Van onschatbaar voordeel vind ik de haptonomie bij mijn patiënten met
astma, hyperventilatie, heftige pijnaanvallen, loopstoornissen, zwakte
toestanden van de heupen en knieën, kortom bij alles van min of meer
functionele aard.

het aan de lijve te ondervinden. Wel kwam er iemand naar voren toen hij

Een patiënte die ik met homeotherapie en acupunctuur behandelde
vanwege astma kreeg een status astmaticus.(Acute astma aanval, die
zichzelf steeds verergert.) Ze was toen 9 jaar. De ouders belden op voor een
acuut homeopathisch middel. Ik besloot toen dat het voor het overige
leven van het meisje van voordeel zou zijn als ze via de haptonomie haar
zelfvertrouwen in een dergelijk benauwende situatie zou kunnen zien
groeien. Het was een meisje met erg weinig zelfvertrouwen, ze had ook nog
last van een uitgebreid exceem. Ze vertoonde bij binnenkomst de bekende
omgekeerde buikademhaling met een sterke optrekking van de schouders
bij inademing. Binnen enkele ogenblikken had ze een goed gevoelscontact
met mijn hand die Ik op haar buik gelegd had. Ze lag op dat moment op de
onderzoeksbank. Ik induceerde via deze hand een inademing met een
beweging van de buik naar buiten toe. Zij volgde dat met haar tastzin en de
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Zijn advies heb ik, zoals U begrijpt, opgevolgd. Ik denk dat zonder dit
advies dit niet gebeurd zou zijn. Zeker in die tijd waren demonstraties over
een dergelijk onderwerp volkomen nieuw en onverwacht. Er kwamen ook
niet veel proefpersonen naar voren. Wel kritische geluiden en vragen.
Veldman zelf vroeg dan de persoon maar meteen naar voren te komen om
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ademhaling herstelde zich . Ineen latere zitting leerde ik haar te voelen naar
de omgeving toe zodat ~ ook in haar eentje een astmaanval kon couperen.
Ze heeft daardoor nooit meer angst voor astma.

Een andere patiënt zag ik in het ziekenhuis waar hij was geopereerd aan
twee handzenuwen die door een ongeval doorsneden waren. Ik zag hem
enige uren na de operatie die tien uur geduurd had. Het was een jongen van

16 jaar die niet gauw over pijn klaagde. Hij was op dat moment al uren ten
prooi aan zeer hevige pijn in zijn buik. Zijn buik was dan ook plankhard.
Pijntabletten hadden tot dan toe nog niet voldoende geholpen. Ik legde de
hand op zijn buik en vroeg hem die te voelen. Hij had nog nooit van
haptonomie gehoord. Langzaamaan begon hij te voelen en daarmee werd
zijn pijn draaglijker. Naderhand vertelde deze jongen aan al zijn vrienden
dat ze eens aan zichzelf moesten ervaren hoeveel ze eigenlijk op deze
manier konden opvangen. In zijn carrière als verpleger en later als arts
kwam deze eenmalige ervaring hem steeds weer van pas.
Voetzöne massage of puntmassage van acupunctuurpunten of triggerpun.
ten verloopt in mijn praktijk ook via de haptonomie. Het gevolg daarvan Is
dat je juist zeer sterke pijnpunten met betere opvang door de patiënt kunt
behandelen. Vooral bij zeer oude patiënten een milde en doeltreffende
therapie.
Zo zou je nog uren door kunnen gaan. Inspiratie heb ik in mijn praktijk veel
opgedaan en blijf ik opdoen.

Ik ben me ervan bewust dat Ik in dit hele artikel het woord affectie niet heb
durven gebruiken. Toch weet ik dat de haptonomie me steeds weer met
mijn mogelijkheid tot affectie confronteert. Misschien, denk ik dan, is dat
wel het doel van ons leven hier op aarde.
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Dan is hij niet aileen tastend in zijn hand maar ook in zijn blik; dan zoekt
hij zichzelfnieten dan respecteert hij grenzen. Dan is hij helemaal ontvankelijk en open, zowel in blik als in hand. Dan zal er aan zijn kant geen
barricade optreden en de barricade in de ander met schroom worden
gerespecteerd.
Inderdaad. Aanraken is geen kwestie van trucologie, van hanteren van tastwetmatigheden, maar van present zljn-vanuit·de-basis; van de hele persoonlijke totaliteit. Een ècht·goede hand gaat altijd gepaard met een èchtgoede blik en omgekeerd.
Er Is echter wel méér duidelijk geworden: present-zijn.vanuit.de-basis.is
niet statischl Het is een Inter-persoonlijke aangelegenheid, lets dat altijd
mede bepaald wordt door de ander die ook betekenis geeft aan mij. Nog
nooit ben ik iemand tegen gekomen die in alle omstandigheden en tegenover iedereen vanuit zijn basis present bleef! Dat is een vaak vergeten
toedracht.
Tegenover Jan ben ik best aardig present en hebben we samen een groene
wereld, tegenover Piet daarentegen vlucht ik en lever ik mijn gele kleur
helemaal in en tegenover Klaas handhaaf ik hardnekkig mijn eigen gele
kleur. Zodat bijvoorbeeld Ik mijn briefhoofd moet wijzigen tot het volgende: 'Gerritse, haptotherapeut voor uitsluitend Jannen. Pieten en Klasen
kunnen beter naar een ander gaan die meer present is dan ik.'

De hap-to-to-mie
Mijn dochter runt een café. Kwam ik daar laatst binnen en zette me aan de
bar naast een reeds aanwezige bezoeker. Mijn dochter zei tegen deze man:

'Dat is mijn vader.' En tot mijn (lichte) verbazing begroette deze man mij
toen met de woorden: 'Zo meneer, hoe is het met de hap-to-to-mie?' Dus
ontspon zich een gesprek. Hij vertelde mij dat hij een half jaar lang hap-to·
to-misch was behandeld. In het begin had hij daar grote moeite mee. Met
dat aangeraakt worden. 'Doet u dat ook? Mensen zo maar 'nakend' aanraken? .... lk moest daar wel aan wennen ...... Dat heeft wel een hele poos
geduurd .... Maar ikheber toch wat aan gehad,' zei hij.
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1.

2.
3.

4.
5.

Er is niet alleen sprake van adaptatie bij het geven van de goede hand,
maar evenw bij het 'geven' van de goede blik; evenzo bij het geven
van het goede woord.
In beide gevallen ishet zingeven-door-de-anderdoor mij 'omhelst.'
Dat omhelzen betreft mijn hele persoon en geschiedt vanuit mijn
basis.
Dan ben ik ondergaand en tastend aanwezig zowel in blik en woord
als in de hand.
Hierbij heeft de blikechter het primaat.
Sa.
Op de eerste plaats in de orde van de tijd_ Want we zien elkaar
(meestal) eerder dan we elkaar met de hand aanraken _Als de
blik de ander als een goed ondergaat worden adaptatie èn
ontvankelijkheid van de aanraking voorbereid; als de ander de
blik als bedreiging of als contact-afwijzend ervaart, komt er
een barricade voor de adaptatie aan de kant van de gever en
voor het ontvangen aan de kant van de ontvanger.

Sb.

Op de tweede plaats - en dat is veel fundamenteler - doordat
de blik niet alleen het subject-lichaam ziet, maar ook het 'jij.'
Met 'vermoedens' omtrent diens morele instelling en diens
ervaren en respecteren van grenzen. Een volstrekt onbekende
in de pikdonkere kelder raak ik niet aan en mag mij niet aanraken omdat ik minimaal een garantie wil dat het aanraken mijn

6.

'jij: mijn diepste subject-zijn, geen schade zal doen. Dat is
géén gevolg van een neurotische of psychopatische inslag
maar gevolg van het feit dat een (volwassen) mens méér is dan
alleen maar een lichaam-subject. (Dieren, heel jonge kinderen
en geestelijk gehandicapten missen dit 'meer' helemaal of
gedeeltelijk.)
Wanneer het effect van een haptonomische behandeling wil beklijven moet het ervaren door het subject-lichaam (het 'dier-lichaam)
van de patiënt integreren in zijn gehele persoon. Dan volstaat niet de
communicatie tussen subject-lichamen maar dan moet het 'jij' van
de patiënt door het 'jij ' van de therapeut worden gezien en bevestigd.

Present zijn vanuit-de-basis
Er is dus niets nieuws onder de zon, kan de lezer verzuchten. Wanteigenlijk
staat hier alleen maar, dat de aanraker present moet zijn vanuit zijn basis.
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De puntjes op de 'i'
Zodatwenude puntjes op de 'j' kunnen zetten.

Professionalisering

Mia F.W.van Luttervelt

'De haptonoom' bestaat en is voelbaar aanwezig in onze samenleving. Via
de PTT stuur je je haptonoom de beste wensen, de cabaretière Martine Bijl
steekt de draak met het fenomeen 'haptonoom' - een soort psychiater die
niet met zijn handen van zijn patiënten kan afblijven -, en de media
beweren, dat de haptonoom deel uitmaakt van de mysterieuze krachten in
de sport.

Haptonomie, 'de haptonoom' en de haptotherapeuten zijn daarbij ongrijpbaar, niet te objectiveren en niet in te kaderen . Niemand weet hoeveel
haptotherapeuten er in Nederland zijn. Het beroep haptotherapeut is niet
officieel erkend. Er is geen algemeen aanvaarde beroepsomschrijving
binnen de beroepsgroep. Er zijn geen omschreven normen en kwalificaties
waaraan een haptotherapeut moet voldoen. Oe scholing aan de verschillende opleidingen loopt sterk uiteen en is nog niet onderling vergeleken.
Haptonomisch geschoolden zijn Of in een ander beroep werkzaam meestal binnen de reguliere gezondheidszorg en het welzijnswerk - , of zij
worden beschouwd als alternatieve genezers. De verzekeringswereld
gedraagt zich navenant: de ene verzekering biedt een volledige vergoeding
voor een haptotherapeutische behandeling, een tweede betaalt niets en
een derde vergoedt het wettelijk vastgestelde tarief fysiotherapie wanneer
het gaat om fysiotherapie op haptonomische basis. Als fysiotherapeut ben
je vervolgens géén BTW verschuldigd, als alternatief hulpverlener wel. Oe
haptotherapeut lijkt daarbij nog het meest op een nieuw soort paramedische beroepsbeoefenaar in het grensgebied van fysio- en psychotherapie.
Mooi, dat 'de haptonoom' zo ongrijpbaar is, .zeggen we dan, want dat is
precies zoals haptonomie bedoeld is. Haptonomie gaat over tasten, voelen
en aanraken. Haptonomie gaat niet over '(be)grijpen', objectiveren en
vastleggen, vinden we. Maar is dat nog wel een juiste interpretatie? Gaat
haptonomie niet ook over wetenschap, die per definitie beschrijft, onder-
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zoekt, reproduceert en vastlegt? En is het bovendien niet zo, dat in de
huidige ontwikkelingen duideli jke aanspreekpunten met de bijbehorende
aansprakelijkheid ontbreken, zo die ooit al echt hebben bestaan?
Wat eens juist was of leek, behoeft het daarom nu nog niet te zijn. Ook het
beroep op de autoriteit van één of enkele personen ter rechtvaardiging van
een (morele) regel staat sinds Kant onder druk. Elke regel, elke norm en elke
waarde kent voor· en nadelen en verandert met de tijd. Gebrek aan aanspreekbaarheid en d uidelijkheid kan niet alleen leiden tot ongrijpbaarheid,
maar ook tot onaanraakbaarheid, onaangedaan zijn en gebrek aan verant-

woordelijkheidsgevoel.
Indien haptotherapeuten thuishoren bIJ de paramedische h ul pverleners,
dan zullen zij zich als professionele groep moeten organiseren en duidelijk
de nadruk leggen op het professionele karakter van het werk dat verricht
wordt. Of dat de taak is van de Nederlandse Vereniging voor Haptonomie
valt nog te bezien.
Een citaat van de ethica Heleen Dupuis uit het Handboek Gezondheids.
ethiek') kan heteen en anderverduidelijken:
'Bij een professie vindt een specifieke vorming plaats binnen een specifieke
traditie. Vervolgens is sprake van gespecialiseerde kennis, waaraan een
bepaalde (wetenschappelijke) theorie ten grondslag ligt. Deze kennis kan
slechts met moeite verworven worden.
Een ander kenmerk van de professie is, dat zij een bijzondere dienst biedt
aan de samenleving, een dienst die zo cruciaal is voor die samenleving, dat

voor de verlening ervan speciale vergunningen nodig geacht worden. De
professie heeft met andere woorden een intellectuele component (speciale
kennis), een morele component (men biedt bijzondere, belangrijke dien·
sten aan de samenleving) en ook een component, die het beste omschreven
kan worden als een gilde·component: men behoort tot een speciale groep
met eigen normen voor het gedrag, met een eigen traditie en een eigen
groepsbewustzijn.'
De ethIsche regels voor paramedische beroepen zijn afgeleid van de klassie·
ke artsencode, zoals verwoord in de Declaratie van Genève 2) (1948):
, Op het ogenblik dat ik word opgenomen onder de beoefenaren van het
medisch beroep, verbind ik mij plechtig mijn leven te wijden aan de dienst
der mensheid. Ik zal mijn leermeesters de achting en dankbaarheid beto·
nen, die hun verschuldigd is. Ik zal mijn beroep nauwgezet en waardig
uitoefenen. Ik zal de gezondheid van mijn patiënt als mijn voornaamste
zorg beschouwen. Ik zal het geheim eerbiedigen van wie zich aan mijn zorg
toevertrouwt. Ik zal met al mijn kracht de eer en de edele tradities van het
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lijk een grote rol speelt in de motivatie tot aanraken. Het kreunen van de
ander spreekt motiverend aan en de onderkende behoeftigheid laat grenzen wegvallen. De zieke man raak ik gemakkelijk aan als ik zijn leed onderken en erdoor word aangesproken. Ervaren behoeftigheid blijkt ontgrenzend te werken. Waar blijft dan de suprematie van de blik?

