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Namens de redactie 

Het leven gaat gewoon door; er rolt gewoon weer een tijdschrift in uw bus. 
De redactie vergadert en het verenigingsleven gaat verder ... alsof er niets 
gebeurd is. We schakelen gewoon om, volgende cliënt, volgende nummer 
van Haptonomisch Contact. Maar dat is de buitenkant. Van binnen rom
melt het. Hoe nu verder? Wie wordt de nieuwe hoofdredacteur? Wat is het 
belang van het tijdschrift? Wat is het belang van de haptonomie? Is er le
ven na de dood? 
Dat 'rommmelen' van binnen is belangrijk. Dat heeft tijd nodig, dat mager 
zijn; daaruit ontstaat wellicht iets nieuws ... 
Laten zijn wat er is en niet meteen oplossingen zoeken. Zo gaan we er ook 
in de redactie mee om. Erbij blijven en zien wat er gebeurt. 

En zie, voor u ligt een nieuw nummer. Het gaat over 'afstand en nabijheid,' 
het thema van 1998, in veel verschillende vormen. Ton Bergman wilde 
daar nog een verhaal over schrijven. Nu is hij zelf het verhaal geworden: 
veraf en toch nog nabij. Ook Ger Cremer spreekt in z ijn verhaal over af· 
stand en nabijheid, maar weer op een hele andere manier. 

Dan is er het verslag van de lezingen van Christien Moene, waarin zij on
dermeer heeft gesproken over hoe woorden afstand, maar ook nabijheid 
kunnen creeren. 

Zelfs Dorus Gerritse spreekt impliciet over dit thema, wanneer hij het heeft 
over het verschil in lichaamsbeleving tussen 'normale' mensen en autisten . 

Nabijheid, betrokkenheid, dat is iets wat we in de komende tijd van u no
dig hebben. Betrokkenheid bij het voortbestaan van de Nederlandse Vere
niging voor Haptonomie. De voorzitter, Joost Leonhard, en de secretaris, 
Irene Sibbles, nemen per 1 april afscheid. Wie volgt hen op? 

Betrokkenheid en nabijheid is ook wat we in de redactie kunnen gebrui
ken. Tenslotte is dit tijdschrift het enige communicatiemiddel tussen alle 
opleidingen en de mensen die met haptonomie werken en haar een warm 
hart toedragen. Die mensen met 'dat warme hart' willen we dan ook van 
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harte uitnodigen om hun kwaliteiten zichtbaar te maken. Kwaliteiten die 
kunnen bestaan uit het toezenden van ideeën voor het tijdschrift, verhalen 
over eigen werkzaamheden, suggesties voor een interview, medewerking 
aan de redactie, enzovoort. 

Laten we in 1998 die Ibelangrijke buitenkant' eens laten varen en ons meer 
verdiepen in nabijheid, met gepaste afstand. Nabij aan onszelf, is nabij aan 
de ander, niet waar? 

Ingrid Ram 

Advertentiemogelijkheden in Haptonomisch Contact 

• hele pagina: 10,6 cm breed en 16 cm hoog; kosten: f 120,-
• halve pagina: 10,6 cm breed en 8 cm hoog; kosten: f 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 en een tekening enlof logo, dan kan de 
advertentie door ons worden gezet en betaalt u daarvoor /SO,· zet· 
kosten. (Deze prijs geldt voor eenvoudig zetwerk) 

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 tel. :035-6234355 
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Wie niet horen wil moet maar 
voelen 

drs Ger Cremer, haptotherapeut 

'Wordt de akoestische zin geblokkeerd, dan is de (lee(-, c.q . gevoels-)ruimte hap
tisch beperkt tot de tactiele zinnen ' (Veldmall)(3/49). 

In het vorige nummer heb ik verteld waar raakvlakken liggen van de hap
totherapie met de Samonas Klanktherapie. Zo beschreef ik, aan de hand 
van een aantal tekeningen, dat de innerlijke beweging tot in en voorbij het 
hoofd zou moeten reiken en dat een open oor daarin belangrijk is. De Sa
monas Klanktherapie beschreef ik als een nieuwe therapeutische methode, 
waarbij middels specifieke akoestische stimuli de mens langs de weg van 
het gehoor wordt uitgenodigd tot een 'luisteren.' 
In dit artikel wil ik, als vervolg op het vorige artikel aangeven, dat akoesti
sche stimuli, als deel van de haptische stimuli, meer plaats verdienen bin
nen de haptonomie en binnen de benaderingen die daarop steunen. Wat 
me hier voor ogen staat is het belang van het gehoor te benadrukken als 
cruciaal orgaan bij de oriëntatie in de ruimte en, nogmaals, te wijzen op 
het bestaan van de Samonas Klanktherapie, als instrument om het gehoor 
(weer) te openen door het 'eigene' aan te spreken, waardoor het 'Iuisteren' 
en ook de gerichtheid op de wereld weer toeneemt. 

Samonas Klanktherapie: 
een van de haptische stimuli 
Veldman omschrijft het begrip 'haptotherapie' onder meer als een 'vorm 
van begeleidende behandeling, (elders spreekt hij over een 'vorm van 
andragogische hulpverlening', 2/420) welke appèl doet op personale capa
citeiten en reserves, gepaard aan een zinvo l gedoseerd aanbod van hapti
sche stimuli', welke - onder meer - tot doel hebben de groei en rijping tot 
eigen identiteit te bevorderen. (3/58). De Samonas Klanktherapie zie ik als 
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een van de mogelijke haptische stimuli, welke binnen de haptotherapie 
kunnen worden toegepast. Ligt binnen de haptonomie het accent op het 
aanraken en de nabijheid, Veldman heeft zich hierover in zijn omschrij
ving van de haptotherapie mijns inziens terecht niet uitgelaten en geeft 
ook aan dat het soms nodig kan zijn bepaalde haptische stimuli, gedo
seerd, aan te bieden. Ook de term 'andragogische hulpverlening' kan aan
raken insluiten, maar geeft ruimte aan een veelheid van gedragingen. (HC-
3/ '94, blz. 14) Verwijzing naar de mogelijkheden van de Samonas Klank
therapie inclusief enige hulp bij het adequaat gebruik hiervan, valt mijns 
inziens dan ook binnen de termen van de 'haptotherapie.' 

Tijdens Seminars van Ingo Steinhach, grondlegger van de Samonas Klank
therapie, merkte ik - tot mijn verbazing - dat specifiek bewerkt geluid grote 
invloed had op gehOOT, stem, stemming, aanwezigheid, de kwaliteit van 
het contact en de ruimtelijke oriëntatie en ik vroeg me vanaf dat moment 
af hoe het kwam dat binnen de haptonomie en de daarop stoelende hap
totherapie het aanraken een zo centrale plaats heeft kunnen krijgen, en 
aan andere mogelijkheden om de ander ook op afstand te raken - zoals via 
het gehoor en de stem - zo weinig aandacht werd (wordt?) besteed. Die 
vraag heeft me niet losgelaten - eigenli jk nog steeds niet - en ik heb me 
nog eens in de haptonomische literatuur verdiept om daarover meer hel
derheid te krijgen. Daarbij lette ik ook op de plaats, die binnen de haptono
mie - zoals Veldman deze beschreef - aan het gehoor wordt toegekend. 

In het beschrijven van de ontwikkeling van de primitieve cel, geeft Veld
man aan dat deze cel een 'kern' bevat en een 'omwanding' ; de oer-bewe
ging van het leven, de 'tast' genoemd, zou zich naar zijn idee in en aan 
deze 'omwanding', de latere huid afspelen. Een belangrijk citaat is dan het 
volgende' 

"hel perceptief-tactiele contact met de omgevingswereld was nog slechts een aau
rakingscontact, eeu nabijlleidscontact en de tast nog eell nabijheidszin" Tasten 
en voelen op afstand - een verte-zin - bestond vennoedelijk toen nog niet. De be
hoe(te daaraan ontstond, naar men mag aannemen, eerst later. "(2/223) 

Woorden als 'vermoedelijk' en 'naar men mag aannemen' laten er hier 
geen twijfel over bestaan dat er slechts sprake is van een aan-name en niet 
van een op ervaring stoelend feit, zoals eerder in dit blad werd opgemerkt 
(8) Het is dan ook de vraag of Veldman van meet af aan bij de ontwikkeling 
van de haptonomie de hier genoemde 'feiten' als leidraad heeft genomen, 
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of dat hij er behoefte aan had zijn belangrijke ontdekkingen verder - we
tenschappelijke - 'grond' te geven. lk vermoed het laatste. 
Wat me in het citaat opvalt is het onderscheid dat gemaakt wordt in nabij
heids-zin en verte-zin, en vooral de mogelijke rangorde daarin. Veldman 
gaat er in zijn werk van uit dat deze rangorde - 'vermoedelijk' - bestaat en 
dat er Inaar men mag aannemen' in den beginne alleen nog maar een aan
rakingscontact, een Inabijheidscontact' was. Hoewel de diverse zinnen, zo 
schrijft Veldman elders, Ideels in elkaar overvloeien, elkaar overlappen, 
elkaar beïnvloeden en zo een sensorisch geheel vormen, dat in wezen ons 
gevoelsleven uitmaakt en in het gemoed wordt geïntegreerd', (3/35) krijg 
ik toch nogal eens de indruk dat hij de tactiele zinnen als eerste in rangor
de beschouwt, welke indruk wordt bevestigd, wanneer hij spreekt over 'pri
mordialiteit'. (3/46) Het 'naar men mag aannemen' groeit dan uit tot een 
vaststaand feit. 

Het ondersche id in tactiele zinnen en akoestische zin, in een nabijheids
zin en een verte-zinl de 'primordialiteif van het aanrakingscontactl ge
combineerd met het fei t dat 'binnen de haptonomische nadering het anti
ciperen, responderen en reageren op de diverse tonus-modificaties en to
nus-modaliteitenl (3/42) aan de huid het meest tast-baar is, heeft er naar 
mijn idee toe geleid dat in de haptonomische benadering overwegend ge
bruik gemaakt wordt van de aanraking. Dit aanraken lijkt echter - alleen al 
in de formulering van het bovenstaande - instrumenteel te zijnl en kan 
m.ijns inziens onderscheiden worden van de aanraking welke er alleen 
maar om de ander iSj waarin deze mag zijn en waarin er niets hoeft. Het 
aanraken heeft daarmee een dubbele functie gekregen, wat het contact 
gemakkelijk kan belemmeren: immersi in het waarnemen plaats je je al 
buiten het contact. (leuk onderwerp voor een artikeL .) Hier wil ik me be
perken tot het vaststellen van het feit, dat de waarneming van de tonus 
niet strikt gebonden is aan een aanrakingscontact, omdat zij ook op af
stand waarneembaar en voelbaar kan zijn. Dat de directe aanraking daarin 
een meer-waarde kan hebben, is natuurlijk waarj de tonus aan-den-lijve te 
kunnen voelen, geeft vaak meer informatie. (Ik zeg hier tvaak', omdat het 
ook kan zijn dat de cliënt, bij de nadering van de therapeut, zich al onmid
dellijk 'instelt' en je als therapeut slechts de 'tonus-als-reactie-op' kunt 
waarnemen.) Door het aanrakingscontact echter centraal te stellen, treden 
we heel gemakkelijk in een - fysieke - nabijheid, waar de cliënt misschien 
nog niet aan toe is, nog afgezien van het feitt dat we al meteen geneigd zijn 
op de huid aan te raken. Meer en meer merk ik, dat het tijd vraagt nabij te 
mogen zijnl zowel in de fysieke als in de gevoelsmatige ruimte. 
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Met de accentuering van het aanrakings- en h et nabijheidsconctact is de 
akoestische zin als essentieel deel van de totale waarneming onderbelicht 
gebleven en dat is jammer, omdat het gehoor juist een communicatie-zin 
is waarin het nabijhe idscontact, en daarmee het directe aanraken, niet no
dig is, zoals Veldman opmerkt. (2/226) In het 'luisteren ', waarbij de stem 
en het woord, naast de oogopslag, de innerlijke gemoedstoestand en de 
persoonlijke zelfrepresentatie van therapeut en cliënt weerspiegelen, ligt al 
de mogelijkheid van de ontmoeting. 

