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Van de hoofdredacteur 

Voor u ligt dan het nummer dat de vijf jaar Haptonomisch Contact vol 
maakt. Het is een gewoon nummer geworden wat de inhoud betreft. Na 
het themanummer over professionalisering zijn wij ons eens te meer 
bewust geworden dat wij geen professionele journalisten zijn en hoe 
graag we ook een nummer met toeters en bellen hadden uitgegeven, het 
is er niet van gekomen. Toch hebben we als redactie reden om ons 
feestelijk gestemd te voelen. In de afgelopen jaren is het blad ten goede 
veranderd. De vormgeving is sterk verbeterd en wat de inhoud betreft 
zijn we zeker niet ontevreden over de artikelen van de laatste jaren. Je 
kunt je afvragen of we niet wat dichter bij huis, dat is bij de haptono
mie, hadden moeten blijven in de keuze van auteurs en onderwerpen. 
Dat hebben we niet gedaan. We hebben ook artikelen over 'belendende' 
onderwerpen geplaatst. We zijn er altijd vanuit gegaan dat we te maken 
hadden met volwassen lezers, die zelf een oordeel kunnen vellen over 
wat hun voorgeschoteld wordt. Zoals een Turkse dame het onlangs 
samenvatte: "Als je een groot raam hebt, zie je meer," zo ongeveer was 
ons uitgangspun t; u een groot raam verschaffen, zodat u meer zou zien. 
Nu weet ik wel dat er altijd een risico zit aan het publiceren van teksten. 
Wat gedrukt staat, krijgt vaak de waarde van een evangelie. Ik bedoel dit 
niet spottend, integendeel, maar de Openbaringen van Haptonomisch 
Contact uitgeven lag nooit in onze bedoeling. Onze opzet kunt u ieder 
nummer weer lezen op de binnenkant van het omslag. 

Hoe dan ook, feest! 
Bij feest horen cadeautjes. Wat hebben we zoal gekregen: voor alles 
noem ik de collegialiteit binnen het redactieteam. Daar is het goed 
toeven; in de loop der jaren is een sfeer van vertrouwen en een hecht
heid ontstaan die ik iedereen van harte gun . 
Een ander presentje kregen we in de vorm van zovele, vooral mondelin
ge complimenten van de lezers. Dat inspireerde ons mede om door te 
gaan. 
De strenge kritiek van de Redactieadviesraad was niet altijd een aange
naam cadeau. Maar zoals het een goed cadeau betaamt, er was over 

I nagedacht met de ontvanger voor ogen en het was voor ons om lering 
uit te trekken en soms onze koers te wijzigen. 
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Zoals ik hierboven al schreef, een goed geschenk wordt gekozen met de 
ontvanger voor ogen. Daaraan herkent men het cadeau, er is over 
nagedacht. Geven en ontvangen zijn twee kanten van één medaille: wie 
een geschenk goed ontvangt, zal in wederkerigheid de gift aanvaarden. 
Aanvaarding èn de daarin meeverpakte gedachte: hier, dit is speciaal 
voor jou. 

Soms kregen we 'geschenken ', waar we ons op verheugd hadden, niet, of 
in een ongewenste vorm, zoals een niet gep.ubliceerd interview of een 
totale misdruk van het nummer. Vaak kregen we meer dan we durfden 
hopen zoals goede artikelen. Ook de uitbreiding van de redactie met Nel 
BartIerna, ervaren wij als zo'n geschenk. Na vijf jaar zijn we nu echt met 
z'n vijven. 

Ruimte laten, in beweging zetten, groei bevorderen zijn kenmerken voor 
de haptonomische benadering. Dat is ook ons streven bij het samen
stellen van het tijdschrift. Leven is beweging, als een rivier. Wij willen 
daarbij kijken naar de bron, de stroom van de rivier, de bijkomende 
zijrivieren en wellicht de zee waar het allemaal in terecht komt. Kortom, 
in geschrift funderen en beschouwen waar we mee bezig zijn. In woor
den tastbaar maken, dat is het geschenk dat we u elke keer weer geven. 
Daar hebben we over nagedacht met u voor ogen. 

Om deze woorden nog tastbaarder te maken hebben we een klein 
cadeautje bij dit nummer gedaan . We weten immers dat iedereen 
schrijfbelemmeringen heeft en niet iedereen naar de workshop kan 
komen. Met dit presentje hopen we tenminste één van uw belemmerin
gen weg te nemen, namelijk: 'ik kon geen pen vinden'. Misschien leidt 
het wegnemen van die blokkade wel tot het verdwijnen van andere 
blokkades. U ziet het, er is over nagedacht, zij het ook een beetje met 
onszelf voor ogen. Ook op andere wijze is er over nagedacht: de pen is 
geheel van herbruikbaar materiaal. 

Ik kan u verzekeren dat wij met enthousiasme en toewijding aan de 
volgende jaargang beginnen. 
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Heeft haptonomische zwanger
schapsbegeleiding effect? 

Dymph van den Boom 

Dymph van den 
Boom studeerde 
psychologie in Lei
den. Zij is universi
tair docent aan de 
vakgroep Ontwikke
lings- en Onder
wijspsychologie te 
Leiden· 

De vraag wat de beste manier van voorbereiden is op 
de geboorte van een kind is al sinds Hippocrates 
onderwerp van discussie. (1) Pas aan het eind van de 
19de eeuw echter begonnen met name artsen syste
matisch de effecten te bestuderen van verschillende 
vormen van zwangerschapsbegeleiding. Zwanger
schapsbegeleiding heeft een controversiële geschie
denis gehad. Op verschillende tijdstippen zijn de 
diverse technieken zwaar bekritiseerd. Na een presen

tatie op de American Gynecological Society bijvoorbeeld, waarin gerap
porteerd werd dat er geen verschillen bestonden tussen getrainde en 
ongetrainde moeders op zaken als duur van de bevalling en de hoeveel
heid gebruikte medicatie, werd door een arts het commentaar gegeven 
dat het ontbreken van effecten van begeleiding 'het skepticisme onder· 
schrijft dat velen van ons delen omtrent enig fysiek voordeel van 
training,' en een andere arts gaf te kennen 'deze objectieve evaluatie op 
prijs te stellen .. ... (die) aantoonde dat bepaalde effecten die geclaimd 
werden er niet blijken te zijn.' (2) Van zo'n weerstand en skepticisme 
tegen zwangerschapsbegeleiding is echter niet altijd sprake geweest. In 
1951 werd er bijvoorbeeld door het ministerie van Volksgezondheid in 
de Sovjet Unie een officiële poliey van gemaakt om de technieken van 
Velvovsky ter voorbereiding op de geboorte sterk aan te bevelen, en in 
1956 gaf paus Pius XII de officiële pauselijke steun aan het gebruik van 
natuurlijke geboorteprincipes. Dergelijke zeer uiteenlopende standpun
ten over de waarde van voorbereiding op de bevalling vigeren tegen
woordig niet meer, aangezien zowel het medische establishment als 
groepen die voorstander zijn van alternatieve benaderingen de waarde 
van zwangerschapsbegeleiding erkennen. 
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Vormen van zwangerschapsbegeleiding 
De drie belangrijkste stromingen op het gebied van de zwangerschapsbe
geleiding die gewoonlijk onderscheiden worden, zi jn: de 'hypnose' 
school, de Velvovsky-Lamaze school en de school die werkt volgens de 
inzichten van Dick-Read. (3) Dit neemt echter niet weg dat er in de 
Verenigde Staten '21 manieren om een kind te krijgen' zijn geïdentifi
ceerd. (4) De eerste, de hypnosuggestieve methode, dateert uit het eind 
van de 19de eeuwen is bekritiseerd vanwege zijn . gerichtheid op het 
individu, hetgeen training in een groep onmogelijk maakte. De nood
zaak van een gespecialiseerde opleiding in het gebruik van hypnosetech
nieken heeft bijgedragen tot de geringe toepassing en het gebrek aan 
populariteit van deze benadering. De andere twee methoden, die van de 
Britse verloskundige Dick-Read en die van Velvovsky hebben de meeste 
aandacht gekregen_ Beiden leggen het accent op de anatomie en fysiolo
gie van de zwangerschap, bevalling, juiste ademhalingstechnieken en de 
fysieke conditie en op het creëren van een geestelijke instelling die 
gedachten aan pijn tijdens de geboorte uitbant. Het werk van Velvovsky 
uit de Sovjet Unie werd in Frankrijk gepopulariseerd door Lamaze. 
Buiten deze hoofdstromen om bestaan, ook in Nederland, diverse andere 
vormen van zwangerschapsbegeleiding, waarvan de haptonomische 
benadering vooral de laatste jaren in populariteit is toegenomen. In 
tegenstelling tot andere vormen van zwangerschapsbegeleiding, waar
van de effectiviteit in diverse studies onderzocht is, is er tot op heden 
nog geen systematisch onderzoek verricht naar de effectiviteit van de 
haptonomische wijze van voorbereiden op de bevalling en de geboorte 
van het kind. (S) In dit artikel wordt verslag gedaan van zo'n onderzoek. 

Opzet van het onderzoek 
Er werd een onderzoek opgezet op verzoek van een werkgroep van 
haptonomische zwangerschapsbegeleiders, ontstaan na de opleiding 
haptonomie 1982-1984 aan de Academie voor Haptonomie en Kinesio
nomie, nu gevestigd in Doorn. De groep ouders die verzocht werd deel 
te nemen aan dit onderzoek is een selecte groep in die zin dat zich geen 
complicaties hebben voorgedaan tijdens de zwangerschap en de beval
ling. De hoofdvraag van het onderzoek was of haptonomisch begeleide 
ouders 'beter' op hun kind reageren dan ouders die hebben deelgeno
men aan de meer traditionele zwangerschapsgymnastiek. (6) De hapto
nomisch begeleide groep werd met opzet vergeleken met een groep die 
een andere vorm van begeleiding kreeg, omdat de meeste (aanstaande) 
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ouders tegenwoordig aan één of andere vorm van begeleiding meedoen 
ter voorbereiding op de komst van de baby. Het gedrag waar we ons in 
dit onderzoek op richtten, was de sensitiviteit van de ouders naar het 
kind toe. Onder sensitiviteit wordt in het algemeen verstaan dat er 
prompt en op de juiste manier op gedrag van het kind gereageerd wordt. 
Ook werd rekening gehouden met de invloed van de sexe van het kind, 
de leeftijd van de moeder, de plaats in de kinderrij en de wijze van 
bevallen (poliklinisch of thuis) bij het vaststellen van de mate van 
effectiviteit. 

De effecten van haptonomische zwangerschapsbegeleiding zijn nooit 
eerder wetenschappelijk onderzocht. Met dit onderzoek, waarbij in 
totaal 220 gezinnen in Nederland een vragenlijst (7) hebben ingevuld, 
die informatie oplevert over de omgang tussen ouders en kind in het 
eerste levensjaar, is daartoe een eerste aanzet gegeven. De helft van de 
deelnemende gezinnen heeft haptonomische zwangerschapsbegeleiding 
gehad, terwijl de andere helft zwangerschapsgymnastiek gevolgd heeft. 
Op het moment dat de vragenli jst werd ingevuld waren de kinderen 
tussen de 3 en 9 maanden oud. 