Nogmaals: de blik
De kreunende heeft een typische blik. Een blik die niets 'ziet,'niets 'pakt,'
niets wil weten. Een blik dIe louter verwijlt bij het eigen lijden. Een ingekeerde blik. Als de nood zeer hoog is, zal het hem een worst wezen wie hem
aanraakt en helpt. Hij presenteert zichzelf als een brok lijden, als onderworpen aan een anonieme macht die ook anoniem mag worden weggenomen.
Maar zodra het li jden taant en de blik terugkeert, geeft h ij zich rekenschap.
Hij ziet de blik van zuster A. van wie hij tot nu toe alle aanrakingen gedoogde en zelfs dankbaar onderging. Nu ziet hij haar harde blik.
Wat is dat, een harde blik? Niets wordt e@et lichaam-subject zo goed
verstaan als een blik, ook al hebben we geen woorden om te formuleren wat

de blik precies doet. Maar nauwelijks is er iets zo moeilijk als het beschrijven en analyseren van een blik. Toch wagen we een poging daartoe.

Een harde blik is een 'pakkende' blik. Een blik die neemt en oordeelt. Een
blik waarin het ego zich manifesteert. (Schreef Krisnamurti daarvan niet
terecht 'Theeye says I?). De harde bUk van een ander kan en wil hetbetekenis-~ven-d.oor-mij niet ondergaan.
Als~ harde blik je aanziet, een blik die pakt en oordeelt, ontstaan er
gemakkelijk barricades tegen het aangeraakt worden door de hand van die
persoon. Dan moet je goed in je basis zijn om die hand te accepteren zonder

schade voor jezelf. Je verwacht dan ook geen goede hand. Want instinctief
weet je dat bli k en hand een éénheid vormen inzake hun gerichtheid op
jou.
Een zachte blik daarentegen is een 'ontvangende' blik, een blik die ondergaat, die verwijlt. De zachte blik zegt: ik vind het goed hier te zijn en hier
aU es te ondergaan. Het is een blik die de concreet aanwezige mensen en
dingen ondergaat als een goed, ondanks alle eventuele aanwezige ellende.
Een blik die concreetheid ondergaat. Het is een ontvangende-tastende blik.
En als die blik het goede ondergaat 'geeft' hij ook. Namelijk warmte en
muziek. En bevestigt daarmee hetgoed-zijn-voor-hem van de ander.
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luisteren. Nu, vijfentwintig jaar later realiseer ik me iets dat van niet
geringe betekenis is voor mij. Namelijk dit: het zal mij niet overkomen wat
hier geschetst wordt, want ik zal die persoon in het pikdonker niet aanraken! Want ik wiléérst zien of horen 'wie' hij is.
Ikkan drie omstandigheden bedenken waarin Ik wèl zou kunnen aanraken:
- wanneer ik, in hoge nood tuk op een avontuurtje, zou vermoeden dat het
een persoon van het aanbiddelijke geslacht was. Met de kans dat ik toch
niets presteer, want ik zie geen ogen. En met de kans dat ik, bij licht, me
voUedig afgebrand zou voelen en snel de plaat moet poetsen. Méér dan
een avontuur zou het aUeen maar kunnen worden als ik bij lichten/ofvia
stem en conversatie zou ontdekken dat het ook een aanbiddelijk 'jij' was.
- wanneer ik zou bemerken dat de ander in hoge nood verkeert. Als ik hem
zou horen kreunen bijvoorbeeld.
- wanneer ikzelf in hoge nood zou verkeren.

Ikben nog niet klaar met dit verhaal. Ikga de zaak eens omdraaien. Ik lig in
een pikdonkere kelder en ik voel plotseling een hand. Een perfecte hand
nog wel. Weet je hoe ik dan zou reageren? Ik zal me doodschrikken. En ook
als de eerste en tweede en aUe schrik geweken is, zal ik niet gesteld zijn op
aanrakingen.
We moeten het verhaal toch on-bevooroordeeld benaderen? Welnu, ik
vind die man die in het pikdonker gaat aanraken (anders dan in hoge nood)
ronduit een griezel. Aanraken los van de 'jij'.ervaringis voor mij gedrag van
een psychopaat of geestelijk gehandicapte. Een psychopaat 'kan alles' met
zijn tast, omdat hij de integratie mist van de delen in het geheel. Zijn tast
staat los van zijn geestelijk wezen en hij kan aanraken als de beste. Ook zijn
gevoelens staan los van zijn kern en naar omstandigheden heeft hij ontzet·
tende aardige gevoelens die morgen vergeten zijn.
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dh!p Elat Ret j8:fefl Ell:ll::lfEie "I'SQr ik on heyoomsfàedd iia8:f het verhaal

medisch beroep hooghouden. Ik zal mijn collega's als mijn broeders
beschouwen. Etcetera.'

Hoe beter een beroepsgroep zijn zaken regelt, hoe minder problemen er
zullen ontstaan met de samenleving als geheel, de overheid, de geldschieters en met patiëntengroeperingen. We weten immers allang, dat ook de
behandelkamer van de haptotherapeut geen geïsoleerde ruimte is, waarin
alleen therapeut en patiënt/cliënt samen bespreken en beslissen wat er
dient te gebeuren, hoezeer wij ook terwille van de behandeling die privacy
trachten te behoeden. Iedereen bemoeit zich met iedereen in de huidige
gezondheidszorg en samenwerking is geboden.
Een begin van professionalisering binnen de Nederlandse Vereniging voor
Haptonomie vinden we in de discussie over belangenbehartiging en de
Instelling van de Commissie Communicatie Belangenbehartiging. Wie
zich professioneel wil opstellen en wie Invloed wil uitoefenen op de
onrwikkelingen binnen de Vereniging komt naar de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Haptonomie op 19 maart a.s.
aflaat anderszins van zich horen.
Literatuur:
1)

2)

LD.de Beaufort en H.M.Dupuls, Red., Handboek Gel.Ondheidsethlek, van Gor·
cum, Assen/Maastricht 1988, p.21.

Idem, p.22.

Is het strikt genomen nodig dat ik hem daar in de pikdonkere kelder zie?
Nee. Er kan zich bij het ontdekken van de ander, daar in het donker, ook
een gesprek onrwikkelen waardoor ik enigszins weet 'wie' hij is. En
wanneer ik dan hoor en voel dat er wederzijdse acceptatie is, kan ik daardoor gemotiveerd zijn om hem bevestigend aan te raken. Dat kan ik ook
horen als hij niet praat, maar kreunt. In al deze gevallen echter gaat er iets
vooraf aan mijn adaptatie en mijn motivatie tot aanraken.
De gebeurtenis in de pikdonkere kelder leidt dus bij mij tot de conclusie dat
tastend aanraken onderworpen is aan iets anders!
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Workshop 1991

dan de momenten van werkelijk samen zijn. Samen één gemeenschappelijke wereld zien met gelijke kleur. Er is geen sprake van een optelsom, van
blauw naast geel, maar er isdan voor ons beiden een nieuw panorama.
Het werkelijk samen zijn, schrijft Binswanger, is een entiteit-sui-generis,

een verslag van Ton Bergman

Je kunt je afvragen hoe zinvol het is een verslag te schrijven van een workshop. De deelnemers waren er zelf en weten hoe het was. Zij krijgen hooguit een bevestiging of ontkenningvan hun mening. De afwezigen kun je op
papier slechts feiten geven en wellicht een gevoel van teleurstelling bezorgen. Maar er is nog een andere invalshoek: duidelijk maken wat er door de
inzet en energie van een kleine groep tot stand kan komen aan hartverwar-

mende en stimulerende activiteiten. Wat dat betreft hebben de afwezigen
véél gemist!
Als ochtendgebeuren was er een toneelstuk van Hugo Claus: Bruid in de
morgen. Onder regie van RolandJurrlëns speelde de toneelgroep Duizel op
prachtige wijze dit stuk. Heeft Claus al een boeiend drama geschreven, het
werd door Annemieke Beek (dochter), Renate Meijer (nicht), Nora Romanesco (moeder), Laurens Umans (zoon) en Bart Poulussen (vader) op
ontroerende wijze ten tonele gebracht in een functioneel decor van Gies
Kamp.
Verruk.kelijk om niet het bekende toneeltoontje maar natuurlijke spraak te
horen.
De Voorbereidingscommissie was op de vondst gekomen om het napraten
met acteurs een duidelijke structuur te geve n . Hierdoor kwamen niet alleen
alle spelers aan bod, maar verzandde het gesprek ook niet in monologen.
De acteurs waren duidelijk verheugd over de herkenning van bijvoorbeeld
de lichamelijke aspecten van hun spel. Over en weer bleke vele momenten
goed te kloppen met de bedoelingen.
Een eerste compliment voor de Voorbereidingscommissie! Maar het hield
niet op, de lunch wachtte. Voortreffelijk verzorgd, smakelijk ogend en
tongstrelend.
In het middagprogramma was er keus uit vier onderwerpen. De bedoeling
was dat er na korte inleidingen veel zelf gewerkt zou worden om aan de lijve
te ervaren wat er bedoeld werd.
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geen optelsom van één plus één, maar een nieuwe eenheid; geen ik plus JIJ
maar een 'wij,' een 'liebende Wir-heit.' Al is het maar voor de duur van een
blikwisseling. En dan reiken we elkaar de hand. En die is perfect geadapteerd en warm.
Het geven van een goede hand veronderstelt niets méér en niets minder
dan dat je het betekenis-geven-door-de-ander omhelst. Voor de duur van
een hand-geven.

Voervoorhaptonornen
De les van het contact in het donker.
In het bovenstaande wordt de adaptatie van de hand onderworpen aan
hetgeen mijn blik e rvaart in het contact met de ander. Tegen deze opvatting werd protest aangetekend. Niet door de eerste de beste. Tijdens mijn
scholing in de haptonomie werd mij namelijk een situatie voorgehouden
die het tegendeel moest bewijzen middels een indrukwek.kende schets die
we on-bevooroordeeld moesten aanhoren. We zullen die schets hier
weergeven.
Stel je komt, door welke oorzaak dan ook, in een pikdonkere kelder terecht.
Je bent doodmoe en je gaat liggen. Op een gegeven moment verken je met
je hand het terrein om je heen. En warempel... .. daar ligt iemand naast je.
Toevallig heb je even zijn hand aangeraakt. De reactie van de ander was
niet afwijzend. Je bespeurde zelfs iets van toenadering. Je gaat daarop in .
Voorzichtig. Je raakt aan met iets meer benadering. En je gezel gaat ook
daarop in. Dan schuiven de handen volledig ineen. Twee handen die elkaar
perfect omvatten. De warmte van de hand gaat door je heen. En zo lig je een
poos. Je ademhaling is er dieper en rustiger van geworden. Het contact via
de hand roept een nadere uitbreiding van je lichaam op. Je komt elkaar
nader. Je spreekt hem aan. Met zachte stem. Hij antwoordt in een vreemde
taal, maar ook zijn stem klinkt zacht en Iaag ..... als die dag aanbreekt en de
zon opkomt zie je elkaar aan en je glimlacht. Zijn ogen staan zacht. En je
bent elkaar nabij. De dag kan niet meer kapot. Samen trek je op. Want je
ervaart een diepe trouw.
Tot rover de schets die we on·bevooroordeeld moesten aanhoren. Ik was
diep onder de indruk van de macht van tasten en bevestigend aanraken. Zo
diep dat het jaren duurde voor ik on-bevooroordeeld naar het verhaal kon
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Maurice Merleau-Ponty wijst erop dat 'mensen' fundamenteel verschillen
van 'dingen.' Een mens 'geeft' betekenis; een ding daarentegen geeft géén
betekenis maar 'krijgt' slechts betekenis. Dat betekenis-gevende-iets noemt
Merleau-Ponty 'subject' en datgene wat geen betekenis gééft maar alleen
krijgt noemt hij 'object.'
De kleur van de iris en van het oogwit en de rimpeltjes zijn dingen die ik
betekenis geef en kan 'pakken.' Maar de blik van de nader 'is' betekenisgeven. Dat kan ik niet pakken maar siechts ondergaan of negeren. Zijn
aankljken geeft ook mij betekenis. Ook aan mijn 'jij.'
Heb ik hiermee niet het antwoord op mijn vraag? Lucifers en
schrijfmachine zijn dingen en krijgen betekenis van mij. Zij zi jn aan mijn
eigen betekenis-geven onderworpen. Maar de andere mens geeft ook
betekenis - vooral in zijn blik - die ik niet beheers, niet kan onderwerpen
maar alleen kan ondergaan of negeren.
De hond en het heel jonge kind zien wel wat maar geen 'jij' en geven mijn
kern geen betekenis. Zij roepen dan ook geen barricades op bij het aanraken. Evenmin kunnen zij mij in mijn kern bevestigen.

Elk mens geeft betekenis op unieke wijze en geen twee mensen zien dezelfde bloem. Kijkend in het gelaat van de ander zie ik dan ook niets minder
dan een unieke wereld. Dan raken twee werelden elkaar. Twee unieke
werelden. Niets meer en niets minder. Laten we gemakshalve zeggen: mijn
wereld is geel en die van de ander blauw. Drie reacties zijn bij deze ontmoeting denkbaar, "hri jft de psychiater-filosoof Binswanger:
- Ik negeer de andere wereid die ik zie. Dan sia ik mijn blik neer, of mijn
gelaat verstrakt, ofik trek een smile, of ik kljkde andere kant uit, of ikdoe
aisof ik niets gezien heb. Dan blijf ik pertinent bij mijn gele kleur en
pantser ik mijzelf.
- Mijn wereld verliest zijn kleur en ik zie de wereld wals de ander die ziet.
- Ons beider wereid verandert van kleur. Ik zie geen gele wereld meer en de
ander geen blauwe, maar wij beide zien een groene wereld. Mijn wereld
wordt geen geel met blauwe plekken en strepen, maar een groene. In de
ontmoetingleven wij binnen een nieuw, gemeenschappelijkpanorama.
Als ik een voorbeeld mag geven: wanneer ik in mijn eentje op straat loop
kijk ik zelden in etalages. Die interesseren me dan niet. Met mijn vrouw
wandelend kljk ik wel in etalages. Soms louter om haar ter wille te zijn.
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'pakken' "laal zijn 88Rlodjkea niet, gat kun je alleen maar eHdergian.
Waarin verschillen oogwit en rimpeltjes van de blik zelf?