Een ander gevolg van de aanname van de primordialiteit van de tactiele 
zinnen heeft er mogelijk ook toe geleid, dat Veldman de haptonomie gaan
deweg heeft ontwikkeld tot een 'wetenschap van de affectiviteie als speci
fiek deel van het gevoelsleven. Gerritse heeft hierover al een boekje open 
gedaan. (HC- l '97, 22 e.v.) Affectiviteit verbind ik in eerste instantie met 
een contact, waarin partners - ook fysiek - nabij zijn, terwijl het 'gevoelsle
ven' een veel breder te rrei n bestrijkt. Hoewel ook binnen nabijheid het 
'luisteren' van belang is, ligt mijns inziens de nadruk binnen de affectivi
tei t toch meer op het 'voelen .' Een waarlijk 'open, ontgrensde bestaanswij
ze' - waarin soms sprake kan zijn van affectiviteit - vraagt een 'Iuiste
ren ',waarbij het gehoor zo geopend is, dat de informatie tot in het hart van 
de luisteraar d-oor-dringt. Het 'open oor' is hier meer een zijns-kwali teit, 
een uitdrukking van een omvattend bewust-zijn en behoeft geen activiteit. 
Het 'is' . 

Wordt het belang van de tactiele stimuli binnen de haptonomie ruim
schoots erkend, op grond waarvan binnen de haptonomische benadering 
dan ook 'overwegend wordt aangeraakt', het eigene van de men s kan ech
ter ook langs de weg van het gehoor worden gewekt en gestimuleerd, zoals 
de Franse K.N.O. arts Tomatis al in de vijftiger jaren aantoonde. Ook Stein
bach, op zi jn beurt, o ntdekte eveneens de 'tast' in het gehoor - al benoem
de hij het anders - en ontdekte, net als Veldman in het aanraken, een 'ge_ 
heimzinnige intell igentie' van het leven. Ook Inayat Khan had, al in 1923, 
over deze specifieke levens-kwaliteit van de tast geschreven: 

"degenen die de oorsprong van het leven op het spoor zijn, zien in dat er achter de 
vijfz il1tuigen slechts één zintuig verborgen is; en dit zintuig is in staat om alles te 
doen, wat wij schijnbaar doen of ervaren; we kennen vijfzintuigen, omdat we vijf 
zintuiglijke organen kennen., maar in werkelijkheid is er slechts één zintuig: dat is 
het zinhlig, dat door middel van deze vijf orgmlell het leven ervaart en de verschil
lende vannen in het leven onderscheidt." (6/97) 
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Dat het 'eigene' van de mens echter ook langs de weg van het gehoor kan 
worden gewekt en geactiveerd, wil ik in het hiervolgende bespreken . Ik heb 
daarbij si tuaties uit de praktijk voor ogen, waarbij een verminderd ruimte
lijk gevoel en een te grote betrokkenheid op het eigen 'zelf' direct in relatie 
bleken te staan met gehoorverlies en /of met een afname van de luisterbe
reidheid. Om dat toe te lichten, wil ik eerst wat meer zeggen over de bete
kenis van het gehoor in de ruimtelijke oriëntatie, waarna ik wat dieper inga 
op wat er gebeurt, ook in het gehoor, als een mens langdurig wordt belast 
met geluid, dat niet op hem is afge-stem-d, en waarin hij zich niet aan-ge
sproken voelt. 

Oriëntatie in de ruimte 
Wat me hierbij intrigeert is de vraag welke zintuigen een rol spelen bij de 
oriën tatie in de ruimte, en vooral welke de rol daarbij is van de tactiele en 
de akoestische zin. Veldman is daarover heel duidelijk. Uitgaand van de 
tactiele zinnen, beschrijft hij een aantal mogeli jkheden om de ruimte uit te 
breiden, zoals via een voorwerp, (de 'persensus'), via het lichaam (de 'trans
sensus') en een vermogen dat zich nog verder ui tstrekt (de 'consensus'). 
Ook noemt hij het begrip 'akoestische persensus', dat erop neer komt dat 
'een akoestisch klankbeeld wordt waargenomen, dat een sterke emotionele 
belevingskwaliteit bezit.' (3/38) Uitgangspunt van deze vermogens is een 
ego-centraal functioneren: het individu verlengt als het ware zi jn huid in 
de gerichtheid op de wereld. Het uitbreiden van het gevoel komt terug in 
het begrip 'gevoelde ruimte', als specifieke kleur van de 'haptische' ruimte. 
Binnen de haptotherapie kan de mens worden uitgenodigd zij n 'tast', zijn 
gevoel te verlengen, waarbij de aanraking van de therapeut een hulpmid
del kan zi jn. We kennen dat uit het befaamde 'drie-luik' dat in de opleiding 
en praktijk dienst deed, en waarschijnlijk nog steeds doet, om cursisten c.q. 
cliënten in de haptonomische fenomenologie in te leiden. 

Mijn ervaring in de praktijk is dat mensen daarmee vaak moeite hebben; 
als ik hen vraag mijn hand te 'voelen' en zich uit te breiden tot...enz. heb
ben ze het gevoel op een of andere wijze iets te moeten 'doen ', wat vaak 
niet als prettig wordt ervaren. Anders wordt het, wanneer ik hen vraag naar 
mijn hand te ' luisteren'. Er is dan meer ruimte waarvoor niets 'gedaan ' 
behoeft te worden. 'Luisteren' lijkt meer ruimte te geven dan het woord 
'voelen'; ook in het 'als je n iet wil t horen, dan moet je maar voelen' geeft 
het 'horen ' mijns inziens een grotere uitgebreidheid aan dan het 'voelen'. 
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Om nu de betekeuis van het gehoor in het ruimtelijk gevoel aan te geven, valt 
in eerste instantie op dat het gehoor het orgaan is, dat geluiden uit die 
ruimte met een minitieus onderscheidingsvermogen kan opnemen en 
Iplaatsen' i ook de oriëntatie van het lichaam zelf in die ruimte, inclusief de 
houding en beweging, wordt direct door het gehoor bepaald en beïnvloed. 
Er zijn nog enkele andere kenmerken van het gehoor, die in dit kader van 
groot belang zijn: 

• Het gehoor ontwikkelt zich al in de eerste dagen na de bevruchting, 
welker ontwikkeling enige maanden later geheel voltooid is. Trillingen, 
geluid en gehoor worden door wetenschappers verbonden met het lIe
ven'. Waar vanuit de haptonomie de Itast' - en de daaraan inherente 
intelligente vermogens - wordt gekoppeld aan de lomwanding', wordt 
vanuit het kennisgebied van het gehoor de 'tast' direct aan het gehoor 
gekoppeld, waarbij wordt gesteld, dat het gehoor en tast één zijn. (1 en 
4). Het gehoor moge dan wel een bijzondere vorm van de tast zijn - het 
ontwikkelt zich immers uit de huid van het embryo - maar dan een 
vorm die zich vanaf het eerste moment van het bestaan ontwikkelt. Dit 
zou mijns inziens betekenen dat de aanname van Veldman van de primordia
liteit van de nabijheids-zin boven de verte-zinJ en zo mogelijk ook het onder
scheid zelf, minder waarschijnlijk lijkt en ook voor de ontwikkeling van het 
gevoelsleven niet relevant is. Het 'leven' kent, voor zover we weten, geen 
onderscheid in afstand en nabijheid. Geluid, bijvoorbeeld, dat van ver
re komt, kan je 'door merg en been' gaan . Is de tast, vanuit de haptono
mie, gelijk aan 'beweging', vanuit het kennisgebied van het geluid kan 
daaraan worden toegevoegd: gelijk aan trilling, geluid en gehoor. Een 
voorbeeld van de zeer vroege ontwikkeling van het gehoor illustreert 
het feit, dat coma-patiënten en mensen die onder narcose zijn gebracht 
vaak nog wel blijken te horen, terwijl zij niet meer reageren op tactiele 
stimuli. 

• Geluid is-er-al. Het is de vraag of de mens het geluid aftast, dan wel dat 
het geluid, dat er-al-is hem in een vanzelfsprekende betrekking tot de 
ruimte om hem heen brengt; een betrekking welke geen activiteit 
vraagt en waarvoor hij van nature open staat.. Geluiden gaan dan 
rechtstreeks naar binnen, waarbij het aan het lichaam gebonden gevoel 
daaraan betekenis verleent. Naar mijn idee overbrugt het geluid - via 
het gehoor - de afstand van de 'omwanding' tot aan de kern en heeft 
Voltaire gelijk, wanneer hij stelt dat het Igehoor de weg is naar het 
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hart.' Ook in de Vedanta wordt het gehoor gezien als 'de Weg', terwijl 
de Bijbel op talloze plaatsen oproept tot 'Horen'. 

• Het gehoor, tenslotte, wordt steeds vaker gezien als de weg waarlangs 
de mens wordt 'gevoed' (5/60 e.v.) . Tomatis bijvoorbeeld stelt dat de 
hersenschors voor 90% wordt gevoed door hoog-frequent geluid. Ik heb 
enige keren de ervaring gehad dat mijn adem als geluid door mijn oren 
naar binnen stroomde en ik als het ware via een koord verbonden was 
met het 'kosmische'. Een dergelijke ervaring zag ik nadien beschreven 
bij Inayat Khan, waar hij verwoordde, dat 'de adem verschillende gra
daties kan aannemen en dat zij het meest bezield is, wanneer zij de gra
datie aanneemt van geluid.' (5/67) Ik noem deze ervaring hier - ook al 
is er nauwelijks over te spreken - omdat ze me tevens leerde, dat tactiele 
stimuli vooral het 'aardse huis' vestigen en akoestische stimuli meer de 
verbinding vormen met het 'kosmische', een ontwikkeling die - door 
de innige verstrengeling van tast en gehoor - met grote waarschijnlijk
heid tegelijkertijd plaatsvindt 

Gevoelde ruimte en akoestische ruimte 
De ruimte kan dus op verschillende manieren worden beleefd: ze kan 
worden gevoeld, waarbij het eigen gevoelde lichaam meer het uitgangs
punt lijkt te zijn, en ze kan akoestisch worden ervaren, waarbij het accent 
meer lijkt te liggen op het ervaren geluid in de ruimte. Bij het 'voelen' van 
de ruimte is naar mijn ervaring de energie veelal wat meer verdicht en 
wordt ook als wat zwaarder ervaren; er is een gerichtheid van het ego naar 
de wereld. Als het gehoor in de waarneming meer plaats krijgt, ontstaat er 
meer ruimte, wordt de gevoelde energie lichter en is er meer ontvankelijk
heid, welke niet alleen het geluid betreft maar de gehele persoon. (9) Het 
gehoor is uit haar aard betrokken op de ruimte en kan niet alleen geluiden 
exact onderscheiden, maar ook de stilte, als vorm van niet-geluid. Is er in 
het 'voelen' een gerichtheid van het individu naar buiten, het 'akoestische' 
is al aanwezig. Zo neemt ook bewustzijn geen ruimte in, maar 'is' al ruimte. 
(He 91/1 23). 

Het 'voelen' en het 'horen' zijn natuurlijk niet zo strikt gescheiden als ik 
hierboven stelde: zo is er vaak een verbinding en kunnen ze elkaar overlap
pen (zoals in het voorbeeld van de pian ist, die muziek zowel hoort als 
voelt), of geleidelijk in elkaar overgaan, zoals bij het voorbeeld van de 
lagere tonen, die op een bepaald moment niet meer gehoord, maar wel 
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gevoeld kunnen worden. Ook het gebied dat wij als mens kunnen horen 
gaat geleideli jk over in een gebied dat voor ons niet meer hoorbaar is, en 
nog wel voor dieren, zoals vleermuizen en dolfijnen. De laatste spannen 
hier de kroon en lijken een intelligentie te hebben, die rechtstreeks in ver
band kan worden gebracht met het grote akoestisch vermogen. Dat 'voe
len' en 'horen' elkaar overlappen, komt tenslotte ook tot uitdrukking in 
sommige Afrikaanse talen, zoals het Swahili, waarbij lik voel pijn' wordt 
uitgedrukt als 'ik hoor pijn'. 