De vragenli jst bestaat uit 3 clusters van vragen. Het eerste cluster van 
vragen heeft betrekking op het opmerken en begrijpen van de gedragin
gen van een kind. Voorwaarde voor een juiste reactie op het gedrag van 
her kind is uiteraard dat de signalen van het kind eerst gezien en 
vervolgens goed geïnterpreteerd worden. Het tweede cluster betreft de 
mate waarin daadwerkelijk op het gedrag van een kind gereageerd 
wordt. Zelfs als ouders het gedrag van hun kind opmerken en begrijpen, 
hoeft het nog niet altijd zo te zijn, dat ouders dan ook weten hoe ze 
moeten reageren. Er bestaat immers niet zo iets als een automatische 
koppeling tussen gedrag van het kind en reactie van de ouder. Er zijn 
vaak meerdere gedragsalternatieven mogelijk en welke reactie de juiste 
is, is niet alti jd onmiddell ij k duidelijk. Het derde cluster van vragen 
geeft informatie over de band die er tussen ouders en kind groeit. Voor 
wat betreft de band die ouders en kinderen in het eerste jaar ontwikke
len, wordt er in de psychologie onderscheid gemaakt in drie typen 
hechting. De grootste groep baby's (zo'n 70 %) is veilig gehecht: ze 
voelen zich op hun gemak in het bijzijn van hun moeder en gaan dan 
de omgeving verkennen. Zodra er iets stressvols gebeurt, zoeken ze 
echter het contact met moeder weer op, die de spanning voor het kind 
kan reduceren, zodat het kind er na een poosje weer zelf op uit durft te 
gaan. Een veilig gehecht kind dat vertrouwen heeft in zi jn verzorger, 
heeft geleerd dat die verzorger 'te vertrouwen' is, dat hij er is als je hem 
nodig hebt en dat hij je spanningen kan verlichten . Een kleinere groep 
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is angstig gehecht (zo'n 30 %) en deze groep is op te splitsen in twee 
categorieën . Sommige kinderen (20 %) gaan voortdurend hun eigen 
gang en zoeken haast geen contact met de verzorger, zelfs niet bij 
toenemende spanning of na een scheiding. In dat geval vermi jdt het 
kind zelfs nabijheid of contact. Deze kinderen worden daarom ang
stig-vermijdend gehecht genoemd. Anderen (10 %) hebben tamelijk 
sterk tot zeer sterk de neiging om nabijheid en contact te zoeken met de 
verzorger. Toch weert het kind contact met de verzorger ook af, met 
name na een periode van scheiding. Het kind lijkt ambivalent in zijn 
relatie: enerzijds wil het bijvoorbeeld graag opgetild worden, anderzijds 
verzet het neh tegen dat contact, maar protesteert ook weer als het 
wordt neergezet. Deze kinderen worden angstig·afwerend gehecht ge
noemd. 

Effecten van de begeleiding 
De resultaten van het onderzoek tonen aan, dat de ouders die haptono
mische zwangerschapsbegeleiding genoten hebben meer gespitst zijn op 
het gedrag van hun kind en dit beter begrijpen in vergelijking met de 
groep die zwangerschapsgymnastiek gevolgd heeft. Mogelijk komt dit, 
doordat reeds VOor de geboorte aan het opmerken van gedrag van het 
kind gewerkt wordt. Door met de handen op de buik te voelen, aan te 
raken en zo contact te maken met het kind, leren ouders vanaf het begin 
signalen op te merken en leren ze te begrijpen wat deze betekenen. 
Tevens blijkt de haptonomisch begeleide groep sneller op het gedrag van 
hun kind te reageren. Als gedrag van het kind eerder waargenomen en 
beter begrepen wordt, leidt dit er waarschijnlijk toe dat er ook sneller op 
gereageerd wordt. Een aspect dat ook tijdens de haptonomische zwan
gerschapsbegeleiding aan bod komt. Deze keten van opmerken, begrij
pen en reageren op het kind gaat waarschijnlijk na de geboorte door en 
heeft tot gevolg dat er tussen ouders en kind een hechte band ontstaat. 
Uit het onderzoek komt niet naar voren dat de onderzochte groepen van 
elkaar verschillen voor wat betreft het type hechting. Het kan zijn dat de 
kinderen nog te jong waren om dit vast te kunnen stellen. Gewoonlijk 
wordt het type hechting vastgesteld, wanneer de kinderen tussen de 1 
en Ph jaar oud zijn. terwijl de kinderen uit dit onderzoek tussen de 3 en 
9 maanden oud waren. Het is ook mogelijk dat het type hechting met 
een vragenlijst niet goed te meten is, omdat hier gewoonlijk een vrij 
uitgebreide observatieprocedure voor gebruikt wordt. Om uitspraken te 
kunnen doen omtrent de effecten op het type hechting zou het derhalve 
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aan te bevelen zijn de kinderen wat later in hun ontwikkeling te obser
veren en dit te doen met de daarvoor geëigende procedure. 

Wel blijken er wat verschillen in resultaten op te treden als er rekening 
gehouden wordt met de sexe van het kind, de leeftijd van de moeder en 
de plaats van de bevalling. In de groep die zwangerschapsgymnastiek 
genoten heeft, blijkt de band tussen moeder en kind het hechtst te zijn 
als het kind een meisje is. Mogelijk is het zo, dat in het geval moeder en 
kind van dezelfde sexe zi jn het wat gemakkelijker is om aan te voelen 
wat een kind wil. In de haptonomisch begeleide groep zijn geen 
verschillen gevonden in het gedrag van moeders van jongens versus 
meisjes. Dit hangt mogelijk samen met het feit dat de haptonomie meer 
de nadruk legt op het 'samen doen' van ouders. Partners leren zo hun 
ervaringen delen en ontwikkelen een gemeenschappelijke taal om over 
hun ervaringen te praten. Bovendien nemen beide partners samen actief 
deel aan de begeleiding, waardoor beiden samen toeleven naar de 
verandering die op til is. Daardoor zijn vaders vanaf het begin direct bij 
hun kind betrokken. Mogelijk ook dat vaders het gedrag van hun zoon 
weer wat beter aanvoelen, zodat tij daarop adequaat kunnen reageren, 
als het gedrag voor de moeder wat moeilijker invoelbaar is. 

Binnen de haptonomisch begeleide groep blijken de moeders in de 
leeftijd van 30-32 jaar het snelst het gedrag van hun kind op te merken 
en erop te reageren. In de groep die zwangerschapsgymnastiek gehad 
heeft, worden daarentegen geen leeftijdsverschillen gevonden. Tot slot 
blijkt dat een thuisbevalling het gunstigst uitwerkt op de omgang tussen 
ouder en kind. Dit lijkt niet verwonderlijk, omdat ouders zich in een 
vertrouwde omgeving meer op hun gemak voelen en dus meer voor hun 
kind zullen open staan. 

Slotconclusie 
Samenvattend kan gesteld worden dat de onderzoeksresultaten wijzen in 
de richting van een gunstiger effect van haptonomische zwangerschaps
begeleiding dan zwangerschapsgymnastiek op de omgang tussen ouders 
en kinderen in het eerste levensjaar. Daarbij moet echter aangetekend 
worden dat zich in de groep die aan dit onderzoek heeft deelgenomen 
geen complicaties hebben voorgedaan tijdens zwangerschap en beval
ling. Het blijft derhalve de vraag of in een willekeurig samengestelde 
groepen een dergelijk positief effect eveneens gevonden zal worden . Het 
positieve effect zou mede een gevolg kunnen zijn van het feit dat, in 
tegenstelling tot de meeste andere vormen van zwangerschapsbegelei
ding die gewoonlijk korte-termijn doelen nastreven (zoals reductie van 
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pijn en medicatie tijdens de bevalling), de haptonomische zwanger
schapsbegeleiding zich toch meer richt op langere-termijn doelen die 
zich ook uitstrekken tot de periode na de geboorte van het kind. Een al
ternatieve verklaring voor de positieve effecten is dat degenen die voor 
deze vorm van begeleiding kiezen als persoon al verschillen van andere 
paren op een manier die aan de positieve uitkomsten gerelateerd zou 
kunnen zijn . Hoewel anekdotisch, zijn er toch aanwijzingen dat dit 
laatste niet het geval hoeft te zijn. Nadat de resultaten aan de deelne
mende ouders bekend waren gemaakt, bereikte ons nogal wat brieven 
van moeders die stelden dat ze ook graag door een haptonoom begeleid 
hadden willen worden, maar dat dit voor hen te duur was. Ook in ander 
onderzoek, waaraan een groep deelnam die graag een bepaalde vorm 
van begeleiding wilde, maar het zich financieel niet kon veroorloven, 
bleken de effecten van de groep die training kreeg positiever te zijn dan 
van de niet-getrainde groep, ondanks het feit dat deze laatste groep wel 
voor deze vorm van begeleiding gekozen zou hebben als ze het zich 
financieel had kunnen permitteren. (8) Toch zijn er ook beperkingen 
aan dit onderzoek. Alle informatie werd verkregen middels vragenlijsten. 
Mogeli jk dat dit een wat vertekend beeld oplevert. In vervolgonderzoek 
zou de informatie uit vragenlijsten aangevuld kunnen worden met 
directe observatie van het gedrag van ouders en kinderen. Ook blijft 
natuurlijk de vraag bestaan, of in een groep waarbij zich wel complica
ties hebben voorgedaan tijdens zwangerschap en/of bevalling dezelfde 
positieve resultaten gevonden zullen worden. Om dit te kunnen contro
leren , zijn we momenteel bezig met de uitvoering van een tweede 
onderzoek, waarin alle mensen opgenomen worden die zich aanmelden 
voor óf haptonomische zwangerschapsbegeleiding óf zwangerschaps
gymnastiek ongeacht het voorkomen van problematiek. Niettemin 
lijken de eerste resultaten voor wat betreft de positieve effecten van 
haptonomische zwangerschapsbegeleiding veelbelovend. 
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Waarom de basis-opleiding in de 
haptonomie? 

jody van den Brink 

"Hoe ben je ertoe gekomen aan de Alfa-opleiding te beginnen?" Deze 
vraag is mij de laatste tijd herhaaldelijk gesteld door vrienden en vakge
noten. Aan de kritische opmerkingen van mijn vakgenoten merkte ik 
wel dat de haptonomie en de klinische psychologie niet altijd probleem
loos samen gaan. Het beroep van (klinisch) psycholoog is nu eenmaal 
geen aanraak-beroep. 
Mijn vrienden, die weten dat ik - mede door het feit dat ik vanaf mijn 
geboorte blind ben - zeer geïnteresseerd ben in alles wat met aanraken te 
maken heeft, waren onbevangener in hun nieuwsgierigheid. 
Ook bij de redactie van 'Haptonomisch Contact' was men benieuwd wat 
mij heeft bezield om mij in de haptonomie te bekwamen, een discipline 
die dan wel op aanraken gericht is, maar waar ook het visueel waarne
men een belangri jke plaats heeft. 

Ik voel me bijzonder vereerd dat ik in dit jubileumnummer in staat word 
gesteld het één en ander neer te sch rijven over enkele aspecten van mijn 
persoonlijke ontwikkeling die mijn interesse voor de haptonomie 
hebben gewekt. Tevens wil ik van de gelegenheid gebruik maken enkele 
opmerkingen te maken over de haptonomie en enkele knelpunten te 
signa leren. 

