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Van de hoofdredacteur 

Ooit, halverwege de jaren zeventig, zette ik mijn eerste schreden op het 
pad van de haptonomie. In de verbluffende lessen die ik toen kreeg, waren 
er enkele over toorn en vertoorn ing. Frans Veldman sr. - en naar ik meen 
me te herinneren ook Willem Pollmann - hielden betogen over die twee 
termen en met name over het verschil ertussen. In de toen door Veldman 
gebruikte terminologie was toorn een Niet-goed en vertoorning een Goed. 
Want toorn was statisch en vertoorning was dynamisch. Anders gezegd, 
vertoorning, het boos worden en boos geworden zijn, houdt een beweging 
in en bewegen is immers leven. Toorn daarentegen is een stilstaan in boos
heid en daar zit geen beweging in; toorn staat stil en is dus duidelijk niet
leven. Nu wilde (en wil) Veldman ook in zijn woordgebruik graag 'groots 
en meeslepend leven.' Voor de goede orde meld ik dat die term van Mars
man is, ik ken mijn klassieken. Naar zi jn zeggen had bijvoorbeeld mijn 
scriptie over Verdriet eigenlijk over Leed moeten gaan en ook in zijn brie
ven en geschriften schroomt hij niet bijna archaïsch aandoende termen te 
gebruiken voor redelijk alledaagse begrippen. Dat verschijnsel heeft zich in 
zijn opvolgende generatie ook enigszins vastgezet: ik ben ooit op mijn vin
gers getikt omdat ik zei dat een patiënt het 'lekker' vond, maar dat had 
natuurlijk moeten zijn {het als goed ervaarde.' 
Maar goed, ik bedoel te zeggen dat we soms dezelfde dingen bedoelen, 
maar het in andere, eigen woorden vervatten. Het kan niet zonder reden 
zijn dat er enige aandacht valt op het boos zijn binnen de haptonomie. Is 
dat nu Niet-goed en moet je dus in therapie of is dat een Goed en moet je 
derhalve juist ermee verder. Het hangt denk ik helemaal af van de bewe
ging die je ervaart. Blokkeert de boosheid je -ervaar je toorn - dan zou het 
goed zijn eens bij jezelf te rade te gaan of daar niet een oud zeer zit; merk je 
dat de boosheid je in beweging zet - ben je vertoornd - dan weet je eigen
lijk wel wat je te doen staat. Met die beweging kun je tegelijkertijd naar 
binnen en naar buiten. Het ligt helemaal aan jezelf welke richting je kiest. 
de uitkomst ervan zal je ook zelf moeten ervaren, je bent er zelf verant
woordelijk voor. 
leder mens is immers uniek en heeft voor die uniekheid de prijs te betalen: 
eigenstandigheid, zelfstandigheid kost iets, maar minder dan afhankelijk
heid en volgzaamheid, die kosten op de lange duur veel meer. 
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Welke prijs betalen we voor dat uniek zijn? Ook hier weer een valkuil. 
Wanneer uniek zijn blokkeert en tot stilstand brengt, kost het op de lange 
duur geloofwaardigheid en leidt tot eenzaamheid. Wie zichzelf uniek acht, 
zonder zich met anderen te verbinden, kent alleen volgelingen, dwingt tot 
horigheid, luistert niet meer. Die mens is in wezen een eiland geworden. 
Wie zichzelf als uniek in samenhang met de mensheid acht, staat in het 
leven en beweegt zich voort in een archipel. Die heeft wellicht ook volge
lingen, maar die zijn in staat tot zelf-bewegen. Zo iemand kan luisteren en 
doet dat ook. Zo iemand heeft weet van het verleden dat hem gevormd 
heeft en weet van de toekomst waar hij mede vorm aan geeft. Die staat in 
het heden, in het hier en nu zonder statisch te zijn . Als een boom, stevig 
geworteld, maar met beweeglijke takken. Die waait met alle winden mee, 
maar blijft zichzelf in grote veerkracht .. De tragiek van de hele groten is dat 
ze zo met hun hoofd in de wolken zitten dat ze geen voet meer op de aarde 
hebben. Overigens is de tragiek van de kleinen dat ze zo vast aan de aarde 
zitten dat ze de wolken nooit bereiken. 
Ergens daartussen, bewegend tussen hemel en aarde, daar is mijn plaats. 
Vooral bewegend, me verheugend, me vertoornend, mezelf. Weten wat me 
beweegt en daarmee werkend. Soms in therapie, soms in zelf-analyse. 
Wat dat betreft wens ik iedereen een beweeglijk jaar toe, een bewogen le
ven. 
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In naam van het kind 

Ingrid Ram 

Op 16 november 1996 werd in Vaalbeek, nabij Leuven (België) een studie
dag gehouden 'In naam van het kind.' Gaby Stroecken, psychotherapeute 
en voorzitster van de Vereniging 'Perspectief van het m.iskende kind' deed 
daar een beroep op ouders, hulpverleners, instellingen kortom allen die 
zich bezighouden met de belangen van het kind, om het op te nemen voor 
de affectieve belangen van het kind. Haar uitgangspunt is dat als allen die 
met kinderen omgaan contact hebben met het eigen miskende kind in 
zichzelf, zij ook sensitiever en empathischer kunnen reageren op het kind 
buiten zichzelf. 
Met de zaak Dutroux is er de laatste maanden in België veel aandacht be
steed aan de verdwijning, mishandeling en het vermoorden van kinderen. 
" De kwantiteit van de aandacht is enorm geweest, maar de kwaliteit stond 
echter vaak in schril contrast," zegt Gaby Stroecken hierover. IIMensen 
spreken over hun kinderen als 'het dierbaarste wat ze hebben.' Bedoelen ze 
daarmee, 'datgene wat ze nodig hebben om te kunnen leven, datgene wat 
zin geeft aan hun leven. Baren we een kind dat onze leegte en ons gemis zal 
vullen, dat de vervulling is van eigen gemiste kansen of zetten we een mens 
op de wereld die mag delen in de overvloed van ons vervulde bestaan," 
vraagt zij zich af. "Zolang kinderen dienen als compensatie voor eigen on
volJedigheid, voor eigen gemis, zullen kinderen misbehandeld en mishan
deld worden, binnen en buiten het gezin. De tragiek en de moeilijke accep
tatie van deze zienswijze ligt in het feit dat ouders en opvoeders ook eens 
miskende kinderen zijn geweest en dat daarom de waarheid verdoezeld en 
gecamoufleerd moet worden." 
Gaby Stroecken heeft in haar boek 'Het miskende kind in onszelf' uitvoerig 
beschreven hoe ieder me ns in meer of mindere mate vanaf zijn prenatale 
bestaan verwond en gekrenkt raakt door de miskenning van zijn natuurlij
ke verwachtingen. De levenslust die gebaseerd is op contact met het echte-
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ik raakt daardoor geblokkeerd. Een onecht- of aangepast-ik wordt gevormd 
doordat het kind zijn diepste gevoelens en verlangens leert verhullen en 
zijn ouders idealiseert . Dit wordt in gang gezet door het miskennen van de 
natuurlijke behoeften van het kind door de ouders/opvoeders. De uitweg 
voor dit onechte·ik, die Gaby ook in haar boek beschrijft, houdt een proces 
van bewustwording en verwerking in. Een rouwproces over het verlies van 
het echte-ik. 

Het boek is vanuit een ideale situatie geschreven. Veel ouders kunnen zich 
schuldig gaan voelen over hetgeen ze hun kinderen hebben aangedaan. 
(Zonder zich daarbij te realiseren wat henzelf is overkomen.) Gaby Stroee
ken zegt daarover: IISchuldgevoel is niet iets wat ik een ander kan aanpra
ten. Het heeft veel te maken met de maatschappij waarin falen en fouten 
maken niet meer toegelaten is. Als je geen fouten mag maken dan ga je 
allerlei rare sprongen maken om die fouten te camoufleren . Dat veroof
zaakt schuldgevoelens. Als je je fouten onder ogen kan zien dan kan je 
weer verder ontwikkelen." 

Het belangrijkste onderdeel van de studiedag was het presenteren van een 
manifest met 'de affectieve rechten van het jo nge en ongeboren kind.' Ga
by Stroecken richtte zich daarbij niet alleen tot het kind in het kind maar 
ook tot het kind in de volwassene. Het is de bedoeling om dit manifest (in 
1997) in Brussel aan de autoriteiten aan te bieden, voorzien van zoveel 
mogelijk handtekeningen. 

Als redactie van Haptonomisch Contact willen we dit manifest hier onver
kort opnemen omdat we vinden dat de inhoud zeer goed aansluit bij de 
uitgangspunten van de haptonomie. 
Alle lezers die nu denken: 'wat jammer dat ik het niet eerst wist dat er een 
studiedag over dit onderwerp was,' kunnen gerust zijn. Op 31 mei wordt 
deze studiedag opnieuw gehouden, maar dan in Nederland. De lokatie is 
nog niet bekend l maar informatie hierover kan verkregen worden bij Mw. 
J. van Rossum, tel.: 0488-451708. 
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Charter voor de affectieve rechten van het 
kind!) 

In naam van het kind 
'De rechten van het kind werden in 1979 geformuleerd door de Verenigde 
Naties. Waarom dan nog een nieuw charter uitbrengen? Enerzijds omdat 
de VN vooral het accent legt op maatschappelijke rechten, anderzijds 
omdat zij het zeer jonge kind over het hoofd ziet. 
Dit charter richt zich op de affectieve rechten van het jonge kind. Kinderen 
hebben een natuurlijke behoefte aan een veilige gehechtheid, vooral het 
zeer jonge kind. Dit charter wil daarom de emotionele rechten vanaf de 
verwekking onderstrepen. Niet 'ouders hebben recht op een kind,' maar 
'het kind heeft in wezen recht op zijn natuurlijke en sensitieve ouders.' 

Ons uitgangspunt is: IKinderen die men respecteert leren respect; kinderen die 
men dient, leren de zwakkere dienen; kinderen die men liefJlee(t zoals ze zijn, 
leren ook verdraagzaamheid'. (A lice Miller. 

Dit charter richt zich op het kind en op dat wat het nodig heeft voor een 
gezonde ontwikkeling. Onder ontwikkeling wordt verstaan dat het kind 
zich kan ontplooien volgens zijn mogelijkheden. 
Vooral de eerste twee levensjaren zijn van cruciaal belang voor een gezon
de psychische, intellectuele en sociale ontwikkeling. Kinderen hebben 
recht op ouderfiguren, die hen een veilige, warme en hechte band bieden, 
die hen bescherming en ondersteuning geven. 

Dit charter richt zich niet tegen de vrouw, maar kiest voor het kind. 
Het wil de vrouw niet levenslang terug aan de haard brengen . Wij zien 
echter geen tegenstelling tussen de affectieve belangen van de man en de 
vrouw met die van het jonge kind. Dit charter moet op een goede manier 
vertaald worden in maatschappelijke hervormingen, die recht doen aan de 
affectieve belangen van moeder en kind, én de maatschappelijke positie 
van de vrouw. In naam van het kind! 

I ) Verantwoordelijk uitgever: Mw. G. Stroecken, voorzitter van de VZW, 
Platte Lostraat 418, Kessel-lo (België). Het charter is hier ook te bestel
len. Vanuit Ned. tel: 00-3216350546. 
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Charter voor de affectieve rechten van het jonge kind 

Elk kind heeft recht op een natuurlijke verwekking. 
Elk kind heeft recht op een veilig en ongestoord prenataal leven. 
Elk kind heeft recht op een natuurlijke geboorte. 
Elk kind heeft recht op borstvoeding. 
Elk kind heeft recht om in de armen van zijn moeder te zi jn . 
Elk kind heeft recht op beschikbare en responsieve ouders. 
Elk kind heeft recht op het be/even van zijn eigen gevoelens. 
Elk kind heeft recht op het uiten van zijn eigen behoeften. 
Elk kind heeft recht op een lic/tamelijke en psychische integriteit. 