Hoe gaan wij mensen nu met de ruimte om? Dienen we ons uit te breiden 
tot in die ruimte, middels de diverse vermogens, als persen sus, transensus 
en consensus of is een lopen oor' al voldoende om dat wat er om ons heen 
gebeurt in ons op te nemen? En wat is nu nodig om in die ruimte vanzelf
sprekend te zijn? 

Luisteren: een intieme verbinding van horen en 
voelen 
Om die vraag te kunnen beantwoorden, verwijs ik deels naar mijn vorig 
artikel, waarbij ik aangaf dat de innerlijke beweging zich gaandeweg 
oprîcht en zijn voleinding vindt in de ontmoeting van de beweging van de 
ander, in stem, woord, blik en gebaar. Die beweging, zo weten we, moet 
gewekt wordenj het kind heeft niet alleen een basis-veiligheid nodig om, 
van daaruit, zich naar de wereld te kunnen blijven toewenden, het is ook 
nodig dat zi jn leef-ruimte veilig is en dat hij leert wanneer geluiden en 
stemmen op hem zijn afge-stem-d en voor hem zi jn be-stem-d. Waar het 
kind op die manier wordt aan-gesproken, ontstaat er ook in de ruimte en 
in het woord een verbinding en weet een kind zich gestimuleerd en uitge
nodigd zijn stem in die ruimte te laten (weer) klinken. De innerlijke bewe
ging kan zich zo via het gehoor naar buiten richten: er ontstaat geleidelijk 
een ' luisteren', waarin het eigen hart de ruimte blijft, waar het gehoorde 
niet alleen gehoord kan worden, maar ook wordt ontvangen, (verstaan' en 
begrepen. Een (luisteren' zoals dat in het Chinese luisteren wordt bedoeld: 
'met oog, oor, hart, jij en totale aandacht.' (5/60 e.v.) Dit luisteren is één 
weg, waarbij het innerlijk en de buitenwereld twee polen zijn. Misschien is 
het wel zo dat dit luisteren een maat is van het Bewustzi jn. 

Wat betreft de geluiden zelf, 'weet' je daarbij vaak of geluiden voor je be
stemd zijn of ruet, welke informatie in de hogere frequenties Jigt, zoals de 
Franse K.N.a. arts Tomatis ontdekte. In die (boventonen' merk je of ie-
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mand je 'aanspreekt' en - nogmaals - of de stem jou bedoelt of iemand 
anders. De kwaliteit van de stem in de communicatie is, zoals we allang 
weten, vele malen belangrijker dan de inhoud van de boodschap. Een vlak
ke, monotone stem, die nauwelijks boventonen meer bevat en waarbij de 
spreker niet op jou is afge-stem-d, spreekt dan ook minder aan en er is dan 
ook moeilijker naar te luisteren. Vanwege het belang van de stem en het 
gehoor, worden ouders tegenwoordig aangeraden zich al in een zo vroeg 
mogelijk stadium op hun kindje af te stemmen, het aan te raken, er mee te 
praten en vooral te zingen. Muzikaliteit, zo las ik onlangs, wordt wel het 
'cement van de moeder-kind relatie' genoemd.(7) Het verhoogt niet alleen 
de kwaliteit van het gehoor, maar ook - door het omvangrijk netwerk van 
verbindingen met de hersenen - van bijvoorbeeld houding, beweging en 
ruimtelijke oriëntatie. Als je weet dat de hersenschors voor 90% gevoed 
wordt door de hogere frequenties, begrijp je hoe groot het belang is van 
een goed gehoor, zeker vanuit de wetenschap, dat een verminderd luiste
ren onmiddellijk ten koste gaat van de opname van de hogere frequenties, 
met alle gevolgen van dien. 

Hier belanden we bij de vraag wat er gebeurt in een situatie, waarin de 
mens te veel en te lang wordt bloot-gesteld aan lawaai, waarbij ik onder 
'lawaai' hier vooral geluid versta, waarbij de mens niet wordt aangesproken 
en niet in zi jn 'eigenheid' wordt gezien en gehoordj geluid ook, dat er 'zo
maar' is; dat niet op hem is afgestemd. Om het niet al te ingewikkeld te 
maken - het is al zoveel vind ik - ga ik er hierbij vanuit dat het 'innerlijk' 
zich in zekere zin heeft ontwikkeld. 

Akoestische belasting 
Is er teveel akoestische belasting -en die situaties kunnen tal100s zijn -dan 
zijn er een aantal mogelijkheden om het geluid en de druk die het op je 
uitoefent, te vermijden: je kunt weggaan, maar ook - als dat soms niet kan 
- het geluid 'het ene oor in en het andere uit laten gaan' of je tijdelijk even 
'Oost Indisch doof' opstellen; als dat niet voldoende is, heeft het 'leven' 
nog een mogelijkheid het geluid op afstand te houden: komt het geluid via 
het rechter oor sneller binnen - omdat de afstand van het rechter oor tot 
de linker hersenhelft korter is dan de afstand van het linker oor tot de 
rechter hersenhelft - bij continue belasting kiest het 'leven' het langere 
circuit van het linker oor, waardoor het geluid niet meer zo direct door
dringt. Er ontstaat dan een zogenaamd linker-oor-dominantie. Met rechts 
wordt dan nog wel mechanisch gehoord, maar het gehoorde dringt niet 
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meer door en er vindt geen 'luisteren' meer plaats. Een pracht van een 
oplossing, ware het niet dat dit op den duur problemen geeft, omdat 
linker- en rechter hersenhelft nu in verschillende mate 'gevoed' worden via 
het gehoor. De linker hersenhelft wordt nu te weinig aangesproken, waar
door de activiteit van de rechter hersenhelft zich niet kan verspreiden over 
de gehele cortex en gebrek aan synchroniciteit plaatsvindt. De gevoelsacti
viteit van de rechter hersenhelft kan zo niet worden geordend in het ge
bied van de rede, welke in de linker hersenhelft zetelt. Er kan op die manier 
een 'lading' op het gevoel komen te liggen, waardoor gevoelskIachten ont
staan die op hun beurt houding, beweging, gedrag en situaties beïnvloe
den ... 

Wanneer het luisteren en daarmee ook het betrokken zij n op de ruimte 
afneemt en de 'voel-hoorns' gaandeweg worden ingetrokken en van rich
ting veranderen, valt de mens terug op de beperkte ruimte van zi jn eigen 
gevoelde lichamelijkheid, wat het bestaan begrenst. Bij verdere belasting 
trekt het lieven' zich dan terug tot misschien wel in de verste hoeken van 
het - lichameli jke - bestaan. Bij blokkering van de akoestische-zin, zo 
schrijft Veldman, is de (leef-,c.q. gevoels-)ruimte haptisch beperkt tot de 
tactiele zinnen. De mens verliest daardoor aan lichaams-contour-beleving 
en ervaart zijn lichaam als amorf: gevoel voor ruimte en richting, afstand 
en contour verdwijnen.' (3/49). Vanzelfsprekend zijn de gevolgen erger 
naarmate het gehoor meer geblokkeerd is .. 

Kinderen, maar ook volwassenen met een linker-aar-dominantie blijken 
ook meer inzichzelf teruggetrokken te zijn, minder gericht te zijn op de 
wereld en zijn minder contact-bereid. Ze functioneren over het algemeen 
wat onder hun niveau, wat onder meer opvalt bij leerprestaties, omdat nu 
eenmaal het gehoor bi j het opnemen en verwerken van leerstof belangrijk 
is; vergelijk het Engelse Il-ear-ning.' Ook valt bij deze groep een vermin
derd lichamelijkheidsgevoel op, wat zich in een minder soepele houding 
en beweging manifesteert. (5) 

Vermindering van de luisterbereidheid kan, zoals gezegd ook op den duur leiden 
tot gehoor-verlies, waardoor de vicieuze cirkel rond is. Wie weet zijn veel gehaar
klachten van kinderen, ook al op jonge leeftijd, een uitdrukkhlg van akoestische
c.q. emonDrlele belasting. Ik vraag me verder af welke effecten deze 'switching' 
Ileeft op de laterale ontwikkeling. 
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Haptotherapie 
In de praktijk heb ik tot mijn schrik ontdekt, hoe vaak het voorkomt, dat 
gevoelsklachten in relatie staan met een verlies aan luister-bereidheid en 
hoe vaak mensen ook werkelijk een gehoor-verlies hebben. Wanneer de 
mens zich in zi jn akoestische zin heeft teruggetrokken en hij alleen nog 
maar 'hoort' en niet meer 'luistert', zal alleen het aanrakingscontact hem 
bij het hervinden van de weg naar buiten onvoldoende aan-sp reken_ Nodig 
is dan dat ook de innerlijke beweging langs de weg van het gehoor wordt 
gestimuleerd. De Samonas CD's helpen hier op een vanzelfsprekende ma
nier het gehoor te 'openen' waardoor het innerlijk zich weer geleidelijk 
naar buiten kan uitreiken. Ditzelfde geldt bij gevoelskIachten, die - in 
relatie staand met de linker-oor-dominantie - vooral in de rede geordend 
dienen te worden. Waar de mens zich in zijn gehoor als eerste terugtrekt, is 
vaak veel tijd nodig wil hij zich op deze plek weer 'wagen' aan de buiten
wereld. 

Tactiele en akoestische stimuli zijn mijn inziens beide nodig voor een 
harmonische ontwikkeling van het gevoel; een open oor is daarbij nodig 
dit gevoel ook in de rede te ordenen. Over het algemeen heb ik de indruk, 
dat bij een tekort aan tactiele stimuli geluiden geen 'bodem' hebben, geen 
'zin' krijgen of allergisch worden (af)geweerd; bij een tekort aan akoesti
sche stimuli vindt het gevoel geen weg naar buiten en blijft de betrokken
heid op het eigen 'huis', op de eigen beleefde lichamelijkheid, naar mijn 
ervaring vaak groot. Bij een sterke betrokkenheid op het eigen gevoel bij
voorbeeld, laat de mens zich meestal alleen aan de buitenkant raken en is 
er een gebrek aan ontvankelijkheid voor het gesproken woord; de specifiek 
bewerkte muziek (passeert' de weerstand en raakt het diepere bestaan, 
waardoor naast rust ook de vitale beweging weer wordt geactiveerd. Dit
weer - open staan voor geluid kan diep bevestigend zijn . 

Het spreekt vanzelf, dat resultaten meestal langer op zich laten wachten, 
naarmate de klachten ernstiger zijn en zich ook al langer voordoen. Afge
zien van de spectaculaire situaties, die overal aan te treffen zijn, is het 
meestal zaak maandenlang regelmatig bepaalde CD's te beluisteren. Op 
grond van de ervaring in onze praktijk, ben ik heel tevreden over de Samo
nas Klanktherapie als instrument binnen de haptotherapeutische praktijk. 
Ik zie het als een van de 'haptische stimuli' die - zij het gedoseerd - binnen 
de haptotherapie kunnen worden toegepast (3/58) 

Zoals ik ook in het vorige artikel heb opgemerkt, is veel onderzoek nodig 
om meer zicht te krijgen op de mogelijkheden van specifiek bewerkt geluid 
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bij problematiek die we in de haptotherapeutische praktijk aantreffen, en 
waarbij een relatie met de luister-bereidheid c.q. het gehoor duidelijk is. De 
verhouding akoest isch-tactiel kent daarbij vele variaties. Ben ik er in dit 
artikel vanuit gegaan dat in veel gevallen het 'akoestische' en het 'tactiele' 
zich al in zekere zin verbonden hadden, er zi jn ook mensen, die de pech 
hebben gehad niet of nauwelijks te zijn aangeraakt en be-vestigd, waardoor 
het 'aardse huis' onvoldoende is 'ge-vestigd', soms zelfs ontvlucht is en de 
geluiden ook in het huidige leven geen 'thuis', geen 'bodem' krijgen; soms 
is er zelfs een grote 'geluids-allergie' ontwikkeld. Ik hoop dat deze groep 
mensen, wier groei ook in een aanrakingscon tact vaak niet of moeizaam op 
gang komt, ook 'akoestisch' kunnen worden bereikt, al vraagt dit een ande
re bewerking van de geluiden en muziek, dan thans het geval is; dat is, 
kortom, toekomstmuziek. 

