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Namens de redactie

Bij het uitkomen van dit tijdschrift heeft u waarschijnlijk al bericht gehad
dat er een nieuw bestuur is voorgedragen, zodat de vereniging gewoon
voortgezet kan worden. Daarmee is de crisis gelukkig weer voorbij. (zie
'Mededelingen.')
Mede hierdoor is het tijdschrift verlaati maar het zal waarschijnlijk nog net
een lentenummer zijn. En dat is bepaald niet slecht gezien het feit dat de
redactie een herfstperiode lijkt door te maken. Nu Mia van Luttervelt gestopt is als redactielid blijven er op dit moment nog slechts twee vaste redactieleden over! En hoe vast, hoe stevig is dan nog de basis van een tijdschrift. En kunnen wij ons nog wel permitteren om daarover te filosoferen
terwijl er zoveel werk te doen valt!? Maar goed (of niet goed) we doen het
gewoon!
Voorlopig is dit nummer van het tijdschrift weer tot stand gekomen en
leven we verder met de dag!
Er staa t weer een prachtige aflevering van Haptonomisch Woordenboek in
deze uitgave en dan hebben we het toch over een stuk je Ibasis' van Haptonomisch Contact; een mooie bespiegeling over lichaamsbeleving in relatie
tot de ander, verrijkt met persoonlijke ervaringen.

Dat het lichaamsbeeld en veranderingen hierin door de haptotherapie ook

vanuit de wetenschappelijke hoek bezien kunnen worden blijkt uit het
(tweede) artikel 'Denken over Voelen', naar aanleiding van het onderzoek
uitgevoerd in opdracht van de V. V.H. Dit laat zien dat naast alle gevoel, de
haptonomie tevens zinvol belicht kan worden als de 'rationele' wetenschap van de tast.
De boekbespreking gaat over 'Liefde in Wonderland' en kunt u gerust over-

slaan wanneer u meteen h et boek koopt. Maar de twijfelaars mogen hem
eerst lezen.
Over de mogelijkheden van de haptonomie in de wereld van het management wordt een topje van de sluier opgelicht in een interview met Petra
Bouman.
Heiko jessayan heeft voor de vereniging weer een schitterend verslag ge-

maakt van de laatste lezi ng (door Han de Wit) in het thema: afstand en

2
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nabijheid. 'Nabijheid is een spirituele uitdaging', zegt Han de Wit, lap dat
moment gaat het er niet meer om wie je bent, maar om de muziek, de totaliteit.'
Haptonomie blijft uitnodigend, in gebaar èn in woord, dat blijkt wel weer
uit deze aflevering van het tijdschrift, en wanneer u het ons persoonlijk
vraagt .. .. ... het meest uitnodigende is, wat ons betreft, de advertentie voor
nieuwe redacteuren!
Mart Blokland

Haptonomisch Contact, 9' jaargang 1998, nr. 2
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Afscheid

Mart Blokland

De redactie slinkt!

Na het overlijden van Ton Bergman heeft inmiddels Mia van Luttervelt
besloten de redactie te verlaten. Ondanks intensieve pogingen is het niet
gelukt om een koers te vinden waarop wij gezamenlijk met of zonder waarnemend-hoofd- redacteur in consensus konden verder gaan.
Dit heeft Mia doen besluiten haar redactiewerk te stoppen. Het is een keuze
waarvan wij weten dat hij haar zwaar valt, maar hoe dierbaar Haptonomisch Contact haar ook is (en blijft), op dit moment heeft zij besloten voor
zichzelf te kiezen.
Vanaf de oprichting van het tijdschrift was zij er bij en heeft zij haar hart
en haar woord eraan gegeven. Zij nam naast het Igewone' redactiewerk

tevens het secretariaat onder haar hoede.
Zij kweet zich van deze, soms slopende, taak met chtrurgische precisie en
Freudiaanse doortastendheid: geen brief ontsnapte aan haar nimmer versa-

gende aandacht, geen letter ging verloren, geen contact bleef onbeantwoord en geen enkel dossier kreeg ook maar een schij n van kans om stoffig
te worden. Waar een ander slechts de puntjes op li' zou zetten, zetten, zet-