Elk kind heeft rech t op een natuurlijke verwekking 
Alhoewel de psychologie van het allervroegste leven nog een speculatief 
karakter heeft, zijn er toch ernstige aanwijzingen dat de verwekking de 
eerste stap is in onze psychische ontwikkeling. Tijdens de verwekking 
wordt al dan niet een voorbereidend klimaat geschapen voor een liefdevol
le verwelkoming. Deze verwekking houdt de boodschap in aan het kind: 'je 
komt in ons leven, je mag er zijn en je bent welkom.' De omstandigheden 
waaronder de conceptie plaatsvindt kunnen een bepalende invloed heb
ben op de ontwikkeling van een basaal gevoel van aanvaard en bemind te 
zijn. Elk kind vraagt vanaf zijn conceptie erkend en bemind te worden. Wij 
pleiten dan ook voor een liefdevolle en natuurlijke verwekking, in het 
belang van de eerste stap in een gezonde psychische ontwikkeling. Voor 
ons ligt er een wereld van verschil tussen het liefdevol 'kri jgen' van een 
kind en het verrationaliseerde 'nemen' van een kind. 
Wanneer de verwekking plaatsvindt in een sfeer van geweld of misbruik, 
wanneer de verwekking niet de keuze is van de verwekkers, of wanneer de 
verwekking het gevolg is van kunstmatig ingrijpen, bestaat de kans dat 
deze omstandigheden leiden tot de inprenting van eerste gevoelens van 
onthechting, van er niet mogen zijn. Rond de conceptie is nu veel moge
lijk, zeker in medisch-technische zin; wij stellen vraagtekens bij de emotio
nele consequenties voor het kind van een onnatuurlijke en technische 
verwekking, buiten het lichaam van de vrouwen zonder de affectieve 
betrokkenheid van haar partner. In deze zijn we ons bewust dat dit voor 
vrouwen en hun partners tot diepgaand verdriet kan leiden indien van het 
verlangen naar een kind afgezien moet worden. 

Wij pleiten voor het recht op een natuurlijke verwekking in het lichaam van de 
vrouw, vanuit een liefdevolle relatie met haar partner. 
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Elk kind heeft recht op een veilig en ongestoord prenataal 
leven 
De prenatale psychologie heeft aangetoond dat het ongeboren kind een 
zeer sensitief en actief reagerend wezen is. Het ongeboren kind is een we
zen met gevoelens, herinneringen en bewustzijn. Het doet indrukken en 
ervaringen op in de baarmoeder, vooral in wisselwerking met de moeder. 
Zij is de belangrijkste bron van zijn ervaren. Haar houding ten opzichte 
van haar kind en ten opzichte van de wereld, heeft een doorslaggevende 
invloed op de gevoelswereld van de foetus. Vooral zijn basisgevoel van 
vertrouwen en van er mogen zijn, worden in deze periode gevoed. Hij kan 
lust- en onlustgevoelens ervaren. Een veilig en ongestoord leven in de baar
moeder is noodzakelijk voor een gezonde basis voor het gevoelsleven van 
het kind. Een bewuste en positieve keuze voor het affectieve kleven van het 
kind draag bij aan zijn ontplooiing als foetus en later als kind en volwasse
ne. 
Dit veiJig en ongestoord ervaren in de baarmoeder kan verstoord worden. 
Er zijn verschillende bedreigingen die het welbevinden in de baarmoeder 
ondermijnen. Roken en andere verslavingen beïnvloeden de foetus in ne· 
gatieve zin. Onnodige inbreuken op de leefwereld van de foetus, via me
disch-diagnostische ingrepen vormen een bedreiging voor de foetus. Tech
nische ingrepen in het leven van de foetus leiden tot gevoelens van bedrei
ging; kwetsbare grenzen worden niet gerespecteerd. Chronische stress bij 
de moeder kan het basisgevoel van veiligheid en geborgenheid onder druk 
zetten. Ook haar houding ten opzichte van de zwangerschap wordt door 
de foetus ervaren. Verwerping en ambivalentie leiden tot emotionele on· 
veiligheid bij het ongeboren kind. 

Wij pleiten voor het recht op een prenataal leven dat niet gestoord wordt door 
emotionele (stress, ambivalentie en verwerping) en fysieke (onnodige medische 
illgrepen, roken, verslavingen bedreigingen van buitenaf. 

Elk kind heeft recht op een natuurlijke geboorte 
Het ongeboren kind bereidt zich voor op de geboorte; het neemt het initia
tief tot het op gang brengen van het geboorteproces. Het kind neemt daar
voor zijn tijd; het bepaalt zelf wanneer het geboren wil worden. Wanneer 
het is uitgerijpt, klaar om de 'goede plek' te verlaten. Geboren worden is 
een proces waarbij er een actieve wisselwerking bestaat tussen moeder en 
kind. Daarbij kan het kind niet zonder de emotionele ondersteuning van 
zijn moeder; het kind heeft haar nodig om zijn weg te gaan. Alhoewel de 
geboorte het eerste loskomen van de moeder inhoudt, kan het kind nog 
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niet zonder haar steun en bescherming. De geboorte op zichzelf is een 
overweldigende gebeurtenis, die het kind nooit zal ontgaan. 
Deze gebeurtenis hoeft echter niet per definitie traumatiserend te zijn . 
Wij pleiten voor een natuurlijke en kindvriendelijke bevalling zonder ge
weId, zonder forceren . Hoe het kind wordt geboren bepaalt voor een groot 
deel de wijze waarop en richting waarin het zich, in psychologische zin zal 
ontwikkelen, hoe he t kind de wereld om hem heen tegemoet zal treden . 
Dat veel mensen een traumatische geboorte hebben gehad betekent echter 
niet dat de geboorte op zichzelf traumatiserend is. De mens is uitgerust om 
goed geboren te worden, zowel de vrouw als het kind. 
Echter, de medicalisering van de geboorte in onze cultuur heeft geleid tot 
het nagenoeg verdwijnen van een natuurlijke geboorte. De medische risi
co's lijken te verkleinen, de psychische risico's nemen daarentegen toe. 
Keizersnedes, epidurale bevallingen, opgewekte bevallingen blijken niet 
zonder gevolgen te blijven voor het kind. Veelal blijken deze kinderen later 
motorische, intellec tuele en emotionele handicaps te vertonen. Zo blijken 
bijvoorbeeld kinderen die via de keizersnede geboren zijn een diep verlan
gen naar lichamelijk contact te blijven koesteren; ook ervaren zi j moeili jk
heden met begrenzing. 

Wij pleitelI voor het recht op een natuurlijke bevalling, zonder geweld, met de 
uiterste temghoudendheid met betrekkillg tot ingrijpen ill ilet geboorteproces. 

Elk kind heeft recht op borstvoeding 
Moedermelk is de beste babyvoeding; borstvoeding krijgen is de beste ma
nier om gevoed te worden. Borstvoeding komt niet alleen tegemoet aan de 
fysiologische behoefte van het kind, het is ook een bijzondere, onuitwisba
re en intieme belevenis voor het kind. Moeder en kind hebben borstvoe
ding nodig om een goede affectieve band op te bouwen. Lichamelijk con
tact voor de baby is wat water en zon zijn voor de planten. 
Samen met de moedermelk neemt de baby de nabijheid van zijn moeder in 
zich op. Daarmee is borstvoeding een affectief en interactief gebeuren tus
sen moeder en kind. Het is een noodzakelijke stap in de vorming van een 
hechte band tussen hen. Het intieme lichaamscontact leidt tot een verster
king van hun onderlinge affectieve band. Bovendien is borstvoeding geven 
een natuurlijke manie r om de behoefte van het kind te leren kennen. 
Borstvoeding geven lijkt steeds meer vervangen te worden door fl essenvoe
ding. Flessenvoeding is minder gezond en beschermt het kind minder te
gen infecties en allergieën. Vooral blijkt dat moeders die geen borstvoeding 
geven op een andere manier in het moeder-zijn staan . Ze zi jn vaak ambiva-
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lenter tegenover hun moederrol. Het kind voelt deze ambivalentie; het 
voelt aan dat zijn moeder het moeilijk heeft hem te voeden, er voor hem te 
zijn als het honger heeft. Deze ambivalentie kan de noodzakelijke gehecht
heid tussen moeder en kind schaden. Een te vroege onthechting kan het 
kind confronteren met gevoelens van verlatenheid. 

Wij pleiten voor het recht op borstvoeding, zolang het kind er behoefte aan heeft. 

Elk kind heeft recht om in de armen van zijn moeder te zijn 
De eerste maanden na zijn geboorte heeft het kind vooral behoefte aan de 
lichamelijke nabijheid van zijn moeder. Het kind ervaart nog geen 'ik' al
leen nog maar een 'wij'. De lichamelijke en geestelijke symbiose van de 
moederschoot wordt in de eerste levensmaanden nog in grote lijnen door
gezet. Alhoewel hij door de geboorte een eerste stap heeft gezet in het losla
ten van zijn moeder, kan hij nog niet zonder haar aanwezigheid, steun en 
bescherming. De baby verwacht geen levenloos wiegje; daar is hij niet op 
voorbereid, die sprong is te groot. Hij verwacht in de armen van zijn moe
der te zijn. Haar directe, lichamelijke nabijheid geeft het kind een basaal 
gevoel van een eigen plek te hebben, die goed en veilig voelt, waar gebor
genheid en intimiteit heersen. 
Zijn vader kan een aanvulling zi jn maar geen vervanging betekenen voor 
dit lichamelijk contact, daarvoor is de baby nog te jong. 
Het ontbreken van een nieuwe veilige plek voor het jonge kind, na het 
verlaten van de baarmoeder tast het fundamen tele basisgevoel van vertrou
wen aan: vertrouwen is de beschikbaarheid van de moeder, diegene waar 
de baby zich nog symbiotisch mee verbonden voelt. Daarmee wordt ook 
het vertrouwen in de signalen en behoeften van hemzelf aangetast. Het 
zel.fvertrouwen komt onder druk te staan. Het ontbreken van de lichamelij
ke nabijheid van de moeder, in de eerste maanden van zijn leven, geeft het 
jonge kind problemen bij het latere loslaten van zi jn moeder. 
Wat hij niet of onvoldoende gekregen heeft kan hij niet goed loslaten. 

Wij pleiten voor het reclrt van het kind op voldoende en warm lichamelijk contact 
met de moeder in de eerste maanden van liet [even. 

Elk kind heeft recht op een eigen vader en moeder 
Wij zijn ervan overtuigd dat het kind de verwachting heeft dat zijn ouders 
ook zijn natuurlijke verwekkers zijn. Elk nieuw leven vraagt een biologi
sche continuïteit in zijn bestaan. Een continuüm, van generatie op genera
tie, is de basis voor een gezond biologisch en affectief leven. 
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Het kJnd heeft een behoefte zijn wortels te kenneni het wil zijn biologische 
moeder én vader ervaren. Als het kJnd zijn biologische ouders niet gekend 
en ervaren heeft, blijft dit ervaren worden als een gemis en gaat het kind 
later als volwassene op zoek naar zijn oorsprong. Zijn biologisch en emoti
oneelleven vraagt om continuïteit in zijn leven. Bovendien heeft het kind 
behoefte aan een moeder én een vader. Het wil zich kunnen identificeren 
met twee ouderfiguren. Zijn ervaringen met een vader en met een moeder 
maken zijn eigen identiteit. 
Door medisch-technologische ontwikkelingen zijn het krijgen en het heb
ben van een kind steeds meer gescheiden van elkaar komen te staan. De 
verwekkers van het kind hoeven uiteindelijk niet de opvoeders van het 
kind te zijn. De mannelijke verwekker kan zelfs ontbreken. Voor de worte
ling in het bestaan heeft dit negatieve gevolgen, die vooral later in het le
ven duidelijk worden. 
Het wegvallen van de vanzelfsprekendheid dat je ouders ook je natuurlijke 
verwekkers zijn, en dus jouw leven gewild hebben en voor jou zorgen, 
dreigt weg te vallen. Onthechting is het gevolg. 

Wij pleiten, in naam van het kind, voor het recht op een eigen, natuurlijke moeder 
én vader, waardoor meer garanties bestaan op een veilige en geborgen gehecht
heid. 