Ik leerde in de afgelopen tijd hoe belangrijk de gehoor-gang is in de relatie 
tot de wereld en hoe de stem, die daarmee rechtstreeks is verbonden, de 
innerlijke gemoedstoestand uitdrukt. Op grond van mijn ervaringen hoop 
ik, dat er in de haptonomie en in de haptotherapie meer 'oog' ontstaat 
voor de betekenis van het gehoor bij de integrale gevoelsontwikkeling, 
zowel bij de ontwikkeling ervan als bij herstel van een verstoorde of ge
stoorde ontwikkeling en dat de ruimte om ook op afstand na-bij te zijn -
zoals middels de stem - meer en meer wordt benut. Dat er tegenwoordig 
ook stem-workshops worden aangeboden, vind ik een hoopvol teken. 

Gebruikte literatuur 
Zie daarvoor het vorige artikel. De nummers waarnaar verwezen wordt zijn 
respectievelijk het betreffende boek en de pagina('s) . 
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INMEMORIAM ... TONBERGMAN 

Lieve Ton, 
Dat ik nou in jouw tijdschrift, dat jij (mede) hebt opgericht, een 'in memo
riam' moet schrijven over jou. lk lOU het liever noemen: '[n gesprek 
meL. . .' Eigenlijk voelt het ook zo. Ik ben nog lang niet uitgepraat met jou. 
Ik ben al weken met je aan het praten en ... het is zo stil aan de andere kant. 
Afgelopen jaar, met het nummer over 'doodgaan' hebben we gepraat over 
het fenomeen dat veel mensen als iemand doodgaat alti jd opmerkingen 
maken in de trant van : hij had nog zoveel om voor te leven, of, hij was nog 
zo jong, etcetera. Ze moeten dan huilen, lijkt het, huilen om die ander, 
terwijl wij zeiden, natuurlijk zijn het je eigen tranen, is het jouw verdriet 
dat geactiveerd wordt. Het overlijden van iemand doet iets met jou en 
daarom moet je huilen. 
Dat gebeurt nu ook met mij. Het feit dat jij er niet meer bent, roept in mij 
van alles op. Mijn eigen doodsangst bijvoorbeeld. Het is een kans die ik 
krijg om daar weer verder mee te komen. 

Ik ben mijn maatje kwijt, zo voelt het steeds. Nooit heb ik beter begrepen 
wat je voor mij betekende als nu je er niet meer bent. Ik hoop maar dat ik 
je dat heb laten voelen, tijdens de telefoontjes die we hadden toen je nog 
in het ziekenhuis lag. Ik was er erg van geschrokken dat je in het zieken
huis belandde en wilde je graag veel bellen omdat ik me heel betrokken bij 
je voelde; iets wat ik niet goed begreep. Achteraf meende ik je gevoel van 
eenzaamheid te herkennen, zo ziek te zijn en niemand die zich als partner 
zorgen om je maakte. Misschien is het mijn projectie? 
In het ziekenhuis leken ze alles onder controle te hebben ... weer een illusie 
minder. Er bestaat ook nog zoiets als een eigen wil van een mens. "Je 
schept je eigen werkelijkheid," daar hadden we het vaker over. Maar hoe
ver gaat dat dan, daar kwamen we niet goed uit. Het gaf ons beiden een 
gevoel van enige controle te hebben over ons leven. In die zin komt het me 
voor dat je dood bent gegaan op je eigen wijze. 

Acht jaar samenwerken. Jij werd hoofdredacteur omdat die functie nog 
open was .... en we deden toch alles gezamenlijk. In de loop van de jaren 
ging je die functie echter steeds meer invullen, tot ieders tevredenheid en 
niet in het minst tot je eigen tevredenheid. Op je eigen stille manier, inpas-

16 Haptonomisch Contact, ~ jaargang 1998, nr. 1 

HC ar
ch

ief
 

Wim
 La

um
an

s



sen, aanvullen en de harmonie bewaren. Zelden was je heel uitgesproken. 
Daar had ik zo 'n moe ite mee. Hoe vaak heb ik niet geërgerd gevraagd: "en 
Ton, wat vind jij er nu van?" Dan gaf je geduldig antwoord, voegde soms 
iets toe aan de discussie of bevestigde het gesprek. Mijn ergernis verander
de in de loop der jaren in respect en ik leerde dat jij wel zou reageren als 
het je niet zinde. Ik was altijd bang dat ik over je heen liep, mijn moeite 
met stille mensen. Ik leerde dat je altijd aanspreekbaar was en overal over 
wilde praten . Je was een zoeker, net als ik. En praten was voor mij heel be
langrijk in onze redactie. Mijns inziens bevorderde dat de kwaliteit van het 
tijdschrift en dat was (is) mijn grootste doelstelling. Je kon me ook letter
lijk een gevoel van ruimte geven, als ik weer eens het gevoel had dat ik 'het 
allemaal niet op tijd klaar kreeg.' Je zei dan gewoon, ach, wat niet kan, dat 
kan niet, of woorden van die strekking. Het gekke is dat het daardoor altijd 
kon, zonder druk, zonder 'moeten.' 
Het leuke van het hoofdredacteurschap was voor jou dat je 'eindelijk je ei 
eens kwijt kon' over haptonomie in je stukjes 'Van de hoofdredacteur.' In 
het begin za ten we daar altijd over te steggelen. Ik vond ze onduidelijk en 
vroeg herhaaldelijk wat je er nu mee bedoelde. Als we nu jouw stukjes te
ruglezen is het opvallend dat je steeds helderder bent geworden. Dus blijk
baar heb je dat ei ook gelegd. 

Ik voel me achtergebleven met veel herinneringen en een warm gevoel 
naar jou. Soms mocht ik even heel dichtbij komen, waardoor ik je beter 
heb begrepen. Het leek mij altijd toe dat ik het initiatief moest nemen en 
de activiteit bepaalde, tijdens interviews of in de redactie. Nu zie ik dat jij 
de achtergrond en ondergrond vormde, waarbinnen ik kon werken zoals ik 
het deed. Samen overleggen, ik op mijn emotionele manier en jij op je rus
tige eigen wijze ... het kan niet meer. Het was ècht samenwerken en dat is 
zeldzaam. 
Bedankt Ton. 

Ingrid Ram 
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INMEMORIAM ... TONBERGMAN 

Geachte Ton, 
Dierbare mede-oprichter van dit tijdschrift, nooit zal ik het moment verge
ten dat je dochter Anne mij 's morgens belde met het bericht dat je plotse
ling was overleden. Dezelfde avond redactievergadering met Mart en ln
grid, dingen regelen met het bestuur en met je zonen TIm en jacco. De roes 
van de dagen daarna, de rouwkamer, de crematie, het ophalen van je spul
len aangaande Haptonomisch Contact, de dozen die nu bij mij thuis staan 
en deels nog uitgezocht moeten worden. En al die tijd woordloos met je 
praten, soms voelbaar aanwezig, dan weer ver weg tijdens mijn dagelijkse 
bezigheden. Woorden zijn nu nog steeds moeili jk, soms verdrietig, soms 
boos, soms héél stil en in verwondering over leven en dood. Flarden herin
neringen die mij overvallen op volslagen onverwachte momenten. Wij 
kenden elkaar al jaren, aanvankelijk uit de verte, later steeds meer nabij . 
Toen ik in 1974 aan mijn opleiding begon, was jij al een 'hotemetoot': de 
toenmalige kroonprins van Frans Veldman en inleider van het IHe, het 
Instituut voor Haptonomische Communicatie, de voorloper van de huidi
ge Nederlandse Vereniging voor Haptonomie. Dit Instituut verzorgde con
ferentie-avonden die later werden overgenomen door de huidige 
Voorbereidingscommissie. In de zomer van 1989 hebben wij samen met 
Michiel Reinders dit tijdschrift opgezet. Vrijwel direct en vanaf het eerste 
nummer werd Ingrid Ram aangetrokken voor de grafische vormgeving. In 
het voorjaar van 1992 nam Mart Blokland de taak van Michiel Reinders 
over. Van eind 1994 tot voorjaar 1997 maakte ook Nel BartIema deel uit 
van de redactie. AI die tijd was jij hoofdredacteur, negen jaar lang. Nog in 
november ontving ik van jou, zoals je schreef: 'de uitgeklede, verzakelijkte 
funktieomschrijvingen, zoals het bestuur ze wilde; de persoonlijke invul
ling maakt het pas eigen'. In de taakstelling van de hoofdredacteur staat 
onder andere: 'De hoofdredacteur leidt de redactie en is uiteindelijk verant
woordelijk voor de inhoud van het tijdschrift' en ook: 'De hoofdredacteur 
voert zijn taak uit in consensus met de andere redactieleden', Jij hebt daar
in een onnavolgbare balans weten te vinden, inderdaad een heel eigen 
invulling als 'primus inter pares'. Ik mis je, als persoon, als redactielid, als 
hoofdredacteur. Wij, als redactie, zullen zonder jou, maar wel geïnspireerd 
door jou, verder moeten, stukjes schrijven, een opvolger zoeken, praten 
met hotemetoten. Velen heb je geïnspireerd met je stukjes, dat weten we 

18 Haptonomisch Contact, Cf jaargmTg 1998, 'Tr. 1 

HC ar
ch

ief
 

Wim
 La

um
an

s



en dat schreven mensen ook, na je overlijden. In je nalatenschap vond ik 
een ongedateerd stukje 'Van de hoofdredacteur.' Daarna volgt op een ver
der blanco vel maar één zin: 

Waar komt al dat verdriet toch vandaan? 

AI dagen kijk ik naar dat vel papier. Soms drupt er een traan op. Soms praat 
ik met je. Soms is het alleen maar wit en leeg. En een enkele keer is het op
eens zo'n ouderwetse zwart-wit film, die plotseling afbreekt en een wit 
scherm achterlaat ... 
Lieve Ton, het ga je goed, aan gene zijde, in ' the fields of honour' . Bedankt 
voor wie je was, voor wat je deed en voor je blijvende inspiratie. Ik wens je 
kinderen, je verdere familie, je vrienden en de trouwe lezers van Haptono
misch Contact veel ste rkte met het verwerken van dit verlies. 

Mia van Luttervelt 
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INMEMORIAM ... TONBERGMAN 

Ton Bergman, 
Je stond ineens centraal, je werd een besproken mens, 
Zoveel aandacht op een avond, 
Aandacht die je nooit had getrokken en nooit had gewenst, 
Je was er niet, maar je was 0 zo aanwezig! 

Je was de nestor in het bestuur, 
De enige die Veldman ooit mocht aanraken, 
Je was een wijze uit het Oosten, 
Zonder 'kloof' toch een generatief geweten! 

Het achterste van je tong bleef jouw domein, 
Je was grensbewaker van het haptonomisch goed, 
Jouw luisterend zijn, wikkend en wegend, 
werd pas opstandig bij grensoverschrijdende onrechtvaardigheden! 

De Vereniging dankt veel aan jouw jarenlange inbreng, 
Jij had de Vereniging ook nodig voor de kwaliteit van jouw bestaan, 
Mede-oprichter, vormgever en - op meta-niveau - toetsend persoon, 
Zo compleet in je levenscyclus, zo fijn te herinneren wie je was! 

Joost Leonhard, voorzitter NVH 

20 Haptonomisch Contact, ~ jaargmlg 1998, m. 1 

HC ar
ch

ief
 

Wim
 La

um
an

s



INMEMORIAM ... TONBERGMAN 

Vrijdagochtend 12 december 1997: de post kleppert in de brievenbus. 
Nieuwsgierig als ik ben, even gaan kijken; groot was de schok na het lezen 
van het overlijdensbericht van Ton Bergman. 