Uiteraard realiseer ik me dat ik slechts een prille beginner ben. De 
opleiding is voor mij nog niet eens gestart en ik ben ervan overtuigd dat 
mijn ideeën ti jdens het leerproces nog ingrijpend zullen veranderen en 
meer genuanceerd zullen worden. Ik hoop daarom over enige tijd een 
tweede artikel te mogen schrijven waarin ik mijn nieuwe ervaringen 
binnen de opleiding met u deel en wellicht mijn eerdere meningen kan 
toetsen aan het geleerde. 

U kent ongetwijfeld de ervaring dat je in de trein naast iemand komt te 
zitten waarbij je je al heel snel vertrouwd voelt; of dat iemand je om-
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helst, terwijl je voelt dat hij juist afstand houdt. Deze en vele andere 
fenomenen die in menselijk contact njn waar te nemen hebben mij 
altijd heel erg geboeid. Als gevolg van deze interesse besloot ik in de 
zeventiger jaren aan een psychologiestudie te beginnen. Hoewel deze 
studie me heel wat theoretische kennis opleverde deed ik op het gebied 
van menselijk contact binnen die studie weinig nieuwe ontdekkingen. 
Dit was trouwens wel het geval tijdens mijn stage, waarin ik psycho
sociale begeleiding gaf aan individuele cliënten. Ik wist dat ik nog veel te 
leren had, maar merkte tegelijkertijd ook dat er een mentaliteit heerste 
waar ik moeilijk mee uit de voeten kon . Ik miste iets dat het best te 
omschrijven valt als 'nabijheid en werkelijke betrokkenheid bij de 
cliënt'. Er was een afstandelijkheid die ik niet wilde en die naar mijn 
mening ook niet nodig was. Ik wist niet goed wat ik van psychotherapie 
moest denken, maar voelde me ook nog niet rijp om mijn gedachten 
verder uit te bouwen. Misschien is het wel mijn grote gebrek aan erva
ring, waardoor ik denk dat therapie en menselijke warmte te combi
neren zijn, zo bedacht ik. Dit alles leidde ertoe dat ik na de afronding 
van mijn studie tijdelijk de psychologie grotendeels verliet en gedurende 
zeven jaren heb gewerkt in beleidsfuncties binnen de gehandicapten
sport en op een reisbureau voor visueel gehandicapten. 

Daarnaast gaf ik af en toe psychologieles aan verpleegkundigen, waarbij 
de omgang met blinde en slechtziende patiënten centraal stond. Door 
deze lessen bleef ik me wel bezig houden met de boeiende kanten van 
contact. Ik deed op dit gebied steeds nieuwe ontdekkingen en door mijn 
eigen visuele handicap kon ik deze ontdekkingen in mijn lessen omzet
ten in 'voorbeelden uit mijn eigen praktijk'. 

Wat is de wereld toch visueel ingesteld, bedacht ik me vaak. Het gemis 
van visuele informatie komt des te meer naar voren als je je ook met 
nonverbale aspecten van contact wilt bezig houden. 

Als ik een kamer vol met mensen betreed is er voor mij weinig overzicht. 
Natuurlijk, ik hoor hun stemmen, ik hoor of ze zitten of staan, hoe 
groot de kamer is, enzovoort. Maar ik kan niet welbewust naar iemand 
toe lopen die ik ken, tenzij ik zijn stem uit al die andere stemmen kan 
onderscheiden. Een kring rond horen en -voelen is toch iets heel anders 
dan een kring rondkijken . Ben ik eenmaal met iemand in gesprek, dan 
wordt de situatie overzichtelijker, als die persoon tenminste niet te ver 
van me af zit . Het liefst zit ik naast iemand, zodat aanrakingen het 
oogcontact gedeeltelijk kunnen vervangen. Ook op afstand kan ik een 
enorme nabijheid ervaren en soms voelen of iemand me aankijkt, maar 
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alleen de directe aanraking geeft me de zekerheid die het oogcontact een 
goedziend iemand verschaft. 

Iets anders dat me erg intrigeert is mijn ervaring met obstakels. Als ik op 
straat loop, heb ik een witte stok bij me, waarmee ik voor me uit tik om 
te voelen of elke nieuwe stap veilig is. Vaak hoor ik grote obstakels, zoals 
auto's, palen, muren en dergelijke al van verre op me af komen. Het is 
soms zelfs mogelijk om stoepranden te horen. Ik dacht altijd dat het 
meer mijn gehoor dan mijn gevoel was waarmee ik obstakels signaleer· 
de. Toch zijn er ook dagen waarop ik tegen van alles aan loop en afstan
den verkeerd inschat. Op zulke dagen lijkt de botsing met obstakels ook 
harder dan anders. Ik kwam er achter dat ik op dergelijke dagen niet 
slechter hOOf, maar minder in contact ben met mijn gevoel. 

"Hoe zouden andere blinde mensen deze fenomenen ervaren," vroeg ik 
me af. Hoewel ik merkte dat de mensen die zich heel zelfstandig in de 
buitenwereld bewegen mijn ervaringen in grote lijnen deelden, deed ik 
ook nu weer een boeiende ontdekking. Ik merkte dat er grote verschillen 
zijn in de mate waarin mensen, ook blinde mensen, hun haptische 
vermogens ontwikkeld hebben. Zou het zo kunnen zijn dat deze ver
schillen in haptische ontwikkeling samen hangen met de mate waarin 
men op de buitenwereld gericht is? 

Door het lezen van twee boeken, geschreven door blinde auteurs, kwam 
ik tot de aanvullende conclusie dat ook het tijdstip waarop iemand zijn 
gezichtsvermogen verliest van invloed is. In deze situatie is het soms 
noodzakelijk om nieuwe haptische vermogens te ontwikkelen om het 
gemis van de visus te compenseren. Jacques Lusseyran, iemand die op 
kinderleeftijd blind is geworden, beschrijft in zijn boek 'Het teruggevon
den Licht' de wijze waarop hij ondanks zijn blindheid toch een heel 
open contact met de wereld om zich heen kon opbouwen. Gefascineerd, 
maar ook ontroerd, was ik door een passage waarin hij beschrijft hoe hij 
obstakels tegemoet treedt. Hij maakt er contact mee, hij ontmoet ze als 
het ware. Na enkele experimenten begon ik te merken dat de botsingen 
met obstakels inderdaad harder zijn als ik de buitenwereld meer als 
vijandig beleef. 

Een ander boek van John Huil, die op volwassen leeftijd blind werd, liet 
me zien hoe het ontbreken van enkele belangrijke haptische vermogens 
zijn situatie bemoeilijkten . Op blz. 36 van zijn boek zegt John Huil over 
de dingen in zijn omgeving: "Ik weet dat al die dingen er zijn, maar dat 
weet ik omdat ik het onthouden heb. Ze bewijzen hun aanwezigheid 
niet rechtstreeks, maar ik ken ze omdat ik weet dat ze er zijn. Ze zullen 
zijn wat ik ervan ga ervaren in de volgende paar seconden. De regen 
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geeft een gevoel van perspectief en van de feitelijke samenhang van alles 
wat met elkaar de omgeving vormt. Als het in de kamer kon regenen, 
zou mij dat helpen ontdekken waar de dingen staan, een gevoel geven 
van in de kamer zijn, in plaats van alleen maar op een stoel zitten." 

john Huil had het geluid van de regendruppels die op voorwerpen 
vallen, nodig om die voorwerpen werkelijk te ervaren. Hij 'voelt' geen 
omgeving als hij die niet hoort, hoewel hij weet dat die er wel is. Mijn 
eigen ervaring op dit gebied is anders. Ik ben in staat om een omgeving 
qua sfeer ais het ware haptisch in me op te nemen . Het is prettig dat ik 
weet hoe die omgeving er uit ziet. Dit 'weten' kan ontstaan door een 
beschrijving van een ander of door zelf de omgeving verkend te hebben. 
Door het 'weten' kan ik de ruimte nog vollediger gaan voelen. Door 
alleen maar in een ruimte haptisch te voelen, dus zonder letterlijke 
aanraking of beschrijving door een ander, weet ik echter vaak ook al 
dingen die me nog niet verteld zijn, bijvoorbeeld dat een omgeving kaal 
is, of juist gestoffeerd, warm of koud van sfeer, enzovoort. 

Tijdens mijn studie constateerde ik dat er slechts enkele richtingen in de 
klinische psychologie zi jn die iets zeggen over de nonverbale aspecten 
van menselijk contact. We behandelden die slechts zeer summier. In die 
tijd hoorde ik wel over het begrip haptonomie, maar daarop werd verder 
niet ingegaan. Wel begreep ik dat binnen de haptonomie onder andere 
met directe aanraking wordt gewerkt en aangezien ik het zelf van het 
voelen moet hebben was ik benieuwd naar deze stroming. Het heeft nog 
wel enkele jaren geduurd voor ik kennis nam van het interessante boek 
van Margo Knaapen, waarin zij suggesties geeft voor de begeleiding van 
blinde kinderen vanuit haptonomisch perspectief. Het boek bevat zeer 
waardevolle suggesties en ik moest tijdens het lezen ervan onwillekeurig 
denken aan de ineffectieve, overigens altijd zeer goed bedoelde, manie
ren waarop ik op straat soms door onbekenden begeleid wordt. Sommige 
mensen grijpen me krampachtig vast, of houden uit angst terug terwijl 
ze tegelijkertijd willen dat ik vooruit loop_ Anderen geven me totaal 
geen ruimte en als ik dan geen kant op kan, zien ze dat als een signaal 
om me nog meer uit handen te nemen . Ik kan het zelf immers niet? 

Uiteindelijk bracht mijn eigen ervaring met haptotherapie mij definitief 
over de drempel om de mogelijkheden te gaan verkennen tot het volgen 
van de basis-opleiding in de haptonomie. Daarnaast kwam ik tot de 
conclusie dat ik me alsnog wil gaan richten op hulpverlening, in eerste 
instantie aan visueel gehandicapten en naast betrokkenen. 
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Inmiddels ben ik toegelaten tot de Academie voor Haptonomie en 
Kinesionomie in Doorn. Het wordt in meerdere opzichten een interes
sant experiment. Allereerst zal ik als klinisch psycholoog tot de minder
heid behoren. Er zijn niet zo veel vakgenoten die werken met haptono
mische principes, wellicht omdat onder psychologen officieel nog de 
ethiek van het 'niet-aanraken van cliënten' heerst. Ten tweede zullen 
een aantal aspecten van de opleiding voor mij moeilijk toegankelijk zijn_ 
Zo kan in een eerste ontmoeting de manier waarop iemand zit, of er 
spanningen in zijn lijf te zien zijn, waar zijn adem zich beweegt, enzo
voort veel informatie geven over die persoon. Gedeeltelijk zal deze 
informatie mij ontgaan en zal ik het met minder moeten doen. Ook heb 
ik begrepen dat aan de kleur van de huid soms veel af te leiden valt. Of 
kJeurveranderingen samen gaan met andere voelbare aanwijzingen weet 
ik nu nog niet. Ik zal het moeten ervaren en ik weet in ieder geval zeker 
dat ik genoodzaakt ben een eigen stijl te ontwikkelen_ Maar heeft niet 
iedereen zijn eigen beperkingen? 