te zij door!
Zij las als een razende om zich heen en geen geschrift was heilig of veilig.
Uit andere tijdschriften was een rubriek die wel geboren moest worden [en
het was een keizersnede!] anders zou zeker bedolven zi jn geraakt onder alle
interessante artikelen die zij her en der vandaan sleepte en waar ze ons
liefdevol mee bombardeerde.
Soms verdachten wij haar er zelfs van, in onze goedmoedige argwaan, dat
zij meer las, dat er was! Je kunt het tussen de regels door lezen ook al te
letterlijk nemen in je onstelpbare eetlust/dwang. En dingen zien die er vol-
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gens anderen, bij hoog en bij laag, niet zijn, daar sta ik allang niet meer
van te kijken sinds ik in de psychiatrie werk.
En bovendien, misschien beleeft Mia vanuit haar sterke spiritualiteit al m et
speels gemak een elfde of twaalfde, of zelfs misschien wel een dertiende
inzicht, waar wij als aardse redactieleden het nog nauwelijks zien of zien
zitten . Zo sleepte zij o ns vaak mee in brede en verbredende, inspirerende
discussies maar tegelijk zagen wij dan vaak een groot probleem opdoemen:
de sluitingsdatum.
Hoe bereiken we dat zij ook die punt achter de discussie zet, die er nu een
keer moet komen wil het tijdschrift op tijd de deur uit kunnen
Maar het is ons uiteindelijk steeds weer gezamenlijk gelukt! En, ontmoeten
we hierin niet de ware filosofe in Mia, want dat is ze! Is het niet de levensgrote en lange tragedie va n de filosoof te blijven zoeken n aa r die ene alles
o mva ttende, alles verhelderende, alles besluitende, definitieve punt die hi j
nooit za] zetten? Zo ook Mia! Bij elke punt die zij zette, was er, na die fractie van bevrediging, steeds weer dat onbedwingbare gevoel van ja
maar....of nee toch-of .... als je nu eens ..... !
Er zijn vele zijwegen die volgens Mia naar Rome leiden en we hebbe n er
vele met elkaar bewandeld in de redactie. En onderweg was er vaak haar
humor die de weg begaanbaar maakte en haa r professionaliteit die maakte
dat we altijd weer ergens op uitkwamen, al zi jn we nooit in Rome geweest!
Er valt nog veel over haar te zeggen m aar als je het over Mia hebt dan heb
je het vooral over werken en net-werken, over in zet en trouw, over pu nctualiteit en eindeloosheid.
Na haar enorme inzet krijgt ze nu wellicht de kans, mi ts ze hem zichzelf
geeft, om de enorme stapel ongelezen boeken, waar wij als we bij haar
thuis vergaderden met ontzag tegenop keken, te lijf te gaan voor dat deze
aan het plafond zit!
In woorden afscheid nemen is moeilijk, maar van woorden afscheid nemen voor haar onmogelij k. Onze redactiewegen scheiden maar onze harten niet en zi j heeft beloofd, en ik denk het meest nog aan zichzelf, om te
blijven schrijven voor het tijdschrift.
In den beginne was h et woord .... en dat zal tot h et einde toe wel zo blijven!, Mia kenn ende!
En .. . zo willen we haar graag blijven kenn en!
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(advertentie)

Wie komt de redactie van
Haptonomisch Contact
versterken???
Haptonomisch Contact is een kwartaal tijdschrift van de Nederlandse
Vereniging voor Haptonomie.

De redactie stelt zjch ten doel om haar lezers te informeren over

alles wat met haptonomie in brede zin te maken heeft en de communicatie daarover op gang te houden .
Het tijdschrift is inmiddels uitgegroeid tot een blad dat met veel
plezier gelezen wordt. Toch vinden we dat de kwaliteit nog steeds
verbeterd kan worden.

De redactie zoekt met spoed:

redacteuren (M/ V), alsmede
een secretariaatsmedewerker (M/V)
Om met vrijwilligers een tijdschrift te maken, vindt de redactie
het belangrijk dat ieder zijn persoonlijke kwaliteiten kan en wil

inbrengen en kan/wil leren van elkaar. Door zo'n manier van samenwerken kan, naar ons idee, een goed tijdschrift ontstaan.
Het redactiewerk bestaat voornamelijk uit het doen van inter-

views, schrijven van artikelen, redigeren van artikelen, contact/overleg met auteurs. In prindpe is er eenmaal per maand een
redactievergadering en eenmaal per jaar een beleidsvergadering en
overleg met de redactie adviesraad. Per dagdeel wordt er een presen tievergoeding gegeven en de reiskosten worden vergoed.
Iedereen die zich door voorgaande tekst voelt aangesproken en
enige affiniteit heeft met haptonomie wordt verzocht om te regeren.

Inlichtingen en informatie zijn te verkrijgen bij
Ingrid Ram: 035-6234355 of Mart Blokland: 0182-503391
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Denken over voelen:
veranderingen in het lichaamsbeeld

Drs . Marjolein van Zoelen-Nederlof

Inleiding
In het decembernummer van Haptonomisch Contact heeft u een artikel
kunnen lezen over een onderzoek rond haptotherapie, uitgevoerd in opdracht van de Vereniging Van Haptotherapeuten, door drie psychologiestudenten van de Universiteit Utrecht. Dit artikel is daar een vervolg op.
Binnen het bovengenoemde onderzoek heb ik in het kader van mijn afstudeeronderzoek een sub-onderzoek gedaan naar het lichaamsbeeld bij haptotherapiecliënten.
Licbaamsbeeld
Het lichaam heeft voor de mens verschillende betekenissen . Ieder mens
heeft een lichaam, als biologisch gegeven. Dit lichaam wordt door de eigenaar op verschillende manieren bekeken, er wordt een beeld van gevormd.
Het vormt een deel van de identiteit, er worden gevoelens aan of in ervaren, maar het kan ook als waardevol of waardeloos worden beoordeeld. Het
lichaamsbeeld krijgt in de kindertijd gestalte, waarbij vooral lichameli jke
aanraking belangrijk is. Ook reacties van anderen op het lichaam en de
veronderstelde mening van anderen erover spelen een rol in het beeld dat
iemand heeft van zijn lichaam. Het lichaamsbeeld heeft zowel cognitieve
als emotionele aspecten. In onze cultuur wordt vaak een lichamelijk ideaalbeeld naar voren gebracht, dat in het bijzonder voor vrouwen geldt; dit
kan ook invloed hebben op de manier waarop vooral vrouwen hun
lichaam waarderen. Het lijkt dan mogelijk te zijn anders over je Ipersoon'
te denken dan over je lichaam, hoewel het lichaam een deel van de persoonlijkheid is; zonder lichaam ben je geen persoon. Het lichaamsbeeld is
dan niet geïntegreerd in het zelfbeeld.