Onwillekeurig dacht ik terug: ongeveer 17/18 jaar geleden. De Academie 
vers in handen van Ted Troost en Annejan Van Minnen. De J.H.C-confe
rentieavonden, tot dan toe door en rondom de persoon van Frans Veld
man Sr. georganiseerd op 'Dorenhage' te Overasselt, moesten ook door
gaan. Ook die organisatie moest worden overgenomen. 
In het toenmalige 'centrum' van het land was een conferentieavond met 
als thema: 'hoe nu verder?' Er werd een groep vrijwilligers geformeerd: Ton 
Bergman, Willem PoUmann-Wardenier, Margo Knapen, Marjan SIotema
ker, Marinus (z'n achternaam weet ik niet meer) en ondergetekende. 
Vrij snel daarna voltrok zich de definitieve scheiding tussen de Academie 
enerzijds en Frans Veldman Sr. anderzijds. Dit had tot consequentie dat in 
ons groepje ook de nodige verandering kwam: we werden kleiner; twee 
mensen vielen eraf. 
Onze vergaderstek was in die jaren steeds in Arnhem: de Houtmanstraat, in 
de praktijk van Ton Bergman. 
Later in de tijd was onze commissie (de l.H.C. commissie) de voorloper van 
de huidige Verenigi ng voor Haptonomie. 
Het was een woelige tijd waarin heel vee l werk gedaan moest worden en 
waarin ik Ton leerde kennen als een deskundig, trouwen fijn mens. 
Diverse bezoeken bij mogelijke sprekers in het land legden wij samen af; 
soms zelfs op zaterdagochtend heel vroeg. 
Toen de vereniging een feit was, kwam er ook een tijdschrift. Ton meldde 
zich aan om daarin mee te werken. 
De meesten van ons zullen hem daar wel van kennen. Ook was Ton de ont
werper van het omslag van het tijdschrift zoa ls we dit nu nog steeds ken
nen. 
Hij was een bevlogen man, die de vereniging een warm hart toedroeg en 
niet alleen de vereniging maar in het bijzonder de Haptonomie. 

Ik, de vereniging, zal Ton Bergman misseni hij laat een leegte achter die 
niet op te vullen is. 

Jan Koolhaas 
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Haptonomisch woordenboek (19) 

De ander en ik (1): het menselijk lichaam 

Het thema 
Een ieder die enigszins op de hoogte is met haptonomie weet dat in de 
haptonomie de aard van de relatie met de ander een grote rol speelt. In 
enkele afleveringen van dit Woordenboek zal de betekenis van die rela tie 
voor een harmonische uitgroei worden beschreven. 
Wezenlijk in de haptonomie is de gedachte dat de behoefte aan een goede 
intermenselijke relatie reeds in ons levende lijf is ingebakken. Zodat wijze 
van ademhalen, spiertonus, hartritme, bloeddruk, spijsvertering, lichaams
houding, motoriek, motorische adaptatie en spreekvaardigheid mede be
paald worden door de relatie tot de ander. De behoefte aan een goed inter
menselijk contact is dus volgens de haptonomie niet louter van 'geestelij
ke of/psychische' oorsprong. Evenmin van ideologische oflevensbeschou
welijke oorsprong. Die behoefte zit, zoals gezegd, reeds in ons ' levende lijf'. 
Aan deze visie en deze ontdekkingen van de haptonomie ligt een bepaalde 
kijk op het menselijk lichaam ten grondslag. Daarover handelt deze afleve
ring van het Woordenboek. 

Het lichaam als ding 
Zou je vandaag de dag aan een vijftienjarige vragen wat het menselijk 
lichaam is, dan hoor je hem, honderd tegen één, zoiets zeggen alsdat het 
lichaam een samenstel is van organen, van botten, spieren en andere weke 
organen. Het merkwaardige van dit antwoord is, dat de vijftienjarige daar
van niets weet vanuit zichzelf, maar napraat wat hij heeft geleerd op school 
of gezien vanaf het televisie-scherm. Nooit heeft de vijftienjarige, bijvoor
beeld, zi jn eigen maag gezien en zelfs niet gevoeld. Dat hij een maag heeft, 
heeft hij van horen zeggen, precies zoals ik dat weet van horen zeggen. 
Strikt genomen zou ik nooit mogen zeggen dat ik maagpijn heb, maar 
hooguit dat ik pijn heb op de plaats waarvan de anatoom beweert dat mijn 
maag zit. 
Zo wordt door velen, zoniet bij de meesten in onze westerse cultuur, het 
woord lichaam verstaan als het lichaam dat door anatom ie, fysiologie en 
geneeskunde wordt bestudeerd. Dat lichaam wordt daar bestudeerd als een 
ding dat werkt volgens natuurwetenschappelijke wetmatigheden. Ook in 
het alledaagse spraakgebruik verstaan we het woord lichaam doorgaans als 
verwijzing naar een ding dat lengte en gewicht heeft, blauwe of bruine 
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ogen, dat mooi is of minder mooi, dat eiwitten en vitaminen nodig heeft, 
dat gekleed moet worden, enzovoort. 
Zouden we nooit iets van anatomie en fysiologie gehoord of gezien heb
ben, dan zou het woord lichaam beslist iets anders oproepen. Da n zouden 
we moeten afgaan op de wijze waarop we ons lichaam spontaan beleven. 
Op de vraag wat het lichaam is zou dan misschien worden geantwoord: het 
lichaam is datgene van mij wat je kunt zien; wat je kunt aanraken; het 
lichaam is het warme huis waarin ik woonj het is datgene waardoor de we
reld voor mij zichtbaar, hoorbaar, smaakbaar, voelbaar en begaanbaar is. 
Misschien zou er worden geantwoord: het lichaam dat ik zie is datgene 
waardoor ik de ander als mens ervaarj het lichaam van de ander is een brok 
warmte voor mij; doorheen het lichaam is hij bij me. 
Deze antwoorden op de vraag klinken ons vreemd in de oren, omdat wij 
westerlingen bedorven zijn door het eenzijdig kijken naar het lichaam, 
waaraan ons miserabele onderwijs een grote bijdrage heeft geleverd. Nooit 
heeft de leraar biologie je gezegd dat het lichaam méér is dan anatomie en 
fysiologie vertellen. 

De filosoof Mauriee Merleau-Ponty zegt terecht dat het lichaam als 'ding' 
dat bestudeerbaar is volgens natuurwetenschappelijke methoden, slechts 
een bepaald aspect is van ons lichaam. Dit lichaam, dat zo bestudeerd en 
behandeld wordt noemt hij het 'object-lichaam' en het 'machine-lichaam'. 
Dat is het lichaam dat ik 'heb'; het is een ding, een object. 
Strikt genomen bestuderen anatomie en fysiologie het dode lichaam. Bij de 
anatomie is dat zonder meer duidelijk. Maar ook de fysioloog bestudeert 
het dode lichaam, want alle zogenaamde 'levensprocessen' bestudeert hij 
slechts in zoverre die zijn terug te brengen tot chemische, dus dode proces
sen. 

Het levende lichaam 
Maar het object-lichaam is niet het lichaam dat we levend ervaren. Noch 
het lichaam van onszelf, noch het lichaam van de ander. Dat levende 
lichaam kan veel meer dan de objectiverende benadering in anatomie en 
fys iologie voor mogelijk houden. 

Volgens de natuurwetenschappen is 'zien' het opvangen van elektromag
netische energie door mijn netvlies, maar wanneer ik mijn zoon zie, zie ik 
geen hoopje elektromagnetische energie en voel ik geen netvlies. Ik zal niet 
ontkennen dat de elektromagnetische energie daarbij een rol speelt als sub
straat van mijn zien, maar het zien zèlf is voor mij totaal iets anders; en 
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voor dat totaal andere hebben de natuurwetenschap pers volstrekt geen 
verklaring. Ja, zij beweren wel dat de hersenen die energie ombouwen tot 
mijn 'zien', maar dat 'ombouwen' hebben ze nooit gezien in de hersenen. 
Nooit h eeft de neuroloog gezien: kijk, in die hersencellen zit nog louter 
elektromagnetische energie, en in de cellen daarnaast zie je de zoon van 
Gerritse zitten. Dat 'ombouwen' veronderstellen ze omdat ze geen andere 
verklaring hebben. Bovendien: ik merk nooit iets van dat 'ombouwen'. 
Geluid zou een bepaald trillen van de lucht zijn, maar als ik mijn vrouw 
hoor zingen hoor ik geen lucht trillen. Inderdaad, bij het bekende proefje 
in de natuurkundeles heb je gehoord dat er geluid is als je de stemvork ziet 
trillen. Maar strikt genomen is er alleen gelijktijdigheid geconstateerd en 
géén oorzakelijkheid. Horen is geen zien. Het trillen van de lucht is kennelijk 
het substraat van horen, maar is niet het horen zelf. De natuurwetenschap
pen praten over een 'substraat' waarop het leven steunt, maar niet over dat 
leven zèlf. 

Ons levende lijf kan veel meer dan de natuurwetenschappen uit de doeken 
doen . Zo Iweet' o ns levende lichaam veel wat mijn denken niet weet. 
• Dat levende lichaam weet perfect hoe ik mijn jas moet aantrekken of 

trappen lopen, terwijl mijn denken volstrekt niet weet welke bewegin
gen ik daarbij maak en welke spieren ik daarbij moet aanspannen. Ster
ker nog: zou ik denkend de bewegingen sturen die n odig zijn voor het 
trappen lopen, dan zou ik spoedig omlaag rollen. 
Deze zinnen typend weten mijn vi ngers alle toetsen te zitten, maar 
wanneer mijn denken wil weten waar de toets voor de letter It' zit, moet 
ik gaan zoeken. 

• Als ik spreek weet ik niet hoe ik de klank laa' moet maken. Daarvoor 
moet je fonetiek studeren . Maar mijn lichaam produceert feilloos die 
klank als ik die wil uitspreken. Zo kunnen we, werkelijk, nog bladzijden 
lang doorgaan. 

o Het levende lichaam herkent ook de ander als mens. Daarbij willen we 
wat langer stilstaan. 

Een aantal ervaringen met autisten 
In de vi jftiger jaren heb ik enige tijd gewerkt op het Pedologisch Insti tuut 
in Nijmegen. De specialiteit van dit insti tuut was het opvoeden van autisti
sche kinderen. Uit de baaierd van merkwaardige ervaringen die ik daar on
derging wil ik er hier enkele weergeven met commentaar. 
o Studenten in orth opedagogiek kregen op het Pedologisch Instituut col

lege van de directrice, Zuster Gaudia. (NB. Onder de cursisten bevond 
zich ook Frans Veldman, de -Iatere- grondlegger van de haptonomie) . -
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Dat college vond plaats in een lokaal waarin ook een piano stond. Op 
een gegeven moment, tijdens het college, komt Frans binnen, een auti
stisch jongetje. Hij loopt zonder iemand te groeten naar de piano, zet 
zich daar achter en gaat piano spelen. Zuster Gaudia gaat gewoon door 
met het college. Na een poos stopt Frans met spelen, sluit de piano en 
maakt aanstalten om weg te gaan. 'Waarom ga je weg?', vraagt Zuster 
Gaudia. 'Er is hier te veel geluid', zegt Frans. 

• Enkele personeelsleden zitten bijeen en de autistische pupil Kees komt 
er ook bij zitten. De personeelsleden keuvelen wat. Dwars door hun 
gesprek heen zegt Kees dat morgen zijn vader en moeder op bezoek ko-
men ... dat ze nogablokken meebrengen ... dat hij met hen gaat wande-
len .... enzovoort. Hij praat maar door en let er niet eens op of iemand 
luistert. Hij heeft niet eens in de gaten dat de personeelsleden in ge
sprek zijn en zo dat wel het geval mocht zijn laat hij zich daaraan niets 
gelegen liggen. 