Ten slotte nog een enkel woord over de integratie van klinische psycho
logie en haptonomie. Nog steeds ben ik van mening dat psychothera
peuten soms de neiging hebben meer effectief dan affectief te werken. In 
de haptonomie spreekt het aspect 'liefdevol contact' me zeer aan. Ik ben 
het daarom ook zeer eens met de stelling dat veel psychische problemen 
kunnen voort komen uit affectieve verwaarlozing. Maar ben je er dan als 
je cliënten liefde geeft, als je ze bij hun gevoel brengt? Ik denk het niet, 
maar daar ben ik misschien psycholoog voor. 

De theorie rond de psychotherapie heeft heel wat interessante benade
ringen opgeleverd, die zeker ook de affectieve vermogens van cliënten 
aanspreken . Zo zijn er bijvoorbeeld therapeuten die zich de Rogeriaanse 
communicatievaardigheden eigen hebben gemaakt - hetgeen jaren 
duurt - die zeer affectief en steunend met cliënten om kunnen gaan 
zonder ze daarbij aan te raken . Misschien zou men kunnen stellen dat 
veel richtingen in de psychotherapie de cliënt helpen zijn gedachten te 
ordenen waardoor het risico ontstaat dat het gevoel op de achtergrond 
raakt. 

Naar mijn mening gaan denken en voelen echter samen, ze kunnen niet 
zonder elkaar. Dit zegt overigens ook Veldman in zijn standaardwerk. Ik 
heb echter wel eens de indruk dat de haptonomie zich wat te veel op het 
voelen alleen richt, terwijl de psychotherapie zich te veel met het 
denken bezig houdt. Zeker, dit zijn gemeenplaatsen, die slechts een door 
mij gesignaleerde tendens aangeven. Het hangt natuurlijk van de 
individuele therapeuten af hoe cliënten benaderd worden. 
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Een lastige kant van de haptonomie li jkt me de nabijheid. Als je de 
afstand met een cliënt heel klein maakt bestaat het risico dat je in zijn 
probleem wordt meegenomen en je daardoor niet meer de mogelijkheid 
hebt de afstand te nemen die nodig is om naar je eigen houding als 
therapeut te kijken en het probleem van de cliënt te analyseren. In de 
psychotherapie-opleidingen wordt juist aan deze laatste twee zaken veel 
aandacht besteed. 

Wat zal ons in de opleiding worden geleerd over bovengenoemde 
zaken? Ik hoop dat het mij mogelijk is voor mezelf een integratie tot 
stand te brengen tussen de vakgebieden psychologie en haptonomie, 
met hun eigen, zo wezenlijke verworvenheden. 

Naschrift 
één van de belangrijke haptonomische fenomenen is het in beweging 
zijn. Nu ik, na één dag Alfa-opleiding te hebben bijgewoond, mijn 
artikel herlees (het werd geschreven in augustus), krijg ik de behoefte het 
totaal te herschrijven. Ik bedwing deze behoefte, maar zou nog wel 
enkele nieuwe inzichten met ti willen delen. 

Zo vraag ik mij nu af: zijn de door mij genoemde aspecten betreffende 
het ervaren van ruimte en omgeving en het omgaan met obstakels nu 
haptisch of haptonomisch? Wat voegt de haptonomie nu precies toe 
aan haptische waarnemingen? Op dit moment denk ik dat de haptono
mie zich bezig houdt met contact en gevoelskwaliteit. Haptische 
waarnemingen zijn, in de ruimste zin, slechts tastwaarnemingen. Maar 
waar ligt dan de grens? 

Terugkomend op mijn vraag zou ik willen zeggen: de fenomenen die ik 
beschreven heb zijn misschien meer haptisch, maar zeker ook haptono
misch. Het 'voelen' van een omgeving die ik niet kan zien is naar mijn 
mening haptisch. Maar als dit ook betekent dat ik met die omgeving in 
contact ben, dat ik me open voor alles wat ik hoor, ruik, voel enzovoort, 
dan heb ik een verbinding gelegd, communiceer ik en is dit niet waar 
het in de haptonomie om gaat? Als dit juist is zou ik kunnen zeggen dat 
haptonomische fenomenen méér diepte hebben dan haptische. 

Ik kan het niet nalaten nog een kleine aanvulling te geven op de door 
mij genoemde fenomenen, namelijk afstand en nabijheid. De diepte van 
deze fenomenen werd mij weer eens bedreigend duidelijk tijdens de 
eerste opleidings-dag. Zelf had ik al wel vaak ervaren dat iemand op een 
afstand kan zijn en toch dichtbij kan voelen. Maar dat dit fenomeen 
zich uitstrekt over afstanden van hele collegezalen heb ik nu gevoeld. 
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één van de docenten, die minstens op een afstand van 10 meter van mij 
verwijderd was, kwam me haast te nabij. "Hoe zouden mensen MIJN 
nabijheid ervaren?" was een vraag die in me op kwam maar die ik nog 
maar even onbeantwoord heb gelaten. 

Ten slotte nog iets over mijn filosofische ideeën over de relatie tussen 
denken en gevoel. Het uiterst boeiende artikel 'over taligheid gesproken' 
uit Haptonomisch Contact nr. 3 was me uit het hart gegrepen. Soms is 
het heel prettig als een ander je helpt iets te verwoorden wat je zelf 
alleen nog maar heel gebrekkig in taal kunt omzetten. Dank je wel, 
Anne-Jan! 

Ik zei het al, denken en gevoel gaan volgens mi j samen, al kunnen ze 
elkaar ook ernstig hinderen. Door mensen uit te nodigen tot voelen en 
ook tot verwoorden zou je misschien kunnen bereiken dat er een 
integratie tot stand komt, waardoor mensen hun gevoel werkelijk met 
anderen kunnen delen. Gevoel betekent niet automatisch beweging. Als 
cliënt heb ik dit ervaren: er was heel erg veel gevoel en dit gaf heel veel 
beweging, maar naar verloop van tijd stond ik stil terwijl al die heftige 
gevoelens cr nog steeds waren. Dit was een vreemde en uiterst pijnlijke 
ontdekking en ik voelde me daarbij totaal verlaten. Had ik woorden 
kunnen geven aan mijn gevoel, dan was contact weer mogelijk geweest. 

Delen van gevoel is naar mijn mening werkelijk een opening naar de 
omringende wereld. Daar heb je woorden voor nodig. Voor mezelf lijkt 
dit op dit moment ook de beste manier om de basis-opleiding haptono
mie met succes te kunnen volgen. Omdat ik niet kan zien, voel ik me 
soms intens alleen en op mezelf teruggeworpen en ik weet wel zeker dat 
ik dit gevoel ook tijdens de opleiding af en toe zal hebben. Echter, door 
hierover te communiceren en in contact te blijven kan ik me uit dit 
isolement bevrijden. Dit geldt overigens niet alleen voor mij persoonlijk, 
dit is naar mijn mening één van de meest belangrijke menselijke 
waarden. 

Zou het door dit inzicht komen dat ik me op de ochtend na de eerste 
opleidingsdag enigszins verliefd voelde: verliefd op het leven! 
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OPEN 

Als ik me open, 
zacht word, 
mi j n grenzen verleg. 
Kijk ik verlegen, 
behoedzaam 
je aan. 
Bang 
gekwetst te worden, 
kom ik 
stap 
voor stap 
binnen bij jou 
en laat ik je toe. 
Gevoel stroomt. 
Stukje 
voor stukje 
laat ik los. 
Verder, 
steeds verder 
in mijn buik. 
Ooit zal ik 
helemaal, 
bevrijd 
mezelf tonen. 
Zonder angst 
er zijn. 
In volledige 
overgave 
de verdediging 
laten varen . 
Help me 
vriend of vriendin. 
Ontvang me 
zoals ik ben. 
Naakt 
tot in de kern. 

Rien de Jager 
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Storing 

Op een groot deel van de Veluwe heeft onlangs een stroomstoring het leven danig 
in de war gestuurd. Computers verloren hun bestanden, kassa's deden het niet 
meer, beveiligingen vielen uit, kortom een regelrechte ramp. Aangezien het een 
agrarisch gebied betrof; werden ook de dieren getroffen. Varkens liepen warm en 
moesten gekoeld worden. Gelukkig, zei een boer, was het niet te warm weer. zodat 
het met open staldeuren geregeld kon worden. Maar wat te denken van het 
elektrisch melken van de koeien? Dat kon niet meer. ln mijn nai'viteit dacht ik 
dat de boer dan weer onder de koe zou kruipen en het met de hand zou doen. 
Natuurlijk zou dat wat langer duren, maar zonder licht was er toch niets anders 
te doen. Wat lees ik echter in mijn ochtendblad: de koeien zijn zo gewend aan 
elektrisch melken dat zij niet meer met de hand gemolken kunnen worden, omdat 
ze niet aangeraakt willen worden. Het aanraken is een ongewenste intimiteit 
geworden. 
Klaartje-6 en Rosa·4 gruwen van de handtastelijkheden van de boer en de boerin. 
U kunt zich voorstellen hoe getraumatiseerd die dieren moeten zijn. Ik hoef u dat 
niet uit te leggen, u hebt daar allemaal voor doorgeleerd. Nu lijn er in de fysio
therapie al mensen die z ich gespedaliseerd hebben in het behandelen van dieren. 
Ik ken persoonlijk een haptonomisch geschoolde die met een hond en met vliegen 
hele mooie dingen doet. Maar ligt hier niet een groot gat in de markt te lonken? 
De Veluwe is een groot gebied en elders zal de nood onder koeien ook groot zijn. 
Met levensgetrouwe poppen moet dat boven tafel te krijgen zijn. Met gedreven 
hulpverleners moet daar een therapie voor ontworpen kunnen worden. Stel u eens 
voor: een koe weer laten voelen, doorvoelen naar uw hand en daarna naar de 
hand van zijn baas. Een koe belasten en aan zijn, pardon haar, uiers optillen en 
laten ervaren wat een ruimte dat geeft (voor meer melk bijvoorbeeld). 
Binnenkort kunt u van mij een advertentie tegemoet zien, opleiding tot veterinair 
op haptonomische basis, de zogeheten veterohaptonoom en als vervolg daarop een 
vieljarige scholing (na gebleken geschiktheid) tot hapto-vetero-therapeut. Voor de 
tweejaarlijkse nascholing zal contact gezocht worden met het energiebedrijf in de 
regio teneinde een tweejaarlijkse stroomstoring te garanderen. 
Niets gebeurt bij toeval, mag ik er u op wijzen dat de winkels uitpuilen van de 
artikelen met koeien motieven. De tijd is er rijp voor! Er was eerst een ramp voor 
nodig om onze ogen te openen, maar daar dienen rampen wel vaker voor. Ineens 
begrijp ik het woord 'ramp-zalig'. 
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Haptonomisch Woordenboek (7) 