Haptonomisch Contact,
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In de haptonomie wordt gesteld dat iemand niet alleen een lichaam heeft,
maar ook zijn lichaam is. Wanneer iemand dit ook zo ervaart, is het waarschijnlijk dat het lichaamsbeeld bewuster is, en meer geïntegreerd is in het

gehele zelfbeeld. Als dit het geval is, is het mogelijk dat bij haptotherapiecliënten het lichaamsbeeld anders is opgebouwd dan bij andere mensen.
Haptotherapie zegt mensen te Ieren voelen. Dit riep bij mij de vraag op of
dat ook invloed heeft op het lichaamsbeeld van de cliënten. Ervaren haptotherapiecliënten hun lichaam anders dan mensen die geen haptotherapie hebben gehad? Uit eerder onderzoek (Woertman, 1994) is gebleken dat
het lichaamsbeeld van de meeste mensen gesplitst is. Ze ervaren een twee-

deling in hun lichaamsbeeld: er blijkt een scheidi ng te zijn tussen de mening over het gezicht en de mening over het lichaam . Alleen bij lesbische
vrouwen is deze tweedeling niet aanwezig. Het leek mij erg interessant te
onderzoeken of haptotherapiec1iënten ook deze tweedeling ervaren.
Daarbij wilde ik ook weten of er een relatie is tussen depressiviteit en

lichaamsbeeld. Blijft het lichaamsbeeld stabiel wanneer de stemming verandert, of wordt het lichaamsbeeld negatiever onder invloed van een depressie?
Voor dit sub-onderzoek heb ik gebruik gemaakt van twee bestaande vra-

genlijsten (opgenomen in de vragenlijst die alle benaderde haptotherapiecliënten hebben gekregen), namelijk de lichaamsbeeldvragenlijst van
Woertman en de depressievragenlijst van Beek. Hieronder bespreek ik deze
vragenlijsten in het kort.

De lichaamsbeeldvragenlijst
De lichaamsbeeldvragenlijst is
(Woertman, 1994).

samengesteld door dr. L. Woertman

Deze originele lichaamsbeeldvragenlijst meet een aa ntal dimensies, waar·

uit het lichaamsbeeld is opgebouwd. Uit deze oorspronkelijke lichaamsbeeldvragenlijst heb ik een aantal vragen geselecteerd en opgenomen in de
vragenlijst die aan haptotherapiecliënten is voorgelegd.
Somm.ige vragen gaan na hoe de respondent zijn eigen gezicht en lichaam
waardeert, andere hebben betrekking op de perceptie van de bouw van het

eigen lichaam en op het lijngedrag van de respondent. Een paar vragen
gaan erover of de respondent zi jn gezicht e%f lichaam zou willen laten

veranderen door een schoonheidsspecialiste en/of door een plastisch chirurg, en er zijn vragen die nagaan hoe de respondent denkt wat andere
mannen en vrouwen van zijn gezicht en lichaam vinden .

De vragen hebben allemaal vijf antwoordcategorieën die aangegeven zijn
op een horizontaal continuüm.

8
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De depressievragenlijst van Beek
De depressievragenlijst van Beck bestaat uit een aantal uitspraken, waarbij
de respondent moet aangeven welke uitspraak het best weergeeft hoe hij
zich de afgelopen week voelde. De uitspraken hebben betrekking op gevoelens van somberheid, zelfdepreciatie, lichamelijke verschijnselen die bij
een vitale depressie horen, en verminderde belangstelling. De totale somscore die een respondent op deze vragenlijst haalt, zegt iets over de mate
waarin hij depressieve verschijnselen heeft. In dit onderzoek heb ik respondenten verdeeld in twee groepen, waarbij de eerste groep de niet- en licht
depressieven vertegenwoordigt, en de tweede groep de mensen die vrij
ernstig depressief zi i n.
Achtereenvolgens sta ik nu stil bij de volgende vragen:
• Welke onderliggende factoren komen bij haptotherapiecliënten uit de
lichaamsbeeldvragenlijst naar voren?
• Is er een relatie tussen sekse en lichaamsbeeld?
• Is er een relatie tussen depressiviteit en lichaamsbeeld?
1. Welke onderliggende factoren komen uit de lichaamsbeeldvragenlijst naar voren?

De lichaamsbeeldvragenlijst is gebruikt om de onderliggende factoren van
het lichaamsbeeld bij haptotherapiecliënten zichtbaar te maken. Als vergelijkingsmateriaal is gebruik gemaakt van het eerder genoemde onderzoek
naar lichaamsbeeld (Woertman, 1994).
Uit dit eerdere onderzoek, dat gedaan is bij een populatie van 550 mannen
en vrouwen tussen de 12 en de 79 jaar, kwamen uit de vragen die ook in
het haptotherapieonderzoek gebruikt zijn, de volgende vijf onderliggende
factoren naar boven:

-

de cosmetische veranderingswens

-

de waardering van het eigen gezicht en de veronderstelde waardering
daarvan door anderen
- de waardering van het eigen lichaam en de veronderstelde waardering
daarvan door anderen
- het eigen lichaam als te groot/te klein ervaren
- het eigen lichaam als te dik/te dun ervaren
Statistisch gezien zijn vooral de eerste drie factoren belangrijk.
De populatie van het haptotherapieonderzoek bestaat uit 549 mannen en
vrouwen in de leeftijd tussen de 17 en de 7S jaar, waarbij de gemiddelde

Haptonomisch COfltact,
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leeftijd tussen de 20 en de 40 jaar ligt. Deze groep respondenten is goed te
vergelijken met de groep uit het onderzoek van Woertman.

Statistische bewerkingen (factoranalyse en principale componentenanalyse) laten zien dat er bij haptotherapiecliënten de onderstaande vier factoren te onderscheiden zi jn in het lichaamsbeeld.
De eerste factor bestaat uit items die meten wat de respondent denkt dat
anderen van zijn gezich t of lichaam vinden.