De te kiezen onderwerpen (iedereen kon twee 'zittingen' meemaken)
waren: aanwezigheidscounselen onder leiding van Rob Rodenburg, NonYeTbale hypnose en Neurolinguistisch Programmeren (N.L.P.) in twee zaaltjes
onder leiding van Sophia Smith-Verwey en Martha de Graaf, Psychomotore
therapie (P.M.T.) onder leiding van J. Baardman en Authentiek acteren onder
leiding van Noortje Kors.
De deelnemers waren zeer gespitst op de lijnen die eventueel door te
trekken waren naar het bezig zijn met de gegevenheden uit de haptonomie.
Daardoor werd duidelijk dat sommige inleiders niet geheel op de hoogte
waren van de bedoeling van de dag. Soms was het inleidend verhaal te lang
en kwam men nauwelijks aan zelf werken toe, soms was de inleiding van
een wat laag inhoudelijk gehalte. In de tweede sessie was duidelijk te
bespeuren dat de inleiders dat gevoeld hadden en hun strategie hadden
gewijzigd. Ook daaruit viel veel te leren en te ervaren.
Niettemin was de eventuele link met N.L.Pofmet aanwezigheidscounselen
het minst duidelijk te leggen. Veel van wat daar naar voren kwam zal door
de goed 'voelende' haptonomisch geschoolde ook herkend worden. Wat
dat betreft liegt het lichaam nooit.
Het meest duidelijk waren de lijnen te trekken met de Psychomotore
therapie en het authentiek acteren. Bij P.M.T. ben ik geneigd te denken dat
het verleden een (te) grote rol krijgt toebedeeld en dat in de haptonomische
benaderingveel meer van het hier en nu wordt uitgegaan. Daarbij krijgt bij
de één natuurlijk de huidige invulling en bij de ander het (ver)vormende
verleden zijn plaats, maar de nadruk ligt duidelijk anders.
Wat voor mij de dag geheel goed maakte, was het acteren. Wat een mens!
Met hele simpele gegevens in een korte tijd mensen zover brengen, zo los
maken, geweldig. De vreugde spatte eraf. Ik had de hele dag wel willen
doorgaan. Maar ook: hier werd de lichamelijkheid waar wij mee werken en
het voelen van het eigen voelen op een oorspronkelijke wijze vorm gegeven, zodat je niet eens hoefde na te denken over eventuele raakvlakken met
je eigen bezig-zijn.
Terecht werd bij de afsluiting van de dag een lied gewngen wat al authentiek acterend was aangeleerd, terecht werden alle inleiders bedankt en
terecht werden allen van bloemen voorzien. Helaas werd de voorbereidingscommissie niet van bloemen voorzien. Dat was zoals Noortje Kors
later schreef: 'de grote misser van de dag.' Tijdens de afsluitende borrel
werd genoeglijk nagepraat en de eerste loftrompetten lieten hun geschal
horen.
.
Eens te meer is mij duidelijk geworden dat je een workshop van de verenigingeigenlijk niet mag missen.
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BOEKEN

In deze rubriek kunt u
recensies lezen over boeken
die wij enlof onze lezers interessant achten in relatie
tot de haptonomie.
Dat hoeven geen pas uitgekomen boeken te zijn.
leders bijdrage is van harte
welkom!
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YOY
Evelinevan Di jek, Nelleke van de Drift, CarelJansen
Uitgegeven: boekwerk, Groningen, 1991
ISBN 905402 015 6
YOY is een televisieprogramma van de Humanistische Omroep Stichting. Hierin komen jongeren aan
het woord over onderwerpen als: verhuizen, op
kamers, verkrachting, een broerverJiezen, ziekte.
Het sterke van het programma is dat geen volwassenen de verhalen onderbreken met wijze opmerkingen en correcties. Dan blijkt dan jongeren wondermooi onder woorden kunnen brengen wat hen bezighoudt en wat ze voelen. Van een aantal van deze
programma's is nu een boekje uitgebracht. Het heeft
dezelfde titel, YOY en als ondertitel: bijzondere
belevenissen van jonge mensen.
Ik heb het met veel verwondering gelezen. Verwondering over de zeggingskracht die jonge mensen
bezitten. Verwondering over de eenvoud waarmee
je grote dingen kunt zeggen.
Een citaat: " Ik vind dat je verdriet echt moet beleven. Je moet er echt doorheen gaan. Als je bijvoorbeeld van Arnhem naar Amsterdam rijdt met de
auto, kun je om Utrecht heen, maar je kunt er ook
doorheen . Als je er doorheen gaat, heb je veel meer
gezien, veel meer meegemaakt. Dat is met verdriet
eigenlijk net zo. Als je er doorheen gaat, maak je veel
meer mee ... "
Voor mij heeft het boekje veel duidelijk gemaakt
over hoe jonge mensen voelen en denken. Het meest
opvallende vind Ik dat de verhalen soms heel triest
en ingrijpendzijn, maar nooitzielig.
Wie met jonge mensen te maken heeft, als kinderen
of patiënten, zal zeker zijn voordeel kunnen doen
met deze teksten.
Ton Bergman
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heid. Niet uit angst, maar uit liefde. De schroom is een component van de
liefde zelf en regardeert de ontvankelijkheid van de ander. Zij tempert onze
drift tot geven in de maat waarin de ander ons geven kan ontvangen. Zij is
'de psychomotoriek van de liefde' zegt Terruwe; 'de liefde die zich vanzelf
weerhoudt alsde ander niet kan ontvangen.'
Wie geen schroom kent is niet op de ander gericht maar poneert zichzelf;
bijvoorbeeld doordat hij trots is op zijn vermogen tot geven. Maar dan
gééft hij niet maar poneert zichzelf. Geven is vanuit zijn eigen logica
gericht op het kunnen ontvangen van de ander. Wanneer iemand vanuit
welke grond dan ook het aangeraakt-worden schuwt, is het voor hem een
weldaad wanneer we hem daarmee ook niet lastig vallen. Hij kan dan zijn
ziel niet bloot geven. En dat ligt, zo zou Calon zeggen, 66k aan jou.
Dan moet je geduld hebben. Want niet belangrijk is jouw geeflust, maar
wel belangrijk is zijn kunnen-ontvangen. Dan moet je voorbereidend werk
doen. In jezelf zakken tot je het punt gevonden hebt van waaruit je hem
met je blik kunt omhelzen en hem voelbaar maakt dat je graag aan zijn
grenzen verblijft.

De blik
De ander is voor mij vooral aanwezig in zijn blik. Zo kan ik plotseling onder
de blik van een binnenkomende ontdekken, dat de azalea mooi Is, dat het
leven méér is dan werken, dat ik nog niet zo beroerd ben als ik zelf dacht.
Die blik geeft een andere, nieuwe betekenis aan mijzelfen aan alles in mijn
ruimte. Ook kan die blik mij het schaamrood op de wangen kijken, mij
doen stotteren en doen struikelen over mijn eigen benen. De bewusteloze
man en de hond kunnen mij niet doen blozen en laten stotteren. Evenmin
kunnen zij mij het gevoel geven dat ik niet zo'n beroerling ben als ik dacht.
Nog minder doen het lucifersdoosje en de schrijfmachine met mij.
Wat 'is' de ander, wat de hond, lucifersdoosje en schrijfmachine niet zi jn?
Mijn hond kan ik gemakkeli jk in zij ogen kijken om de kieur van zijn iris te
bestuderen. Ik pak zijn kop tussen mijn handen en bekijk rustig de kleur
van zijn ogen.
Bij een mens kun je letten op de kleur van de iris, op de witheid van het
oogwit, op de inplanting van de wimpers, op de fijne rimpeltjes rond het
oog. Maar ondertussen kijk je hem niet aan. Zijn aankijkende blik Is daarvoor te ..... ? Vult u zelf maar in. Ik kan het niet. De hond kijkt mij anders
aan.
Wat zie je als je een ander aankijkt? Je ziet ..... niets; of alles tegelijk maar op
een niet-pakkende wijze. De kleur en de rimpeltjes en het oogwit kun je
'pakken' maar zijn aankijken niet, dat kun je alleen maar ondergaan.
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'aaRr:akefl' de ge nOOll!te zaak vall de n'eletdgewmdtIl. Het tegeli6eE:l ~t
aanraken -zou dan zelfs storend zijn.
Het effect gaat dieper en beklijft veel meer als de behandeling is Ingebed in
het object-subject-contact via de blik; ingebed in een totaal-persoonlijke
relatie. Duidelijk Is voor mij dat het tast-gebeuren integratie vraagt in het
subject-zijn van ons beiden. Zonder dat, zonder de open communicatie
van de twee gelijk behoeftige personen, therapeut en patiënt, blijft het een
manipuleren van de tast als een geïsoleerd aangrijpingsgebied. Na drie
dagen Is het effect verdwenen. Als het nIet klikt in de blIk, kan Ik maar beter
vande mensen afblIjven, denk Ik dus.

(ad""rtentie)

WETENSCHAPPELIJKE
BOEKERIJ KETTENIS B.V.
Geestbrugweg 109 2281 CJ Rijswijk Telefoon : 070-3990655
Postbus 1166 2280 CD Rijswijk Fax: 070-3900124

Een taboe op aanraken
Heeft de schutterigheid te maken met een taboe op aanraken en aangeraakt
worden? Rust er een taboe op handen geven? Als de dokter zijn tastende
vingers diep in mijn buik steekt om daar te speuren naar eventueel aan we·
zige ongerechtigheden heb ik daar geen moeite mee. Dan presenteer ik
mijn lichaam 'als een ding' aan de ding-zoekende vingertoppen van de
dokter. Mijn persoon als subject, 'mijn ziel: heb ik dan helemaal teruggetrokken. Dan niets van taboe op aanraken. Maar zou zijn Intentie en zijn
hand 'anders' worden, zo anders dat mijn lIchaam die hand herkent als iets
dat mijn subject.zijn wil aanraken, dan pas wordt het krItiek. Dan kom ik
voor de keuze: mijn ziel bloot te geven of niet. Ofwel Ik bloos, ofwel ik roep
'donder op' ofwel Ik negeer die hand en doe of Ik niets merk, ofwel ik open
mi' voor die bejegening.
Het kritiek 't niet in het 'aangeraakt worden van het (ding-)lichaam: maar
in et loot geven van mijn ziel. Laten we dus nooit meer zeggen dater een
taboe op aangeraakt worden is, maar dat veel mensen kennelijk een behoefte hebben om hun ziel te ommuren. De behoefte aan dle muur bestaat
niet alleen ten aanzien van het aangeraakt worden door de hand maar
evenzeer voor het aangeraakt worden door een blik of een woord. Ook voor
het ontwijken van de aanraklng door de blik en het woord hebben we
talloze procédés In ons lichaam opgeslagen.
Alles wat naar een taboe zweemt smelt onmiddellijk wanneer jevoelt dat de
ander je mag. En van jou kant smelt het taboe wanneer je de ander mag.
Niet slechts ondanks maar mèt al zijn defecten. De liefde kent geen angst.
En ook geen gêne (Dijkhuis). Maar de liefde kent wel schroom.
Schroom Is duidelijk iets anders dan angst en gêne. Bollnow geeft daarvoor
in zijn boek 'Die Ehrfurcht' een voorbeeld. Daarbij wijst hij erop dat wij een
broze oude man of vrouw heel voorzichtig aanraken. Niet omdat wij
geplaagd worden door een taboe op aanraken, maar omdat wij hun lichaam en hun hele verschijning als broos ervaren. Onze aanraking adap-
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Als haptonoom

Mededelingen

Er lag een man op straat; bewusteloos. Omwonenden brachten een matras-

je om hem op te leggen. Samen met anderen tilde ik hem op het matrasje.
En zie! Mijn hand was perfect geadapteerd! Ik heb zelfs zijn hand vastge·
houden in een perfecte adaptatie. Was hij voor mijn adaptatie wals het
lucifersdoosje of zoals de hond of iets anders?
Toen ik thuis kwam sprong de hond tegen me op ter begroeting en die heb
ik toen maar even lekker geknuffeld. Perfect geknuffeld met een perfect
geadapteerde hand. Net w perfect als bij de bewusteloze man. Met bewus·
teloze mannen en honden heeft mijn hand kennelijk geen moeite. Even·
min met doodzieke mensen. Het probleem van de adaptatie komt pas als de
bewusteloze man tot bewustzijn komt en mij aankijkt. De blik kan mij
doen vluchten en zelfs verstijven. En dan is het helemaal mis met de
adaptatie.

Bestuur
In het afgelopen jaar heeft het bestuur in harmonie gefunctioneerd on·
danks haar onderbezetting. Het redactiestatuut is klaar en wals u al wel zult
weten, is er een Commissie geïnstalleerd die Communicatie BelangenBehartiging heet en daarover in gesprek wil komen met de leden. Ondanks
de onderbezetting van het bestuur, er zijn nog 2 functies vacant welke zijn

overgenomen door de benoemde commissarissen, hebben de 3 bestuursleden goed samengewerkt met de toegevoegde leden van de Redactiecom·
missie, die voor de voortreffelijke uitgaven van Haptonomisch Contact
zorgdragen en de Voorbereiding Commissie, die steeds weer voor alle
lezingen en de workshops wrgdragen. De leden krijgen daardoor veel waar
voor weinig geld.