• Er kwam bezoek op het Pedologisch Instituut. De toenmalige hoogle
raar in de pedagogiek aan de Utrechtse universiteit, Prof. Langeveld, 
kwam kennis nemen van de werkwijze op dit instituut. Hij belandt ook 
in de recreatiezaal waar elke pupil een laadje had waarin hij persoon
lijke spulletjes kon opbergen. Ook pupil Jan had daar zijn laadje en dat 
zat wat hoog in de wand zodat hij een trapje moest gebruiken om erbij 
te kunnen. Het toeval wilde dat Prof. Langeveld precies naast het laadje 
van Jan stond en het laadje op ooghoogte naast zich had. Jan wilde wat 
pakken in zijn laadje, loopt op die bezoeker af, grijpt hem bij zijn strop
das en trekt zich daaraan op om in zijn laadje te kunnen graaien. Dat 
gaf enige hilariteit. Prof. Langeveld poogde zich proestend aan Jans 
wurggreep te onttrekken, Jan schrok omdat 'het ding' dat hij had vast
gegrepen ging bewegen en de groepsleidster kwam toesnellen om de 
bezoeker te verlossen en Jan terecht te wijzen. 'Kijk eens goed, Jan, wat 
is dit?' zei de leidster, wijzend op de bezoeker. Jan keek naar de bezoe
ker, zag een lang voorwerp dat aan de bovenkant een bol had met daar
in twee blinkende vlekken en ze i: lOch ja, dat is een mens!' 

Commentaar 
• Frans zei dat er te veel 'geluid' was. Hij zei niet dat hij gepraat hoorde; 

niet dat hij menselijke stemmen hoorde. Wel gaf hij een zinnig ant
woord op de vraag waarom hij wegging. Hij verstond wel de taal, maar 
voelde achter 'het geluid' geen mensen. Niet-autistische mensen zou
den de aanwezigheid van mensen in het Iesloklaai onmiddelli jk ge
voeld hebben. 
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• Kees praatte voor zich uit en voelde volstrekt niet dat hij de personeels
leden stoorde. Hij voelde de 'menselijkheid' niet in andermans stemge
luid. 

• Jan zag tegen de wand van het lokaal 'een ding' waaraan hij zich kon 
optrekken. De menselijkheid van dat 'ding' ontging hem. 

Hebben autisten nooit in de spiegel gekeken? [s het daardoor, dat zij de 
menselijkheid van de ander niet herkennen? 

Opnieuw een serie ervaringen met autisten 
• Op het speelterrein van het instituut valt een fiets om en het wiel van 

de omgevallen fie ts blijft enige tijd draaien. Onmiddellijk schiet er een 
van de pupillen op af en legt haar hand tegen de band van het draaien
de wiel. Niet om dat draaien te stoppen, maar om het schuren van de 
band langs haar hand te voelen. Daarbij vertoont zij de expressie van 
een intens genot. Haar hele Uchaam boog zich over het draaiende wiel 
alsof zij zich daar tegenaan wilde schurken. 

• Een pupil moest voortdurend bewaakt worden omdat hij de neiging 
had kiezelstenen op te pakken en in te slikken. Als de steen door zijn 
keel ging, vertoonde zijn hele lichaam de expressie van een intens ge
not; hij sloot dan zelfs zijn ogen om al zijn aandacht te kunnen con
centreren op de kiezelsteen die door zijn keel ging. 

• Alle pupillen vertoonden merkwaardige gedragingen. Sommigen van 
hen wreven herhaald hun handen op een heel intense wijze. Anderen 
knepen zichzelf in hun armen en benen . Weer anderen pulkten voort
durend aan hun lichaam, vaak in zulke mate dat zij zich ernstig ver
wondden. 

• Sommigen hadden de gewoonte om voortdurend de dingen aan te ra
ken die er in hun omgeving waren. 
Een pupil krijgt bezoek van zijn moeder die een bontmantel draagt. Hij 
legt zijn hand op die bontmantel en zegt: 'wat heb ik nu een fijne 
hand!'. 

Commentaar 
De professoren Prick en Calon, aan het instituut verbonden als respectieve
lijk neuroloog en psycholoog, zeiden dat deze kinderen door storing in de 
lagere delen van hun hersenen geen normale ervaring hadden van hun 
eigen lijf. Van die 'normale' ervaring zi jn wij, de 'gezonden', ons door
gaans niet bewust. Pas wanneer wij bij de tandarts een spuitje ter verdoving 
hebben gekregen weten wij hoe wij onze kaken, lippen, tong en wang 'nor_ 
maal' ervaren. Na het spuitje, hangt het er allemaal 'gevoelloos' bij. Dan 
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pas valt ons op dat je in Inormale' toestand gevoel hebt in je kaak, je lip
pen, je tong en je wang. Welnu, aan dat Inormale' gevoel van je lijf hapert 
het een en ander bij de autisten en zij zoeken via de boven beschreven ge
dragingen lichaamservaring. Heel kenmerkend is het laatst genoemde 
voorval. Een gezond kind dat de bontmantel van zi jn moeder voelt zal zeg
gen 'wat is die bontmantel fijn', maar het autistische kind zei dat het nu 
een fijne hand had. Bij gezonde mensen is de tastzin op 'buiten' gericht en 
zegt iets van de bontmanteli de autist daarentegen ervaart iets van zijn ei
gen hand. Zijn tastzin treedt niet naar buiten. 

De Oostenrijkse psycholoog Franz Stirnimann deed onderzoekingen naar 
de reacties van het pasgeboren kind op zijn omgeving. Daarbij onderzocht 
hij ook diens reacties op tastervaringen. Hij legde het kindje een potlood in 
de hand en zag hoe de vingertjes even het voorwerp beroerden maar zich 
daarna van het voorwerp afwendden. Dat gebeurde zowel met koude als 
met verwarmde voorwerpen. Ook op het aanraken van het babyhandje 
met een gehandschoende vinger reageerde de baby op dezelfde wijze. Maar 
toen Stirnimann zijn eigen blote vinger in de hand van de baby legde greep 
de baby deze vinger vast, zo stevig als maar mogelijk, en op zijn gezichtje 
verscheen een uitdrukking die onmiskenbaar verried dat de baby dit con
tact als weldadig onderging. Stirnimann concludeerde hieruit dat reeds de 
pasgeborene in zijn tasten de mensenvinger herkent ... precies zoals de huid 
van het jonge olifantje de huid van collega-olifant herkent. 

Is het de naar buiten tredende tastzin die ons laat ervaren dat er een mens 
huist in de gestalte die we zien? Is daarmee verklaard dat de autist het men
selijke niet ervaart omdat er wat hapert aan zi jn lichaamservaring, aan zijn 
tastzin die niet naar buiten treedt? 

Dorus Gerritse 
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Met woorden aanraken 

Afstand en nabijheid - Over communicatie in een 
haptotherapeutische relatie 
Een verslag van twee conferenties, door Christien Moene 

Heiko Jessayan 

(Opmerking vooraf: waar in de tekst Ihij' of Izijnl staat, kan ook 'zij' of 
'haar' worden bedoeld.) 

'Iedereen heeft zo zijn eigen inkadering. Als je al op een bepaalde manier 
naar jouw cliënt kijkt, dan sluit je andere zienswi jzen of inkaderingen uit. 
Als je je niet meer bewust bent van je eigen inkadering, dan kan dat afstand 
creëren tussen jou en je cliënt', aldus organisatie- en communicatie-advi
seur Christien Moene. Op 5 november 1997 en 29 januari 1998 hield zi j 
voor de Nederlandse Vereniging voor Haptonomie twee conferentie-avon
den in Utrecht over 'afstand en nabijheid' in de haptotherapeutische rela
tie. 

Volgens Moene zijn er verschil1ende inkaderingen. Zo is er een psycho-ana
lytische, een medische en een haptotherapeutische inkadering. Moene: 
'Als je van één van deze inkaderingen uitgaat, dan heeft dat gevolgen voor 
je diagnose. Ben je bewust van je eigen inkadering?' vraagt Moene aan het 
publiek. 

Dat een verkeerde inkadering wel eens tragische gevolgen kan hebben, 
toont Moene aan met door voorbeeld van een cliënt die met een klacht bij 
een therapeut komt, maar die - zo blijkt later - kanker blijkt te hebben. 
'Wees je bewust van je eigen inkadering', luidt de belangrijkste boodschap 
van Moene. 11k pleit niet voor een bepaalde inkadering, maar voor het be
wust-zijn van inkadering.' 

Volgens Moene is inkadering een van de oorzaken waardoor er in een (hap
to-)therapeutische relatie problemen kunnen ontstaan. Immers, de (hapto
)therapeutische relatie is allerminst een vanzelfsprekende en op haar minst 
een problematische te noemen. ITwee vrienden die op stap zijn, dat is een 
symmetrische relatie.' Maar de relatie tussen cliënt en therapeut is alleen al 

28 Haptonomisch Contact, ~ jaargang 1998, m. 1 

HC ar
ch

ief
 

Wim
 La

um
an

s



door het machtsverschil ongelijkwaardig. 'Het zijn verschillende rollen. Je 
hebt diep contact met je cliënt en toch moet er een verschil blijven be
staan.' 

Moene ziet problemen tussen cliënt en haptotherapeut veelal ontstaan op 
het vlak van (mis)communicatie in de haptotherapeutische relatie. Om die 
stelling te ondersteunen, maakt zij gebruik van diverse modellen uit de 
communicatie-theorie. 

Om de communicatie-theorieën van een context - inkadering! - te voor
zien, knoopt Moene aan bij de theorie van de Belgische filosoof Arnold 
Cornelis over de ontwikkeling van de mensheid als geheel (fylogenese), 
een ontwikkeling die parallel verloopt aan de ontwikkeling van de mens 
als individu, van baby tot bejaarde (ontogenese) . Volgens Cornelis bestaat 
die ontwikkeling ui t drie fasen. Allereerst is er een zogeheten metafysische 
fase, waarin de mens de wereld verklaart vanuit dromen, goden, beelden 
en symbolen . De mens is nog in sterke mate afllallkeli;k van zijn omgeving 
en past zich dan ook aan zijn omgeving aan, zoals in het dierenrijk ge
beurt. Ook bij kleine kinderen is dit het geval. Cornelis spreekt over die 
eerste fase dan ook van een onbewuste filosofie van afhankelijkheid. 

De tweede fase is die van de wetenschap en de sociale regelsystemen. Sinds 
de uitvinding van het wiel en de boekdrukkunst, hebben mensen geleerd 
steeds meer de omgeving aan te passen aan hun eigen behoeften. De mens 
gedraagt zich in deze fase onafhankeli;k ten opzichte van zijn omgeving. In 
werkelijkheid wordt de maatschappij er ingewikkelder op, met alle proble
men en uitwassen van dien (zie het milieu- en energieprobleem). Zo is uit
breiding van Schiphol wellicht economisch noodzakelijk, maar ecologisch 
niet wenselijk. 

Bij dergelijke dilemma's kan de mens niet meer blindvaren op de weten
schap alleen. Hij zal zèlf antwoorden moeten vinden op de brandende vra
gen van zijn tijd. Feiten zij n niet meer zo vanzelfsprekend en staan veelal 
ter discussie. Volgens Cornelis zitten wij weliswaar nog in de tweede fase, 
maar zijn we hard op weg naar de derde fase. Communicatie, intuïtie en 
creativiteit worden dan ook steeds belangrijker. Cornelis pleit dan ook voor 
een verbinding tussen het metafysische en de sociale regelsystemen, tussen 
ratio en gevoel. Dat hoeft geen strijd te zi jn, want ratio en gevoel vullen 
elkaar perfect aan. De derde fase is die dan ook van het communicatief re
gelsysteem, waarin ereen - holistische - wjsselwerkingontstaat tussen mens 
en omgeving, tussen afhankelijk- en onafhankelijkheid. Als de mens beide 
systemen met elkaa r verbindt, dan is er volgens Comelis niet alleen sprake 
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van feiten, maar ook van (nieuwe) mogelijkheden, die de mens in staat 
stellen keuzes te maken. 