De tweede facto r laa t het beeld van het eigen lichaa m zien, met daarbij de
perceptie van de eigen grootte en dikte van de respondent.
De derde factor meet de wens naar cosmetische behandeling van gezicht en
lichaam door schoonheidsspecialiste en/of plastisch chirurg.
De vierde factor geeft de mening van de respondent over het eigen gezicht
weer.

De eerste drie factoren worden, statistisch gezien, van belang geacht. De
betrouwbaarheid van deze gevonden schalen is goed, wat wil zeggen dat

het niet waarschijnlijk is dat de gevonden schalen het gevolg zi jn van toevalligheden.
Wanneer deze uitkomsten vergeleken worden met die uit het onderzoek
van Woertman, valt op dat alleen de factor Icosmetische veranderingswens' overeenkomt. Zowel qua structuur als qua betrouwbaarheid komt
deze schaal in beide o nderzoeken nagenoeg overeen.

Het meest opva llende verschil is dat in het eerdere onderzoek de mening
van de respondenten sterk gekoppeld is met hun perceptie van de mening

van anderen. Dit gold zowel voor het gezicht als voor de rest van het
lichaam. In dit onderzoek daarentegen lijkt de eigen mening min of meer
los te staan van de mening van anderen. Een verklaring zou kunnen liggen
in de aanraking bij hap to therapiei aanraking vormt bij een kind de basis
van lichaamsbeeld, en wellicht kan aanraking bij volwassen en veel invloed

hebben op hun lichaamsheeld.
Het lichaamsbeeld lijkt bij haptotherapiecliënten een meer geïntegreerd
geheel te vormen dan bij de basisgroep van het eerdere onderzoek. Opvallend is dat, in het gepercipieerde beeld va n ande ren van het gezicht en de
rest van het lichaam, het lichaam één geheel is. Naar anderen toe wordt

het eigen lichaam dus beleefd als een eenheid, niet gesplitst in enerzijds
een gezicht en anderzijds de rest van het lichaam. Toch is het lichaamsbeeld zoals de cliënten het voor zich zelf ervaren, wel gesplitst.
Een verklaring zou kunnen zijn, dat cliënten in de eerste plaats bij hun
haptotherapeut, dus in een relatie met iemand anders, hun lichaam als

geheel, als eenheid leren ervaren. Dit kunnen ze dan wellicht makkelijker

JO

Haptonomisch Contact, r;e jaargang 1998, nr. 2

H
W Ca
im rc
La hie
um f
an
s

generaliseren naar een situatie waarin ze hun lichaam beleven in relatie tot
anderen dan naar een situatie waarin ze alleen zichzelf bekijken .
Aanraking heeft ook grote invloed op het lichaamsbeeld. Het zou mogelijk
zijn dat door haptotherapie, waarin veel gebruik wordt gemaakt van bevestigende aanraking, het lichaamsbeeld ook beïnvloed wordt. Dan zou
een verklaring kunnen zijn voor het verband tussen hoe vaak iemand haptotherapie heeft gehad en het veranderde lichaamsbeeld. Het is interessant
als hier verder onderzoek naar gedaan zou kunnen worden.
2. Is er een relatie tussen sekse en lichaamsbeeld?
Het lichaamsbeeld wordt behalve door aanraking, ook door het ervaren
van gevoelens en door het socialisatieproces gevormd. Dit socialisatieproces verloopt bij jongens en meisjes verschillend. Ze spiegelen zich aan volwassenen, waarbij de eerste volwassene waarmee ze veel te maken hebben,
doorgaans een vrouw is. Jongens worden minder aangeraakt dan meisjes,
en kinderen worden al heel jong aangesproken op hun sociale en relationele rol. Daarbij komt dat vrouwen veel meer dan mannen beoordeeld worden op hun uiterlijk.
De verwachting is dat het lichaamsbeeld door vrouwen en mannen verschillend beleefd wordt, maar dat het wel dezelfde componenten zijn die
de basis van het lichaamsbeeld vormen. Ik bekeek de overeenkomsten en
verschillen in lichaamsbeeld bij mannelijke en vrouwelijke haptotherapiecliënten.

Verschillen in waardering
De waardering die vrouwen en mannen voor hun eigen gezicht hebben,
blijkt niet significant te verschillen . Beide groepen waarderen hun gezicht
gemiddeld vrij positief. Wanneer het gaat over de waardering van het eigen
lichaam, blijken de gemiddelden wel significant verschillend. Vrouwen
waarderen hun lichaam gemiddeld iets minder positief dan mannen.
Het idee over hoe anderen het lichaam van de respondent ervaren, levert
alleen een duidelijk verschil in hoe men veronderstelt dat mannen over
het gezicht van de respondent denken: dit is bij vrouwen wat positiever
dan bij mannen. Vrouwen lijken zich iets vaker te dik te vinden dan mannen.
De geneigdheid naar een schoonheidsspecialiste te gaan voor gezichts- of
lichaamsverandering, of naar een plastisch chirurg voor Uchaamsverandering, is bij de vrouwen wat groter dan bij mannen. Overigens zijn zowel
vrouwen als mannen hiertoe nauwelijks geneigd.
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Componenten van het lichaamsbeeld
In het lichaamsbeeld van vrouwen en mannen zijn overeenkomsten en
verschillen. Opvallend is vooral, dat het lichaamsbeeld van vrouwen en
mannen op verschillende wijze schijnt te zi jn opgebouwd: de onderliggende factoren zi jn van het lichaamsbeeld zi jn bij mannen en vrouwen niet te
vergelijken. Alleen de factor 'cosmetische veranderingswens' komt voor
een groot deel overeen in beide subpopulaties. Het is niet duidelijk wat
daarvoor een verklaring kan zijn.
Vrouwen zijn gemiddeld iets minder tevreden over hun lichaam dan mannenj dit zou te maken kunnen hebben met het feit dat vrouwen vaker dan
mannen op hun lichaam beoordeeld worden. En weinig vrouwen voldoen
aan de criteria die door de media aan het lichaam van de ideale vrouw worden gesteld.
De hypothese dat er een relatie is tussen sekse en Uchaamsbeeld, lijkt volgens deze gegevens te kunnen worden aangenomen; de hypothese dat het
lichaamsbeeld bij zowel mannen als vrouwen uit dezelfde componenten is
opgebouwd, kan daarentegen niet worden aangenomen.