Elk kind heeft recht op beschikbare en responsieve ouders 
Het ongeboren en jonge kind moet volledig en onvoorwaardelijk kunnen 
vertrouwen op zijn ouders. Alhoewel de baby is uitgerust met een aantal 
overlevingsmechanismen, is hi j voor zijn fysieke en affectieve behoeften 
overgeleverd aan een zorgzame en liefdevolle omgeving. Hij heeft de mo
gelijkheid signalen af te geven; het is uiterst belangrijk dat hij responsieve, 
dat wil zeggen aanvoelende ouders heeft die zijn signalen herkennen en 
beantwoorden. Vooral in het eerste levensjaar is de moeder de primaire 
gehechtsfiguur van wie het kind beschikbaarheid verwacht. De baby ver
wacht haar aanwezigheid op het moment dat hij nood heeft aan haar be
schermende nabijheid. Zij vormt de onmisbare schakel in het opbouwen 
van zijn basisgevoel van veiligheid, geborgenheid, warmte en vertrouwen. 
Van de vader verwacht de baby pas geleidelijker zijn directe aanwezigheid; 
de baby heeft meer tijd nodig om een band met hem aan te gaan. Voor het 
kind is het belangrijk dat het liefde ervaart, niet dat zijn ouders denken dat 
ze liefde geven . 
Miskenning van de fundamentele behoefte aan bescherming en steun, 
ontstaat daar waar de ouders meer met zichzelf dan met hun kind bezig 
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zijn, daar waar ouders reageren vanuit hun eigen emotionele noodlijdend
heid en niet vanuit de behoeften van hun kind. 
Wij pleiten niet voor verwenning of overbescherming, maar wel voor het 
inspelen op de emotionele behoeften van het jonge kind, op het moment 
dat het daartoe de signalen geeft. Beschikbare en responsieve ouders vor
men een veilige basis die het kind toelaat zijn eigen mogelijkheden en zijn 
eigen begrenzingen te gaan ontdekken. 

Wij pleiten voor beschikbare en responsieve ouders die inspelen op de affectieve 
behoeften van het kind, op het moment dat het daartoe signalen geeft. 

Elk kind heeft recht op het beleven van zijn eigen gevoelens 
Wij zijn, vanuit onze heersende moraal, eraan gewend twee categorieën 
van gevoelens aan te leggen: positieve en negatieve. Echter, primaire ge
voelens kunnen op zichzelf niet 'goed' of 'slecht' zijnj het kind heeft ze en 
het heeft er behoefte aan om ze te uiten. Gevoelens geven uitdrukking aan 
een innerlijke beleving en deze is op zichzelf niet 'goed' of 'slecht.' Opde
len in categorieën heeft te maken met de ander; 'positieve' gevoelens zijn 
uitingen die bij de ander prettig overkomen; 'negatieve' gevoelens zijn 
uitingen die bij de ander onprettig, storend overkomen en die hem con
fronteren met zijn eigen onverwerkte emoties. Vandaar de neiging van 
volwassenen om het uiten van gevoelens te bestraffen. 
Wanneer het uiten van gevoelens belemmerd wordt, ontstaan er 'ongezon
de' uitingsvormen, namelijk emoties; emoties ontstaan als resultaat van 
onderdrukte gevoelens. Zo wordt 'boosheid' een waardevol aangeboren 
mogelijkheid, later vaak omgezet in destructieve agressie. De ouder heeft 
stevigheid nodig om met die gevoelens van het kind om te gaan. Een ster
ke, 'gezonde' opvoeder is niet bang voor de gevoelens van het kind, omdat 
hij niet bang is voor zijn eigen gevoelens. 

Het kind heeft recht op respect voor zijn primaire ongeschonden gevoelens, los van 
kwalificatie goed o( slecht. Dit respect draagt in belangrijke mate bij tot een ge
zonde persoonsontwikkeling. 

Elk kind heeft recht op het uiten van zijn eigen behoeften 
De baby en het jonge kind bezitten de mogelijkheden om hun behoeften 
kenbaar te maken. De baby kan signalen geven dat een behoefte onvervuld 
is. Hij zal huilen als hij honger, dorst of kou heeft; maar hij zal ook huilen 
wanneer hij nood heeft aan lichamelijk en affectief contact, vooral met 
zijn moeder. Voldoende en op het juiste moment tegemoet komen aan de 
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gesignaleerde behoeften is één van de belangrijkste taken van de vertrouw
de gehechtheidsfiguur. 'Op het juiste moment' sluit uitstel en voorbarig
heid uit. Zowel laten wachten als vooruitlopen, zal de baby het gevoel ge
ven machteloos overgeleverd te zijn aan anderen. 
[n de mate dat de ouders hun ongeboren en zeer jonge kind de bevrediging 
van primaire behoeften onthouden, in die mate gaat het kind zich onveilig 
voelen , breekt zijn levenslust en wordt hij onzeker. Wanneer de kleine 
mens geen respons krijgt op zi jn signalen die hij uitzendt, bijvoorbeeld 
door roepen of huilen , dan ontstaat steeds meer pijn en angst in hem en 
daaraan is hij hulpeloos overgeleverd. Hij gaat zich fundam enteel miskend 
voelen. Het vroegste ervaren van ontkend en afgewezen te zi jn in zijn pri
maire behoeften voor, tijdens en onmiddellijk na de geboorte, leidt tot een 
levenloos bestaan. Het kind verwacht ook geen surrogaat voor de bevredi
ging van zijn behoeften, bijvoorbeeld geen fopspeen of gewieg. Surrogaat 
aanbieden is het kind negeren in zijn behoefte. De baby kan zich h ierdoor 
verraden voelen. 

Wij pleiten er voor dat het jonge kind recht lzee(t op vervulling van zijn behoe(ten, 
e" zonder uits tel en zonder vervonning van zijn vraag. Elke behoefte heeft recht 
van bestaan. 

Elk kind heeft recht op zijn eigen lichamelijke en psychische 
integriteit. 
Na een 'goed' verwekking, na het leven in een 'goede' baarmoeder dat 
wordt gevolgd door een 'goede' geboorte, mogen we ervan uitgaan dat een 
pasgeborene in de kiem een 'gezond' narcisme bezit. Hij draagt de potentie 
in zich om een gezond zelf te ontwikkelen . Hij draagt de verwachting in 
zich om zichzelf te realiseren volgens zijn eigen mogelijkheden. De baby is 
onschuldig en reageert spontaan op grond van zijn rechtmatige behoeften. 
Dit noemen we zi jn integriteit. 
Het achterwege blijven van de vervulling van zowel fysiologische als affec
tieve primaire behoeften, zoals voeding, rust, aanraking, koestering, gezien 
worden, nabijheid, erbijhoren, leidt tot een gevoel van miskenning. Het 
gaat hier ui tslui tend om behoeften die van het kind ui tgaan. Deze vormen 
de grenzen van zijn primaire integriteit. Elke schending van deze primaire 
integriteit van het o ngeboren en jonge kind laat diepe sporen na in zijn 
verder bestaan . Door verwaarlozing, door verwenning, door misbruik, door 
uitstel van behoeftebevrediging, door zelfbevrediging van de volwassene 
zowel op emotioneel als op sexueel vlak, door tekort aan gevende liefde, 
door affectieve overvraging, door het aanbieden van surrogaat, raakt het 
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kind overbelast, in verwarring en gestoord. De onschuldige baby mag niet 
worden verraden noch door het 'nalaten' van wat hij nodig heeft, noch 
door het 'aandoen' van wat hem schaadt, namelijk eigen onvermogen afre
ageren. 

De lichamelijke en psychische integriteit van het ongeboren en jonge kind zou in 
een geciviliseerde maatschappij hoog in het vaandel moeten staan. 

Nawoord 
In dit charter wordt een idealistisch standpunt ingenomen. Wij achten dit 
ook nodig. De miskenning van het jonge kind in zijn affectieve rechten 
begint steeds 'normalere' vormen aan te nemen. Het jonge en kwetsbare 
kind heeft geen stem; met dit charter willen we het een stem geven door op 
te komen voor zijn rechten. 

Wat verwachten wij van ouders? 
Uiteraard hopen wij dat zij de affectieve rechten van hun baby's en jonge 
kinderen zullen respecteren. We zijn ons bewust dat dit geen eenvoudige 
opgave is. Belangrijkste voorwaarde is, dat ouders zich bewust worden van 
hun gemis uit hun eigen kindertijd. Wanneer de volwassene vroeger vanaf 
zijn allervroegste kindertijd verstoppertje heeft moeten spelen met zijn 
eigen gevoelens en behoeften, dan heeft hij zijn 'ware' ik moeten verber
gen achter een façade. Van achter deze façade is het moeilijk om hun kind 
te zien in zijn eigenheid, in zijn puurheid, in zijn schoonheid. Kinderen 
zijn, in alle leeftijdsfasen, zeer bruikbare objecten voor de meestal onbewu
ste herhalingsdwang naar liefde en (h)erkenning. Door het onbewust 
gebruiken van de eigen kinderen wordt gepoogd het onleefbare in zichzelf 
leefbaar te maken . Gebruik in deze context is echter misbruik, omdat het 
kind niet gezien wordt als een eigen persoon, maar als een verlengstuk van 
de eigen emotionele behoeften van de volwassenen. 

Wat verwachten wij van de samenleving? 
Wij verwachten dat de samenleving een bewustwordingsproces op gang 
brengt rond bewust ouderschap, met daaraan gekoppeld de affectieve 
rechten van het kind. Wij verwachten dat voorwaarden gecreëerd worden 
waardoor ouders de affectieve rechten van hun kinderen beter kunnen 
respecteren. Een betere regeling voor ouderschapsverlof is een van de eerste 
vereisten. 

Dit charter is gebaseerd op het boek 'Het miskende kind in onszelf' van 
Gaby Stroeeken. (Acco, 1994) 
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Het miskende kind in onszelf 
Auteur: Gaby Stroecken 

Het is niet mogelijk het boek van Stroecken te lezen zonder geraakt te 
worden. Zij ziet kans diep door te dringen in de gevoeligste gebieden van je 
meest verborgen (en verdrongen?) reacties. Ze woelt zogezegd je akker 
behoorlijk om. Tijdens een op haar boek gebaseerde studiedag hoorde ik in 
de wandelgangen opmerkingen als: "makkelijk praten als je zelf geen 
kinderen hebt; ze gaat voorbij aan de dagelijkse werke1ijkheid." 
Het valt niet te ontkennen, Stroecken wil een andere maatschappij. Het is 
jammer dat ze voor zo'n klein taalgebied schrijft, wanneer ze in het Engels 
of Frans zou publiceren, zou de impact groter zijn. Haar impact op mij was 
in ieder geval groot. Aanvankelijk had ik mijn protesten, naderhand moet 
ik toegeven dat ze me aardig in de buurt van mijn stokpaardjes bracht. Als 
vader van drie kinderen voelde ik me danig aangesproken. Niet alleen als 
opvoeder, maar ook en juist als vader. In haar verhaal is slechts een kleine 
plaats voor het verantwoordelijk vaderschap vri jgemaakt en dan nog wekt 
het soms de indruk dat ze achteraf bedenkt dat er ook vaders zijn. Vaders 
kunnen niet zwanger worden en niet baren. Vaders kunnen wel zwanger 
maken en opvangen. Vaders kunnen weglopen, maar ook blijven. Hoe het 
ook zi j, ze had me te pakken in heel mijn vaderschap. 
Ik had nog een tweede bezwaar. Het lijkt makkelijk gemaakt te worden de 
schuld (en dus de verantwoordelijkheid) bij anderen te leggen . Aldus zou 
de verantwoordelijkheid voor je leven ook buiten jezelf gelegd kunnen 
worden. "Ik kan er niets aan doen, zo ben ik nu eenmaal opgevoed." Meer 
nog dan het schuldgevoel bij opvoeders op te roepen - wat bij vluchtig of 
oppervlakkig lezen van dit boek er zeker in zit - dreigt het gevaar de schuld 
bij anderen te leggen . Stroecken schrijft echter niet zozeer over schuld, 
maar over het omgaan met wat er in iemands leven gebeurd is en hoe je 
daM meer verder moet. Ze citeert adequaat andere auteurs en trekt de lijn 
van haar betoog consequent door naar een toekomstvisie. Vanuit het 
wankel onderbouwde gebied van de prenatale psychologie zet ze lijnen uit 
via het (door de maatschappij en conventies beïnvloedde) dagelijks leven, 
naar een maatschappij zoals die zou moeten zi jn in haar optiek. Ik kan 
haar daarin grotendeels volgen. Bovendien geeft ze door haar gekozen 
citaten impulsen om ook andere auteurs te gaan lezen of weer eens na te 
slaan. 
Voor iedereen in hulpverlenende situaties vind ik het een lezenswaardig 
boek. Dat brengt me weer terug in de wandelgangen. Daar hoorde ik ook: 
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/11k raad het al mijn patiënten/cliënten aan als verplichte studie." Dat zou 
ik nu niet doen. Ik vind het een boek dat je als hulpverlener eerst maar 
eens goed zelf moet doorploegen. Wanneer je genoeg in jezelf gedaald bent 
om het miskende kind in jezelf te herkennen en gerouwd hebt om het ge
mis, wanneer je de verantwoordelijkheid voor je eigen leven op je geno
men hebt en schuld en boete achter je gelaten hebt en niet verdoezeld, 
wellicht dat je dan een patiënt aan kunt raden het te lezen. Niet als on
derdeel van jouw therapie, maar als onderdeel van het eigen helingsproces 
van die patiënt. 
Stroecken heeft weet van de haptonomie en de (wat wij noemen) haptono
mische fenomenen. Het is goed als haptonomisch geschoolden weet heb
ben van het gedachtegoed van Stroeeken. 