Voor de komende Algemene Leden Vergadering van 19 maart houden we
ons hart een beetje vast. De trend is dat er op deze vergaderingen niet meer

dan 10tot 20 mensen van de ruim 500 aanwezig zijn. Een onderonsjezou je
kunnen zeggen, maar we moeten wel ingaan op allerlei voorstellen zoals
van de nieuwe Commissie Comm unicatie Belangenbehartiging, die aan de
enquête wel graag hun conclusies wenst te verbinden. Van de enquêteformulieren zijn er in totaal ruim 60 binnengekomen, iets meer dan 10% heeft

tot op heden gereageerd.
De beroepsinhoudelijke kanten van haptonomie en haptotherapie zijn aan
de buitenwereld nog niet bekend.
Ook van verzekeringszijde is er belangstelling, namelijk of er aan de leden
van de vereniging declaraties kunnen worden betaald. We weten ook wel
dat er aan de status van het huidige lidmaatschap geen garanties gegeven
kunnen worden, die staan voor therapeutisch geschoolde, adequate zorg.
Er zijn leden die vragen naar een beroepsvereniging, die garant kan staan
voor de kwaliteit van haar leden; die meehelpt om problemen op te lossen
en op beroepsinhoudelijk·niveau aanspreekbaar is, ook voor klachten. Zo
een vereniging is niet inpasbaar binnen de huidige Vereniging voor Hapto·
nomie. Het zal een aparte vereniging moeten worden. Hoe, wanneer en
waar is afhankelijk van de inbreng van de huidige beroepsgroep. Jullie
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Het zou voor mij als 'haptonoom' bijzonder gemakkelijk zijn, als ik alleen
bewusteloze en doodzieke mensen te behandelen kreeg. Mensen die je niet
of nauwelijks aankeken. Mijn hand zou altijd perfect geadapteerd zijn. En
terwijl ikdat schrijf komt het schaamrood op mijn wangen - ik ben dus nog
niet verloren - want ik realiseer me nu dat ik mijn cliëntèle ook graag als
doodziek zie en behandeL Ze mogen onmiddellijk op de tafel gaan liggen.
Zij liggen en ik mag blijven staan. Op hun buik liggen ze, wdat ik hun blik
niet zie. De behandeling wil dan wel eens best fijn lopen. Drie dagen lang
blijftde man erwat van voelen. Maar dan is het over, zegt hij .
Vaak zie ik al bij de eerste oogopslag dat het geen makkie zal worden. Onze
blikken ontweken elkaar. Wacht maar, dacht ik. Als jij maar eens op je buik
ligt. Dan heb ik het rijk alleen. Dan zal ik je ens laten voelen wat ik kan. Dan
komt mijn fijn geadapteerde handje. Maar de zieke man reageert dan
helaas vaak niet wals ik hoopte en verwachtte. Als het mis is met de blik
gaat het allemaal veel moeilijker. Soms(.îij;)komt er toch nog wat goeds. Bij
hem èn bij mij. Dan blijkt mijn eigen blIkook veranderd tezijn zodat ik de
zieke man kan aanzien en hij mij. Wie was er ziek? Hij of ik? Ofwij beiden?

Ik denk weleens bij mezelf: als ik bij het binnen komen van de zieke man
met mijn blik de zaak verprutst, dan roep ikzelf bij hem een barricade op
voor het ontvangen van mijn hand.

Bijzonder goed gaat het wanneer het bij het binnel)komen van de zieke
man al onmiddellijk klikt in de blik. Hij veert op en ik veer op. Dan ontstaat
er een lekkere babbel waaronder wij beiden gedijen. Het komt voor dat een
behandeling op tafel dan niet meer nodig is. Maar vaak ook weL Dan is
'aanraken' de gewoonste zaak van de wereld geworden. Het tegendeel- niet

Haptonomisch Contact 3 e jaargang 1992, no. 1

11

Een goede hand krijgen
Vaak zie ik reeds aan de ogen van de man die ik een hand ga geven wat voor
hand ik van hem zal krijgen. Als hij prettig kijkt, dat wil zegge n, als hij mij
werkelijk aankijkt, daar niet van schrikt, geen komedie speelt, maar werkeIijkiets aangenaams ziet in mij ... dan verwacht ikeen goede hand. Dan lukt
het mij ook veel beter. Dan klikt hetlekker. Dan is de hand opperbest.

Notabene: -

zijn blikgingvooraf! Hetwas nietdeaanrakingdoorde

ft hand die mij plotseling klaar maakte voor de adaptatie,
maar
het was zijn blikdieda tdee~e aanraking door de hand
'" bezegelde dat, zou je kunnen zeggen, maar zijn blik deed
~)

It roefangrij ke voorbereidende werk.
Laat ik dat onthouden. Want daar mee staan we voor een voorwaarde voor
de goede hand: het plezier of genoegen aantreffen in de ander. Aantreffen,
zeg ik. Niet spelen; niet doen alsof. Géén smile maar een heuse glimlach die
van onder uit je lichaam opstijgt als een warme golf. Zoals reeds gezegd
helaas hebben we daar geen pillen voor maar ben ik daarbij afhankelijk van
hetgeen ik werkelijk in huis heb.
Heel veel in huis heeft de man, die dwars door mijn schutterigheid en
achter mijn angst jes toch kennelijk iets aantrof wat hem de moeite waard
leek. Zijn blik verjoeg op slag de angst jes en de schutterigheid. Mijn ziel
veerde op. Ik was kennelijk toch iemand. En daarmeewas ikin staat om zijn
hand teontvangen.

10
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naar woorden zoeken, stotteren, zwijgen; vragen ontwijken. Hoe 'deskundiger' de cliënt zich bekeken weet, hoe meer ellende hij zal vertonen. De
situatie zelf roept dat op, zeker in belangrijke mate. Want bekijken is 'tot
ding maken' en menselijke communicatie onthouden. Je moet van goede
huizezijn om daartegen bestand te blijven.
Wanneer de leidende therapeut van goede huize is en veel warmte en
acceptatie uitstraalt naar de cliënt zal deze cliënt weinig communicatieve
gebreken vertonen. En als de therapeut van zéér goede huize is, zou de
cliënt wel eens tot de ontdekking kunnen komen dat hi j hier geen enkele
belemmering ervaart. Maar hoe beroerder de therapeut zelf is, hoe meer
belemmeringen hij bij de cliënt oproept. Hij krijgt dan niet alleen de cliënt
in een beroerde toestand te zien, maar ook een spiegel van zichzelf. En dat
laatstemaghij niet vergeten.

inzichten en wensen kunnen op de komende Algemene Ledenvergadering
in Utrecht kenbaar gemaakt worden. Overweeg dan ook eens of je je
aangesproken voelt om een plaats in het bestuur of een commissie te willen
innemen.
De uitnodiging heb je waarschijnlijk al in je bezit.
Van de waarnemend secretaris,
Hans ter Keurs.

Voorbereidingscommissie
op het moment van verschijnen van dit blad is de avond over huilbaby's
en hechting geweest. De opzet van de avond en de spreeksters Dimf van
den Boom en Roos Ferdinandus staan garant voor een leerzame en bewogen avond.
De Voorbereidingscommissie is erg blij met Roos, die de moed heeft over
haar eigen ervaringen als haptotherapeute te vertellen. De voorbereidingscommissie zou het fijn vinden als er in de toekomst meer mensen zoals u en

ik - hulpverleners op haptonomische basis, haptotherapeuten - een
bijdrage willen leveren op onze bijeenkomsten. Als het thema u aanspreekt, of als u casuïstisch een bijdrage wilt leveren, dan horen we dat
graag van u!
Wellicht heeft u in ons jaarverslag gelezen dat Margriet Boekhoorn per
april 1992 uit de voorbereidingscommissie stapt. Zij was onze bewaakster
van haptische zuiverheid, degene die de knuppel in het hoenderhok
gooide en ook nog notuliste. Kortom, we verwelkomen een ieder als nieuw
lid van onze commissie die één van deze kwaliteiten (of een geheel andere)
bezit.
Zoals u waarschijnlijk wel gemerkt hebt, hebben we besloten om kort voor
een conferentieavond nog een herinneringsmailing te sturen. We hopen
daarmee de opkomst op onze avonden te vergroten. Voorlopig is dit een
experiment; zo'n mailing kost veel geld en we moeten het effect nog
afwachten.
Over het programma in 1992 kan ik niet veel meer melden dan datgene wat
beschreven staat in Haptonomisch Contact 4. De data staan vast, ter
herinnering 16 april, 19 september en 7 november. Het programma van 16
april is gewijzigd t.O.V. de informatie in Haptonomisch Contact 4. U kunt
op 16 april een avond tegemoet zien waarbij 'het kind in jezelf' centraal
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staat. Deze avond wordt geleidt door Sjef van der Linden. Hij is docent
drama en heeft de alfa-opleiding haptonomie gevolgd. Hij is van plan de
avond praktisch in te vullen. Op de miniworkshop kunt u een vervolg op

Wie ben ik, zou je je dan kunnen afvragen, dat de ander zijn eigen kleur

dit thema verwachten. Gedacht wordt aan een combinatie van een lezing

Hetconventionele handje

of een theaterstuk met een gedeelte waarbij iedereen zelf actief kan zijn.
Tenslotte willen we u mededelen dat we op wek zijn naar een goedkopere
en goed bereikbare locatie. Heeft u een tip, geef ons een seintje. Voorlopig
zijn onze avonden nog gepland in restaurant 'HoogBrabant' te Utrecht, in
de Baroniezaal (achter de bar om linksaf).
Joost Leonhard

Commissie Communicatie Belangenbehartiging

OPROEP
Bij het decembernummer van H.C was een enquêteformulier over

belangenbehartiging bijgesloten
Teneinde een onderbouwde koers uit te kunnen zetten die beantwoordt aan de gevoelens en verlangens van de leden is het voor
de commissie en voor het bestuur van het grootste belang geïnformeerd te worden over wat er onder de leden ten aanzien van

belangenbehartiging leeft.
Daarom vragen wij u nogmaals vriendelijk doch dringend deze
enquête in te vullen en vóór 15 maart op te sturen naar het
secretariaat van de vereniging.

HET IS OOK IN UW BElANG!
Bij voorbaat onze dank
Nelleke van Diepen, Bea van Ockenburg, Els Warlam

voor mij helemaal wegstopt?

Het meest worden we geplaagd door het conventionele handje dat gegeven
wordt omdat het zo hoort. Uit de aard van conventie nietszeggend. Het
raakt je niet. Daar valt niet veel nieuws over te zeggen. De conventie kent
geen authenticiteit.
De allerergste conventionele handen zijn de handen die ook nog extra
aardig willen zijn. Waarbij ik lang en 'innig' wordt beetgepakt en ook nog
een 'goedbedoelde' innige smile moet aanschouwen. Allemaal omdat het
zo hoort. Arme ziel, denk ik dan, wat is die ver van huis. Dan toch liever een
slap nietszeggend handje; en veel liever een nat handje.

Wie ben ik, dat de ander zijn kleur voor mij wegstopt?
Wie ben ik dat de ander zijn eigen kleur helemaal voor mij wegstopt en mij
een slap handje geeft? Toen ik mij die vraag, stelde moest ik denken aan
mijn leermeester Professor Calon. Je moet zo objectief mogelijk observeren, heette het overal; maar Professor Calon hield ons voor om, in zekere
zin, zo subjectief mogelijk te observeren.

'Zeg nooit dat dit kind stottert, maar zeg dat het stottert ..... tegenover mij!
Zeg nooit dat dit kind verlegen is, maar zeg dat het verlegen is ..... tegenover

mij! Zeg nooit dat deze man een slap handje geeft, maar zeg dat hij ..... aan
mij een slap handje geeft. Zeg nooit dat deze man zich niet bloot wil geven,
maar zeg dat deze man zich niet bloot geeft.. ... tegenover mij!
Want altijd is het denkbaar en reëel mogelijk dat hij niet stottert, niet
verlegen is, een fijne hand geeft en zich gemakkelijk bloot geeft tegenover
iemand anders dan jij. Alle 'defecten' in de communicatie die je constateert
zeggen ook iets van jou, van degene die ze constateert. Namelijkdat jij voor
deze mens te weinig authentiek bent of te weinig warmte en acceptatie
uitstraalt; te weinig 'in jemidden'bent.'
Begrijpelijk dat Calon huiverig was voor 'confrontatietherapieën' die de

getoonde defecten van de ander rechtstreeks aan grijpen. Wars was hij van
sessies waarbij zulke defecten worden 'bekeken' en dus ..... worden opgeroe-

RECTIFICATIE
Op de achterzijde van dit tijdschrift staat vermeld dat de contributie voor
het lidmaatschap van de vereniging /110,- is. Dit is onjuist. Er dient te
staan:/lOS,-
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pen.
Zet de cliënt in het midden van de groep en bekijk hem met z'n allen. Hij
weet dat hij bekeken wordt en dat niets aan de groep zal ontgaan. Zie hem
slikken; benauwd k.i jken; zich verschansen achter voor de borst gekruiste
armen; zijn lippen bevochtigen; op één been staan; transpireren; hoor hem
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De stoere hand is louter de pakkende hand. Stevig grijpt die om niet te
missen. Die hand grijpt geen mensenhand maar een ding zoals je een
koevoet pakt, of een beitel, of een hamer. De adaptatie is in zekere zin
perfect; in andere zin volkomen mis. Perfect is zij, als pakkend ding.
Volkomen mislukt is zij als adaptatie aan de ander als subject, alsmens.
Het geven van stoere handen kan verschillende redenen hebben. De gever
kan mij een naarling vinden en geeft een hand omdat hij bijvoorbeeld
vanwege conventie, daar niet onderuit kan . Zijn 'IK' wil wel een hand
geven, maar zijn lichaam weet veel beter. Manmoedig zet hij zich daarover
heen. Hij negeert zijn lichaam met kracht. Anderen kan hij eventueel wel
een goede hand geven.
Maar hij kan ook behoeftig zijn om zijn 'IK' te poneren; vanuit een dikke,
vaak niet herkende verhulling; vanuit het pantser. Niet altijd wordt zij als
vanzelfsprekend gegeven. Soms verraadt de schichtigheid in het oogcontact dat de gever er niet tevreden mee is. Dan is er nog hoop. Ook de eventuele schichtigheid van de hand zelf geeft hoop. Wanhoop is weggelegd voor
de stoere hand onder een vanzelfsprekende smile.

Kort nieuws

Mstudeeronderzoek over haptonomie
opleidingsinstituten, aantal afgestudeerden per jaaretcetera.
Daarnaast wil ikeen stuk schrijven
over algemene zaken omtrent de
therapeut (sexe, regio werkzaam,
opleiding, hoelang werkzaam
etcetera) en diensc1iënt.
Deze gegevens leiden mijn onderzoek in naar de volgende, inhoudeli j k meer in teressan te fase. In deze
fase ga ikeen aantal haptotherapeuten interviewen. In het interview zal het daarbij om tweethema'sdraaien: (eventuele) diagnostische criteria (nemen haptotherapeuten iedere cliënt die zich aanmeldt in therapie, is haptotherapie
voor elke hul pVIaag geschikt,
waarom wel en waarom niet) en de
rol van de aanraking in de haptotherapie.
Ik hoop veel gegevens te verzamelen, zodat ik een goed stuk kan
schrijven over de haptonomie.
Voor mijn onderzoek heb ik veel
respondenten nodig. Wilt u meedoen aan mijn onderwek, neem
dan contact op met:

\sónnen wmeer zeggen.
Ook diegene die mij een slap handje geeft kan mij een naarling vinden.
Maar hij negeert zijn subject-lichaam niet, wals de stoere handengeverwel
doet. De slappe hand heeft dan iets authentieks. Evenzo kan de dwang van
conventie tot slappe handen-geven leiden met een authentieke ondergrond.
Ook (jonge) kinderen geven doorgaans een slap handje terwijl zij toch
volledig hun lichaam bewonen. Hoe zit dàt dan?
Zouden we mogen veronderstellen dat kinderen, die hun lichaam bewonen als geen ander en dus tastend volledig bij ons zijn geen grens ervaren
die overschreden mag worden? Zij vinden het vanuit hun volledig tasten
naar de ander overbodig; eventueel flauwe kul.
Slappe handjes kunnen voortkomen uit onvermogen. Dan is het lichaam
niet bewoond om te functioneren als contactend subject-lichaam. Dat
wordt ons dan ook vaak met de blik meegedeeld. De blik is dan leeg. De
gever van die hand heeft zichzelf tegenover mij helemaal ingeleverd; zijn
eigen kleur verborgen.