Effectiviteit 

• Het storten van zand over de brandhaard is een effectief middel om de 
brand te blussen, zeggen we in onze omgangstaal. Het woord effectief 
heeft dan een positieve betekenis want het geeft aan dat het middel 
voert tot het gestelde doel. 
• Maar de psychiater Terruwe maakte van het woord 'effectief' een 
vakterm met een andere betekenis. Het slaat dan op niet-werkend 
middel, sterker nog, op een averechts werkend middel. 
Onder effectiviteit verstaat zij een bewuste of onbewuste gretigheid om 
iets voor te wenden, te doen of te bezitten vanuit een soort 'schatten' 
van de betekenis daarvan met voorbijgaan aan de authentieke affectieve 
impuls. Voorbeelden: aardig doen vanuit een bewuste of onbewuste 
bedoeling (hetzij om de ander goed te doen, hetzij om zelf aardig ge
vonden te worden) (wat vaak gebeurt vanuit een onbewuste innerlijke 
dwang); als haptotherapeut 'je best doen' om een goede hand te leggen; 
werken om bezit of status te verwerven vanuit de 'schatting' dat je 
daarmee gelukkig zult zijn terwijl het werkelijke affectieve verlangen 
naar dat bezit of naar die positie niet bestaat of niet voldoende gerijpt is. 
(Overspannenheid is vaak gevolg van een sterk effectieve arbeidsinstel
ling.) De bedoeling bepaalt hier de gedragingen en er wordt voorbij 
gegaan aan de werkelijke affectieve impuls. Modern intellect roept vaak 
dit voorbij-gaan op. Terruwe en Veldman Sf. stellen dit effectieve gedrag 
lijnrecht tegenover affectief gedrag. Haptotherapie beoogt vooral de 
effectieve instelling te doen smelten. 
• Bij effectief gedrag passeer ik mijn eigen gevoelens en doe mijzelf 
daarmee schade. Bovendien verberg ik dan mijzelf en trek ik een muur 
op waardoor werkelijk affectief contact wordt belemmerd. Effectief 
gedrag sluit mij en maakt mij (en mijn partner) eenzaam. Effectief 
gedrag bevestigt de ander niet want laat hem niet affectief voelen dat hij 
van waarde is; het miskent de ander als iemand die de moeite waard is 
om mij te tonen zoals ik werkelijk ben, hetgeen een anti-bevestiging is. 
• Therapeuten nodigen uit tot effectief gedrag wanneer zij hun cliënt 
vragen om zich over gevoelens (bijvoorbeeld angst voor aanraking) heen 
te zetten. 'Positief denken' als methode om negatieve gevoelens teniet te 
doen is pure effectiviteit. De moderne westerse wereld stinkt van de 
effectiviteit. 

Dorus Gerri tse 
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Verenigingsnieuws 

Bestuur 
In het kader. van het jaarthema 'Professionalisering en kwaliteit' lijkt het 
ons zinvol om ook externe inzichten daarover mee te nemen. Om dat te 
demonstreren, hebben we hier een stukje uit de discussienota 'Strate
gisch beleid voor het onderwijs van de faculteit gezondheidszorg Hoge
school Utrecht' van september 1994 geciteerd: 

Trends in de gezondheidszorg en de beroepsuitoefening 
a. Kwaliteit 

De eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van het beroepsmatig 
handelen zullen verder worden opgevoerd. Niet alleen op het gebied 
van diagnostische- en behandelingsvaardigheden, maar ook wat 
betreft de bereidheid en het vermogen om verantwoording af te 
leggen aan collega's en andere direct-betrokken professionals, pati
enten, financiers en overheid. Dit wordt wel aangeduid met de term 
'accountability'. (aanspreekbaarheid, red.) 

g. Gerichtheid op samenwerking 
De kwaliteit van het beroepsmatig handelen zal het komend decen
nium sterk worden afgemeten aan de bereidheid en vaardigheid tot 
samenwerking. 

De eis van toetsbaarheid en transparantie van het beroepsmatig 
handelen zal met zich meebrengen dat de behoefte aan intercollegia-
le reflectie en -toetsing zal toenemen .......... . 

De onder a en g genoemde aspecten lijken ons belangrijke items voor 
individuele therapeuten, opleidingen en verenigingen in de haptono
mie. 

Het bestuur heeft geen uitnodiging ontvangen voor de eerste algemene 
ledenvergadering van de Vereniging voor Haptotherapeuten, ondanks 
afspraken in deze. Het dagelijks bestuur heeft inmiddels contact opgeno-
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men met het dagelijks bestuur van de Vereniging voor Haptotherapeu
ten met de intentie de wederzijdse communicatie te bevorderen. 

Het dagelijks bestuur feliciteert de redactie van Haptonomisch Contact 
met het themanummer over professionalisering, Haptonomisch Contact 
nr.3 1994. De inhoud van dit nummer is inspirerend in hel kader van de 
(beleids-) ontwikkelingen binnen de haptonomische gemeenschap. 

Op 19 oktober organiseerde. de Contactcommissie een geslaagde thema
avond rond het jaarthema 'Professionalisering'. JooP van Gestel hield 
een inleiding en begeleidde de discussie op professioneel-uitnodigende 
wijze. De aanwezigen spraken zich uit voor een continuering van 
dergelijke bijeenkomsten. Gedacht werd aan ongeveer 4 keer per jaar. 
Men gaf aan begeleiding wenselijk te vinden. Het idee van regionale 
gespreksgroepen (zie verslag Algemene ledenvergadering in HC nr. 3, 
1994) werd wel gedragen, maar het opzetten van deze groepen vereist in 
het begin een professionele begeleiding, aldus de aanwezigen. Het idee 
om de Contactcommissie als een soort éénmalig rondreizend, initiërend 
en stimulerend gezelschap te laten functioneren, werd niet gedragen, 
vanwege de behoefte aan deskundige begeleiding van de gesprekken. 
Tevens ging de voorkeur van de aanwezigen uit naar het houden van 
gespreksavonden in plaats van een 'papieren discussie' in Haptonomisch 
Contact. Naast het gegeven dat een gespreksavond directer en persoon
lijker interactie biedt, sprak men ook schroom uit ten aanzien van het 
schrijven in het tijdschrift. (Zie ook: Contactcommissie.) 
Wellicht kan de workshop 'Op het lijf geschreven' van 10 december 
aanstaande, drempelverlagend werken voor het schrijven in Haptono
misch Contact. 

Dat het schrijven en verwoorden een steeds grotere plaats gaat innemen 
blijkt ook uit het thema van het jubileumcongres van de Academie voor 
Haptonomie te Doorn: "Kennis over aanraken; haptonomie en de span
ning tussen ervaren en verwoorden". Verwoorden en je schriftelijk 
kenbaar maken bieden de mogelijkheid om te toetsen zowel binnen als 
buiten de haptonomische gemeenschap. Op weg naar professionalise
ring dus. 

Hoewel wij dachten het u gemakkelijk te maken door een antwoord
nummer te nemen, valt het aantal reacties op de door de Contactcom
missie opgestelde enquête nogal tegen. Indien u inhoudelijke argumen
ten heeft om niet op de enquête te reageren vernemen wij dat graag. 
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Anders zouden wij het op prijs stellen als u alsnog deze enquête zou 
willen invullen. 

Doordat zowel de Voorbereidingscommissie, als de Contactcommissie 
en de Redactiecommissie - in samenwerking met het bestuur - met een 
enorm enthousiasme activiteiten ontwikkelen, is de kalender nogal 
bezet dit jaar. Houdt u de agenda, achter in dit tijdschrift, dus goed in de 
gaten! 

In oktober hebben de commissies en het bestuur weer een 'informele 
avond' gehouden, waarbij het thema was: het jubileum van de Neder
landse Vereniging voor Haptonomie. Het volgende is daarover afgespro
ken: 
- De vereniging viert haar jubileum eens in de 5 jaar. Het komend 

jubileum (lO-jarig bestaan) valt in het najaar van 1995. 
Het aanstaand jubileum wordt ingevuld met de elementen: inhoude
lijk thema via een lezing en/of workshop en een feest. 
Het jubileum thema zal te maken hebben met 'vieren'. In hel (laten) 
vieren zit zowel loslaten als vasthouden. Het heden houdt het 
verleden en de toekomst in een dynamische balans. Kwaliteit en 
professionaliteit - het huidige thema van het verenigingsjaar 
1994/ 1995 - vragen om een evenwicht van haptonomische verwor
venheden uit het verleden met ontwikkelingen van de haptonomie, 
de haptotherapie als professie in de toekomst. 

Er is een jubileumcommissie ingesteld die bestaat uit de leden: Leni 
Molhoek-Gudde, Ingrid Moonen en Barry ten Thy. Deze commissie 
dient nog aangevuld te worden met twee leden van de Nederlandse 
Vereniging voor Haptonomie. Hebt u interesse om mee te doen, neem 
dan contact op met Leni Molhoek-Gudde tel. 03404-52715 of Barry ten 
Thy tel. 05700-26309. 

Tenslotte willen wij u nog uitnodigen op de nieuwjaarsborrel op 19 
januari om 19.00 uurin Stadskasteel Oudaen. 

Het bestuur wenst u fijne feestdagen toe en een inspirerend 1995. 

Joost Leonhard, voorzitter 
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Voorbereidingscommissie 
De professionele zoektocht; zoeken is professioneel. 

Voortbordurend op het theoretisch kader dat Theo Schuyt de vorige 
conferentieavond heeft neergezet, willen we nu de aandacht vestigen op 
het zeer persoonlijke en continue proces van zelfonderzoek, dat ons 
inziens van waarde is voor het kunnen blijven garanderen van je eigen 
professionaliteit. 
Als hulpverleners hebben we veelal geleerd uit te kijken wat we doen: 'je 
moet voorzichtig zijn, je moet zus en niet zo!' Kortom een scala aan 
geboden en verboden. Wat we hieruit kunnen concluderen is dat we als 
hulpverlener geen fouten mogen maken. Als je een keer een fout maakt, 
of onzeker bent over dat wat je gedaan hebt nu net of eigenlijk net niet 
of net wel kan, kijk je wel uit om dit met anderen te bespreken . Voor
zichtigheid werkt een taboe in de hand. Moeten we niet stoppen om 
voorzichtigheid van elkaar te vragen? Is zorgvuldigheid niet veel Profes
sioneler? 
Binnen de randvoorwaarden die aan haptonomisch werken gesteld 
worden, moet ook de ruimte zijn om op het scherpst van de snede, daar 
waar vaak het besef van grenzen en disbalans een feit wordt, 'grensover
schrijdend' te zijn . Zit niet juist de professionaliteit daarin, als je daar op 
adequate wijze mee om kan gaan? Zo kan in deze als-fout-ervaren 
handeling juist de meerwaarde ontluiken. 
Onder de titel 'Making mistakes en having fun' zal Jan Andreae op 
donderdag 15 december 1994 de eerstvolgende conferentieavond houden. 
Jan Andreae heeft als zelfstandig trainer en supervisor binnen organisa
ties voor gezondheidszorg, welzijnswerk en onderwijs veel ervaring in 
het begeleiden van professionaliseringsprocessen. Vanuit zijn stelling 
'making mistakes and having fun ' biedt hij ons een workshopachtig 
programma aan. Er zal veel aandacht besteed worden aan de vragen: 

Mogen we wel fouten maken? Hoe definiëren we of iets goed of fout 
is? Wat zijn je eigen definities van grenzen, grensoverschrijding, 
grensconfrontatie? 