3. Is er een relatie tussen depressiviteit en lichaamsbeeld?
Depressiviteit heeft invloed op het beeld dat iemand heeft van het leven,
de toekomst, enzovoorts. Het lijkt daarom waarschijnlijk dat het ook van
invloed is op de manier waarop iemand zijn lichaam waardeert: wanneer
het zelfbeeld van iemand negatief is (zoals gebruikelijk wanneer hij depressief is), zal zijn lichaamsbeeld, dat een onderdeel van het zelfbeeld is, dat
vermoedelijk ook zijn. De structuur van het zelfbeeld zal bij depressieven
en niet-depressieven waarschijnlijk niet verschillen.
De hypothese is, dat depressieven hun lichaam gemiddeld negatiever zullen waarderen dan niet-depressieven.
Als eerste zijn de subpopulaties depressieven en niet-depressieven samengesteld.
Bij 'depressieven' zijn de mensen ingedeeld die volgens de handleiding van
de depressievragenlijst van Beek als gematigd tot zwaar depressief geclassificeerd moeten worden. In dit onderzoek zijn dat 99 mensen, waarvan
ruim 16% van het mannelijk geslacht is. De mensen die als niet- of licht
depressief geclassificeerd moeten worden, vormen de subpopulatie 'niet
depressieven' , met een n van 395 (waarvan 20% mannen). Omdat er het
lichaamsbeeld bij vrouwen en mannen erg blijkt te verschillen, en omdat
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er relatier weinig mannen de depressievragen hebben ingevuld, heb ik bij
dit gedeelte van het onderzoek alleen de vrouwen betrokken .
De subpopulatie depressieve vrouwen heeft dan een n van 83, de subpopulatie njet-depressieven een n van 313.
ResultatelI

Bij depressieven zijn vijf factoren te onderscheiden, bij niet-depressieven
zijn dH er drie. Deze onderliggende factoren verschillen zoveel van elkaar,
dat ze verder niet goed vergeleken kunnen worden. Alleen de schaal 'cosmetische veranderingswens' is bij beide groepen min of meer vergelijkbaar,
hoewel deze schaal bij depressieven uiteen valt in twee factoren. Bij depressieven heeft de ene factor betrekking op het beeld van het eigen lichaam en
de wens naar een plastisch chirurg te gaan voor verandering aan het gezicht of het lichaam; de andere factor heeft betrekking op behandeling
door een schoonheidsspecialiste. Bij niet-depressieven komt deze tweedeling niet voor, maar vormt de cosmetische veranderingswens met betrekking tot behandeling van gezicht en lichaam door schoonheidsspecialiste
en plastisch chirurg één schaal.
Concluderend kan gesteld worden, dat het lichaamsbeeld van depressieve
en niet-depressieve vrouwen uit verschillende componenten lijkt te zijn
opgebouwd.

In het algemeen kan geconcludeerd worden dat depressieven gemiddeld
negatiever staan ten opzichte van hun lichaam dan niet-depressieven. Zowel qua beeld van het eigen gezicht als qua beeld van het eigen lichaam
scoren depressieve vrouwen negatiever dan niet-depressieve vrouwen. De
meeste depressieven vinden hun gezicht en lichaam niet mooi, terwijl de
meeste niet-depressieven hun gezicht en lichaam wel mooi vinden . Wat
betreft de gepercipieerde mening van anderen, valt op dat depressieve
vrouwen een wat negatiever idee hebben omtrent de waardering van mannen en vrouwen van hun gezicht. Het idee dat ze hebben over het beeld
dat mannen van hun lichaam hebben, is bij depressieve vrouwen ook negatiever dan bij niet-depressieve vrouwen.
Opvallend is dat depressieven significant hoger scoren op de vragen over
de grootte en dikte van hun lichaam en over lijngedrag. Dit houdt in, dat
ze over hun grootte en dikte minder tevreden zijn en vaker aan de lijn
doen, dan niet-depressieven. Grootte is een constante eigenschap, en dikte
min of meer ook, zodat het logisch lijkt dat depressieven hun lichaam negatiever zien dan niet-depressieven terwijl de eigenschappen 'dikte' en
'grootte' normaal verdeeld zijn over beide subpopulaties. Dit laatste is te
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verwachten omdat de steekproef aselect is getrokken, maar kan echter niet
worden nagegaa n; er is alleen een relatie tussen depressiviteit en negatiever
staan tegenover de omvang van het lichaam, maar een causale uitspraak
mag niet gedaan worden. Het zo u evengoed kunnen dat onder de depressieven veel meer mensen zijn met een sterk van het gemiddelde afwijkende
omvang.
Wat betreft cosmetische veranderingswens: depressieven zij n eerder geneigd naar een schoonheidsspecialiste te gaan voor hun gezicht of
lichaam, en eventueel naar een plastisch ch irurg voor hun lichaam. Vooral
bij het gaan naar een schoonheidsspecialiste voor het lichaam is het verschil in gemiddelden opvallend: niet-depressieven zouden dit gemiddeld
genomen ni et willen depressieven wel.
j