Ton Bergman 
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Dialoog in het donker 
een belevenis 

Ton Bergman 

In He nr 2,1996 maakte ik U reeds attent op de varende manifestatie 'Dia
loog in het donker', die door ons land trekt. Inmiddels heb ik er ook kennis 
mee gemaakt. Inderdaad is het een belevenis. Allerlei vooringenomenhe
den en vooronderstellingen worden danig op de proef gesteld en moeten 
losgelaten worden . Altijd heb ik gedacht, dat geblinddoekt zijn de ervaring 
van niet te kunnen zien evenaarde. Nee dus. Altijd heb ik gedacht, dat een 
beetje haptonomisch geschoolde zowat met al zijn zintuigen kon voelen 
en dus het gezichtsvermogen, of liever het uitschakelen daarvan, kon ver
vangen. Nee dus. 
In het binnenvaartschip, waarin zich alles afspeelt, kom je eerst in een hel
der verlichte ruimte, waar een kleine expositie van apparatuur is . Dan, in 
kleine groepjes en voorzien van een blindenstok, treed je onder begelei
ding van een (echt blinde) gids de eigenlijke ruimte binnen . Totale duister
nis heerst er, wat het gebruik van een blinddoek overbodig maakt. Drie 
verschillende situaties zijn ingericht: een park, een straat en een cafeetje 
met terras. Nog geen drie stappen binnen in de donkere ruimte en ik sta al 
met mijn neus in de coniferen van het park. Even later herken ik een 
boomsoort, hoera, maar een klaterend fonteintje moet ik vinden na aan
wijzing van de blinde gids. Een overvliegende straaljager berooft me van al 
mijn zintuigen en ik moet blijven staan om mezelf weer te verzamelen. 
Mijn voeten herkennen wel de ondergrond maar mijn handen en mijn 
ruimtegevoel komen ruimschoots achterop. Opvallend is het achterwege 
blijven van claustrofobische gevoelens; dat heeft toch te maken met het 
onbedekt zijn van de ogen, denk ik. Het zoeken naar passende munten om 
mijn chocomel te betalen in het cafeetje lijkt een leuk verjaardagsspelletje; 
het op een terrasje z itten en het gesprek met de lotgenoten en de gids voel
baar als kring te ervaren is weer een openbaring. 
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Wie het ook wil meemaken, kan nog terecht. Telefonisch een afspraak ma
ken geeft de organisatoren de mogelijkheid de groepjes klein te houden 
voor een optimale erva ring. Het telefoonnummer is: 06 53369199. Maa
stricht: tot 13 maart; Den Bosch: 18 maart tot 6 april; Breda: 8 april tot 25 
april; Middelburg: 29 april tot 8 mei; Utrecht: 13 mei tot 14 juni. 

18 
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Filosoferen 

Evelien Zwaneveld 

Tijdens de opleiding tot Haptotherapeut aan /ret J. T.H te berg en Dal worden ook 
lessen fenomenologie gegeven. Ter afsluiting en toetsing van die lessen wordt de 
studenten gevraagd een 'filosofiscll ~ stuk te schrijven. Evelien Zwaneveld, auteur 
van het hiernavolgend verhaal, zond het in ter publikatie. 
De terminologie die in het laatste gedeelte gebezigd wordt, ;s typisch voor de oplei
ding te Berg ell Dal. (In een volgend nummer hierover meer.) Het doet overigens 
niets af aan de illllOUd en de invoelbaarheid van het geschrevene. (Redactie.) 

Het 'Hier en Nu' 
De beweegreden om het 'hier en nu' te kiezen, komt voort uit mijn behoef
te het 'hier en nu' als richtlijn, aankomstpunt, verzamelpunt en met name 
als dieptepunt beter te leren kennen. Het 'hier en nu' is uiteindelijk voor 
mij een uitgangspunt, een basis geworden, van waaruit ik mijn gevoelens, 
mijn eigenheid, mijn wezen kan beleven. In het 'hier en nu' bevindt zich 
mijn lach en mijn traan en accepteer ik ook mijn lach en mijn traan. 

Vanuit het 'hier en nu' leven, betekenis geven aan het beleven van mijn 
leven, lijkt veel moeilijker dan bewegen en betekenis geven aan mijn bewe
gen. Bezig zi jn, doen, me bemoeien met het leven ligt me meer in de vin
gers dan stilstaan bij en stilzijn in het hier en nu. Bewegen lijkt mijn grond
toon te zijn. Toch weet ik dat mijn goede keuzes voortkomen uit het 'hier 
en nu'. 

De kwaliteit van het 'hier en nu' ligt in de mate van het contactgevoel, het 
contact met mezelf, in een concrete situatie. Vanuit aandacht en betrok
kenheid met mezelf kan diepte ontstaan en energie vrijkomen. 
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Afstand nemen van het 'hier en nu', eruit vluchten, voorbijgaan aan het 
'hier en nu' zijn bewegingen die voortkomen uit het verleden of zich uit
strekken naar de toekomst. Die bewegingen hebben te maken met dàar en 
toen. 

Is het 'hier en nu' een scherpe afbakening van, of een omringing in relatie 
met het verleden en de toekomst? Is het stilstaan, of maakt ze deel uit van 
de vitale beweging? Is het 'hier en nu' een doorbewegen of een meeting
point? 

In het 'hier en nu' ben ik bij mezelf. Beleef ik mijn leven, mijn gevoelens, 
mijn eigen-aardigheid. Verder en vroeger zijn niet aan de orde. In het 'hier 
en nu' laat ik los, er is ruimte voor gevoelens. In het 'hier en nu' beweeg ik 
naar mijn diepste punt. 

Vragen naar het 'hier en nu' kunnen zijn: 
- wat heb ik verzameld in mijn leven tot nu toe? 
- wat betekent deze verzameling voor mij, wat mis ik, wat zijn mijn be-

hoeften? 
- welke dromen heb ik nog? 
- hoe is het met mij, in relatie met mijn relaties, therapie, werkplek? 
- ben ik moe, heb ik pijn, verdriet? 
- loop ik te hard? Teveel beweging naar buiten, te weinig naar binnen? 
- wil ik eens even buiten spelen? Heb ik zin in zon? Eens zorgeloos te 

zijn? 
- weer samendoen in plaats van alleen doen? 

In het 'hier en nu' heb ik de gelegenheid om mijn vragen te verstaan. 

Ook kunnen de vragen en diep geweten antwoorden een reden zijn het 
'hier en nu' te vermijden. Wat niet weet wat niet deert? Het 'hier en nu' 
zou kunnen benauwen, pijn doen, ik kan het er koud hebben, mezelf on
der ogen komen, misschien wel wat kleintjes, misschien nieuwe wegen 
nodig hebben, maar nog niet durven, andere keuzes willen maken, maar 
nog even niet. Tja, het 'hier en nu'. 

Waar bevinden zich de 'hier en nu's'? Waar kan ik ze ontmoeten? Binnen 
mezelf of buiten me? 
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Kom ik mijn glimlach van het 'hier en nu' tegen als ik voor het rode 
stoplicht wachten moet en in de auto naast mij de ander terug glimlacht? 
Kom ik de blijdschap tegen van het 'hier en nu' in het prachtige landschap 
van de bergwandeling? En in het samen blij-zijn als we ons doel veilig en 
wel bereikt hebben? De ruimte van het 'hier en nu' is dan zo royaal. 
Kom ik de diepte van het 'hier en nu' tegen in het verdriet als een geliefd 
mens afscheid neemt of overlijdt? 
Kom ik de opstmld tegen in het 'hier en nu' tegen oorlogsgeweld, zo wreed? 

Uiteindelijk keer ik toch steeds terug in het 'hier en nu,' dichtbij, bij mijn 
bestaan. Hier bevindt zich het wezen, de essentie van het bestaan. Hier 
ervaar ik mezelf, hoe dan ook, als een goed. Hier ervaar ik, hoe dan ook, dat 
ik blij ben dat ik hier ben. 

Ook in het 'hier en nu' van de aanraking, ontmoeting in de praktijklessen 
van de haptotherapie opleiding kunnen de stotters/vluchtbewegingen/de 
stops enzovoort het wegvluchten uit de vitale beweging te voorschijn ko
men, voelbaar worden. Ik ben wel bang voor en zeker onzeker over deze 
stotters enzovoort, maar ik weet dat door het kunnen zijn en stilzijn, het 
kunnen ondergaan van de diepte van het (hier en nu', de beweging verder 
gaat, vitaal en wel. 
En mijn grondtoon is toch beweging? 
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Haptonomisch woordenboek (15) 

Haptonomie: een levensbeschouwelijke keuze. 
1. Het levensbeschouwelijk uitgangspunt van de haptonomie 
De haptonomie heeft een levensbeschouwelijk uitgangspunt. Frans Veld· 
man schreef nooit expliciet over het feit dat een levensbeschouwelijke 
'keuze' ten grondslag ligt aan de haptonomie. Hij poneert in zijn schrijven 
zijn bevindingen louter als pure ervaringsgegevens, als empirische, weten
schappelijke ontdekkingen, die niets met een levensbeschouwingvan doen 
hebben. Maar de reden waarom hij juist die ervaringen heeft onderzocht 
die hij heeft onderzocht verzwijgt hij. Waarom onderzocht hij de aanra· 
king en niet, bijvoorbeeld, de aanrakings-Ioze ascese van het boeddhisme? 

Wat is dat levensbeschouwelijk uitgangspunt van de haptonomie? Ant· 
woord: het laatste en diepste argument dat Veldman aanreikt voor zijn 
onderzoekingen is een beroep op de harmonische, gezonde mens, waarin 
de affecten zijn uitgegroeid en volledig zijn geïntegreerd met de rede. 
Dat was ooit het klassieke ideaal dat reeds door Aristoteles werd geformu
leerd en door het Middeleeuwse christendom werd overgenomen, vooral
via de filosoof Thomas van Aquino (1125·1175). In het werk van Veldman 
zal je dan ook heel veel latijnse termen van Thomas van Aquino tegen ko-

--;ru;n. (Bijvoorbeeld de termen delectatio, vis aestimativa, vis cogitativa, vis 
inteUectiva, bonum conveniens, appetitus concupiscibilis, appetitus irasci
blis.) Sterker nog, de hele beschrijving door Veldman van de ontwikkeling 
van de affecten spoort haarfijn met de beschrijving die Thomas van Aqui
na geeft in zijn traktaat IDe passionibus' COver de gevoelens'). 