Binnen deze vragen zal steeds de koppeling gemaakt worden met hoe 
deze feiten zich verhouden tot het feit dat wij als haptonomisch wer
kenden een heel sensibel en misschien wel sensueel beroep hebben. Hoe 
ga jij met je sexuele energie om als je aanraakt? Kortom allemaal zeer 
spannende en misschien ook wel enge vragen. Maar gelukkig is er ook 
nog zoiets als veiligheid wat feitelijk het kernwoord en -begrip is voor 
het professioneel omgaan met 'fouten' en 'sexuele gevoelens' binnen de 
werksituatie. 
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Iedereen zal binnen de te creëren veiligheid de gelegenheid krijgen om 
zijn/haar proces te onderzoeken en dat in relatie te brengen met de 
klanten die men in de eigen werksituatie tegenkomt. Van de deelnemers 
wordt verwacht dat zij nieuwsgierig zijn ten aanzien van het onderwerp 
en bereid zi jn tot actieve deelname. 
Dus als je op zoek durft te gaan naar de 'gouden randjes aan de mis
takes', ben je van harte uitgenodigd om mee op pad te gaan. De eerste 
aanwijzing is 15 12 20.00 Oudaenl 

Noud van Pop pel 

Con tactcommissie 
Woensdag 19 oktober vond in Stadskasteel Oudaen te Utrecht de eerste 
contactavond van de contactcommissie plaats . Het doel was met elkaar 
in gesprek te komen over professionalisering. Er waren deelnemers van 
drie opleidingen aanwezig. 
De contactcommissie had de avond voorbereid met JooP van Gestel. Hij 
is fysiotherapeut, heeft de alfa-opleiding in Doorn gedaan en is bezig 
met de Voortgezette Opleiding Beroepsinnovatie. 
In zijn inleiding op 19 oktober besteedde hij aandacht aan het pro
fessionaliseringsproces binnen de fysiotherapie vanaf 1981 tot 1994. De 
moraal van zijn verhaal was dat professionaliseren lang duurt en dat je 
mogelijk stappen kunt overslaan door van anderen te leren. De vraag 
aan ons is: "Kunnen wij duidelijk aangeven wat onze specifieke zorgver
lening inhoudt?" 
Als achtergrond maakte hij gebruik van de discussienota 'Begrippenka
der kwaliteit beroepsuitoefening' van de Nation ale Raad voor de Volks
gezondheid, zoals beschreven in het artikel van Mart Blokland : 'de 
eerste loodjes' in Haptonomisch Contact van september 1994. 
Het was een boeiende en confronterende en goed gestructureerde avond. 
JooP van Gestel prikkelde ons tot steeds duidelijker formuleren zodat we 
niet bleven hangen in 'goede bedoelingen' of 'het aanvoelen wat er 
bedoeld werd.' Aan het eind van de avond werd de wens uitgesproken 
om hiermee door te gaan. Dit werd mede ondersteund door de contact
commissie en JooP van Geste l. 

Marli de Jonge-Lindeboom 
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Enquête 
In Haptonomisch Contact van maart van dit jaar hebben wij een 
enquêteformulier meegestuurd met de bedoeling wat meer inzicht te 
krijgen in het ledenbestand van de vereniging. Op het moment van 
versturen waren er 548 leden . Helaas moeten wij constateren dat er niet 
voldoende leden hun formulier hebben teruggestuurd om de enquête als 
representatief voor de vereniging te beschouwen. We ontvingen 132 
formulieren, dat is 24,1%. Daarom kunnen wij ook geen uitslagen en 
conclusies bekend maken omdat er anders een vertekend beeld ontstaat. 
Wij stellen het bijzonder op prijs als u uw enquêteformulier alsnog wilt 
insturen. Indien u geen formulier meer in uw bezit hebt, kunt u contact 
opnemen met de contactpersoon van de contactcommissie. Het tele
foonnummer vindt u op de binnenzijde van het omslag. Hopelijk 
kunnen wij in het volgend nummer van Haptonomisch Contact de 
uitslag bekend maken. 

Robert de Vos 

Advertenties in Haptonomisch Contact 

Er zi jn drie formaten mogelijk te weten: 

• hele pagina: 10,6 cm breed en 16 cm hoog; kosten: [120,· 
• halve pagina: 10,6 cm breed en 8 cm hoog; kosten: [85,· 

Bovenstaande prijzen zijn de plaatsingskosten en gelden voor kant 
en klare, op het goede formaat gezette advertenties. 

Het kan ook zijn dat u alleen tekst hebt of een tekening of logo, dan 
kan de advertentie door ons worden gezet en betaald u daarvoor [50,
zetkosten per advertentie. (Deze prijS geldt voor eenvoudig zetwerk.) 

De redactie behoudt zich het recht voor advertenties te weigeren. 

Meer informatie omtrent advertenties is te verkrijgen bij: 

26 

Ingrid Ram; Jacob Catsstraat 40; 1215 EZ Hilversum; 
Tel: 035-234355 
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Ingezonden brieven 

Wat is haptonomie... een reactiel) . 
Met interesse en instemming bijvoorbeeld wat betreft het prestatie 
element in de aanraking heb ik het artikel 'Wat is haptonomie' van 
Dorus Gerritse gelezen. Er bleven ook verschillen en vragen. 

De eerste vraag is: 
"Gaat haptonomie over een uitvinding van een persoon, in casu 
Frans Veldman, waar deze zi jn recht op kan laten gelden of gaat 
haptonomie over een 'natuurlijk' gegeven en is de wetmatigheid 
daarin zo goed mogelijk door Frans Veldman beschreven." 

Indien het een 'natuurlijk' gegeven is dan is het vrij voor een ieder om 
er naar te kijken en een poging te doen het gegeven en de wetmatigheid 
ervan te beschrijven en de nog niet ontdekte wetmatigheden die er in 
verborgen zitten te ontdekken. Indien het een gegeven is, dan kun je er 
vanaf meerdere perspectieven naar kijken. Is het een idiosyncrasie van 
die ene mens dan is het het overwegen waard het ook bij deze ene 
persoon te laten . 

De tweede vraag is: 
" Is het denkmodel primair, of zijn de menselijke waarneming en de 
menselijke ervaring primair." 

Het is mijn mening dat haptonomie gaat over een nomos, een wetma
tigheid, van de hapsis, de ruimtelijke tast, die als gegeven los staan van 
zijn eerste beschrijver. Centraal in deze nomos staan de ervaring en 
waarneming van een persoon in relatie tot zijn omgeving, dat wil 
zeggen datgene dat de persoon als zijn omgeving, als niet-ik, ervaart. 

1) Dit is een reactie op het artikel van Doms Gerritse in He nr.3 1994 
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Ervaring is een begrip dat nadere beschouwing behoeft. Impliciet aan de 
menselijke ervaring zijn de categorieën werkelijkheid, waarheid') 
en waarde. 

Waarheid en Waarde 
Deze categorieën dekken elkaar niet maar impliceren of beïnvloeden 
elkaar. Bijvoorbeeld democratie is een grote waarde, het is een bepaalde 
mate van waarborg voor het bestaan van de rechten van het individu. 
Tegelijkertijd tast het echter het begrip waarheid a'in, essentie in demo
cratie is niet het vinden en handelen op grond van waarheid, maar aan 
de hand van de consensus van de meerderheid, met behoud van respect 
voor de minderheid. In de democratische parlementaire discussie wordt 
ook niet de waarheid getoetst maar de rechtmatigheid en de effectiviteit. 
Vaak wordt consensus van de meerderheid en effectiviteit voor waarheid 
versleten. Waarde en waarheid hoeven dus niet identiek te zijn. 

Het blijkt dat waarde sterk cultureel bepaald is. Het is voor een hindoe 
ondenkbaar dat je een koe kunt opeten, een koe is van hoge spirituele 
waarde voor de hindoe, voor de Nederlander wat minder. Behalve dan 
economisch. 

Onder islamitisch recht worden dieven zonder narcose handen afgehakt. 
Recht is goddelijk en dus van waarde. Daarna is de dief gelukkig want hij 
weet dat er recht gedaan is, recht en waarde zijn hier identiek. Iemand 
die zich onschuldig veroordeeld voelt, deelt niet in dit geluk. Waarheid 
en waarde zijn in landen waar het islamitisch recht geldt identiek en 
gebonden aan rechtmatig. In het westen hebben we moeite met deze 
waarde beleving 

Werkelijkheid 
Waarheid is deel van werkelijkheid, onwaarheid en illusie behoren 
echter ook tot de ervaringswerkelijkheid. De beeldwerelden zijn zelfs 
zeer belangrijk in het bepalen van het gedrag van de mens. Wat waar is 
of wat illusie is, wordt voor dagelijks gebruik door een intuïtie bepaald. 
We herinneren wat we gisteren deden en we 'weten ' dat dat een herin· 

I ) Waarheid kan drie dingen betekenen: de eerste is dat de inhoud van het 
woord met een waarneembare werkelijkheid overeen komt; de tweede is dat 
de inhoud van het woord deel is van een geïntegreerd geheel; de derde is 
voora l bekend in geloofskringen en houdt in dat iets waar is als er consensus 
over bestaat. 
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nering van de ware feitelijkheid is en niet de herinnering van de inhoud 
van een fantasie. 

Er zijn echter ook situaties, bijvoorbeeld na een droom, waarbij we niet 
weten of we dat nu gedroomd hebben of dat het echt gebeurd is, of het 
waar of niet waar is. Zowel de droom als het wakker zijn, geven het 
gevoel van werkelijkheid. Beiden zijn als ervaring waar en werkelijk. 
Innerlijk bestaat er kennelijk een niveau van ervaren waarbij we vanuit 
de ervaring zelf niet kunnen zeggen of het feitelijk ook waar is, of dat 
het alleen innerlijk waar is. Beide niveaus kun je werkelijk noemen. 
Beide niveaus constitueren mijn gevoel van werkelijkheid. 

Herinnering 
Een persoon zijn werkelijkheid wordt voor een groot deel door zi jn 
herinnering opgebouwd, ook door zijn waarneming, maar de waarne
ming wordt weer voor een groot deel door de herinnering bepaald. Het 
is daardoor niet zo gek dat herinnering als een heilig gebied voor de 
persoon is. Als een persoon zich iets als werkelijk herinnert dan voelt de 
persoon zich in zijn integriteit aangetast als de ander zegt dat dat niet zo 
is, dat de ander zegt dat je liegt. Dit terwijl geheugen-onderzoek aangeeft 
dat dingen verkeerd, dat wil zeggen niet-historisch, in beeld en tekst in 
je geheugen opslaan vrij normaal is. De begrippen waarheid en waarde 
worden gevat in het kader van werkelijkheid, met alle vergissingen die 
daarmee gepaard gaan. Werkelijkheid is datgene dat waarneembaar en 
ervaarbaar is, en hoe we het ons herinneren. Er is iets voor te zeggen om 
iedere inhoud van het bewustzijn als deel van de werkelijkheid te zien. 