Na de uiteenzetting van de filosofie van Cornelis gaat Moene in op de 
vraag 'Wat is een haptotherapeutische relatie?' , Volgens Moene is er ook in 
de haptotherapie sprake van een holistische wisselwerking. Het doel van de 
haptotherapie is de cliënt te 'helpen in contact te zijn met zijn bezielde 
eigenheid en levenskracht oftewel zi jn potentieel'. Slaagt de therapie, dan 
kan die de cliënt helpen een wisselwerking tussen hemzelf en zijn om
geving te herstellen en te onderhouden. I Als je niet lekker in je vel zi t, dan 
heb je ook geen optimale wisselwerking en contact met je omgeving', zo 
legt Moene uit. 

Wat zijn nu de kerntaken van de therapeut in het algemeen? 'Aangaan, 
onderhouden en afbouwen van therapeutische relaties', antwoordt Moene. 
'Dat is heel simpel, maar wel vreselijk moeilijk.' De grondhouding is dat de 
therapeut in contact blijft met zi jn cliënt. Gesteld dat er sprake is van een 
goede grondhouding tegenover en contact met een cliënt, dan is het ver
volgens de taak van de therapeut om niet zozeer de cliënt te problematise
ren, maar om te verkennen waar zijn potenties zitten, om zodoende zijn 
krachten te mobiliseren, zodat de cliënt weer zelfwaardering, zelfkennis en 
zelfvertrouwen krijgt. 

Dat is best moeilijk, stelt Moene. Ze vraagt de toehoorders dan ook waar zij 
naar zoeken. 'Zoek je naar informatie, ben je uit op feiten? Of ben je ge
richt op ervaringen?' Sommigen werken min of meer - en al dan niet uit 
het hoofd - met een itemlijst van het Instituut voor Toegepaste Haptono
mie (ITH) in Berg en Dal. Anderen werken er liever niet mee, omdat zo'n 
lijst allerlei vooroordelen kan inhouden of omdat je in een interview-situ
atie terecht komt, waardoorereen ongewenste afstand kan ontstaan tussen 
therapeut en cliënt. 

Toch - zo stelt Moene vast - is het ook de kerntaak van de therapeut om 
methoclisch en doelgericht te werk te gaan, al is het alleen maar om je als 
therapeut af te vragen of je nog wel op de goede weg zit en of je op bepaal
de moment niet moet interveniëren. Als het goed is, hebben ervaren thera
peuten dit proces 'geïnternaliseerd' en passen ze de 'itemlijsf op 'natuurlij
ke' wijze toe. 

Hoewel non-verbaal contact in de haptotherapie centraal staat, wijst Moe
ne erop dat woorden eveneens belangrijk kunnen zijn, bijvoorbeeld wan
neer de cliënt gevoelens heeft die hij liever niet wil voelen. Wanneer de 
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therapeut doorvraagt naar een bepaald gevoel bij de cliënt, dan kan deze 
dat gevoel beter onder ogen komen, zodat hij zich daarvan bewust wordt, 
waardoor het beter hanteerbaar wordt. 

Na dit intermezzo komt Moene met het antwoord op de vraag wat nu een 
(hapto-)therapeutische relatie is: een verbond. 'Je gaat samen een verbond 
aan, je wil t iets van elkaar. In dat verbond maak je ook afspraken', zegt 
Moene, bijvoorbeeld over de prijs, maar ook over 'commitment', de bereid
heid om je voor dat verbond in te zetten en het tot een goed einde te bren
gen. ' In feite spreek je dan ook af dat je niet hetzelfde bent: ik ben thera
peut en jij bent cliënt.' Moene wij st er op dat dat twee verschillende verant
woordelijkheden zi jn. 'Dat betekent ook dat jij verantwoordelijk bent voor 
de communicatie, in grotere mate dan de cliënt', aldus Moene. 'En dat is 
niet niks, want er zullen dingen spelen in een therapeutische relatie, waar
bij communicatie juist een probleem is, bijvoorbeeld wanneer de cl iënt 
niet uit zijn woorden komt, of wanneer de cliënt bepaalde woorden als 
bedreigend ervaart.' 

Als zich een communicatieprobleem voordoet, dan is de ene partij veelal 
geneigd dit probleem bij de andere te leggen. Want hoe kan jij nu ontra
felen dat zoiets een probleem van de cliënt is of dat iets een probleem is als 
gevolg van de wisselwerking in de therapeutische relatie. Dat betekent dat 
de therapeut over een grote zelfkenn is moet beschikken en zich bewust 
moet zijn van de wijze waarop hij communiceert en wat hij daarmee bij de 
ander oproept. 'In die zin is wat jij zegt - zijn d e woorden die je gebruikt 
absoluut niet vri jblijvend', zegt Moene. 'Als zich een probleem voordoet, 
zoek de oorzaak ervan eerst bij jezelf. Jij bent immers in eerste instantie 
verantwoordelijk voor de communicatie.' 

Volgens de Amerikaanse communicatiedeskundige Deborah Tannen speelt 
cOffi.ffiunicatie zich af op twee niveaus: een boodschap bevat feiten (woor
delijke inhoud), maar geeft ook relaties of posi ties weer (betrekkingsrli
veau) . In de therapeutische situatie communiceer je al dan niet expliciet: jij 
bent cliënt, ik ben therapeut. IDat zal je moeten commun iceren, anders 
krijg je wat in de jaren zeventig in zwang was, namelijk dat iedereen gelijk 
is aan elkaar', aldus Moene. 

Communicatie is ingewikkelder dan alleen regels volgen . De luisteraar kan 
er iets heel anders van maken dan de spreker bedoelt. Enerzijds moet je ver
staanbaar zijn (intonatie, verstaanbaarheid, ritme, snelheid), anderzijds 
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moet je aansluiten bij de ontvangstkader van de ander (cultuur, interesses, 
referentiekader). Volgens Tannen zijn mensen gekke wezens. Ze hebben de 
behoefte aan vrijheid (zelfstandigheid), tegelijk kunnen ze niet zonder de 
ander (verbondenheid). 'Om je vrij te voelen, heb je iemand anders nodig', 
concludeert Moene. 

Dit dilemma speelt altijd in de communicatie. In de praktijk lossen we deze 
paradox op door met beleefdheid te ' jongleren'. Je kiest de woorden, waar
mee je de gepaste afstand houdt ten opzichte van de ander en waarmee je 
tegelijkertijd een mate van nabijheid creëert. In de ene situatie is indirect 
heid adequaat, in de andere situatie is die contraproductief. Maar in het 
algemeen geldt: als je in gesprek bent met een ander, wees bescheiden. 
Want uit die bescheidenheid en terughoudendheid spreekt respect voor de 
ander als individu. Wees ook vriendelijk, want dat creëert weer betrokken
heid. 

Wat is er nou precies aan de hand als het hapert tussen jou en de cliënt, in 
het contact, maar ook in de woorden, vraagt Moene zich af. 'Ligt het dan 
aan de cliënt, is het zijn probleem? Kun je de 'conversationele stijl' herken
nen? Is de cliënt bijvoorbeeld meer uit op feiten? Is er sprake van een ande
re - verschillende - inkadering? Hoe komt het nou dat die cliënt op zo'n 
manier in kadert? Is dat een basispatroon bij de cliënt of heb ik als thera
peut er een aandeel aan? 

In dit verband gaat Deborah Tannen bijvoorbeeld in op de miscommunica
tie tussen mannen en vrouwen. Zij herkent allerlei grondpatronen vanuit 
een linguïstische invalshoek, waardoor er tussen mannen en vrouwen vaak 
misverstanden ontstaan op basis van hun verschillende socialisatie. 

Neemt men de klassiek opvatting van communicatie, bijvoorbeeld die van 
LasweIl uit 1952, dan wordt de communicatie voorgesteld als een simpel 
proces van oorzaak en gevolg, van iets dat bij de zender begint die voor zijn 
boodschap een bepaald medil/In hanteert die vervolgens door de olltvallger 
herkend wordt waardoor de boodschap effect krijgt. In datzelfde jaar voeg
de Shannon nog twee begrippen toe: er is sprake van een encodering en een 
decoderillg van de boodschap. 

In werkelijkheid is communicatie geen lineair proces en zit het veel inge
wikkelder in elkaar, aldus Moene. Enige praktische gebruikswaarde hebben 
de twee lineaire schema's van LasweIl en Shannon wel, omdat je als thera
peut vrij snel kunt achterhalen waar de storing zit en waarom de commu
nicatie hapert. Zit die bij de zender? Zit hij niet goed in zijn vel, kan hij het 
niet goed zeggen? Of zit het in de encodering? Gebruikt die de verkeerde 
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woorden en zinnen voor zijn boodschap? Of zit het bij de ontvanger? In 
hoeverre is die in staat om te luisteren? Of gebruik ik wel het juiste medi
um? 

Communicatie is immers niet iets eenduidigs. Ontvanger 1 kan een bepaal
de boodschap totaal anders opvatten dan ontvanger 2. Tussen wat je feite
lijk waarneemt en wat je ook zou kunnen waarnemen zit een verschil. Dat 
verschil wordt aangeduid met de term vervormil1gslJOek. 

Nogmaals: de wijze waarop een boodschap wordt begrepen, heeft te maken 
met iemands inkaderillg. Inkadering is niets anders dan de wijze waarop je
veelal onbewust - naar een bepaalde situatie kijkt. De inkadering wordt 
veelal bepaald hoe iemand zich in de loop van zijn leven heeft ontwikkeld 
(inborst, opvoeding, opleiding, bepaalde levenservaringen). Als je al op een 
bepaalde manier naar een cliënt kijkt, dan sluit je al vele andere zienswij
zen uit. Voor de therapeutische situatie heeft dat tot gevolg dat als je een 
bepaalde weg inslaat, je andere wegen niet meer kunt bewandelen. 

Stel je eens de cliënt voor die zegt dat hij uitgeput is. Als je de cliënt de 
vraag zou stellen hoe het komt dat hij zoveel wil, dan zeg je eigenlijk: jij 
wilt zoveel. Dat is een veronderstelling die andere mogelijkheden uitsluit. Je 
zou de cliënt ook kunnen vragen wanneer hij last kreeg van zijn uitgeput
zijn, niet zozeer om het tijdstip te achterhalen, maar om de omstandig
heden of gebeurtenissen die daarmee te maken zouden kunnen hebben in 
kaart te brengen (intake-situatie). Met andere woorden: wat je tijdens de 
intake probeert is enerzi jds een 'pleister plakken' (korte termijn, symp
toombestrijding), anderzijds de oorzaken - bijvoorbeeld angst, schaamte, 
gebrek aan veiligheid- te achterhalen (langere termijn, syndroomaanpak) . 
Er kan evenwel ook iets anders aan de hand zi jn, bijvoorbeeld een stofwis
selingsstoornis. 

Met andere woorden, aldus Moene, we hebben hier in de zaal al gesteggel 
over hoe we 'uitgepul-zi jn' moeten inkaderen . Die inkadering is lastig: ie
dereen heeft zo zi jn eigen inkadering. De psycho-analyticus zal doorgaans 
een andere inkadering erop nahouden, dan een huisarts. Als je van een 
bepaalde inkadering uitgaat dan heeft dat gevolgen voor je diagnose en je 
behandelplan. 

Welke invalshoeken gebruikt de haptotherapeut wanneer een cliënt bij 
hem komt die zegt uitgeput te zijn? Verschillende antwoorden worden 
gegeven: balans, voor jezelf zorgen, belasting en belastbaarheid, ruimte
bewustzijn. Kortom: we kaderen voortdurend in. Dat is niet erg, zolang we 
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er ons maar bewust van zijn, zegt Moene. Ben je bewust van je eigen inka
dering(en)? 

Jouw cliënt kan een totaal andere inkadering hebben dan jij . Vaak is dat de 
oorzaak dat er sprake is van miscommunicatie tussen cliënt en therapeut. 
Als je het eens bent over de inkadering, dan kun je met de cliënt afspreken 
er samen aan te gaan werken (commitment), maar eigenlijk heb je als cli
ent geen flauw idee wat je gaat doen, zegt Moene. In veel gevallen is er he
lemaal geen sprake van afspraak, maar van een toevertrouwen van de cliënt 
aan de haptotherapeut. De enige afspraak die je feitelijk met elkaar maakt, 
is dat je samen met elkaar verdergaat. 