2. Afwijkende standpunten 
Wellicht is het moeilijk om in Veldmans uitgangspunt een levensbeschou
welijk standpunt te zien. Het lijkt immers voor velen zo vanzelfsprekend 
dat de affecten ontwikkeld moeten worden en moeten integreren met de 
rede. Toch wordt dat standpunt niet door iedereen gedeeld. 
Zo zijn er filosofen die bezwaar maken tegen de leiding van de rede in ons 
gevoelsleven. De filosoof Nietzsche, bijvoorbeeld, voert een 'Übermensch' 
ten tonele wiens cultuurscheppende kracht bestaat in het radicaal volgen 
van zijn instincten en intuïties. 
Veel meer verbreid echter is juist het tegendeel van deze opvatting. Daarbij 
moeten instincten en gevoelsmatige aandriften beteugeld worden. Ge
voelsmatig bepaald gedrag is dan minderwaardig. Die houding is vooral 
een erfenis vanuit de Victoriaanse tijd maar volgens sommigen heeft de 
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westerse cultuur altijd wat argwanend gestaan tegenover de gevoelens. 
Vandaag de dag vinden we die houding vooral in de kapitalistische no
nonsense cultus waarin winstmakende zakelijkheid alle overige waarden 
opzij zet. 

Maar even opportuun is de invloed vanuit het oosten, vanuit het boeddhi
sme, waar de affecten genegeerd en 'overstegen' worden. Deze opvatting 
ligt ten grondslag aan en wordt gepraktiseerd in allerhande praktijken van 
oosterse herkomst, zoals in bepaalde (?) vormen van Yoga, in Zen, in trans
cendente meditatie en in 'positief denken', Indertijd, in de zestiger jaren, 
heeft Veldman zich uitsluitend uitgesproken tegen Yoga, omdat de andere 
genoemde praktijken hier nog niet bestonden. Hij noemde Yoga anti-hap
tonomisch omdat Yoga de affectiviteit niet tot bloei zou brengen maar zou 
vernielen. Met name wraakte hij het onder controle nemen van de adem
haling zoals geschiedt in (bepaalde vormen van?) Yoga. 
Onze wijze van ademhalen (tempo, diepte, tijd van in- en van uitademing) 
is heel nauw gekoppeld aan het gemoed. In de haptonomie moet het ge
moed met zijn affecten ruimte krijgen en moeten we de ademhaling op 
zijn beloop laten. De wijze van ademhalen kan dan hooguit bekeken wor
den als diagnostisch middel om de toestand van het gemoed te onderken
nen, maar die ademhaling mag nooit rechtstreeks worden beïnvloed (wat 
echter reeds gebeurt als we op onze eigen ademhaling letten.) Wie zijn ei
gen wijze van ademhalen rechtstreeks regelt ontneemt zijn gemoed zijn 
autonomie en laat gevoelens niet komen zoals ze komen. En wie zijn 
ademhaling perfect in handen heeft, heeft daarmee zijn gemoed gedood. 
Dan zijn er nog wel gevoelens (zoals een bepaalde stemming en zoals pijn, 
dorst en slaap) maar dan zijn er geen affecten meer. 
Wat zijn dat, affecten? 

3. De affecten 
Affecten zijn die gevoelens, die, populair gesproken, warmte ü l koude 
brengen in ons hart. Het zijn gevoelens waarmee we gebonden zijn aan 
afzonderlijke mensen, dieren, planten, dingen, gedachten, inzichten, ge
beurtenissen. Gebonden doordat we vanuit ons binnenste die afzonderlijke 
zaken waarderen, negatief of positief. Voorbeelden daarvan zijn: de band 
die je voelt met je kind en met je partner, het welbehagen in hun aanwe
zigheid, het verlangen naar hun aanwezigheid, het gevoel van gemis bij 
hun afwezigheid, het verdriet als zij ons ontvallen, de angst voor het ont
vallen van datgene wat je dierbaar is, het plezier in je tuin, het genot van 
een borrel, je waardering voor erwtensoep, je afkeer van snijbonen, het 
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behagen in thuis-zijn bij je vertrouwde dingen, het leed als de boom die 
voor je huis staat moet verdwijnen bij weg·verbreding, je verrukking om de 
kathedraal of om Rembrandts 'Aristoteles met de buste van Homerus', je 
gegrepen zijn door een boek, door een gedachte, door een visie, je stille 
vrede bij het horen van Beethovens Zesde, de inspanning die je je getroost 
om je geliefde te zien, om Beethovens Zesde te horen of om je borrel te 
kunnen drinken, je toorn of verontwaardiging bij het ervaren van gedrag 
dat waarden miskent (toorn of verontwaardiging is iets anders j~ dan agres
sie). 

Affecten vormen dus een band met de wereld om ons heeni een aangena
me of een onaangename. En die band meldt zich in affecten die we kun
nen aanduiden met de woorden: welgevallen, verlangen, genot, plezier, 
geluk, liefde, sympathie, antipathie, angst, droefh eid, inspanning, toorn. 
Maar altijd stammen de gevoelens die we zo aanduiden uit een bepaalde 
waardering van afzonderlijke zaken buiten ons, negatief of positief. 
Er zijn ook andere gevoelens dan affecten: (a) pijn in je buik, slaap, honger, 
gevoel van het koud-hebben, (b) het aanvoelen datjan verlegen is, dat Ka
rel het achter de elleboog heeft, dat Piet onbetrouwbaar is, dat Nol liegt, 
dat Henk bang is, enzovoort. (c) Ook onze stemmingen zijn geen affecten. 
Als ik somber gestemd ben is alles voor mij somber gekleurd en niet slechts 
iets afzonderlijks. (d) Ook onze morele gevoelens zijn geen affecten. Wroe
ging om mijn optreden jegens Ad is lijden aan mijzelf en niet aan iets bui
ten mij. En voldoening over een goede daad is voldoening over mijzelf. (e) 
Trots, arrogantie en minderwaardigheidsgevoelens zijn evenmin affecten . 
Graag herhalen we: in de affecten ben ik gebonden aan iets afzonderlijks 
buiten mij. Die band laat me juichen en schreien. 

De haptonomie beoogt een ontwikkeling van die affecten, van die warme 
band. En het optimum van die ontwikkeling is: je gelukkig voelen met elke 
mens en met elk ding; in elke mens en in elk ding een rijkdom ervaren die 
je hart verkwikt. (Zodat de behoefte aan particulier bezit is overstegen.) Dat 
(zeldzame, utopische?) stadium wordt volgens de haptonomie alleen maar 
bereikt als we van meet af aan innerlijk ruimte geven aan alles wat er in 
ons gemoed opkomt (wat een hoge maat van bevestigd-zijn veronderstelt); 
en van een redelijke, soevereine innerJijke leiding waarbij we in onszelf 
goedkeuren en afkeuren (waarbij de opvoeding een belangrijke hulp biedt). 
Maar het vertrekpunt is: alles in ons gemoed laten komen wat wil komen. 

4. De verschillende standpunten in concreto 
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Toen tijdens de oorlog in het Brabantse Roosendaal een bom viel verloor 
het echtpaar Geerts in een klap hun beide kinderen. Indertijd kreeg die 
geschiedenis bekendheid doordat vader Geerts na de dood van zij n dochter 
Paula haar dagboek publiceerde. Jaren nadien ontmoette ik het echtpaar 
dat op mij grote indruk maakte door hun milde openheid; niet alleen je
gens mij maar jegens allen en alles. Het waren twee gelukkige mensen die 
konden genieten van het allergeringste en werkelijk tevreden waren met 
een glimlach en een zonnestraal. Hun handdruk was warm evenals hun 
blik. 
Ik vernam hoe zij omgegaan waren met het leed omtrent hun beide overle
den kinderen . Zij hadden dat leed beslist niet weggestopt maar hadden het 
integendeel levend gehouden, want, zo zeiden ze, 'het leed is van ons; zou
den we het leed negeren dan zouden we de kinderen in ons negeren'. Zij 
hadden samen veel over hun kinderen gesproken; zij hadden hun spullen 
bewaard en die vaak voor de dag gehaald; als zij voor een etalage met 
mode-artikelen stonden keken zij welke kledingstukken hun kinderen 
goed zouden hebben gestaan. En bij al deze gedragingen kwamen de tra
nen weer boven. Zo waren zij samen door het leed heen gegaan. Zij hadden 
het uitgedronken tot op de bodem. 

Een kennis van mijn vrouw had haar kind verloren, een peuter nog. Tot 
onze verbazing hoorden wij dat zij niet bedroefd was en geen traan had 
gelaten. 
Zij bleek al geruime tijd bepaalde oosterse oefeningen gedaan te hebben 
die haar hadden bevrijd van affectieve banden. Zij was daarvan zo bevrijd 
dat zij geen droefheid meer kende en geen traan had gelaten . Zij vond vre
de in de gedachte dat het kind in een andere en betere wereld was. Ik voel
de aan haar handdruk dat zij inderdaad in een andere wereld verkeerde dan 
ik, want die handdruk was helemaal leeg. Ook in haar blik miste ik de 
warmte van het hier bij mensen en dingen zijn. 
De weg die zij had bewandeld staat diametraal tegenover die van het echt
paar Geerts. De Geerts,n lieten de affecten, de droefheid, bestaan. Zij had
den niet de leegte gewcht maar juist hun innerlijke 'volte' die bij hen 
hoorde, hoe pijnlijk die ook was. Langs deze weg waren zij tot een zodani
ge loutering van hun affecten gekomen dat zi j zich werkelijk gelukkig voel
den bij een zonnestraal en een glimlach. 

Veel (alle?) oosters georiënteerde therapieën willen je 'leeg' maken, los ma
ken van de affectieve banden waarmee je gebonden bent aan concrete 
mensen en zaken, op zoek naar het punt waarin je 'vrij' bent van die ban-
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den. Dat gebeurt vaak door je ademhaling onder controle te nemen. Ook 
wordt er vaak 'geblazen'. Door lang je adem uit te blazen neemt je gemoed 
afstand en raak je banden kwijt. Ook lichaamsoefeningen zijn gericht op 
dit 'leeg' maken. 
Dit leeg maken mag zinvol zijn, maar het is anti-haptonomisch. Het leeg 
maken steunt op een ander mensbeeld, op een andere kijk op de zin van 
het leven dan die van de haptonomie. Waar de haptonomie de affecten, de 
banden met de concrete mensen en dingen als materiaal beschouwt waar
mee we de menselijke harmonie bereiken, staan in de bedoelde oosterse 
mens-visie de bindingen aan de concrete mensen en dingen onze bestem
ming in de weg. Daarmee staat deze oosterse visie diametraal tegenover de 
haptonomie. In de praktijk wil dit zeggen dat je nooit haptonomie met 
deze oosterse praktijken kunt combineren want daarmee heft het effect 
van het ene het effect van het andere op. 
Hiermee is niets gezegd over de juistheid of onjuistheid van deze oosterse 
visie. We staan hier voor een verschil in levensbeschouwing. 

Onder de naam 'positief denken' wordt aanbevolen om je gedachten te 
richten op het aangename en goede. Maar wat doen we dan ondertussen 
met de on-aangename gevoelens en omstandigheden? Worden die gene
geerd? Weggedrukt? Mogen die er niet zijn? 

Via de helleense joods-christelijke cultuur is onze cultuur 'aards'. Bij ons 
wordt de verwezenlijking van de mens gezocht in een verwikkeld zijn in de 
wereld, vooral in een verwikkeld zi jn met de naaste. Daardoor past de hap
tonomie naadloos in onze (helleens-joods-christelijke) cultuur en is de oo
sterse praktijk een vreemde eend in de westerse bijt. 

Dorus Gerritse 
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KIND VAN GESCHEIDEN OUDERS 
KIND VAN DE REKENING? 

Edward Teyber 
Uitg: Ambo/Baarn 

ISBN 90-263-1361-6 

Een luid en duidelijk 'nee' is mijn antwoord op de in de titel gestelde vraag, 
na lezing van dit boek.]uist vanwege dit antwoord, dat door het aanreiken 
van inzicht en de mogelijkheden om dit te bereiken tot stand komt, wil ik 
de aandacht op het boek vestigen. 
Heel dikwijls kom ik de opvatting tegen dat bij een echtscheiding de kinde
ren de dupe zijn. Natuurlijk komt dat veelvuldig voor, maar naar mijn idee 
mag dat niet als een vaststaand gegeven worden aangenomen. Het gevaar 
bestaat dat er volop ruimte ontstaat voor een schuldgevoel bil de ouders 
hetgeen de benadering van de kinderen negatief beïnvloedt en de ouders 
passief maakt in plaats van actief te zoeken naar mogelijkheden om in de 
nieuwe omstandigheden een zo'n optimaal mogelijke plaats en rol in het 
leven van hun kind(e)ren te realiseren. 