Ik ben vijfde jaars studente psychologie aan de Rijksuniversiteit
Utrecht. Mijn specialisatie is klinische psychologie.
Als onderwerp voor mijn scriptie
en afstudeeronderzoek heb ikgekozen voorde haptonomie. Mijn
fascinatie met haptonomie komt
voort uit mijn eigen ervaring met
haptonomie, waarin ik het effect
van de aanraking ontdekte. Van
het idee dat er ook informatie via
de tast in het lichaam (endus niet
alleen in de hersenen) wordt opgeslagen, ben ik inmiddels overtuigd.lkgingdusopweknaareen
manier om de ideeën van de haptonomiein mijn studieteintegreren. Zodoende heb iknu een scriptie geschreven waarin ikde literatuur over de haptonomie(Veldman, Troost, Pollman-Wardenier)
heb verwerkt. In het onderzoek wil
ikde praktijkonderzoeken. Daarbij ben ik met name in de kant van
de 'therapeut' geïnteresseerd.
Om te beginnen wil ik een soort
'sociale kaart' van haptotherapeuten in Nederland proberen te
schetsen, om een inbedding voor
het onderwerp te maken;aantal
haptotherapeuten in Nederland,
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Het slappe handje
In het slappe, dode handje is de gever niet aanwezig. Hij geeft een ding. Je
mag er als het ware mee doen wat je wilt. Ten minste een deel van zijn
lichaam, zijn hand, is dan on bewoond.

pv"e, dnm,s~h~ dîè\-!9tve~en
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De stoere hand
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TRENDS

Ze stonden met z~n drieën bi; de bushalte te kleumen. Twee mannen en een vrouw.
Aanvankelijk stonden zeer als drie losse figuren, maar de wetten der natuur zijn
sterk en de afstand die ze tot elkaarkonden nemen was minderdan een meter. Na
wat hoesten en schuifelen kon één man zich niet meer bedwingen. Uit de veelheid
van onderwerpen die zich lenen voor beginnende conversaties koos hij een
originele: 'de bus is weer eens laat'.
Gretig, nu de sn /te was verbroken, gingen de andere twee erop in. 'De bus was wel
vaker laat."Het weer was niet zo best. "Gelukkig dat er tegenwoordig betere
bushokjes waren. I Ze ware het er snel over eens hoe die dan wel gefinancierd
werden. Degrote reclameposteraan de zijwand van hun onderkomen wu daar
ook wel niet uit liefdadigheid hangen. Eén van de mannen keek erna en uitte een
bijna-vloek.
Wou, mooi niet, ik val nog liever driehoog uit het raam. 'De anderen keken hem
verbaasd aan en daarna richtten ze hun blik op het voorwerp van zijn opgewondenheid. In grote letters nodigde de PTT hen uit een kerstkaart te sturen (die dan
nog bezorgd zou worden ook) aan je ex-7
Het leed onderkennend ging de andere man er behoedzaam op in. 'Iedereen moest
maar voor zichzelfuitmaken aan wie hij een kaart stuurde. 'Daar had je de JYIT
niet voornodigom dar te bedenken. "Sommige mensen stuurde hij ookgeen kaart,
gewoon omdat hij daargeen zin in had: De vrouw probeerde hetgesprek in
positieve zin om te buigen. Zij had ook leuke suggesnesgezien zoals je baas, je
secretaresse. De mannen waren echter niet meer te stuiten. De een legde aan de
ander uit dat hij weliswaarnog steeds getrouwd was, maar dat hij zich goed kon
voorstellen dat er momenten waren waarop je wegliep. Altijd dat(hiervolgdeeen
urineuze uitdrukking) aan je kop. Bij de ander had dat anders gelegen, zijn vrouw
was er met een arts vandoor gegaan. De vrouw die net had willen zeggen dat ze de
suggestie je arts ook een aardige vond, kon met snel slikken een ramp voorkomen.
Alsofde man dat gevoeld had, zei hij dat hij ookgeen kaart aan zijn dokterwu
sturen. Bovendien werden die lui betaald voor hun werk en goed ook. 'En wat ze
niet allemaal uitvreten achter de gesloten deur van hun praktijk ... hij kon erover
meepraten'. Nee, hij had ergoed ondergeleden. Het had niet veel gescheeld ofhij
was werkelijk driehoog het raam uitgesprongen. Gelukkig ging het nu beter met
hem. Hij was al zijn wraakgevoelens kwijt en kon het leven weerhelemaal aan.
Alleen zo'n reclame was net even te veel. Omstandig legde hij uitdat hij bij zo'n
1
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maar dat probleem is niets vergeleken bij het innerlijk bloot. In talloze
markant en subtiele gedragingen proberen we vaak onze eigen intimiteit in
te kleden en te verhullen. Wat er diep in onszelf gaande is, houden we vaak
angstvallig verborgen want daar zijn we diep gekwetst. Vaak, als het onze
tweede natuur geworden is hebben we niet eens meer in de gaten dat we
verhullen.
Maar soms vallen we plotseling door de mand: om mij in te dekken tegen
onheil heb ik zaken verzwegen of anders voorgesteld dan in de ware
toedracht. In een onbewaakt ogenblik zeg ik iets dat daarmee in tegenspraak is. Aan de blik van de gesprekspartner zie ik dat hem dat niet Is
ontgaan. En ik bloos. Mijn verbale onthulling ligt aan stukken en mijn
onverhulde blote ziel wordt zichtbaar.
Het lichaam reageert daarop door een waas in mijn gezicht te leggen. Let op
wat er dan gebeurd. Wie bloost is als niemand sterk aanwezig. Iedereen in
het gezelschap is er even stil van. De blozende vult de hele ruimte. Hij valt
niet te negeren. De hulpeloosheid van de ontblote ziel is te sterk aanwezig.
Iedereen, alle aanwezigen, zijn even in hun bestaan overrompeld door deze
authentiek reactie.
Dat lijkt een averechts effect. De blozende zou het liefst in de grond verzinken, maar valt juist bijzonder sterk op. Heeft het blozen een averechts
effect? Is dat zo? Zeggen we niet: 'Het zijn de slechtsten niet, die nog
kunnen blozen?' Legt het blozen geen hang naar authenticiteit bloot?
Geen schaamte om hetgeen misdaan is? Geen onvermogen om overeenkomstig die eigen maat authentiek te zijn? (Die maat bepaalt ook de ruimte
voor het blozen. Wie veel maat heeft zal eerder blozen dan de anderen.) De
blozende is sterk aanwezig. Is dat niet omdat voor ieders oog een stukje
authenticiteit zichtbaar is? Heeft het lichaam, al blozende, ten aanschouwen van iedereen, niet recht getrokken wat krom was? Wekt het blozen
geen vertedering?
Het blozen is een reactie voor het oog van de omstanders. Voor het oog.
Bloos je ook op lichaamsdelen die niet gezien worden? Op die lichaamsdelen bloos je niet, maar daar transpireer je.
Wie een goede hand geeft, geeft zich bloot met de binnenkant van zijn
hand. Daar, aan de binnenkant, onttrokken aan het oog, zal de onthulling
plaats vinden. Wie daarvan niets in de gaten heeft kan eventueel een stoere
hand geven. Duidelijk anders is het met de natte handen. De transpireren·
de hand verraadt dat het lichaam wéét. Het weet dat er een kritiek moment
nadert. Dat weet het vanuit de behoefte aan authenticiteit. Het zijn de
slechtsten niet die een natte hand geven.
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De handpalm kan ook geven. Tederheid wordt gegeven door de handpalm.
Niet door de vingertoppen. Als wij troosten leggen we geen vingertoppen
op iemands schouder maar de handpalm. Wie (echt) een hand geeft neemt
geen genoegen met het contact van vingers met vingers, maar van palm
met palm . De handpalm wordt ervaren als een heel intiem deel van het
lichaam. In de toegeknepen hand - in de palm - bewaren we het geheim en
"we staan geschreven in de palm van Gods handt! en niet in Zijn vingertoppen.
De vingertop maakt tot ding, tot object; voor de handpalm echter ben je
een mede-zijnde. En van het mede-zijnde ontvangt de handpalm zonder
moeite méér dan de vingertoppen kunnen pakken met al hun activiteit.
Vragen en geven. Dat zijn in bepaald opzicht diametrale tegenstellingen.
Die tegenstellingen vinden we verenigd in een en hetzelfde lichaamsdeel:
de hand. Geen lichaamsdeel kan zo concreet 'pakken' als de hand en zo
volledig het tegendeel verrichten in het vertederd strelen. Is het handen
geven daardoor vaak zo problematisch? Staan we bij het handengeven voor
het dilemma: pakken of geven? Of moeten we beiden verenigen?

Soorten van 'gegeven handen'
De goede hand
De goede hand pakt en geeft tegelijk. Maar niet als afzonderlijke intenties.
Dat is subtiel, moeilijkte onderkennen, maar de moeite waard om doorzien
te worden . Daarom een poging tot beschrijving.
Er wordt niet eerst gepakt en dan gegeven. Het pakken zelf is ook al een
geven. Dat pakken in de goede hand is immers een belijdenis: 'ik wil jouw
hand voelen want jij bent de moeite waard.' Daarmee reeds geeft de handen gevende persoon zichzelf. Hij geeft zichzelf bloot in het pakken.
Tegelijk is hij zelf in die hand aanwezig (waardoor die hand vaak ook qua
temperatuur warm is, want goed doorbloed) en geeft zich aan mij. En
tezamen geeft dat een wonderlijk fijne motorische adaptatie aan de hand.
Een adaptatiedie je onmogeli jk kunt imiteren. Je kunt jeer niet in scholen.

De blozende hand
Wie de ander erkent als zijn de moeite waard, geeft zich bloot. Je bloot
geven is een hachelijke zaak. Het lijfelijke bloot is voor velen een probleem

6
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hand(palm) mochten omvatten vond iedereen feilloos zijn eigen citroen!
De handpalm zoekt niet en vraagt niet maar de indruk die hij ontvangt
beklijft veel dieper dan die van de vingertoppen.

therapeut wasgeweest die hem liet voelen wat hij voelde. Nouja~ zoiets, het was
eigenli;k moeili;k uit te leggen. Zi;n therapeut zei alti;d dat als ergeen woorden
voor waren, hij het hem welkon laten voelen. fa, het had ook een naam, maardie
kon hij nooit onthouden. 'Zeker een van die modemedingenj er waren er
tegenwoordig zaveel; een mens kon ergeen wi;s uit,' opperde de wouw.
De bus kwam eraan; de afstand tussen hen nam weer toe en hetgesprek eindigde.
Drie individuen zaten verspreid weer op zichzeJfte zijn. Bij het passeren van de
volgendebushaltedraaide de ene man zich om en even herstelde zich de band
tussen hen. 'Ki;k, 'riep hi; opgetogen, 'die stuur ik dus wel een kaart, datis hem die
therapeut.' De anderen tuurden naar hetgoed verlichte bushuis;e. Daar stond met
koeieletters, goed begrepen door het trendgevoelige reclamebureau van de PIT:
Ie haptonoom

Haptonomisch Contact zoekt:
REDACTEUR/PENNINGMEESTER
Wij bieden:
o Boeiend en verantwoordelijk vrijwilligerswerk gericht op haptonomische communicatie.
o Een tijdschrift, dat volop in ontwikkeling is, pionierswerk dus.
o Een enthousiaste redactie die graag een goed product wil maken
en dat op haptonomische wijze wil doen.
• Een bescheiden reis- en onkostenvergoeding.
Wij vragen:
• Bij voorkeur een man, zodat de man/vrouw-verhouding in de
redactie weer 50150 is.
o Iemand met een alfa- of vergelijkbare haptonomie-opleiding, of
studerend daarvoor.
o Iemand die graag ons huishoudgeld wil bewaken.
• Iemand die van taal, lettertjes en redactiewerk houdt.
• Iemand die bereid is 1 x per maand te vergaderen, meestal in
Hilversum.
Inlichtingen: Redactiesecretariaat, teI.070-3500019.
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Ingezonden brieven

Haptonomie, mensbeeld of
praxis?
Het probleem
Het artikel 'Grenzen aan de hapto·
nomie' van de heer Qtto Huizinga
in Haptonomisch Contact van december 1991 heb ik met belang.
stellinggelezen. De essentie van
zijn betoog onderschrijf ik. Over
details kan ik niet oordelen want ik
ken de holotrope ademtherapie
niet, maar vanuit andereervaringen (de bijna-dood ervaring, de
ervaring van mystici en de ervaring
vanuit de intuïtieve training) weet
ook ik dat het mensbeeld dat Frans
VeldmanSr. in zijn boekbeschrijft
op een te smalle ervaringsbasis is
opgebouwd. Toch maak ik graag
twee opmerkingen bij het artikel.
a.

b.

40

Alsde Heer Huizinga volgens
de titel van zijn artikel stelt
dat hij 'grenzen aan de hap·
tonomie' constateert, dan
blijkt hij te bedoelen 'gren·
zen aan de theorie rond de
haptonomie.'
En die theorie isdan uitslui·
tend die van Frans Veldman
Sr. Waarmee gesuggereerd
wordt dat er maar één theorie
over 'de wetmatigheid va n de
hapsis' denkbaar is.

Met deze opmerkingen heb ik mi jn
kritiek op het gewaardeerde artikel
al helemaal gegeven. Ik zou dus
kunnen stoppen. Maar ik ga toch
even door omdat mijns inziens
vaak wat spraakverwarring te horen valt.