Conclusies

Het lichaamsbeeld is bij depressieven en niet-depressieven uit verschillende com po nenten opgebo uwd. Het lijkt alsof het lichaamsbeeld van depressieven ui t veel verschillende losse delen bestaat, terwijl het lichaamsbeeld
van ruet-depressieven meer een geheel lijkt te vormen. Het zou kunnen dat
het lichaamsbeeld van niet-depressieven een meer geïntegreerd geheel is.
Mogelijk maakt het wat verbrokkelde lichaamsbeeld van depressieven deel
uit van de depressiei uit de gegevens kan niet geconcludeerd worden dat
het er een gevolg van is. De verdeling van de gegeven antwoorden verschilt
significant tussen beide subgroepen met betrekking tot verschillende vragen. Over het algemeen beoordelen depressieven hun gezicht en de rest
van hun lichaam wat negatiever dan mensen die niet depressief zi jn. Op de
vragen di e betrekking hebben op de vero nderstelde mening van anderen
zijn de verschillen niet erg sign ificant, met uitzondering va n de veronderstelde mening van mannen over het lichaam van de respondent. Hierover
denken depressieven negatiever dan niet-depressieven. Depressieven zien
de omvang va n hun lichaam ook significant negatiever en voelen er meer
voor om naar een schoonheidsspecialiste te gaan dan mensen die niet depressief zi jn.
Concluderend kan ges teld worden, dat het lichaamsbeeld van depressieven
en niet-depressieven verschilt. Het lichaamsbeeld van depressieven lijkt
wat verbrokkeld te zijn terwi jl het lichaamsbeeld van niet-depressieven een
meer geïntegreerd geheel lijkt te vormen. Verder hebben depressieven een
negatievere houding ten opzichte van hun lichaam dan niet-depressieven.
Er is dus een relatie tussen depressiviteit en lichaamsbeeld. De hypothese
dat er depressieven hun lichaam gemiddeld negatiever waarderen dat nietdepressieven, kan dus worden aangenomen.
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Samenvatting
Uit factoranalyse van de lichaamsbeeldvragenlijst komen bij haptotherapiecliënten vier onderliggende factoren naar boven. De eerste factor meet
wat de respondent denkt dat anderen van zi jn gezicht of lichaam vinden.
De tweede factor laat het beeld van het eigen lichaam zien, met daarbij de
perceptie van de eigen grootte en dikte van de respondenten.
De derde factor meet de wens naar cosmetische behandeling van gezicht
en lichaam door schoonheidsspecialiste e%~~f plastisch chirurg.
De vierde factor geeft de mening van de respondent over het eigen gezicht
weer.
Bij vergelijki ng hiervan met resultaten uit het onderzoek van Woertman
valt op, dat alleen 'cosmetische veranderingswens' overeenkomt in beide
onderzoeken. Opvallend is verder dat in het onderzoek van Woertman de
mening van de respondenten over hun gezicht en lichaam sterk gekoppeld
was met hun perceptie van de mening van anderen. In dit onderzoek daarentegen lijkt de eigen mening min of meer los te staan van de mening van
anderen. Haptotherapiecliënten lijken een meer geïntegreerd lichaamsbeeld te hebben dan respondenten uit de basisgroep van het eerdere onderzoek. Het is opmerkelijk dat bij haptotherapiecliënten het gepercipieerde
beeld van anderen van het gezicht en de rest van het lichaam één geheel is:
het lichaam wordt tegenover anderen beleefd als een eenheid. Naar zichzelf toe wordt het lichaamsbeeld wel gesplitst in enerzijds een gezicht en
anderzijds de rest van het lichaam. Een verklaring van de verschi1len tussen het lichaamsbeeld van haptotherapiecliënten en respondenten uit de
basisgroep bij Woertman zou kunnen liggen in de aanraking bij haptotherapie; aanraking vormt bij een kind de basis van lichaamsbeeld, en wellicht
kan aanraking bij volwassenen het lichaamsbeeld beïnvloeden. Doordat
het lichaam in relatie tot de haptotherapeut als één geheel gaat ervaren, is
het aannemelijk dat eerst te generaliseren naar relaties met anderen. Naar
anderen toe wordt het lichaam dan ook als eenheid beleefd, terwijl iemand
zijn lichaam buiten deze relaties nog wel opsplitst in 'gezicht' en Irest /.
Hier zou verder onderzoek naar gedaan kunnen worden, waarbi j de respondent voor, tijdens en na de haptotherapeutische behandeling de Lichaamsbeeldvragenlijst invult. Dan kan onderzocht worden of het lichaamsbeeld
in de loop van de behandeling een wijziging ondergaat, en of de respondent op een gegeven moment het lichaam ook naar zichzelf toe als geheel
ervaart.
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Tussen lichaamsbeeld en sekse bestaat ook een relatie: het lichaamsbeeld
van vrouwen en mannen lijkt op verschillende wijze te zijn opgebouwd.
Een oorzaak hiervoor zou kunnen in het voor vrouwen en mannen verschillende socialisatieproces, waarin het lichaam op verschillende wijzen
wordt beoordeeld en er verschillende betekenissen aan worden gegeven.
Cosmetische veranderingswens lijkt onder invloed te staan van sekse, maar
er zijn ook interactie-effecten tussen geslacht, aantal sessies haptotherapie
en een verleden met incest, seksueel misbruik of traumatische ervaringen.
Bevestigende aanraking, waarvan binnen de haptotherapie veel gebruik
wordt, zou een verklaring kunnen zi jn voor het verband tussen hoe vaak

iemand haptotherapie heeft gehad en het lichaamsbeeld van die persoon.
Hier zou ook verder onderzoek naar gedaan kunnen worden.