Edward Teyber meldt dat één op de vier huwelijken eindigt in een schei
ding. Het is een van de meest ingrijpende gebeurtenissen waarmee een 
groot aantal kinderen, adolescenten en ouders te maken krijgen. Dat is een 
grote belasting voor de normale ontwikkeling van een kind. Het verstoort 
zowel voor het kind als voor het hele gezin het psychische en sociale even
wicht. Hechtingsgedrag, scheidingsangst en cognitieve reacties bepalen het 
gedrag van het kind in wisselwerking met het emotionele gedrag van de 
ouders. Teyber geeft heel duidelijk aan hoe een antwoord gevonden kan 
worden op alle met echtscheiding gepaard gaande problemen bij kind en 
ouders. Hij gaat in op de vraag hoe ouders en hulpverleners ertoe kunnen 
bijdragen dat de echtscheiding wordt verwerkt. 
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Genuanceerd en uitgebreid wordt beschreven wat er fout kan gaan bij de 
informatie die ouders geven of juist niet geven, over de aanstaande schei
ding. (80% van de kinderen krijgt geen verklaring!) Er volgen adviezen 
over de manier waarop ouders om kunnen gaan met concrete vragen die 
klnderen bijna altijd hebben als hun ouders gaan scheiden . Het effect op 
het kind van voortdurende conflicten van de ouders komt aan de orde, 
alsmede het feit dat vooral langdurige onverzoenlijke conflicten rond de 
echtscheiding kinderen ernstig kunnen beschadigen. 
Bij lap de 10 scheidingen is de relatie tussen de ouders zo verstoord dat zij 
niet tot afspraken over de kinderen kunnen komen. Jongens, zo blijkt uit 
dit onderzoek, zijn kwetsbaarder dan meisjes, mogelijk omdat jongens va
ker getuige zijn van ruzies en geweld tussen hun ouders. 
Erg belangrijk vind ik wat Teyber over de verschillende posities van de va
der en de moeder zegt. Kinderen verliezen vaak beide ouders door de echt
scheiding. Daarmee wordt bedoeld dat in veel gevallen de moeder minder 
beschikbaar is omdat zij te maken heeft met een crisis in haar eigen leven 
en met de zware belasting die het alleenstaand ouderschap met zich mee 
brengt. Terwijl de vader nog gemakkelijk een ondergeschikte of geen rol 
krijgt in het ouderlijk gezag na de scheiding. Als een kind met een van bei
de ouders geen contact meer heeft kan dit ernstige gevolgen hebben. Dit 
geldt zowel voor jongens als voor meisjes. 
De schrijver geeft heel duidelijk het belang aan van intensief en frequent 
contact tussen kind en beide ouders. Dit heeft grote gevolgen voor de ma
nier waarop de omgangs- en gezagsregeling moet worden aangepakt. 'Ge
zaghebbend opvoeden' zoals Teyber het noemt, benadrukt het belang van 
discipline in een goede open en duidelijke communicatiestijl tussen kind 
en ouders. Hierdoor wordt voorkomen dat het kind de rol van de ontbre
kende ouder krijgt toebedeeld: het kind kan dienen voor veiligheid van de 
ouder, de belangrijkste bron van nabijheid en intimiteit zijn en/of het 
huishouden moeten doen, met alle gevolgen van dien voor het kind. 
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Heel duidelijk vind ik het hoofdstuk over parentificatie: kinderen tot vol
wassenen maken; zo ook het hoofdstuk over het nieuwe gezin, het stiefge
zin. 
Edward Teyber is er goed in geslaagd mogelijkheden aan te geven voor het 
doen slagen van een herverdeling van rollen en taken. Naar mijn smaak is 
hij een enkele keer watal te idealistisch en dirigistisch wat betreft de relati
onele mogelijkheden van ex-echtgenoten en soms twijfel ik aan de prakti
sche uitvoerbaarheid van zijn ideeën. 
Ik heb het boek vanuit drie verschillende invalshoeken gelezen .. 
kind van gescheiden ouders dat ik zelf ben, als co-ouder van de kinderen 
van mijn echtgenoot en als haptotherapeute die veelvuldig met deze pro
blematiek geconfronteerd wordt. In alle drie de gevallen heeft het boek 
mijn kennis en inzicht verrijkt: het kan ook anders; het kind hoeft geen 
kind van de rekening te zijn. 
AI met al een zeer lezenswaardig en waardevol boek voor iedereen die op 
een of andere manier persoonlijk danwel als hulpverlener bij deze proble
matiek betrokken is en in het bijzonder haptonomen en haptotherapeu
ten. 

Ans Lensink-van Ham 
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Mstand en nabijheid in het pastoraat 
Pastor tussen 'zijn' en 'doen' 

Afstudeerscriptie Theologie-A, Hogeschool Holland, Diemen 
Auteur: Hetty Egberts. 

Voor wie theologisch e%~~f religieus belangstelling heeft voor deze vorm 
van begeleidende hulpverlening is dit een boeiende scriptie. Maar ook wie 
eens een andere invalshoek op het begeleiden wil ervaren, zal hiermee aan 
zijn trekken komen. De auteur heeft haar betoog onderbouwd met een 
degelijke lijst gezaghebbende schrijvers. Voor 'ons' is het verrassend te er
varen dat de haptonomie daarbij regelmatig aan bod komt. 
Na een inleidende zelfanalyse van kunnen en niet kunnen, van macht en 
onmacht, komt zij aan de vraag wat nu eigenlijk pastorale begeleiding is en 
wat daaraan zo specifiek is. Hiermee geeft ze het pastoraat een plaats bin
nen het hele scala van hulpverlening en vormen van psychosociale bege
leiding. Zij dicht het pastoraat daarin een eigen plaats toe, maar acht het 
net zo goed onderhevig aan de processen die ook bij andere vormen van 
hulpverlening spelen. Overdracht en tegenoverdracht vinden ook plaats in 
de pastorale begeleiding. Daarnaast wijst zij er op dat de pastor meerdere 
rollen heeft in een gemeente en dat dat evenzovele verwachtingspatronen 
met zich meebrengt zodat onderscheiding noodzakelijk is. 
Het professioneel omgaan met nabijheid en clistantie is het eigenlijke the
ma van deze scriptie. " ... het gaat erom dat de pastor flexibel kan bewegen 
tussen beide polen. Hij/zij moet zichzelf zijn, dat wil zeggen in contact met 
zich zelfzijn, maar ook enige afstand van zichzelf kunnen nemen. Hij/zij 
zal daarbij de ander nabij moeten kunnen komen, om de ander werkelijk 
bevestigend te ontmoeten, maar ze zal die bevestiging pas ten volle kun
nen geven als ze ook op de juiste wijze distant kan zijn." 
In dit kader bespreekt zij het werkterrein van de pastor. Het gaat daarbij om 
het geheel van kennis en kunde, houding en vaardigheden die de pastor 
zich eigen moet maken. 
Logischerwijs komt ook de relatie met en de plaats in het 'Verhaal van 
God' ter sprake. Het gaat naar haar inzien niet om de leer maar om het le-

",-- - ~ 

ven. 
De auteur gaat nader in op de misstappen en de fouten die ook in de pasto
rale relaties voorkomen. Zij sluit af met wat voor haar verantwoord en pro-
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fessioneel pastoraat inhoudt: lIeigen spiritualiteit; adequate beroepsoplei
ding waarin spiritualiteit, kennis en kunde, grondhouding en vaardighe
den een evenwichtige plaats hebben; voortdurende studie en zelfreflexie; 
inter- en/of supervisie; stilstaan bij en leren van ervaringen./I 
Al met al een goed geschreven boeiend verhaal met veel 'haptonomische' 
elementen. Diverse auteurs uit die hoek worden genoemd. Pastor op hap
tonomische basis, een verrassende variant op een gekend thema. 

Ton Bergman 

Advertentiemogelijkheden in Haptonomisch Contact 

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 zi jn dat u alleen tekst 
hebt en een tekening en/of logo, dan kan de advertentie door ons worden gezet 
en betaalt u daarvoor 150,- zetkosten. (Deze prijs geldt voor eenvoudig zetwerk 
en is excl. 18,5 % BTW)) 

De redactie behoudt zich het recht voor advertenties te weigeren. 

Meer informatie omtrent advertenties is te verkrijgen bij: 
Ingrid Ram 
Jacob Catsstraat 40 
1215 EZ Hilversum teL035-6234355 
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Beetje bij beetje vangt ze minder bot 

Hulpverlening aan vrouwen met anorexia nervosa 
een bijdrage vanuit de haptotherapie 

Auteur: L. Cremer-Schutrups 

Vanuit haar werksituatie in de polikliniek Kinderpsychiatrie van het Acade
misch Ziekenhuis te Groningen maakt Mw. ererner voor het eerst kennis 
met meisjes die anorexia hadden. Destijds begreep ze weinig van waarom 
deze vrouwen kozen voor een hongerend bestaan. 
Ze werd er echter wel door geïntrigeerd. 
Toen zij , jaren later, een praktijk voor haptotherapie begon, kwamen er al 
snel vrouwen met anorexia die om hulp kwamen vragen. 
Wat haar opviel was dat al die vrouwen leemtes in hun gevoelsontwikke
Hog hadden hetgeen als voedingsbodem diende voor de anorexia. Door 
het ontdekken van algemene lijnen in de begeleiding van deze vrouwen, 
werd ererneT geïnspireerd om zich verder te verdiepen in de literatuur en 
in contact te komen met anorexia-deskundigen in den lande. In een scrip
tie ter afsluiting van de haptotherpie opleiding beschrijft ze haar bevindin
gen. 

Achtereenvolgens schrijft ze over de kenmerken en de visie die tot het ont
staan van de anorexia kunnen leiden. Verder beperkt ze zich tot het, vanuit 
haptotherapeutisch gezichtspunt belangrijke aspect van de anorexia in 
relatie tot de gevoelsontwikkeling. 
In een volgend hoofdstuk beschrijft ze wat het belang is van affectief tac
tiel contact en het belang van de basisbevestiging. 
De essentie van de haptotherapie komt daarna aan de orde, met als belan
grijke vraag: welke persoonlijke kwaliteiten van de hulpverlener dragen bij 
tot de groei van de hulpvrager? 
In het laatste hoofdstuk wordt het therapeutisch proces toegespitst op 
vrouwen met anorexia en worden de verschillende fasen van dit proces van 
zelfordening besproken. 

Conclusies ") 
Vanuit de haptonomie kan anorexia beschreven worden als een ~QU~dig "
ontbreken van de integratie van de lichamelijkheid, concludeert Mw. re
mer aan het einde van haar scriptie. Haptotherapie kan middels de aanra-
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king en het aangeraakt worden een grote rol spelen, omdat daardoor het 
lichaamshesef en de lichaamsbeleving van een vrouw met anorexia zich 
weer kan ontplooien. De haptotherapeut zal in staat moeten zijn het ge
voel van de vrouw met anorexia te Iwekken' en tevens moeten kunnen 
'voeden' in haar gevoel, zodat groei op gang kan komen. De groei in de 
gevoelsontwikkeling is een proces van vallen en opstaan, waarbij de affec
tief bevestigende aanwezigheid van de haptotherapeut zal leiden tot het 
zich meer openen van de vrouw met anorexia, waardoor gevoelens van 
verdriet, pijn en boosheid herkent en geuit kunnen worden. Als de vrouw 
dan haar gevoelens en haar lichamelijkheid meer eigen maakt en inte
greert, krijgt zij meer stevigheid in de contacten met anderen en kan ze 
geleidelijk aan haar eigen p laats in de wereld innemen. 