De eerste betekenis van het
woord Ihaptonomie'
Reeds Adam en Eva waren onderworpen aan de wetmatigheid van
de hapsis en misschien hebben ook
zij reeds elkaar bevestigend aangeraakt. Maar zeker heeft mijn moeder mij bevestigend aangeraakt. Zij
deed dat omdat ze dat lekker vond
affijn of goed. Dat leidde zij niet af
uit geformuleerde' mensbeelden.'
En zo zullen er zeker talloze groot·
moeders, moeders, vaders, echtgenoten, geliefden, vrienden, zussen, broers, klasgenoten, buren,
collega's geweest zijn die bevesti·
gend aanraakten.
De Grieken hadden er zelfs een
woord voor: haptein. En metof Wrr'"
wnder speciaal geYe<lldaarvoor
hebben ook de miljarden chine·
zen, bantoe's, eskimo's, papoea's
en indianen elkaar bevestigend
aangeraakt. Ga naar Kenya en zie
overal om je heen hoe perfect daar
de hele dag genezend wordt aan ge-
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Er valt nog wat te constateren. Namelijk: mijn vingertoppen maken tot
'ding: De tastende vingertoppen keuren een huidstructuur, een knobbeltje
in het bindweefsel. En gaan dus ondertussen voorbij aan het subject dat in
die huid woont. De vingertoppen 'zijn' niet 'bij' het subject.

( Maar zij kunnen nog wat anders vragen dan het weetbare. Zij kunnen een
erotisch antwoord vragen door iemand licht te beroeren. Dan zijn er vier
antwoorden mogelijk:
1.
2.
3.
4.

de ander gaat in op mijn vraag en laat zijn lichaam erotiseren;
hij negeert mijn intentie en doetofhij niets merkt;
hij geeft mij een klap in het gezicht;
ofhij roept: "Je kietelt me."

Dat gekieteld worden is een heel interessant - en vergeten - verschi jnsel. Is
het u ooit opgevallen dat u alléén door een mens gekieteld kunt worden, en
wel alleen door een ander mens! Met een voorwerp kri jg je je niet gekieteld.
Evenmin met je eigen hand. Probeer jezelf maar eens te kietelen! Ook al doe
je nog zo precies de kietelende ander na, je voelt je niet gekieteld! Dat wil
dus zeggen dat mijn lichaam verstaat dat de intentie van een ander mens in
het geding is. En door dat te verstaan krijgt die aanraking het kietel-effect.
Niet door het louter fysieke gebeuren. Hetzelfde fysieke gebeuren met mijn
eigen hand doet het immers niet.
Buytendijk noemt de kietel-reactie een ambivalente reactie. Een reactie
van: tegelijk de bedoeling van de vraag verstaan, en tegelijk doen alsof je
die niet verstaat. Dan hoef je de ander geen klap in het gezicht te geven.
Mooi geregeld door het lichaam, nietwaar? Het lichaam kàn wat!

De handpalm
De handpalm tast heel anders. De handpalm bewegen we niet als de
vingertoppen. We kunnen de handpalm wel over een oppervlak bewegen
maar, merkwaardig, dan voelt de handpalm nauwelijks enige nuance. Als
we echter een voorwerp vastpakken en stil in de palm houden, ontvangt de
handpalm een indruk die veel dieper beklijft dan de indruk die de vinger·
toppen krijgen.
Interessant is het volgende proefje dat Buytendijk zijn studenten liet
nemen. Acht studenten kregen elk een citroen in de hand en mochten die
tien minuten vasthouden. Daarna werden de citroenen genummerd van 1
tot en met 8 en op de tafel gelegd. De studenten moesten het nummer van
'hun' citroen onthouden en werden geblinddoekt. Toen moest iedereen
zijn 'eigen' citroen geblinddoekt vinden, puur op de tast. Met devingertop·
pen tastend lukte dat niemand. Maar toen ze de citroenen met de
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Er is echter een groot struikelblok gebleven. Zo gemakkelijk als ik het
lucifersdoosje oppak, lucifers aanstrijk, typ en trappen loop, zoveel moeite
heb ikmet het handgeven. Als ikeen lucifersdoosje oppak is mijn motoriek
daarbij prachtig geadapteerd aan de broosheid en het gewicht van het
doosje. Vanzelf. Maar met het handgeven gaat het met mij altijd mis.
Hoewel ik de volle hand van de gast met mijn volle hand wilde beetpakken,
had ik maar twee vingers beet waar ik dan even aan rukte . Daarom ben ik
stoere handen gaan geven. Ze zullen mij niet meer ontsnappen. Niemand

zal nog kunnen zeggen dat mijn hand een vaatdoek is. Dus geef ik een
stevige poot.
Maar daarmee ben ik niettevreden. Ik wil een goede hand geven. Dat is een
prettige hand. Een hand waarin ik werkeli jk aanwezig ben en waarmee ik
'mij' geef aan de ander en waarin de ander zich thuis voelt. Zo'n hand is

buitengewoon subtiel geadapteerd. Niet te stevig en niet te slap. Hoe kom je
aan zo'n hand? Heel gemakkelijk en best aardig kan ik de hond knuffelen,
kroelen en strelen. Dan is mijn hand best geadapteerd; maar ik sta te
sch utteren wanneer ik een ander mens wil kroelen, knuffelen of strelen.
En zo kom ikop de vraag; wat iser tussen mij en de ander, dat mijn motorische adaptatie aan de ander in de weg staat?

Tot zekere geruststeUingvan mij en als therapie voor mijn mInderwaardigheidscomplex ervaar ik dat anderen ook vaak problemen hebben met die
hand. Niets-zeggende handen, zweethandjes, vaatdoeken en stoere poten
krijg ik te over. En wanneer ik tv kijk, zie ik ook daar h eel vaak zo niet
meestal mislukte handen.

De merkwaardige hand
De vingertoppen
Bij het horen van het woord tast denken velen uitsluitend aan de vingertoppen. Want met die vingertoppen tasten we. Dat wil dan zeggen: met de
vingertoppen tasten w~ of we linnen of katoen tussen de vingers hebben.
Met die vraag in ons hoofd gaan de vingertoppen voorzichtig heen en weer
over de s10f. Het zi jn beweegbare tastorganen . Ze kunnen er op uit gaan. En
ze willen weten. Weten of het katoen of linnen is; hoe de structuur van de

huid is. Als de vingertop stilligt voelt hij dat niet. Hij moet bewegen.
Terloops wil ik even opmerken, dat ik, al tastende naar de structuur van de

stof - is het katoen of linnen? - niet naar mijn tastende vinger kijk! AI
tastende kijk ik terzijde met de blik op oneindig. Mijn blik wil op dat
moment niets zie n! Zeker op het moment (het is inderdaad een moment)

dat ik echt de structuur tastend constateer kijk ik niet.._en staat mijn adem
stil. Hebt u dat ook?

4
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Mijn probleem

raakt! Zonder theorie en zeker niet
'vanuit' een theorie, vanuit een

verwoord mensbeeld. Het haptein
is daar overal.
Ook diegenen diewèl een verwoord mensbeeld hadden en hebben, walsde christenen/de israelieten, de moslims, de marxisten,
de socialisten, de humanisten, de
platonisten, de aristotelianen en
scholastici, de augustinianen, de
cartesianen, de kantianen, de hegelianen, de aanhangers van Bergson, de existentialisten, de heideggerianen, de taal-filosofen en de
structuralisten, raakten bevestigendaan.
De aanrakende cartesianen, kantianen en hegelianen, elkegroep
met heel verschillende opvattingen over het bewustzi jn, hebben
hun kinderen ook bevestigend
aangeraakt. Hun aanraken had
niets te maken met hun opvatting
over het bewustzijn maaralles met
hun eigen ziel en hun alledaagse
ervaring. Géén van de miljarden
bevestigende aanrakers heeft gewach t op een theorie diede betekenis van het bevestigende aanraken
rou willen funderen e n aantonen.
Om de eenvoudige reden dat het
haptein géén produktis va n een
ideologie of mensbeeld, maar het
gevolg van ervaringen: ervaren
behoeften, van intuïtiesen instincten zo oud als het mensdom.
Die 'wetmatigheid van de hapsis'
leeft in de mensen en nergens
anders.
Het woord haptonomie,afgeleid

uit de Griekse woorden hapsis en

nomoi betekent letterlijk: de wetmatigheid van de hapsis. Die betekenis hebben de Grieken bepaald.
Je kun~wel afspreken dat we er
voortaan een 'wetenschap' mee
gaan aanduiden, maar met zo'n

afspraak is het hek van de dam.
(Stel je voor dat ik met het woord
'kruiwagen' een fiets ga aanduiden.) Pas duizenden jaren na de
ontdekking van de wetmatigheid
van de ha psi s door Adam en Eva
werd door Frans Veldman Sr. de
term 'haptonomie' geïntrodu-

ceerd. Daarvoor komt hem aUe eer
toe. Maar die term had een betekenisdie de Grieken bepaalden.
De tweede (afgeleide en onjuiste)
betekenis van het woord 'haptonomie'

Veldman ontwikkelde een praxis
vanopzettelijken stelselmatig
genezend aanraken. Van een op
ervaring steunende praxis. Hoe-

veel theorie er ook werd bijgehaald: als een paal boven water
staat dat hij de betekenis van de
aanraking niet distilleerde uit een
vooropgestelde theorie, maaront-

dekte in (verwoorde) ervaringen
van anderen en in eigen ervaring.

En alle verbeteringen in de praxis
werden Ingevoerd op grond van
verwoorde ervaringen van anderen en op grond van eigen ervarin-

gen. Samenhang van het aanraken
met andere verschijnselen, zoals
met ademhaling, werd niet afgeleid uit een vooropgesteld mens-
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beeld, maar werd ontdekt op grond
van andermans en eigen ervaring.
Iedereen die door hem geschoold
werd moest doen. Er werden wel
veel woorden gebruikt, maar degene die alle woorden verstond, begreep en onthield, kon dáárdoor
nog niet aanraken! Ook dat wist
Veldman zeer goed en dat zei hij
vaak. Ging het dus om theorie of
praxis?
Daarmee was de theorie niet onbelangrijk. Theorie confronteert je
met andere ervaringen en stelt
vragen. En aitijd was het antwoord
van Veidman terecht:' Kijk
maar... let op je ervaring .. .is het
waar of niet waar?'
Het genezend aanraken werd opzettelijk en systematisch beoefend
door daartoe opgeieide en gebrevetteerde mensen. Die praxis kreeg
een naam: Terruwe noemde haar
psycho-tactieie·therapie. Later gaf
Veidman daar de naam 'haptonomie' aan.
Daarmee krijgt het woord hapto·
nomie een tweede betekenis. Naar
zijn herkomst betekent het woord
'wetmatigheid van de hapsis.' In
zijn tweede betekenis wordt het
gebruikt voor de aanduidingvan
de praxis van het opzetteli jk en
systematisch gebruiken van die
wetmatigheid. Datwasen is incorrect en verwarrend. Beter was het
geweest ais voor de aanduiding
van die praxis (bijvoorbeeld) de
term hapto-agogie was gekozen.

42

De derde betekenis van het
woord 'haptonomie'
In boeken kan de wetmatigheid
van de hapsis beschreven worden,
maar die beschrijving is dan ' afgekeken' van de wetmatigheid die er
in mensen ligt verankerd. Precies
wals in fysicaboeken de wetmatig·
heden vermeld staan die afgekeken
zijn van de materie waarin zij
werkzaam zijn, precies zoalseconomen de wetmatigheden beschrijven die zij in de huishouding
aantreffen.
Die wetmatigheid in de mensen is
voor iedereen (?) ervaarbaar. De
een zal het beter zien dan de ander
maar niemand heeft het monopolie tot dat zien. Niemand kan het
zicht op 'de' haptonomie claimen;
zeker niet ais zijn eigendom. Ook
moet hetduidelijk worden dat een
'ziener' van die wetmatigheid
verkeerd kan ki jken en dingen
meent te zien die er niet zijn of niet
ziet wat er wel is. Theorie kan dus
falen als zijnde mensenwerk. Maar
met dat faien van de theorie valt de
wetmatigheid in de mensen nog
niet in duigen en blijft het bevestigend aanraken van grote betekenis.Bij dat falen is kritiek op de
theorie welkom, maar zij zal de
betekenis van het bevestigend
aanraken niet vergroten en niet
verminderen.
Veldman noemt de inhoud van
zijn boek:'lfaptonomie, wetenschap van de affectiviteit.' Daar-
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De hand geven

Dorus Gerritse

Dorus Gtrrltst
was inspecteur
van het hoger
onderwijs. Hij studeerde pedagogiek,
psychologie en
filosofie aan de
Universiteit van
Nijmegen. Van
Frans Veldman
Sr. kreeg hi; het
haptonomie-bela
diploma.

Mijn Probleem
MijnTrots

Geloof me, ik kan lucifers aanstrijken. Ais pijproker zet
ik er dagelijks wel twintig in de vlam. Zonder dat ik me
een moment hoef te realiseren: hoe doe ik dat precies?
Nee, mijn vingers weten het. Ook het iucifersdoosje pak
ik feilloos op. Nog nooit heb ik er een per ongeiuk
fijngeknepen doordat mijn handdruk te sterk was voor
dat broze doosL~ Ook laat ik ze vrijwel nooit uit mijn
vingers vaiienzIY>en dus best tevreden met mijn handen, wat dit betreft. En terwijl ik dit neertyp weten mijn
vingers perfect de toetsen van de schrijfmachine te
vinden. Ik zelfhoef niet aan de toetsen tedenken.
Ik denk aan de tekst en ondertussen tikken mijn vingers de zinnen die in
mijn hoofd opkomen. Wonderlijk van die vingers. Ais ik zelf wil weten
waar de toets voor de €ingerJ/t' zit, moet ik met mijn ogen even zoeken.
Maar mijn vingers weten beter. Die hoeven niet meer te weken.
Even wonderlijk voor mij is het trappen lopen. Want ik weet voistrekt niet
hoe ik dat doe. Hoe beweeg ik in godsnaam één enkele spier? Ik weet het
volstrekt niet! Maar trappen lopen kan ik! Perfect komt mijn voet telkens
precies op de tree terecht. Geen vijf centimeter daarboven; geen centimeter
te laag. Terwijl ik er helemaal niet aan denk. Als ik naar boven de trap
opioop denk ik ondertussen rustig aan de brief die ik aan Karel moet
schrijven. En boven gekomen denk ik nog steeds aan die brief. Wat moet ik
hem toch schrïjven, denk ik dan. Ondertussen loopt mijn lichaam niet de
badkamer in maar de werkkamer. Feilloos heeft het de deur opengemaakt.
In de werkkamer gaat het niet op de grond liggen maar achter het bureau
zitten. Achter het bureau gaat het geen lucifers teilen maar trekt het de
schrijfmachine naar zich toe. En ondertussen denk ik aan de brief.
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Afscheid nemen, het leven is er vol van. Nooit zal ik er aan wennen. Bij
ieder afscheid is er weer de pijn van het onvermijdelijke. Gelukkig is er ook
het gevoel dat geen enkel mens ecbt onvervangbaar is. De ervarIng met
deze beide gevoelens geeft uiteindelijk een gevoel van hoop op de
toekomst. Natuurlijk komen weerwel uit. Natuurlijk redden we het wel.
Deze inleiding is bedoeld om u aan te kondigen dat Michiel Reinders heeft
besloten de redactie te verlaten. Hij heeft daar zijn eigen respectabele
redenen voor. Maar jammer ishetwel.