Ervaring 
Waarheid en waarde lijn beide cultureel geconditioneerde manifestaties 
van de entiteit werkelijkheid en bewustzijn. Ervaring is het waargeno
men aspect van bewustzijn. Ervaring is door de tijd heen iets waarne
men als een meer of minder geïntegreerd geheel. Het betekent ook 
letterlijk door een landschap heen varen. Door de tijd heen een land
schap in je opnemen. Dit kan een buiten je liggend landschap zijn of 
een innerlijk landschap. De ervaring bouwt je werkelijkheid. Waarheid 
en waarde zijn daar deel van. 

Haptonomie beschrijft de relatie van de mens met zijn omgeving, het 
landschap waarin hij verkeert. Deze omgeving, zo blijkt in het werken 
met veranderde bewustzijnstoestanden, kan zowel een feitelijke buiten
wereld zijn als een innerlijke wereld, ervaren als omgeving. 
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Vanuit het humanistisch perspectief gaat de beschrijving van de relatie 
mens - omgeving in termen van ruimtelijkheid ook over het onthullen 
van waarde en diepte in de mens, het wezen van de mens. Hier komt de 
haptonomie veel concurrentie tegen van vele andere stromingen die 
zich met de essentie en het wezen van de mens hebben bezig gehouden 
en er zich mee bezig houden. Uit de haptonomische teksten blijkt echter 
niet dat er anderen over het wezen van de mens en de schepping 
schrijven en nadenken . Dit terwijl de haptonomie er wel prat op gaat 
voor de hele mensheid te spreken. 

Vanuit het perspectief, waar de haptonomie zich het meest mee ver
bindt, het humanistische, is het natuurlijk dat ervaring direct met 
waarde gevuld wordt. In onderscheid met de humanistische psychologie 
is in de transpersoonlijke psychologie de nadrukkelijke gegevenheid dat 
waarde en ervaring te onderscheiden zijn. Waarde is dan de selectie die 
het individu maakt uit zi jn mogelijke ervaringen. 
De haptonomie claimt, zoals Dorus Genitse ook doet, met een (enkel
voudig) mensbeeld alle wezenlijke facetten van het menselijke bestaan 
te beschrijven. Dit is een hoog doel en ook passend binnen de monisti
sche denkwijze van de existentialistische, fenomenologische en huma
nistische denkwijzen. 

Mensbeeld 
Het hebben van een mensbeeld is echter een interpretatie van de erva· 
ren werkelijkheid van de mens, en kun je voorzover het aan de haptono
mie gebonden is een haptologie noemen. Een logos die op grond van de 
gegevenheden uit de haptonomie ontstaat. 
Deze logos is de mythe die de ervaringswerelden in een zinvolle eenheid 
moet samenvoegen. Dit gebeurt binnen de westerse wereld en daarmee 
ook in de haptonomie bij voorkeur met het monistische mensbeeld. 
Hier zijn uitzonderingen op zoals bijvoorbeeld in de transpersoonijke 
psychologie. 

Dit verschil in mensbeeld betekent niet dat de haptonomische fenome· 
nen plotseling veranderd zijn, wel dat het kader een andere is en de 
mythe waarin het een zingeving krijgt en zijn waarde heeft een andere 
is. Ondanks het verschil in mensbeeld is mijn waarneming dat de 
nomos van de hapsis ook bij verandering van mensbeeld, van toepassing 
is. De logos van de haptonomie soms echter enige aanpassing behoeft. 
Op transcultureel niveau kun je zeggen: De monistische denkwijzen 
sluiten grote groepen mensen uit die niet zo onder indruk zijn van onze 
monistische mensopvatting, zoals de boeddhisten, de hindoestanen, 
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shintoïsten Gapanners), dit tenvijl de haptonomie wel claimt voor de 
gehele mensheid toepasbaar te zijn. 

Bewustzijn 
Wat bij de monistische opvatting past is de impliciete gelijkstelling van 
affect en ervaring, en, waarde en ervaring, waardoor het bewustzijn als 
oorspronkelijke categorie buiten de boot valt. Een groot verschil tussen 
de niet westerse en westerse filosofieën is de functie van het bewustzijn. 
In net westen is bewustzijn een produkt van de materie en evolutIe, en 
bestaat dus niet als zelfstandige categorie. In oosterse filosofieën is de 
materie een produkt van het bewustzijn en is materie geen zelfstandige 
categorie. 

De transpersoonlijke psychologie in het Westen blijft hier neutraal in en 
gaat er vanuit dat zowel materie als bewustzijn fundamenteel zijn voor 
de menselijke ervaring. Beide zijn zelfstandige categorieën en essentieel 
om te onderzoeken als constituerend voor het wezen van de mens. Deze 
aanname betekent dat er een bewustzijnsonderzoek mogelijk is vanuit 
onderscheiden perspectieven, hetgeen in de humanistische opvatting 
over bewustzijn, zijnde het produkt van een ontwikkeling en evolutie, 
maar beperkt mogelijk is. 

Diepte 
In dit bewustzijnsonderzoek vanuit het transpersoonlijke model, blijkt 
dat de mens verschillende dieptes en essenties kent, verschillende 
authenticiteiten kent, hij echter vaak wel vertrouwder is met het ene 
aspect dan met het andere. Hierbij dient opgemerkt te worden dat diepte 
niet veel zegt over een voorwerp of gevoel maar een informatie geeft 
over het perspectief. Diepte is aan perspectief gebonden, het zegt iets 
over de positie waar de persoon zich mee identificeert. In de transper
soonlijke psychologie zie je dat deze identificaties gebonden zijn aan 
COEX systemen. 1) 

1) COEX: Systems of Condensed Experience. Systemen van gecondenseerde 
ervaring. Dit zijn ervaringssytemen waar je notie van werkelijkheid, waarheid 
en waarde in georganiseerd zijn. Een mens heeft een aantal COEX'es die hij in 
zijn leven opbouwt, daaraan gebonden zijn verschillende perspectieven en 
daarmee verschillende dieptes, zoals het verschijnsel diepte aan perspectief 
gebonden is en niet aan subject of object. 
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Ook in de Jungiaame wereld zie je dat er een identificatie van een 
persoon met een pool van een archetype is. Een mem heeft echter de 
mogelijkheid van identificatie met verschillende archetypes, die allen als 
authentiek ervaren kunnen worden. 

Cognitieve Dissonantie - E.LT. 
En de monistische opvatting over de mens bestaat er grote moeilijkheid 
om een accepterende deelname in buiten persoonlijke ervaringen te 
ontwikkelen, als er identificaties met mythische, rituele, of archetypi. 
sche of spirituele werelden optreedt. Deze moeilijkheid kun je schuiven 
onder de noemer Cognitieve Dissonantie. De monistische opvatting 
over de mens, en daarmee zijn wezenlijke ervaringen, maakt het duide
lijk dat er ook maar één diepte kan zijn, er is toch ook maar één perspec
tief. Je kunt dat de gijzeling van de ervaring en de beleving noemen. 
Door geen concept te hebben voor een wezenlijke meervoudigheid van 
het wezen van de mens moeten ervaringen die deze meervoudigheid 
betreffen buitengesloten worden. Gebonden aan de cognitieve dissonan
tie is het mechanisme dat E.L.T. heet, de 'Error of Logical Typing', de 
vergissing in logische typering. In een E.L.T. plaats je verschijmelen in 
categorieën waar ze niet thuis horen, bijvoorbeeld verlies van lichaams· 
grenzen, of het gevoel van de persoon zich een ander te voelen, onmid
dellijk in psychiatrische categorieën te willen beschrijven in plaats van 
ook mogelijke spirituele ervaringen in ogenschouw te nemen, waarin dit 
betrekkelijk normale verschijnselen zijn. 

Het is dunkt me een uitsluiting en verarming om kern en essentie tot 
een enkelvoudig iets te vernauwen. Deze opvatting is geen ontkenning 
van de waarde en belangrijkheid van de idee kern, wezen, authentiek, 
integratie ... het zegt alleen dat de monistische opvatting een uitslui· 
tende opvatting is, die door de uitsluiting een ontkenning is voor 
essentiële wezenlijke ervaringen die niet in het monistische concept 
passen. 
Authentiek is kennelijk datgene dat uit die éne diepte komt. Dit is in het 
directe contact met archetypische en mythische ervaringen niet over· 
eind te houden. 

Voor de duidelijkheid: Het bovenstaande gaat over een verschil in 
mensopvatting, niet over een verschil in haptonomie, de wetmatigheid 
van de ruimtelijke tastzin. Het gaat over welke ervaringen worden als 
geldig aangezien, de persoon bevestigend en constituerend en welke 
ervaringen worden daar niet voor toegelaten of worden als negatief 
gezien. 
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Wurgende ineffectiviteit 
De verandering van mensbeeld heeft voor de praktijk een aantal impli
caties: 

Bij de verwachting die bij de hulpvraag aan een haptotherapeut past, 
kan ik me naast verlost willen worden van de wurggreep van de effecti
viteit, zoals Dorus Gerritse die beschrijft, ook goed voorstellen dat de 
cliënt hulp wil hebben om aan de wurgende in-effectiviteit te ontko
men, die ontstaat door de morele dwang authentiek monistisch te 
moeten handelen en beleven, een vordering waar een mens vanuit 
zijn andere dieptes geen kant mee op kan. 

Deze andere ervaringsvelden gaan dan protesteren door deze authentie
ke acties te ondermijnen en daarmee de monistische idee over het wezen 
van de mens en zijn authentieke acties uit zijn ene diepte er onder uit te 
halen. 

Dit is misschien wat hard gezegd, maar wel een ervaringswerkelijkheid 
als je je in je waarnemingswerkelijkheid niet laat opsluiten door het 
paradigma van de monistische wezenskern en de daaruit voortspruiten
de éénduidige wezenskern van de authenticiteit van de persoon . 

Wat is Haptonomie 
De vraag: wat is haptonomie dient naar mijn mening ook de vraag in te 
houden: welk mensbeeld wordt er gehanteerd, welke logos en daarbij 
welke mythe wordt er gehanteerd omtrent het verschijnsel mens. Deze 
vraag is bepalend voor welke werkelijkheden acceptabel gevonden 
worden als bij een geïntegreerde authentieke mens behorend. 

Deze vraag is ook van belang voor het model van therapeutisch hande
len dat gehanteerd wordt. In het monistische denken gaat het over 
ontwikkeling van de mens naar persoon . Individuatie is de ontwikkeling 
tot een zich verwezenlijkende persoon , die ene essentie die deze bijzon
dere mens is, moet hij zo helder mogelijk gaan leven. Dit gebeurt door 
een proces van transities. De opeenvolgende ontwikkelingsstadia waar 
een mens in zijn leven door heen moet. 

In de transpersoonlijke psychologie wordt ontwikkeling gezien als een 
niet-lineair proces, niet het doorlopen van verschillende stadia maar het 
deelnemen in een transformatief proces, het Opus Magnum, waarbij de 
aanwezige diepte van de mens zich structureel verandert in een andere 
diepte van de mens. 
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Het meerduidig en multipel stellen van het wezen van de mens is geen 
ontkenning van het monistische mensbeeld. Dat een mens zich bij 
voorliefde voor zijn eigen idee bewust wil zijn van een éénduidige kern 
is een zeer wijdverbreide neiging, hoeft voor de waarnemer of in andere 
culturen echter nog niet de algemeen geldende waarheid te zijn. 