Het is een goed en duidelijk geschreven scriptie die aantoont dat haptothe
rapie een belangrijke bijdrage kan leveren aan de hulpverlening van vrou
wen met anorexia. De uitgebreide literatuurlijst biedt de mogelijkheid om 
zich verder in de problematiek rond anorexia te verdiepen. 
De scriptie is te bestellen bij de Academie voor haptonomie en Kinesino
mie te Doorn. (fIS,SO) 

Ingrid Ram 
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Verslag Regionale bijeenkomsten 

Joost Leonhard, Voorzitter NVH 

Begin november 1996 heeft het bestuur van de Nederlandse Vereniging 
voor Haptonomie een vijftal regionale bijeenkomsten georganiseerd met 
als doel een aantal beleidspunten door te spreken en een aanzet te geven 
voor regionale verenigingsactiviteiten. 
Leidraad voor deze avonden was het beleidsstuk van het bestuur zoals was 
opgenomen in He nr. 2, juni '96. Het bestuur heeft uit de beleidsvoorstel
len vier punten geselecteerd te weten: 
a. Zorgspecifieke kwaliteiten 
b. Regionale inhoudelijke activiteiten 
c. Klachtrecht en klachtenregeling 
d. Ondersteuning PR, praktijkvoering en informatiefolder. 
Het bestuur was op elke avond aanwezig met twee bestuursleden en een 
notulist. Op vrijwel elke lokatie was een gastvrouw/heer aanwezig. 
De opkomst van de leden was teleurstellend en zeg maar rustig bedroe
vend. In Eindhoven waren er 3 leden. In Amsterdam waren er 6 leden. In 
Rotterdam waren er 4 leden. lN Apeldoorn waren er 4 leden. In Heereveen 
waren er 9 leden. 
De avonden zelf waren in het algemeen wel inspirerend. In 3 van de 5 regi
o's hebben zich één of twee leden bereid verklaard om als .:ontactpersoon 
te fungeren, in 1 regio (Eindhoven) waren er reeds eerdere initiatiefnemers 
voor regionale bijeenkomsten. Alleen in Rotterdam diende zich geen con
tactpersoon aan. 
Het zal duidelijk zijn dat de regiobijeenkomsten geen representatief beeld 
hebben gebracht van de mening van de leden omtrent het toekomstig be
leid van de vereniging. De avonden leverden wel enkele interessante ide
een en suggesties op die het bestuur zal meenemen in haar discussie over 
het te volgen beleid in de komende jaren. Op alle bijeenkomsten speelde 
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min of meer het onderscheid haptotherapie en werken op haptonomische 
basis een rol. Soms verwarrend, soms discussie verscherpend. 

a. Ledenlijst zorgspecifieke kwaliteiten 
Er heerst vrij veel angst dat zo'n lijst op een verkeerde manier gebruikt dan 
wel uitgelegd zou gaan worden. Met name het gevaar dat hulpzoekenden 
en verzekeraars toch een kwaliteitspredikaat zouden toekennen aan het 
vermeld staan op deze lijst. Als service voor hulpzoekenden ziet men in 
sommige regio's de zin van een lijst op zich wel in. Oplossingen voor het 
voorkomen van de vermeende kwaliteitsgarantie worden soms gezocht in 
het uitsluitend centraal beheren (ambtelijk secretariaat) en soms juist in 
het regionaal beheren (regionale contactpersoon) van de lijst. Voordelen 
van deze lijst worden wel gezien in de richting van het zoeken van inter
collegialecontacten en het oprichten van oefengroepen, naast intercollegi
aal doorverwijzen van een cliënt. 

b. Regionale activiteiten 
In alle regio's wordt de wens uitgesproken om regionale activiteiten te 
laten plaatsvinden . In de meeste regio's is er behoefte aan meer onderling 
contact. De voorgestelde vorm waarin dat zou moeten plaatsvinden va
rieert van Isociëteits-avond zonder thema' tot georganiseerde lezing. Een 
contactavond waarbij eigen praktijkervaringen met elkaar uitgewisseld 
worden (met thema, zowel inhoudelijk als qua praktijkvoering) is overal 
gewenst. Een aantal regio's lijken hierin sterk consumptief ingesteld (be
stuur zorg maar voor een knallend programma want dan komen wij weL.), 
andere regio's willen best met eigen initiatief een start maken mits onder
steund door bestuur/commissies. 
Bij het uitwerken van regionale activiteiten lijkt een keuze nodig in het, of 
totaal reorganiseren van de gebruikelijke landelijke activiteiten (bijvoor
beeld in plaats van 5 lezingen centraal houden, nu 1 lezing 5 keer houden 
in de regio's, of het in grote lijnen behouden van de landelijke activiteiten 
naast het facilitair en adviserend ondersteunen van regionale actîviteiten. 

c. Klachtrecht en klachtenregeling 
In het algemeen ziet rnet het instellen van een uitgebreide klachtenrege
ling inclusief klachtencommissie niet zi tten. De NVH is géén beroepsorga
nisatie. Er blijken in den lande (regionaal georganiseerde) meldpunten 
voor klachten te bestaan binnen patiëntenplatforms. Deze meldpunten 
vormen wellicht een afdoende mogelijkheid voor klagers over hulpverle
ners die niet aangesloten zijn bij een beroepsorganisatie. In sommige 
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regio's wordt het idee ondersteund dat de vereniging wel een rol kan spe
len als 'organisatie van deskundigen op het gebied van de haptonomie' bij 
het horen van een klacht en het verstrekken van informatie aan een klager 
waar deze het beste met zijn/haar klacht terecht zou kunnen. Een bestuurs
functionaris zou deze rol kunnen vervullen. 

d. Ondersteuning PR, praktijkvoering en 
inform.atieve brochure haptonomie. 
In vele regio 's is dit punt niet (meer) aan de orde gekomen. Het punt is wel 
meermalen als voorbeeld genoemd van het nut van regionale bijeenkom
sten. Omdat in alle regio's het onderscheid haptotherapie I op haptonomi
sche basis begeleiden invloed had op de discussies, lijkt het zinvol om een 
(onafhankelijke? belangeloze?) landelijke werkgroep ' Haptonomie in 
Beroep' in te stellen die zorgt voor inventarisatie, definiëring, onderlinge 
afbakening, beroepsmatige en juridische impact, plaatsbepaling bin
nen/buiten de gezondheidszorg van de haptonomie voor zover zij in een 
beroep gestalte krijgt. 

Tot zover het verslag van de regionale beleidsbijeenkomsten. Het bestuur 
neemt bovenvermelde meningen en ook andere geopperde punten mee in 
het formuleren van beleidsvoorstellen voor de Algemene Ledenvergadering 
1997. 
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Verenigingsnieuws 

Bestuur 
Regionale bijeenkomsten 
Deze zijn gehouden op 5 lokaties in Nederland in november 1996. Voor 
een verslag van deze bijeenkomsten zie elders in dit tijdschrift. Het bestuur 
bedankt de leden die in de regio als gastvrouw/-heer zijn opgetreden op 
deze avond en de zaalruimte hebben geadviseerd en/of geregeld. 

Algemene ledenvergadering 1997 
Zoals eerder vermeld heeft het bestuur besloten de ALV weer separaat te 
organiseren. De ALV 1997 vindt plaats op donderdagavond 10 april van 
20.00 uur tot 22.30 uur in 'Oudaen' te Utrecht. 
Een convocatie wordt alle leden toegestuurd. U kunt vervolgens - zoals 
gebruikelijk - de stukken per antwoordkaartje opvragen. 

Wisseling bestuur-/commissieleden 
Er zijn in de afgelopen periode veel wisselingen geweest in de samenstel
ling van commissies en bestuur. Marli de Jonge-Lindeboom verliet de 
Contactcommissie en daarmee ook het bestuur. Else Keizer is nu bestuurs
afgevaardigde van de Contactcommissie. We bedanken Marli voor haar 
zeer persoonlijke inbreng. De Contactcommissie heeft nog dringend de 
inbreng van een nieuw commissielid nodig. We hopen dat de contacta
vond van 22 januari voldoende inspiratie opgeleverd heeft voor die per
soon die er al eens over nagedacht heeft ... 
Bij de Voorbereidingscommissie hebben er maar liefst drie mensen de 
commissie verlaten . Anneke LeuIs, Els Boon en Noud van Pappel hebben 
ieder op hun eigen wi jze een stempel gedrukt op de Voorbereidingscom
missie in de afgelopen periode, waarvoor het bestuur hen dankt. Wij wen
sen de nieuwe commissieleden Ingrid van Diemen, Beetus Veldhuis en 
Martijn Bakken veel plezier in het bedenken en organiseren van lezingen 
en workshops. 
Noud van Poppel verlaat daarmee ook het bestuur. lngrid Moonen is nu 
bestuursafgevaardigde (Samen met Barry ten Thy). We bedanken Noud 
voor ziîn enorme inbreng en duidelijke visie binnen het bestuur. 
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De Redactiecommissie draait feitelijk al enige tijd op drie commissieleden. 
Er is zeer dringend behoefte aan een nieuw redactielid. Wat is er mooier 
dan jezelf kenbaar maken en anderen helpen tevoorschijn te komen? .. Ben 
je er aan toe dan valt je een warm welkom ten deel! 

Het bestuur dringt erop aan en ziet toe dat er in de komende periode een 
gelijkmatiger roulatie van de commissieleden plaatsvindt. 

Nieuwjaarswens 
Het bestuur wenst aUe leden in 1997 veel liefde en gezondheid toe. We 
hopen vele leden te ontmoeten op centrale danwel regionale bijeenkom· 
sten! 

Voorbereidingscommissie 
Conferentieavonden Overdracht en tegenoverdracht 

Joost Leonhard 
Voorzitter NVH 

In het afgelopen jaar is op initiatief van de contactcommissie het onder
werp 'Overdracht en tegenoverdracht' onder onze aandacht gebracht. Het 
bestuur van de vereniging was van mening, dat afstemming tussen con· 
tactcommissie en voorbereidingscommissie zou kunnen leiden tot meer 
verdieping van een onderwerp. Vandaar dat de voorbereidingscommissie 
ervoor heeft gekozen 'overdracht en tegenoverdracht' op verschillende 
manieren uit te diepen. 

'Overdracht en tegenoverdracht' spelen vaak een rol in de relatie die we 
hebben tot anderen. Als deze relatie een therapeutisch aspect heeft, is het 
des te meer van belang dat we ons bewust zijn van de effecten die 'overd
racht en tegenoverdracht' hebben in het contact. De voorbereidingscom
missie is van mening, dat het vanuit meerdere invalshoeken benaderen 
van het onderwerp een bijdrage kan leveren aan het denken over wat er 
gebeurt in het contact met onze cliënten, maar ook aan wat er opgeroepen 
wordt in onszelf. En last, but not least: Wat doen en kunnen we er mee? 

In het kader hiervan werd er een conferentieavond gehouden op 27 no
vember 1996. Deze werd verzorgd door Drs. Willem van der Hulst, psycho
analytisch psychotherapeut en werkzaam bij een RIAGG in Amsterdam. 
Het werd een boeiende avond over de theoretische achtergrond van de 
psychoanalytische benadering. 
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Willem van der Hulst begon zijn voordracht met een stuk van de geschie
denis van Freud en hoe deze omging met loverdracht en tegenoverdracht.' 
Dat Freud zich lang niet altijd bewust is geweest van zijn eigen innerlijke 
roerselen, kwam duidelijk naar voren. Vervolgens gaf Willem een uitleg 
over het begrip overdracht en tegenoverdracht, zoals men dat interpreteert en 
beschrijft binnen de psychoanalyse. Daarna ging hij in op een aantal prak
tijksituaties, waardoor het beeld en de gevolgen van 'overdracht en tegen
overdracht' verhelderd werden. Hij gaf aan hoe het voor jezelf herkenbaar 
kan worden of er sprake van is. In de psychoanalyse wordt vaak gebruik 
gemaakt van de overdracht. In sommige gevallen wordt deze wel , in andere 
gevallen niet benoemd naar de cliënt. 
Na de pauze gaf Willem aan geïnteresseerd te zijn in onze ervaringen bin
nen de haptotherapie. Hij vroeg ons met voorbeelden te komen uit onze 
praktijk om zich een beeld te kunnen vormen over onze invalshoek. Dit 
werd als het ware een uitnodiging om met elkaar in gesprek Ic gaan, waar
bij Willem probeerde een verbinding te leggen tussen de psychoanalyti
sche en de haptonomische mogelijkheden. In een ontspannen sfeer ont
stond er een wisselwerking tussen spreker en luisteraars, die zeer inspire
rend was. Eigenlijk werd het met elkaar een soort zoeken naar wat er plaats 
vindt in bepaalde praktijksituaties, waarin 'overdracht en tegenoverdracht' 
de therapiesituatie beïnvloeden. Menigeen gaf aan zich te herkennen in de 
voorbeelden die werden gegeven. 
Het onderwerp blijkt velen aan te spreken. Het is voor ons als voorberei
dingscommissie zeer plezierig te ervaren, dat we dit onderwerp kunnen 
gebruiken en zo een bijdrage kunnen leveren tot het inspireren van onze 
leden en het vergroten van kennis. We kunnen veel leren van elkaar. Het 
uitspreken van onze ervaringen kan leiden tot verdieping, mits we ons 
vanuit onze eigen kwetsbaarheid kunnen en willen laten zien. 
Willem van der Hulst heeft nu een beeld geschetst over de psychoanalyti
sche invalshoek. 