Vanaf de eerste voorbereidingen voor de oprichting van Haptonomisch
Contact was hij erbij betrokken. Bij de taakverdeling kreeg hij de financiële
portefeuilie in handen en ais betrouwbaar rentmeester heeft hij het beheer
daarover gevoerd. Daarnaast had hij zijn inbreng als redacteur.
Hoewei bij het tijdschrift de invioed van sommige redacteuren wellicht
duidelijker naar buiten komt dan van anderen, kan ik zeggen dat zijn
invioed op het redactioneie beieid even groot was. Als goed redacteur iaat
hij dus een iege piek achter. Als zijn stoei weer bezet zai zijn (en we zoeken
dus een nieuwe redacteur), zal het toch anders zijn in de redactielokalen.
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Van de hoofdredacteur

mee krijgt het woord haptonomie
een derde betekenis. Haptonomie

heid van de hapsis, vande haptonomie dus, zou je haptonomie-

is hier niet de 'wetmatigheid van

iogie (ofhaptomo-iogie) moeten

de hapsis' die in de mensen zit,
noch de praxis die deze wetmatigheid opzettelijke systematisch
hanteert, maar een wetenschap. En
nog wel van de affectiviteit. Haptonomie is de naam voor een theorie
geworden.
Met dat gebruik van het woord heb
ik opnieuw moeite. Omdat het
incorrect is en verwarring wekt.
(Misschien heeft de auteur de
naam haptonomie als aanduiding
van de beschrijving van de haptonomie gekozen naar analogie van
economie. Maar ook dat woord is,

noemen.

What's in a name?
Een heleboei dus.]evoorkomt
misverstanden met het correct
gebruik van woorden. Die verwarringmoet je voorkomen want

wanneer iemand kritiek heeft op
'de' haptonomie, en de theorievan

Veidman bedoelt, zou de iezer
kunnen menen dat daarmee ook

kritiek wordt geleverd
-op aUe theorie over haptonomie,
-op haptonomie als praxis en zelfs
-opde wetmatigheid van de hap-

hoewel ingeburgerd, nietcorrect.
Want economie zegt: de wetmatig-

sis.

heid in de huishouding. Die wetmatigheid ligt in de huishouding

een ervaringsgegeven en géén
uitvloeisel van een theorie. De
theorie moet de ervaring als richtsnoer nemen. Als theorie niet overeenstemt met de ervaring faalt niet

zelf en wordt door economen daar-

in afgekeken. Hun wetenschap had
beter economo-logie genoemd

kunnen worden.)
De beschrijving van de wetmatig-

De wetmatigheid van de hapsis is

de ervaring maar dan faalt de theorie.

Michiei, bedankt voor je inzet en je trouw. Bedankt voor je kritiek en je
correcties. Gei ukkig heb je beioofd incidenteel nog wei wat voor ons te

D.Gerritse

willen doen en daar zullen we je aan houden.

We zuUen je missen al was het aUeen alom je karakteristieke handschrift.
Het ga je goed! Echt ioslaten zuUen we eikaar niet.

TER HERINNERING
De resultaten van het a fstudeeronderzoek over haptonomie van Manolya
Aydagui zuUen in dit tijdschrift gepubliceerd worden.
VERGEET DAAROM NIET OM TE REAGEREN!

2
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Inhoud

AGENDA 1992

PLAATS
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TIJD

Van de hoofdredacteur

2

Algemene Ledenvergadering

zo.()() uur

De hand geven
DolUS Gerritse

3

rest.HoogSrabant
Hoog-Catharijne
Utrecht
rest.HoogSrabant

Avond over 'het

Baroniezaal

kind in jezelf'
geleid door Sjef van
der Linden.
Zie Mededelingen

MAART
19

APRIL
16

Hoog-Catharijne
Utrecht

ZO.()() uur
Introducés
welkom

V.c.

Advertentiemogelijkheden in Haptonomisch Contact
Er 11ln drie formaten mogelijk te weten:
• hele pagina: 10,6 cm breed en 16 cm hoog; kosten: f 120,• halve pagina: 10,6 cm breed en 8 cm hoog; kosten : f 8S,·
• kwart pagina: 5,3 cm breed en 8 cm hoog; kosten: f 60,Daarnaast bestaat de mogeUjkheld voor mini-advertenties:
- 100 letterteke ns; kosten f 10,Bovenstaande prijzen zijn de plaatsingskosten e n gelden voor kant en klare,

op het goede formaat gezette advertenties (excl. 18,5% B1W). Het kan ook
zijn dat u alleen tekst hebt en een tekening en/of logo, dan kan de advertentie
door ons worden gezet en betaalt u daarvoor /50,- zetkosten. (Deze prils geldt
voor eenvoudig zetwerk en Is excl. 18,5% BTW)

Mijn ervaringen met haptonomie
Joke Heg-Hoogeboom

20

Professionalisering
Mia van Lutterve/t

27

Workshop 1991
Een vers/ag van Ton Bergman

30

Boeken
Ton Bergman bespreekt 'VOY'

32

Mededelingen

34

Kort nieuws
Een oproep aan haptotherapeuten i. v.m.
een afstudeeronderzoek over haptonomie door
Mano/ya Aydagu/

37

Trends

38

Ingezonden brieven

40

Agenda 1992

44

De redactie behoudt zjch het recht voor advertenties te weigeren.
Meer Informatie omtrent advertenties is te verkrijgen bil:
Ingrid Ram (Kwarts pers· en produkttebureau)
Jacob catsstraat 40

1215 EZ Hllvel>um tel.:035-234355

44

Haptonomisch Contact 3~ jaargang 1992, no. 1

Haptonomisch Contact 3 e jaargang 1992, no. 1

H
W Ca
im rc
La hie
um f
an
s

HAPTONOMISCH CONTACT

De Nederlandse Vereniging voor Haptonomie stelt zich ten doel de
communicatie te bevorderen tussen hen die in de haptonomie zijn gelnteresseerd en/ofopgeleid, en dat in de breedst mogelijke zin.

Tijdschriftvan de Nederlandse Vereniging voor Haptonomie
Redactie

Ton Bergman, hoofdredacteur
Mia van Luttervelt, secretariaat
Michiel Reinders, financi~n
Ingrid Ram, eindredactie
Redactieadviesraad

Hans van Slooten
DorusGerritse
Ruud Overdijk

Redactieadres
2586XMDenHaag
'e1.0 70·35OO019
Vormgeving
Ingnd Ram

Kwarts Pers·en Produktie bureau
Hilversum

Omslagontwerp
Ton Bergman

Sluitingsdatum voorde kopij voor het
volgende nummer is:

15 aprIl 1992
Op die datum moet de kopij binnen

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

zi jn bij hetredactiesecretariaat.
Lidmaatschap van de NVvH. inclusief

Secretariaat van de Nederlandse
Verenigingvoor Haptonomie

Haptonomisch Omtactf 110,- (wijzigingen voorbehouden) Abonnemen-

De Otter 29
7414 HZ Deven ter

ten zonder lidmaatschap voor biblio-

f

50,-

Een presentexemplaar is op aanvraag
verkri jgbaar.

Voor informatie over de vereniging:

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk. microfilm, fotokopie of op welke
andere wijze dan ook, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemmJng van de redactie.

zie achterbinnenzijde van het omslag.
De verantwoordelijkheid voorde inhoud van dit
Voor advertenties: IngridRam

tel:035·Z34355

De verenigingtracht haar doel te bereiken door:

Kopij, in machineschrift en indien mogelijk op
diskette, kan worden gezonden naar het redactiesecretariaat, waar ook richtlijnen voor auteurs
kunnen worden aangevraagd. De redactie beoo rdeelt artikelen, behalve op goed taalgebruik,
ook inhoudelijk. Relevantie, relatie met haptonomische aspecten en openheid zijn de belangrijkste criteria. De redactie behoudt zich het
recht voor kopij in te korten of niet te plaatsen.
Publikatie van anonieme brieven is uitsluitend
mogelijk indien naam en adres van de auteur bij
de redactie bekendzijn .

d'Aumenestraat49

theken en andere instellingen

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

Haptonomisch Contact verschijnt vier keer per
jaar en bevat oorspronkelijke artikelen, verslagen van bijeenkomsten, boekbesprekingen en
andere artikelen, die hetzij de algemene grondslagen van de haptonomie representeren, dan
wel daaraan gerelateerd kunnen worden, alsmede artikelen die de meningsvorming over haptonomie en de toepassingen daarvan bevorderen.
Het tijdschrift bevat tevens berichten uit en over
devereniging.

a.

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

b.

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

c.

het onderhouden van contacten met instellingen die van belang zi jn
voor het bevorderen van de kennis van en de bekendheid met de
haptonomie.

De vereniging kent:

i

a.

gewone leden, met tenminste een voltooide alfa-opleiding zoals van
de Academie voor Haptonomie en Kinesionomie of een daaraan
geli jkwaardige opleiding;

b.

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

c.

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

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

Wilt u voor financiële zaken contact opnemen met de penningmeester van
de vereniging, Leni Molhoek tel. 03438-12837, voor informatie over de
vereniging, met de voorzitter Rens Henquet tel. 043·251295 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:

tijdschrift berust bij de redactie.

Secretariaat van de Nederlandse Vereniging voor Haptonomie
De Otter 29
7414 HZ Deventer
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TRENDS

Ze stonden met z~n drieën bi; de bushalte te kleumen. Twee mannen en een vrouw.
Aanvankelijk stonden zeer als drie losse figuren, maar de wetten der natuur zijn
sterk en de afstand die ze tot elkaarkonden nemen was minderdan een meter. Na
wat hoesten en schuifelen kon één man zich niet meer bedwingen. Uit de veelheid
van onderwerpen die zich lenen voor beginnende conversaties koos hij een
originele: 'de bus is weer eens laat'.
Gretig, nu de sn /te was verbroken, gingen de andere twee erop in. 'De bus was wel
vaker laat."Het weer was niet zo best. "Gelukkig dat er tegenwoordig betere
bushokjes waren. I Ze ware het er snel over eens hoe die dan wel gefinancierd
werden. Degrote reclameposteraan de zijwand van hun onderkomen wu daar
ook wel niet uit liefdadigheid hangen. Eén van de mannen keek erna en uitte een
bijna-vloek.
Wou, mooi niet, ik val nog liever driehoog uit het raam. 'De anderen keken hem
verbaasd aan en daarna richtten ze hun blik op het voorwerp van zijn opgewondenheid. In grote letters nodigde de PTT hen uit een kerstkaart te sturen (die dan
nog bezorgd zou worden ook) aan je ex-7
Het leed onderkennend ging de andere man er behoedzaam op in. 'Iedereen moest
maar voor zichzelfuitmaken aan wie hij een kaart stuurde. 'Daar had je de JYIT
niet voornodigom dar te bedenken. "Sommige mensen stuurde hij ookgeen kaart,
gewoon omdat hij daargeen zin in had: De vrouw probeerde hetgesprek in
positieve zin om te buigen. Zij had ook leuke suggesnesgezien zoals je baas, je
secretaresse. De mannen waren echter niet meer te stuiten. De een legde aan de
ander uit dat hij weliswaarnog steeds getrouwd was, maar dat hij zich goed kon
voorstellen dat er momenten waren waarop je wegliep. Altijd dat(hiervolgdeeen
urineuze uitdrukking) aan je kop. Bij de ander had dat anders gelegen, zijn vrouw
was er met een arts vandoor gegaan. De vrouw die net had willen zeggen dat ze de
suggestie je arts ook een aardige vond, kon met snel slikken een ramp voorkomen.
Alsofde man dat gevoeld had, zei hij dat hij ookgeen kaart aan zijn dokterwu
sturen. Bovendien werden die lui betaald voor hun werk en goed ook. 'En wat ze
niet allemaal uitvreten achter de gesloten deur van hun praktijk ... hij kon erover
meepraten'. Nee, hij had ergoed ondergeleden. Het had niet veel gescheeld ofhij
was werkelijk driehoog het raam uitgesprongen. Gelukkig ging het nu beter met
hem. Hij was al zijn wraakgevoelens kwijt en kon het leven weerhelemaal aan.
Alleen zo'n reclame was net even te veel. Omstandig legde hij uitdat hij bij zo'n
1
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maar dat probleem is niets vergeleken bij het innerlijk bloot. In talloze
markant en subtiele gedragingen proberen we vaak onze eigen intimiteit in
te kleden en te verhullen. Wat er diep in onszelf gaande is, houden we vaak
angstvallig verborgen want daar zijn we diep gekwetst. Vaak, als het onze
tweede natuur geworden is hebben we niet eens meer in de gaten dat we
verhullen.
Maar soms vallen we plotseling door de mand: om mij in te dekken tegen
onheil heb ik zaken verzwegen of anders voorgesteld dan in de ware
toedracht. In een onbewaakt ogenblik zeg ik iets dat daarmee in tegenspraak is. Aan de blik van de gesprekspartner zie ik dat hem dat niet Is
ontgaan. En ik bloos. Mijn verbale onthulling ligt aan stukken en mijn
onverhulde blote ziel wordt zichtbaar.
Het lichaam reageert daarop door een waas in mijn gezicht te leggen. Let op
wat er dan gebeurd. Wie bloost is als niemand sterk aanwezig. Iedereen in
het gezelschap is er even stil van. De blozende vult de hele ruimte. Hij valt
niet te negeren. De hulpeloosheid van de ontblote ziel is te sterk aanwezig.
Iedereen, alle aanwezigen, zijn even in hun bestaan overrompeld door deze
authentiek reactie.
Dat lijkt een averechts effect. De blozende zou het liefst in de grond verzinken, maar valt juist bijzonder sterk op. Heeft het blozen een averechts
effect? Is dat zo? Zeggen we niet: 'Het zijn de slechtsten niet, die nog
kunnen blozen?' Legt het blozen geen hang naar authenticiteit bloot?
Geen schaamte om hetgeen misdaan is? Geen onvermogen om overeenkomstig die eigen maat authentiek te zijn? (Die maat bepaalt ook de ruimte
voor het blozen. Wie veel maat heeft zal eerder blozen dan de anderen.) De
blozende is sterk aanwezig. Is dat niet omdat voor ieders oog een stukje
authenticiteit zichtbaar is? Heeft het lichaam, al blozende, ten aanschouwen van iedereen, niet recht getrokken wat krom was? Wekt het blozen
geen vertedering?
Het blozen is een reactie voor het oog van de omstanders. Voor het oog.
Bloos je ook op lichaamsdelen die niet gezien worden? Op die lichaamsdelen bloos je niet, maar daar transpireer je.
Wie een goede hand geeft, geeft zich bloot met de binnenkant van zijn
hand. Daar, aan de binnenkant, onttrokken aan het oog, zal de onthulling
plaats vinden. Wie daarvan niets in de gaten heeft kan eventueel een stoere
hand geven. Duidelijk anders is het met de natte handen. De transpireren·
de hand verraadt dat het lichaam wéét. Het weet dat er een kritiek moment
nadert. Dat weet het vanuit de behoefte aan authenticiteit. Het zijn de
slechtsten niet die een natte hand geven.