Wat voor gevolgen kan de inkadering hebben voor jou als haptotherapeut? 
Het gevolg is, dat je met jouw inkadering, andere mogelijke inkaderingen 
uitsluit. Dat is niet erg zolang je er bewust van bent. Als je je niet (meer) 
bewust bent van je eigen inkadering, dan kan dat een ongewenste afstalld 
veroorzaken tussen jou en je cliënt. Afstand is prima zolang het functio
neel is. We spreken dan van gewenste afstand. Maar wanneer afstand ont
staat, omdat je je niet bewust bent van de inkadering, dan voelt de cliënt 
zich onbegrepen en ontkent hij de inkadering. Je zult dan jezelf de vraag 
moeten stellen wat je verkeerd doet of je zult moeten overgaan tot meta
communicatie. 

Nu zijn er drie vormen van communicatie: 1. Communicatie in de vorm 
van een bericht, dat is een enkelvoudige boodschap. Als ik zeg: het is nu 
pauze, dan is het ook zo. 2. interactieve communicatie: dat is een reeks van 
berichten: waarbij een boodschap (actie) steeds tot een respons (reactie) 
leidt, en zo verder. Dat is in feite communicatie in de gangbare, dagelijkse 
betekenis van het woord. 3. Interactie-patronen, waarbij allerlei factoren 
meespelen (cul tuur, codes en dergelijke). Dat geheel zou je als een bepaalde 
inkadering kunnen zien. 

Hoe werkt die inkadering? De Amerikaanse psychotherapeut en communi
catiedeskundige Watzlawick stelt dat je niet niet kunt communiceren. Alle 
gedrag is communicatie, aldus Watzlawick. Het enige wat geen tegenstel
ling heeft is gedrag. Wij gedragen ons altijd, ook al doen we 'niets'. Com
municeren is niet altijd intentioneel. Soms heb je niet de bedoeling te 
communiceren, onderwijl ben je er wel mee bezig. Kortom: je bent je er 
niet altijd van bewust. 

Wat voor effecten kan dat hebben in de haptotherapeutische praktijk? 

34 Haptonomisch Contact, 9' jaargang 1998, nr. 1 

HC ar
ch

ief
 

Wim
 La

um
an

s



Bijvoorbeeld dat het niet erg is als je je mond houdt (functionele stilte). In 
die stilte kan heel veel worden gecommuniceerd. Het kan ook zijn dat je 
heel veel praat - een lesje afdraait of een technisch verhaal houdt - terwijl 
je eigenlijk niets zegt (schijn-communicatie). 

Iemand kan ook communiceren, terwijl die eigenlijk niet wil communice
ren, bijvoorbeeld Ispuien'. Dat is een paradox, een schijncommunicatie, 
waar je als therapeut bewust van moet zijn. Dat is een situatie van onge
wenste afstand, omdat de cliënt zich dan eigenlijk afsluit. De cliënt praat 
dan vanuit zijn hoofd, maar sluit zijn hart en buik af. Doelstelling van hap
totherapie is juist contact. Contact is meer dan alleen met het hoofd, maar 
iets van het hele lichaam. Je zult je als therapeut daarom de vraag moeten 
stellen: wat communiceert de cliënt nu eigenlijk? Anders mis je belangrijke 
informatie. 

Wat heeft dit alles te maken met afstand en nabijheid? In dergelijke situa
ties, zul jij als therapeut het contact moeten herstellen, anders voelt de 
cliënt zich niet begrepen (ongewenste afstand) en haakt hij af. Het gaat er 
dus niet om wat iemand zegt, maar hoe iemand het zegt. Niet de woorden
boodschap, maar hetbetrekkingsniveau is van belang. Wat bedoelt iemand 
eigenlijk? 'Heeft iemand nog vragen?' is een heel andere vraag dan wan
neer iemand diezelfde vraag stelt, terwijl die op zijn horloge kijkt. Met an
dere woorden: de betrekkingscommunicatie is indringender, dan de feite
lijke communicatieinhoud. 

Mensen zijn gevoeliger voor gedrag, dan voor taal. Vanuit evolutionair 
oogpunt is taal is iets wat laat is ontstaan, taal is toch iets wezensvreemds. 
Het betrekkingsniveau, de wijze waarop iemand iets zegt -los van de feite
lijke inhoud -, maakt zeventig procent van de boodschap uit. Taal is wat 
dat betreft slechts een hulpmiddel. We zijn ons daar zo weinig van bewust, 
aldus Moene. 

Moene heeft het vermoeden dat haptotherapeuten heel wat meer doen 
met het betrekkingsniveau. Wat dan, zo vraagt Moene aan het publiek? In 
de haptotherapie wordt gebruik gemaakt van 'spiegelen'. Spiegelen is een 
soort feedback. Je vergroot iets uit. Je laat de cliënt de eigenlijke boodschap 
zien, terwijl de cliënt nog in de woorden-boodschap zit. 

Moene oppert het vermoeden dat het spiegelen vaak verkeerd wordt ge
bruikt en soms een oordeel inhoudt, omdat de waarneming van de thera
peut deels wordt bepaald door zijn eigen inkadering. Het gevaar bestaat, 
dat de therapeut zichzelfterugspiegelt naar de cliënt. Wees je daar bewust 
van, zo zegt Moene, anders creëer je ongewenste afstand. 
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lets soortgeli jks zie je tussen twee partners met een relatie-probleem. Stel je 
een echtpaar voor: de man ('dooie pier') trekt zich terug, de vrouw vit nog
al op hem. Wat als je al tien jaar in zo'n patroon zit? In dit geval is er spra
ke van 'interpunctie'. De man legt de klemtoon bij haar, de vrouw legt de 
klemtoon bij hem. Hij trekt zich terug, omdat zij vit. Zij vit, omdat hij zich 
terugtrekt. Iedere oorzaak is tevens gevolg, het is niet meer of ... of .... Het 
stimulus-respons-model klopt niet, beiden hebben daar evenveel aandeel 
in. Iets soortgeli jks kan zich ook afspelen tussen therapeut en cliënt. Ook 
dat is dan een situatie van ongewenste afstand. 

Ongewenste afstand is, volgens Moene, een afstand die niet helpend is voor 
de cliënt. Dat geldt ook voor ongewenste nabijheid. In theorie zijn er vier 
mogelijkheden met afstand en nabijheid en met gewenst en ongewenst: 
(on)gewenste afstand en (on)gewenste nabijheid. De kunst van communi
catie is nu juist om met woorden - en ook met gedrag of lichaamstaal - de 
cliënt zó aan te raken, dat de ongewenste afstand wordt omgebogen in een 
gewenste, zodat er weer contact ontstaat tussen cliënt en therapeut. 

Mensen communiceren zowel digitaal (woorden) als analoog (lichaam). 
Het woord 'kat' heeft niets te maken met het dier. De oorspronkelijke en 
natuurlijke communicatie is het zien van de échte kat zélf. Het begrip 'kat' 
is afstandelijker. Dat is ook de reden waarom haptonomen niet zozeer met 
woorden werken. Met woorden kun je aanraken, maar met contact -li jflijk 
en non-verbaal - kun je meer bereiken. De vertaalslag tussen digitaal en 
analoog is heel moeilijk, zo stelt Moene. De haptotherapie slaagt er even
wel in analoge communicatie weer mogelijk te maken. De conclusie van 
Christien Moene dat haptotherapie daarom zo gek nog niet is, wordt door 
de aanwezigen dan ook met bijval begroet. 
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Mededelingen 

Voorbereidingscommissie 
De commissie is weer op volle sterkte. De open plaats is ingenomen door 
Ingrid BoeJe. We heten haar van harte welkom. 
De uitwerking van h et jaarthema 'Afstand en Nabijheid' krijgt steeds meer 
vorm. De eerste lezing in november van Christien Moene was heel druk 
bezocht (ruim 7S mensen). Door een misverstand met het bespreken van 
de zaal konden we helaas niet terecht in Stadskasteel Oudaen. Daarom 
hebben we eenmaligeen zaal gehuurd in Hoog-Brabant die zich echter niet 
leende voor zoveel mensen. Gelukkig was er een goede geluidsinstallatie 
zodat de spreekster overal verstaanbaar was. En, zoals je van haptonomen 
kunt verwachten, voegde iedereen zich in de bestaande situatie. 
Donderdag 29 januari is de tweede lezing van Christien Moene, waarin ze 
het heeft over ' Aanraken met woorden.' Bij het uitkomen van dit Haptono
misch Contact zal deze conferentieavond al achter de rug zijn. Een inte
graal verslag van deze lezingen zal in het komende nummer geplaatst 
worden. 
De derde lezing zal vanuit een spiritueel perspectief ingaan op het thema 
'Afstand en Nabijhe id' en zal op woensdag 18 maart gehouden worden. 
De workshop is gepland op zaterdag 16 mei en zal evenals vorig jaar een 
dagworkshop worden met een lunch. We hebben twee mensen uit de 
psychomotore therapie bereid gevonden om de workshop te geven. 

Tot slot wensen we iedereen een goed en gezond 1998 toe en hopen daar 
een steentje inspiratie aan te kunnen bijdragen. 

Ingrid Moonen, voorzitter 
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AGENDA 1998 

PLAATS ACfIVITEIT TIJD 

MAART 
18 Stads kasteel Conferentieavond 19.30 uur 

Oudaen info. volgt. 
te Utrecht 

APRIL 
Stadskasteel Algemene ledenvergade- 20.00 uur 
Oudaen ring 
te Utrecht 

22 Stads kasteel contactavond 19.30 uur 
Oudaen 
te Utrecht 

MEI 
16 Stads kasteel Workshop thema: 'af-

Oudaen stand en nabijhheid' 
te Utrecht info. volgt. 
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(advertenties) 

In mijn praktijk voor haptofysiotherapie is plaats voor zelfstandi
ge vestiging van een parttime medewerker. 
Contract met Zilveren Kruis-zorgverzekeraar aanwezig. 

Het betreft in totaal overname van ca. 1350 sessies per jaar. (zkfs + 
part.) 

Naast fysiotherapie is opleiding haptonomie noodzakelijk en 
strekt haptotherapie tot aanbeveling. 

Locatie: Gezondheidscentrum DWL de Esch (regio Kralin
gen/DWL) Rotterdam 

Belangstellende kuunen zich richten tot: 
Olga Hasebos - Haptotherapie 

Oostmaaslaan 244 
3063 DB Rotterdam 

tel:Ol0-4525339 

Ik zoek een haptotherapeut in verband met zwangerschapsverlof 
voor 3 à 4 dagen per week in een zelfstandige praktijk in Amster
dam. 
Het is voor de periode van 20-5-1998 tot 7-9-1998. 

Inlichtingen: Francis van Cuyk. 
Olympiaplein 9 
1077 Cl Amsterdam 
tel:020-6940446 (werk); 020-6753715 (privé) 
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Nederlandse Vereniging voor Haptonomie 

~ 
Aanmeldingsfonnulier 

Naam 

Adres 

Postcode 

Tel. werk 

Vrouw I man 

Geb. datum: 

Plaats: 

Prive: 

Meldt zich aan als: l) 

o lid (Een voltooide alpha-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 1150,- voor 1998 (onder voorbehoud). Wilt u met be
talen wachten totdat u een accept-giro toegestuurd krijgt. 

Datum: Handtekening: 

I) Aankmisen wat van toepassing is 
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De Neder.1andse Vereniging voor Haptonomie stelt zich ten doel de com· 
municatie te bevorderen tussen hen 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; 

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 visie ontwikkeling. Contactpersoon: Ingrid 
Moonen, tel: 040·2120186 

b. De Contactcommissie wil randvoorwaarden scheppen ter bevordering 
van de communicatie, zowel binnen als buiten de vereniging. Contact
persoon: Else Keizer, tel: 075-6426782 

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 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 [150,- per jaar. De toe
gang tot de meeste activiteiten i's voor leden gratis. Voor workshops e.d. 
wordt een aanvullende 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; 7414 HZ Deventer; Tel. 0570-643875 
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