Gemiddeld genomen zi jn vrouwen wat minder tevreden over hun lichaam
dan mannen, wat te maken zou kunnen hebben met het feit dat vrouwen
vaker dan mannen op hun lichaam beoordeeld worden en dat er aan het
lîchaam van vrouwen meer eisen worden gesteld dan aan dat van mannen.
Wanneer het Jichaarnsbeeld van depressieve en niet-depressieve vrouwen
vergeleken wordt, komt naar voren dat depressieven hun Uchaam gemiddeld genomen wat negatiever beoordelen. Het idee over de mening van
anderen (met betrekking tot het gezicht en lichaam van de respondent)
verschilt tussen beide subpopulaties niet sterk, met uitzondering van de
gepercipieerde mening van mannen over het gezicht van de respondent.
Het is alsof depressieve vrouwen denken dat mannen hun gezicht niet aantrekkelijk vinden. Ze doen ook vaker aan de lijn dan de niet-depressieven.
Opmerkelijk is, dat het lichaamsbeeld van depressieven wat verbrokkeld
lijkt te zijn terwijl het lichaamsbeeld van niet-depressieven meer een geheel lijkt te vormen. Het zou interessant zijn wanneer onderzocht kan worden of het lichaamsbeeld meer geïntegreerd wordt als de depressie verdwijnt.
Het lichaamsbeeld is geen statisch, maar een dynamisch gegeven. Structurele veranderingen in het lichaamsbeeld zi jn mogelijk. Haptotherapîe kan
daar mogelijk een belangrijke bijdrage aan leveren.
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Haptonomisch woordenboek (20)
De ander en ik (2): het appèl van de ander
In de vorige aflevering hebben we laten zien dat ons levende lichaam de
ander herkent als mens. Je hoeft niet te zoeken naar een etiket of naar een
bijzonder kenmerk, maar eerder dan je denkend 'ik

I

het weet, heeft je

lichaam het mens-zijn van de ander al ervaren. Die herkenning zit in ons
ingebakken.
In deze en volgende afleveringen wordt aandacht besteed aan aard en betekenis van die herkenning.