Haptonomisch Contact Jt jaargang 1992, no. 1
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Ingezonden brieven

Haptonomie, mensbeeld of
praxis?
Het probleem
Het artikel 'Grenzen aan de hapto·
nomie' van de heer Qtto Huizinga
in Haptonomisch Contact van december 1991 heb ik met belang.
stellinggelezen. De essentie van
zijn betoog onderschrijf ik. Over
details kan ik niet oordelen want ik
ken de holotrope ademtherapie
niet, maar vanuit andereervaringen (de bijna-dood ervaring, de
ervaring van mystici en de ervaring
vanuit de intuïtieve training) weet
ook ik dat het mensbeeld dat Frans
VeldmanSr. in zijn boekbeschrijft
op een te smalle ervaringsbasis is
opgebouwd. Toch maak ik graag
twee opmerkingen bij het artikel.
a.

b.

40

Alsde Heer Huizinga volgens
de titel van zijn artikel stelt
dat hij 'grenzen aan de hap·
tonomie' constateert, dan
blijkt hij te bedoelen 'gren·
zen aan de theorie rond de
haptonomie.'
En die theorie isdan uitslui·
tend die van Frans Veldman
Sr. Waarmee gesuggereerd
wordt dat er maar één theorie
over 'de wetmatigheid va n de
hapsis' denkbaar is.

Met deze opmerkingen heb ik mi jn
kritiek op het gewaardeerde artikel
al helemaal gegeven. Ik zou dus
kunnen stoppen. Maar ik ga toch
even door omdat mijns inziens
vaak wat spraakverwarring te horen valt.

De eerste betekenis van het
woord Ihaptonomie'
Reeds Adam en Eva waren onderworpen aan de wetmatigheid van
de hapsis en misschien hebben ook
zij reeds elkaar bevestigend aangeraakt. Maar zeker heeft mijn moeder mij bevestigend aangeraakt. Zij
deed dat omdat ze dat lekker vond
affijn of goed. Dat leidde zij niet af
uit geformuleerde' mensbeelden.'
En zo zullen er zeker talloze groot·
moeders, moeders, vaders, echtgenoten, geliefden, vrienden, zussen, broers, klasgenoten, buren,
collega's geweest zijn die bevesti·
gend aanraakten.
De Grieken hadden er zelfs een
woord voor: haptein. En metof Wrr'"
wnder speciaal geYe<lldaarvoor
hebben ook de miljarden chine·
zen, bantoe's, eskimo's, papoea's
en indianen elkaar bevestigend
aangeraakt. Ga naar Kenya en zie
overal om je heen hoe perfect daar
de hele dag genezend wordt aan ge-
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Er valt nog wat te constateren. Namelijk: mijn vingertoppen maken tot
'ding: De tastende vingertoppen keuren een huidstructuur, een knobbeltje
in het bindweefsel. En gaan dus ondertussen voorbij aan het subject dat in
die huid woont. De vingertoppen 'zijn' niet 'bij' het subject.

( Maar zij kunnen nog wat anders vragen dan het weetbare. Zij kunnen een
erotisch antwoord vragen door iemand licht te beroeren. Dan zijn er vier
antwoorden mogelijk:
1.
2.
3.
4.

de ander gaat in op mijn vraag en laat zijn lichaam erotiseren;
hij negeert mijn intentie en doetofhij niets merkt;
hij geeft mij een klap in het gezicht;
ofhij roept: "Je kietelt me."

Dat gekieteld worden is een heel interessant - en vergeten - verschi jnsel. Is
het u ooit opgevallen dat u alléén door een mens gekieteld kunt worden, en
wel alleen door een ander mens! Met een voorwerp kri jg je je niet gekieteld.
Evenmin met je eigen hand. Probeer jezelf maar eens te kietelen! Ook al doe
je nog zo precies de kietelende ander na, je voelt je niet gekieteld! Dat wil
dus zeggen dat mijn lichaam verstaat dat de intentie van een ander mens in
het geding is. En door dat te verstaan krijgt die aanraking het kietel-effect.
Niet door het louter fysieke gebeuren. Hetzelfde fysieke gebeuren met mijn
eigen hand doet het immers niet.
Buytendijk noemt de kietel-reactie een ambivalente reactie. Een reactie
van: tegelijk de bedoeling van de vraag verstaan, en tegelijk doen alsof je
die niet verstaat. Dan hoef je de ander geen klap in het gezicht te geven.
Mooi geregeld door het lichaam, nietwaar? Het lichaam kàn wat!

De handpalm
De handpalm tast heel anders. De handpalm bewegen we niet als de
vingertoppen. We kunnen de handpalm wel over een oppervlak bewegen
maar, merkwaardig, dan voelt de handpalm nauwelijks enige nuance. Als
we echter een voorwerp vastpakken en stil in de palm houden, ontvangt de
handpalm een indruk die veel dieper beklijft dan de indruk die de vinger·
toppen krijgen.
Interessant is het volgende proefje dat Buytendijk zijn studenten liet
nemen. Acht studenten kregen elk een citroen in de hand en mochten die
tien minuten vasthouden. Daarna werden de citroenen genummerd van 1
tot en met 8 en op de tafel gelegd. De studenten moesten het nummer van
'hun' citroen onthouden en werden geblinddoekt. Toen moest iedereen
zijn 'eigen' citroen geblinddoekt vinden, puur op de tast. Met devingertop·
pen tastend lukte dat niemand. Maar toen ze de citroenen met de
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beeld, maar werd ontdekt op grond
van andermans en eigen ervaring.
Iedereen die door hem geschoold
werd moest doen. Er werden wel
veel woorden gebruikt, maar degene die alle woorden verstond, begreep en onthield, kon dáárdoor
nog niet aanraken! Ook dat wist
Veldman zeer goed en dat zei hij
vaak. Ging het dus om theorie of
praxis?
Daarmee was de theorie niet onbelangrijk. Theorie confronteert je
met andere ervaringen en stelt
vragen. En aitijd was het antwoord
van Veidman terecht:' Kijk
maar... let op je ervaring .. .is het
waar of niet waar?'
Het genezend aanraken werd opzettelijk en systematisch beoefend
door daartoe opgeieide en gebrevetteerde mensen. Die praxis kreeg
een naam: Terruwe noemde haar
psycho-tactieie·therapie. Later gaf
Veidman daar de naam 'haptonomie' aan.
Daarmee krijgt het woord hapto·
nomie een tweede betekenis. Naar
zijn herkomst betekent het woord
'wetmatigheid van de hapsis.' In
zijn tweede betekenis wordt het
gebruikt voor de aanduidingvan
de praxis van het opzetteli jk en
systematisch gebruiken van die
wetmatigheid. Datwasen is incorrect en verwarrend. Beter was het
geweest ais voor de aanduiding
van die praxis (bijvoorbeeld) de
term hapto-agogie was gekozen.

42

De derde betekenis van het
woord 'haptonomie'
In boeken kan de wetmatigheid
van de hapsis beschreven worden,
maar die beschrijving is dan ' afgekeken' van de wetmatigheid die er
in mensen ligt verankerd. Precies
wals in fysicaboeken de wetmatig·
heden vermeld staan die afgekeken
zijn van de materie waarin zij
werkzaam zijn, precies zoalseconomen de wetmatigheden beschrijven die zij in de huishouding
aantreffen.
Die wetmatigheid in de mensen is
voor iedereen (?) ervaarbaar. De
een zal het beter zien dan de ander
maar niemand heeft het monopolie tot dat zien. Niemand kan het
zicht op 'de' haptonomie claimen;
zeker niet ais zijn eigendom. Ook
moet hetduidelijk worden dat een
'ziener' van die wetmatigheid
verkeerd kan ki jken en dingen
meent te zien die er niet zijn of niet
ziet wat er wel is. Theorie kan dus
falen als zijnde mensenwerk. Maar
met dat faien van de theorie valt de
wetmatigheid in de mensen nog
niet in duigen en blijft het bevestigend aanraken van grote betekenis.Bij dat falen is kritiek op de
theorie welkom, maar zij zal de
betekenis van het bevestigend
aanraken niet vergroten en niet
verminderen.
Veldman noemt de inhoud van
zijn boek:'lfaptonomie, wetenschap van de affectiviteit.' Daar-
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De hand geven

Dorus Gerritse

Dorus Gtrrltst
was inspecteur
van het hoger
onderwijs. Hij studeerde pedagogiek,
psychologie en
filosofie aan de
Universiteit van
Nijmegen. Van
Frans Veldman
Sr. kreeg hi; het
haptonomie-bela
diploma.

Mijn Probleem
MijnTrots

Geloof me, ik kan lucifers aanstrijken. Ais pijproker zet
ik er dagelijks wel twintig in de vlam. Zonder dat ik me
een moment hoef te realiseren: hoe doe ik dat precies?
Nee, mijn vingers weten het. Ook het iucifersdoosje pak
ik feilloos op. Nog nooit heb ik er een per ongeiuk
fijngeknepen doordat mijn handdruk te sterk was voor
dat broze doosL~ Ook laat ik ze vrijwel nooit uit mijn
vingers vaiienzIY>en dus best tevreden met mijn handen, wat dit betreft. En terwijl ik dit neertyp weten mijn
vingers perfect de toetsen van de schrijfmachine te
vinden. Ik zelfhoef niet aan de toetsen tedenken.
Ik denk aan de tekst en ondertussen tikken mijn vingers de zinnen die in
mijn hoofd opkomen. Wonderlijk van die vingers. Ais ik zelf wil weten
waar de toets voor de €ingerJ/t' zit, moet ik met mijn ogen even zoeken.
Maar mijn vingers weten beter. Die hoeven niet meer te weken.
Even wonderlijk voor mij is het trappen lopen. Want ik weet voistrekt niet
hoe ik dat doe. Hoe beweeg ik in godsnaam één enkele spier? Ik weet het
volstrekt niet! Maar trappen lopen kan ik! Perfect komt mijn voet telkens
precies op de tree terecht. Geen vijf centimeter daarboven; geen centimeter
te laag. Terwijl ik er helemaal niet aan denk. Als ik naar boven de trap
opioop denk ik ondertussen rustig aan de brief die ik aan Karel moet
schrijven. En boven gekomen denk ik nog steeds aan die brief. Wat moet ik
hem toch schrïjven, denk ik dan. Ondertussen loopt mijn lichaam niet de
badkamer in maar de werkkamer. Feilloos heeft het de deur opengemaakt.
In de werkkamer gaat het niet op de grond liggen maar achter het bureau
zitten. Achter het bureau gaat het geen lucifers teilen maar trekt het de
schrijfmachine naar zich toe. En ondertussen denk ik aan de brief.
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AGENDA 1992

PLAATS

ACTIVfEIT

TIJD

Van de hoofdredacteur

2

Algemene Ledenvergadering

zo.()() uur

De hand geven
DolUS Gerritse

3

rest.HoogSrabant
Hoog-Catharijne
Utrecht
rest.HoogSrabant

Avond over 'het

Baroniezaal

kind in jezelf'
geleid door Sjef van
der Linden.
Zie Mededelingen

MAART
19

APRIL
16

Hoog-Catharijne
Utrecht

ZO.()() uur
Introducés
welkom

V.c.

Advertentiemogelijkheden in Haptonomisch Contact
Er 11ln drie formaten mogelijk te weten:
• hele pagina: 10,6 cm breed en 16 cm hoog; kosten: f 120,• halve pagina: 10,6 cm breed en 8 cm hoog; kosten : f 8S,·
• kwart pagina: 5,3 cm breed en 8 cm hoog; kosten: f 60,Daarnaast bestaat de mogeUjkheld voor mini-advertenties:
- 100 letterteke ns; kosten f 10,Bovenstaande prijzen zijn de plaatsingskosten e n gelden voor kant en klare,

op het goede formaat gezette advertenties (excl. 18,5% B1W). Het kan ook
zijn dat u alleen tekst hebt en een tekening en/of logo, dan kan de advertentie
door ons worden gezet en betaalt u daarvoor /50,- zetkosten. (Deze prils geldt
voor eenvoudig zetwerk en Is excl. 18,5% BTW)

Mijn ervaringen met haptonomie
Joke Heg-Hoogeboom

20
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Mia van Lutterve/t

27
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Een vers/ag van Ton Bergman
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