Verandering van mensbeeld maakt de verschijnselen van de haptonomie 
nog niet anders, alleen de mogelijkheid van de interpretatie van de 
ervaringen en de ordening die je aan ervaringen geeft verandert erdoor, 
niet de haptische lijfelijke verschijnselen. 
\oVat wel verandert zijn concepten over gezag en macht, indicaties wat is 
bevestiging, wat is belasting, niet de importantie van belasting en 
bevestiging, wel wat versta je eronder en hoe ga je er mee om. 
Wat ook verandert is je functie als therapeut en de idee wat menselijk 
is ...• wat menselijk zijn in je beroep is ... 

Individuatie; in het humanistische mensbeeld kun je dit zien als een 
ontwikkelingsbeeld. waarin de mens in verloop van tijd tot de onthul
ling, de verwezenlijking van zijn ene wezen in de wereld komt. In de 
transpersoonlijke psychologie zie je dat individuatie om een transfor
matie proces gaat, waarbij per definitie de kern door de transformatie 
verandert. en de diepte dus niet dezelfde of die ene diepte blijft. of niet 
een vaste diepte is die onthuld wordt, maar een veranderend ervarings
veld met steeds een andere diepte. 

Haptonomie en religie 

Otto H uizinga 
Enschede. Oktober 1994 

Wat een opluchting om de woorden haptonomie en religie naast elkaar 
te zien staan in het artikel van Peter Zandvliet in het septembernummer 
van Haptonomisch Contact. Ook Otto Huizinga heeft eerder deze relatie 
genoemd in een artikel. Ik weet dat vele haptonomisch geschoolden op 
zijn minst geboeid zijn door de relatie tussen haptonomie en spiritu
aliteit, zo niet ermee worstelen. 
Toen ik 14 jaar geleden (te) enthousiast aan anderen vertelde over het 
fantastische wat ik ervaren had, door met haptonomie in aanraking te 
komen. werd er af en toe meewarig naar me gekeken en regelmatig tegen 
me gezegd dat ik zweefde. Dat deed pijn en heeft me veel geleerd over 
wát ik hóe tegen wié kon zeggen. maar het heeft me nooit tegengehou
den . 
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Als ik later in 'haptonomie-kringen' vragen stelde over de relatie hapto· 
nomie-religie, werd er af en toe meewarig naar me gekeken en regelma
tig tegen me gezegd dat ik zweefde (wat soms ook zo was). Dat deed pijn 
en heeft me veel geleerd over wát ik hóe tegen wié kon zeggen, maar het 
heeft me nooit tegengehouden. 

We weten allemaal dat we ziek kunnen worden van een ontkende, in 
het donker gehouden emotie, dat het je tegenhoudt in het proces van 
heel worden. (Natuurlijk kan het ook heel functioneel zijn om het wel 
in het donker te houden.) Datzelfde geldt voor gevoelens die te maken 
hebben met het zoeken naar onze spiritualiteit, met de verticale verbin
ding. Als we die in het donker houden krijgen we er ook last van. 

Ik herinner me een college van Anne·jan dat me diep heeft geraakt. Hij 
tekende een mens op het bord en een grafiek ernaast. Hoe dieper de 
mens de aarde in kan, hoe hoger hij ook naar de hemel kan. (mijn 
woorden) Dit was zo herkenbaar. Stond dit niet ook, in andere woorden, 
in heel veel boeken op de esoterische plank? Gaat dit niet over ont
plooiing van het volledige Zelf, dat steeds verder plaats kan vinden, als 
ons 'kleine ikje' geofferd wordt op het kruis dat in ons zit . Gaan die 
boeken over de zoektocht naar de heilige graal daar ook niet over? 
Kortom, wordt de verticale verbinding waar de mens, zolang hij bestaat, 
mee bezig is, niet prachtig aangevuld met de horizontale verbinding, 
waar de haptonomie 'meester' in is? 
Natuurlijk zijn er veel valkuilen als we hierover gaan praten, schrijven, 
uitwisselen. Die valkuilen maken we toch ook iedere dag mee in ons 
werk? 
Als we deze relatie niet bespreekbaar maken, betekent dat niet dat het er 
niet is. Ik pleit voor licht erop, zodat ook helder wordt waar we eigenlijk 
bang voor zijn . Om terecht te komen in de 'alternatieve hoek'? Onze 
plek is mijns inziens juist zo mooi in het kruis tussen alternatieve 
'zwevers' en de medische wereld van 'eerst bewijzen, dan geloven'. 
(Sorry, ik chargeer even.) 
Kortom ik pleit voor een JA op de vraag van Peter Zand vliet of binnen 
hapto-therapeutische situaties iets met deze vragen moet gebeuren. 

Marli de jonge·Lindeboom 
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(Advertentie) 

Peter Zwiers Haptonomie 
Trainingen, Opleittingen! lEegeleiding 

LI! l ' . 
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..... Organiseert dit seizoen, 
naast de lopende 
Haptotherapie-opleiding en 
Basisopleiding, 
meerdere activiteiten ...... . . 

Cursuspaats: Amersfoort 
Groepsgrootte: 12-25 

We vinden het leuk als u komt kennismaken met onze opleiding. 
Wij organiseren daarom op woensdag 21 december een avond, met als 
thema: 

(BE)STAAN EN (BE)WEGEN 
"Als je doet wat je altijd deed, zul je krijgen wat je altiid kreeg -

zodat u dan zelf eens de sfeer van onze opleiding kan meemaken. 
De cursusleiders van de diverse opleidingen zullen voor informatie 
aanwezig zijn; evenals een aantal cursisten van de lopende Haptotherapie 
opleiding. 

De avond wordt gehouden i n Congrescentrum 'De Eenhoorn', Dil lig liegenover Centraal Station 

Amersfoort . De koffie slaal klaar om 19.30 uur, hel inhoudelijke deel begint om 20.00 uur. 
Graag even telefonisch of schriftelijk bericht als u komt! 

Mocht u vooraf al iets willen lezen over onze opleiding, dan kunt u het 
'informaffeboek vervolgopleidingen' aanvragen op ons post- adres. 

Voor de komende maanden staan de volgende cursussen definitief op het programma" 
• Een 2-daagse cursus -BewegingsanaJyscM op 12 en 13 januari 1995. 
~ Een 4-daagse cursus '\oVaarnemenM op 161 17 februari en 11 /12 mei 1995 . 
.. Een nieuwe 3- jarige Haplolherapie opleiding statt in maart 1995 . 
• De 1-jarige opleiding Haptonomie en Sport. 

Op aan vraag, organiseren we ook de cursussen: 
.. Adem en expressie 
.. Haptonomische aspecten in de fysiotherapie 
.. Casuïstiek·avond en. 

Postadres: Donkervoorterweg 17; 3771 RR Barneveld; 03420·91228 
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AGENDA 1994/1995 

PLAATS ACTIVITEIT TIJD 

DECEMBER 
10 Stadskasteel Workshop 'op het lijf 10.00 uur 

Oudaen, Oude geschreven', ter gele- tot 17.30 
Gracht 99, genheid van het vijf- uur 
Utrecht jarig bestaan van HC 

15 Stadskasteel 'Making mistakes and 20.00 uur 
Oudaen having fun', lezing 
Utrecht door Jan Andreae 

(Voor info zie VC) 

21 Congrescentrum (Be)staan en 19.30 
de Eenhoorn (be)wegen 
Te Amersfoort Thema-avond 

(Zie adv. Peter Zwiers) 

JANUARI 
19 Stadskasteel Nieuwjaarsborrel 19.00 uur 

Oudaen gevolgd door lezing 20.00 uur 
Utrecht info volgt 

MAART 
11 info volgt Algemene ledenver-

gadering 
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Nederlandse Vereniging voor Haptonomie 

~ 
Aanmeldingsformulier 

Naam 

Adres 

Postcode 

Tel. werk 

Vrouw I man 

Geb. datum: 

Plaats: 

Privé: 

Meld zich aan als: 1) 

o lid (Een voltooide alfa-opleiding of een daaraan 
gelijkwaardige opleiding, of als student inge
schreven bij een opleiding haptonomie.) 

o belangstellend lid (Mensen of rechtspersonen, die zich als zoda
nig aanmelden bij het bestuur.) 

Huidig beroep 
: dienstverband/zelfstandig/groepspraktijk 

Gevolgde beroepsopleiding(en): 

Gevolgde opleiding(en) in de haptonomie 
Basisopleiding Haptonomie : Ja / Nee 

Indien ja, welke opleiding 
In welk jaar heeft u dit afgerond 

Opleiding tot haptotherapeut 
Indien ja, welke opleiding 

: 19 .. 

: Ja / Nee 

In welk jaar heeft u dit afgerond : 19 .. 

Van welke beroepsorganisatie(s) bent u lid: 

De kosten van het lidmaatschap zijn inclusief toezending van het tijd
schrift en bedragen f 130,- voor 1994. (Onder voorbehoud) Wilt u met 
betalen wachten totdat u een accept-giro toegestuurd krijgt . 

Datum: Handtekening: 

1) Aankruisen wat van toepassing is. 
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De Nederlandse Vereniging voor Haptonomie stelt zich ten doel de com
municatie te bevorderen tussen hen die in de haptonomie zijn geïnteres
seerd en/ of opgeleid, en da t in de breedst mogelijke zin. 

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

De vereniging tracht haar doel te bereiken door: 

a. het bevorderen van onderling contact tussen de leden middels sa
menkomst 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 zijn 
voor het bevorderen van de kennis van en de bekendheid met de 
haptonomie. 

De vereniging kent: 

a. gewone leden, met tenminste een basisopleiding in de haptonomische 
beginselen en fenomenen; 

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 bij het bestuur. 

De vereniging kent drie commissies: 

a. De Voorbereidingscommissie organiseert lezingen en workshops in 
het kader van uitwisseling en v isie ontwikkeling. Contactpersoon: 
Noud van Poppel: tel. 020-6730655 (prive) en 020-6624206 (werk). 

b. De Contactcommissie wil randvoorwaarden scheppen ter bevorde
ring van de communicatie, zowel binnen als buiten de vereniging. 
Contactpersoon: Marli de Jonge-Lindeboom, tel. 010-4186342. 

c. De Redactiecommissie stelt dit tijdschrift samen. 

De vereniging kent een bestuursvorm met vertegenwoordigers uit de com
missies als bestuursleden naast een dagelijks bestuur. Contactpersoon van 
het bestuur is lrene Sibbles-Verbrugge, tel. 03438-16911. Voor financiële 
zaken kunt u contact opnemen met de penningmeester Leni Molhoek tel. 
03438-12837. 

De kosten van het lidmaatschap, (wijzigingen voorbehouden) inclusief 
de toezending van Haptonomisch Contact bedragen f130,- per jaar. De 
toegang tot de meeste activiteiten is voor leden gratis. Voor workshops 
e.d. wordt een aanvullende bijdrage gevraagd. 

Alle correspondentie die niet te maken heeft mei hellijdschrift, w.o. 
adreswijzigingen en aanmeldingen voor het lidmaatschap, opsturen 
naar. Secretariaat van de Nederlandse Vereniging voor Haptonomie 

De Otter 29; 7414 HZ Deventer; Tel. 05700-43875 
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