De volgende conferentieavond zal plaats vinden op 12 februari in Stadskas
teel Oudaen. Opnieuw zal het onderwerp 'Overdracht en tegenoverdracht' 
zijn, maar nu vanuit haptotherapeutisch perspectief. Wij hebben hiervoor 
Josje Schutte uitgenodigd. Zij is docent aan de Academie voor Haptonomie 
en Kinesionomie in Doorn. Zij heeft een praktijk voor haptotherapie in 
Amsterdam. Josje zal deze avond vanuit haar ervaring als haptotherapeut 
spreken. In het aanraken spelen 'overdracht en tegenoverdracht' natuurlijk 
ook een belangrijke rol. Hoe gaan we daar mee om? Zijn we ons bewust van 
wat er gebeurt als we aanraken? 
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In maart zal de cyclus vervolgd worden met een conferentieavond door 
Gerard Lange. Hij is psychiater en volgt de opleiding haptotherapie. Hij zal 
een koppeling maken met de theorie van de psychoanalyse en de bruik
baarheid ervan in de haptotherapie. 

In mei zullen we een workshop houden, waarin we 'overdracht en tegen
overdracht' op een praktische manier kunnen ervaren. Gezien het aantal 
enthousiaste deelnemers aan deze eerste conferentieavond en de voorgaan
de contactavonden menen we dat dit onderwerp menigeen aanspreekt. We 
hopen dat velen zich de komende maanden mee verdiepen en dat we van 
elkaar wijzer zul len worden. 

Contactcommissie 
- Noodkreet-

Ingrid van Diemen 
voorbereidingscommissie 

Wie 0 wie wil de contactcommissie komen versterken? 
Dieuwke Talma en ik hebben het afgelopen jaar de contactcommissie ge
vormd, maar helaas gaat Dieuwke de commissie verlaten. Zi j is in januari 
gestart met de kaderopleiding in Doorn en heeft daarnaast nog veel werk
zaamheden die zij niet meer kan combineren met de contactcommissie. 
Onze laatste contactavond van dit seizoen op 4 juni, zal ook de laatste acti
viteit van de contactcommissie zijn, tenzij er zich enthousiaste mensen 
melden, om samen de commissie nieuw leven in te blazen. Deelnemen aan 
de commissie betekent bezig zijn met het stimuleren van het onderlinge 
contact tussen collega's. Ook de Contactcommissie-avond van 30 novem
ber '96 was daar een goed voorbeeld van. 
Via het thema 'wat is haptonomie', 'wat is voor jou wezenlijk in de hapto
nomie' en 'hoe breng je dit professioneel naar buiten' hebben we heel open 
ervaringen uitgewisseld en heeft ieder daar zi jn eigen inbreng in gehad. 
Mensen die informatie willen over de contactcommissie, of zich willen 
aanmelden kunnen mij bellen op tel: 075-6426782. 

Else Keizer 
Contactcommissie 
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advertentie 

H APTONOMTEENSCHEDE 

Zaterda!;! 24 mei 1997 is er een informatic~ voor de driejari!:lc opleidin<;l 

haptonomie en de tweejarige vervolgopleiding haptotherapie te Enschede. 

Waarom zou u ~interesseerd zijn in deze opleidif\9? 

Dit is de eni~ opleidin<;l haptooomie die serieus aandacht schenkt aan de 
archetypische· en transpersoonljjke ervarif1<;lswerelden van de mens. 

Dit is de en i~ opleidin<;l haptonomie die serieus aandacht !:leeft aan het feit 

dat de mens vanuit meerdere perspectieven naar net verschijnsel 

bewustzijn kan kijken. 

Dit is de eni~ opleidin~ haptotherapie die Uil!:Jebrcid aandacht geeft aan 

het verschijnsel dissociatie, PTSS en veranderde bewustzijnstoestanden van 
de mens in relatie tot Iichaam5<J(!richt werken. 

Kosten f. 75 ,- indo lunch 

NietJ'otolS!:lierig? Geïnteresseerd? 

Informatie & aanmelden bij: 

O ITO IIUJZJN C/\ l ~ 
II.IWLlJD1:"NSrEI NLAAN S3 

7S14 CA ENSCJ JEDt: 

r,,1. O~J- ·n]19/3 FAX, O~3-·rlJ(H )J 
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Ingezonden brieven 

Boos 
Het artikel van Joost Leonhard in 
het Haptonomisch Contact van 
december '96, over de in hem 
opgewekte wrevel, prikkelde mijn 
nieuwsgierigheid. Ik ben eigenlijk 
niet zo'n lezer. Ik begin wel altijd 
te lezen, maar het lukt me niet 
om door te lezen. Iets in mij, 
zorgt voor afleiding bij ieder 
woord dat ik lees. Nadat de kop 
van het artikel 'Boos' op mijn 
netvlies was terechtgekomen wil
de ik eigenlijk meteen reageren. 
Ik ben zelf namelijk al jaren boos. 
Dat weet ik nog niet zolang en 
daar kan ik vervolgens ook weer 
boos om worden, maar als ik dat 
nou eens een keer niet doe, dan 
kan ik inhoudelijk reageren op 
het onderwerp. Waarmee ik ei· 
genIijk al aangeef dat er volgens 
mij een onderscheid bestaat tus
sen irritatie voelen en geïrriteerd 
worden. 
Als ik bewust kan kiezen voor de 
manier waarop ik met een ge
voeld gevoel omga spreek ik van 
een gevoel voelen. Als mijn han
delen bepaald wordt door een 
gevoel zonder dat ik daar bewust 
voor kies spreek ik van een gevoel 
worden. In deze abstracte om-
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schrijving wordt het onderscheid 
slechts aangegeven door het ge
bruik van een verschillend werk
woord, maar als we het weer con
creet gaan invullen komt er ook 
een onderscheid in de talige uit
drukking van het gevoel. 
Irritatie voelen of geïrriteerd WOf

den. Er gebeurt ook wat met het 
woord 'irritatie', Dat verandert 
namelijk in 'geïrriteerd'. Het ver
schillend gebruik van de werk
woorden alsmede de verandering 
van de talige uitdrukking van het 
gevoel, geven een onderscheid 
aan dat ik als volgt zou willen 
omschrijven: 'in het ene geval is 
er (nog) geen sprake van een ver
andering van de gemoedstoe
stand van degene die het betreft 
en in het andere geval wel'. 
Terug naar mijn eigen ervaring. Ik 
ben jarenlang boos geweest om 
wat me is aangedaan in mijn le
ven en om wat me is onthouden. 
Die boosheid heeft niet alleen 
mijn handelen in mijn dagelijks 
leven bepaald maar ook mijn 
handelen als haptotherapeut. 
Daar heb ik niet voor gekozen, 
dat is zo gelopen. Boos worden is 
mij dus bekend. Op dit moment 
lukt het mij af en toe, om irritatie 
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te voelen zonder geïrriteerd te 
worden, maar ik schiet nog regel
matig uit mijn slof. 
Joost heeft gelijk als hij zegt dat je 
met boosheid bergen kunt verzet
ten. Dat heb ik jarenlang gedaan, 
maar het is de vraag of dat ook 
een bijdrage heeft geleverd aan de 
ontwikkeling van mijn eigen ge
voelsleven. Ik geloof het niet. 
Het aan den lijve ervaren dat ik er 
mag zijn met mijn boosheid zon
der da t de ander geïrriteerd 
wordt, heeft die bijdrage wel gele
verd. In die zin ben ik het eens 
met Doris Gerritse die op blz. 8 in 
zijn boekje 'De termen Haptono
mie en Haptotherapie' zegt: 'wie 
geïrriteerd wordt door de cliënt is 
onvoldoende in zijn basis om 
deze cliënt te behandelen'. Echter 
de opmerking van Doris in de 

Haptonomisch Contact, Er jaargang 1997, nr. 1 

volgende regel: 'Deze haptothera
peut zou dieper in zijn basis moe
ten geraken, bijvoorbeeld .. . door 
zichzelf haptotherapeutisch te 
laten behandelen', zou ik als volgt 
geformuleerd hebben: 

'Samen moeten we zorg dragen voor 
voldoende veiligheid en geborgenheid 
voor de studerende- zowel als de af
gestudeerde haptotherapeut opdat er 
eell klimaat ontstaat waarbinnen 
deze mens dieper in zijn/haar basis 
kan geraken door zich haptothera
peutisch te laten behandelen'. 

Vooralsnog is deze voorwaarde
scheppende veiligheid en gebor
genheid (nog) niet optimaal. 

Gert Klabbers 
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AGENDA 1997 

PLAATS ACTIVITEIT TIJD 
MAART 
tot 13 Maastricht Dialoog in het donker 

(zie blz. 14) 
26 Stadskasteel Conferentieavond met 

Oudaen Gerard Lange, Psychiater 
te Utrecht (Zie voorbereidingscom-

missie) 
APRIL 
10 Stadskasteel Algemene Ledenvergade- 20.00 uur 

Oudaen ring 
te Utrecht 

MEI 20.00 uur 

24 Stadskasteel Workshop 20.00 uur 
Oudaen (Zie voorbereidingscom-
te Utrecht missie) 

31 ??? Studiedag over de affectie-
ve rechten van het jonge 
kind. Info: Mw. J. van 
Rossum, tel. 0488-451708 
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De Nederlandse Vereniging voor Haptonomie stelt zich ten doel de com
municatie te bevorderen tussen h en die in de haptonomie zijn geïnte
resseerd en/of opgeleid, en dat in de breedst mogelijke zin. 

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. 

De vereniging tracht haar doel te bereiken door: 

a. het bevorderen van onderling contact tussen de leden middels samen
komst in het kader van lezingen, werk-, studie-, ervarings- en gegevens
uitwisseling; 

h. het bevorderen van de onderlinge com mu nicat ie middels woord, beeld 
en geschrift; 

c het onderhouden van contacten met instellingen die van belang zijn 
voor het hevorde ren va n de kennis van en de bekendheid met de 
haptonomie. 

Oe verenigi ng kent: 

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

h. aspi rant-leden, d.W.Z. mensen d ie als studen t zijn ingeschreven bij een 
opleiding als boven; 

(. belangstellende leden, d.W.Z. mensen of rechtspersonen die zich als 
zoda nig aanmelden bij het bestuur. 

De vereniging kent drie comm issies: 

a. De Voorhereid ingscommissie orga niseert lezingen en workshops in het 
kader van uitwisseling en visie ontwikkeling. Contactpersoon: Noud 
van Poppel: tel. 020-6730655 (privé) en 020-6624206 (werk). 

h. De Contactcom missie wil randvoorwaa rden scheppen ter bevordering 
van de com municatie, zowel binnen als buiten de vereniging. Contact
persoon: Macli de jonge-Lindeboom, tel. 010-4186342. 

c. De Redactiecommissie stelt di t tijdschrift sam en. 

De vereniging kent een bestuursvorm met vertegenwoordigers uit de com
missies als bestuursleden naast een dagelijks bestuur. Contactpersoon van 
het bestuur is Irene Sibbles-Verbrugge, tel. 0343-516911 . Voor financiële 
zaken kunt u contact opnemen met de penningmeester Robert de Vos tel. 
0294-412892. 

De kosten van het lidmaatschap, (wijzigingen voorbehouden) inclusief de 
toezending van Haptonomisch Contact bedragen 1150,- per jaar. De toe
gang tot de meeste activi teiten is VOOr leden grat is. Voor workshops e.d. 
wordt een aanvulle nde bijdrage gevraagd. 

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

De Otter 29; 74 14 HZ Deventer; Tel. 0570-643875 
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