Met het herkenn en van de ander wordt er een zeer bepaald appèl op ons
gedaan. Het duidelijkst is dit appèl als onze blikken elkaar treffen.
Als je op straat een mens ziet die jou aankijkt, heb je al op zijn blik gereageerd voordat je jezelf daarvan bewust bent. Vier verschillende reacties zijn
mogelijk:
1. je ontwijkt die blik;
2. je geeft een teken van herkenning, met een knikje, groet of glim lach;
3. je negeert die blik door je eigen ogen neer te slaan of weg te kijken;
4. je kijkt brutaal terug vanuit de impuls 'ik wijk niet voor jou'.
Altijd is er één van deze reacties. Je ontkomt daar niet aan. Het appèl van
de ander op jou is een dwingend appèl.
Een voorwerp, bijvoorbeeld een schemerlamp, krijgt dat bij jou niet voor
elkaar. Dat ding ontwijk je niet met je blik, dat brengt geen glimlach teweeg en dat roept nooit een brutaal terugkijken op. Maar nooit is de andere
mens voor jou louter een ding zoals de schemerlamp. Ook zonder het te
weten doet de ander dit bijzondere appèl op je omdat je lichaam hem heeft
herkend als een ander mens.
Je lichaam heeft ook al gereageerd zonde r dat je dat beseft. Wijze van
ademhalen, bloeddruk en spiertonus staan permanent subtiel bloot aan de
invloed van de ander die zich binnen een bepaalde cirkel binnen jouw gezichtsveld bevindt.
Binnen die cirkel 'raakt' hij jou. Hij raakt je reeds op afstand.
Wanneer ik op de tv het perfecte, visuele beeld van een mens zie, heeft
mijn lichaam nooit de neiging om die mens toe te lachen, om diens blik te
negeren of om brutaal terug te kijken. Natuurlijk, ik weet dat ik daar maar
een plaatje zie, maar de lichamelijke impuls gaat vooraf aan dit bewuste
weten en mijn lichaam heeft kennelijk geen aanleiding om op de teevee-
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mens te reageren als op een mens. Wat ontbreekt er dan aan het perfecte
visuele en auditieve beeld op de beeldbuis? Zijn het de menselijke geuren
die ontbreken? Of zi jn het de tastkwaliteiten die dan ontbreken? Is het zo,
dat mijn lijf dan tastend geen mens ervaart maar slechts de glazen plaat
van de beeldbuis? Mijn levende lichaam laat zich niet bedotten door het
perfecte beeld van de mens op de buis.
Ook het negeren van andermans blik is een reactieve activiteit. Bovendien
is het een schadelijke activiteit, schadelijk voor jou. In die reactie negeer je
namelijk ook iets in jezelf.
Soms moet je wel je blik neerslaan of afwenden. Nameli jk als je binnen een
menigte mensen verkeert en je onmogelijk alle blikken kunt beantwoorden. Dan kun je drie verschillende verschijnselen zien optreden.
1. Vaak zie je dan de hele menigte wegzinken in een collectiviteit die bij
iedereen eenzelfde reactie oproept. Een goed en deerniswekkend voorbeeld daarvan is de collectieve roes waarin de toeschouwers op een
rock-festival verkeren . Iedereen is dan zijn individualiteit voor een
groot deel kwijt. Iedereen wordt dan als gelijke ervaren. Je kunt nu rustig voor je kijken, mits je in dezelfde roes verkeert als de anderen en
dezelfde expressie vertoont. Je kunt nu ook iedereen aanspreken, want
de grenzen van de individualiteit zi jn vervluchtigd.
2. Je ziet twee mensen of een klein groepje druk keuvelen met elkaar om
daarmee nog hun menselijkheid en hun individualiteit boven water te
houden. Zij hebben dan samen een muurtje om hun groepje heen gebouwd om niet in het collectivum onder te gaan.
3. De eenling, die geen bekende persoon naast zich heeft maar niet wil
ondergaan in het collectivum zie je radeloos worden . Hij weet nietwaar
te kijken en het angstzweet breekt uit bij hem. Hij krijgt het benauwd
en wil zo spoedig mogelijk weg uit de menigte.
In dit verband kan een persoonlijke ervaring illustratief zijn. Als paardenliefhebber bezocht ik de hengstenkeuring te Utrecht. Duizenden mensen
zitten daar samengedromd op de tribunes. Ik zit helemaal bovenaan op de
tribune die het verst van de ingang was verwijderd. Op een gegeven moment was het voor mij tijd om naar huis te gaan. De gedachte dat ik me
een weg moest banen naar beneden tussen al die mensen op mijn tribune
en daarna voor de duizenden blikken in mijn eentje naar de overkant
moest lopen, was niet prettig. De kans was groot dat ik onder al die blikken
zou verstenen tot een zwetend mechanisme. Ik had geen metgezel met wie
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ik keuvelend een muurtje kon bouwen op mijn route naar de overkant.
Maar het verliep anders.
De eerste persoon die ik moest passeren keek ik kennelijk vriendelijk aan
en zei hem: "Ik moet helaas naar huis, mijnheer, mag ik effe passeren." Begrijpend glimlachend schoof de aangesprokene opzij om mij door te laten.
"Veel plezier", zei ik tegen hem . Aangemoedigd en wat opgekikkerd door
zijn glimlach en door het contact met hem, vroeg ik het met een tikkeltje
meer glans aan de volgende persoon. Raak was het. Nog meer glunder. Nog
jovialer veel plezier gewenst. En zo daalde ik af, niet versteend, maar met
steeds meer glunder. Toen ik de lange piste ging doorlopen naar de overkant voelde ik mij beresterk; niets van zweten en niets van mechanisme. lk
zocht met mijn ogen telkens vrijmoedig contact met een van de toeschouwers die ik joviaal toezwaaide en telkens kreeg ik een joviaal gebaar terug.
Helemaal in mijn nopjes verliet ik de hal. Aardige mensen, dacht ik. Door
het zoeken van individuele persoonlijke contacten was ik als persoon en
inclividu overeind gebleven. Was mijn gedrag anders geweest dan zou ik
mijzelf ervaren hebben als degene die de collectieve vreugde van de toeschouwers stoort en mij diep afgewezen hebben gevoeld. Ik zou de hal
doorworsteld h ebben als een blozend en zwetend mechanisme dat loodzware voeten verzet en niet weet waar te kijken .
Het negeren van andermans blik is een schadelijke reactie, waarmee je je
eigen menselijkheid geweld aandoet. Want de behoefte aan een positief
contact met de ander zit ons ingebakken. Nog meer geweld doe je jezelf
aan wanneer je op andermans blik brutaal terug kijkt, bijvoorbeeld om de
ander te dwingen diens blik neer te slaan.

Ik schreef: het duidelijkst is het appèl dat de ander op mij doet als onze
blikken elkaar treffen. Maar het appèl blijft niet beperkt tot deze concrete
situatie. De mens is een redelijk wezen en zijn redelijkheid doordringt zijn
hele affectiviteit. Daardoor is voor hem niet alleen die mens van waarde
van wie hij de blik ziet. Hij weet dat ook de mensen die hij niet ziet mensen zijn en dit weten doordringt zi jn affectivitieit. Zelfs de verhalen over de
menselijke ellende in Bosnië en waar ook ter wereld laten hem niet koud.
Mits zijn affectiviteit volgroeid is_ Mits hij daartoe voldoende bevestigd is
in zichzelf, in zijn eigen menselijke aard.
Dagelijks vernemen we berichten over geweld op straat, over diefstal, gewapende overvallen, verkrachting, moorden en discriminerend gedrag.
Filosofen en politici signaleren een teloorgang van de 'oude' moraal die in
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ons land gedragen werd door christendom en humanisme. Zij zoeken een
nieuwe fundering, een nieuwe ideologie voor het funderen van moraal.
Een ideologie die zal moeten aanslaan bij het ontkerstende en niet-humanistische deel van de bevolking.
Van haptonomie hebben deze zoekers kennelijk nooit gehoord. Wanneer
zij de boodschap van de haptonomie herkend zouden hebben zouden zij
namelijk niet verder hoeven te zoeken. Dan zouden zij immers weten dat
een moraal in ons levende lichaam zit ingebakken.
1. Dat de ander niet als een 'ding' buiten ons staati dat elk mens zichzelf
kwaad doet als hj j de ander als mens miskent; dat elk mens alleen maar
zijn diepste gelukkige 'zelf' ervaren kan als hij de waarde van de ander
onderkent; dat zelfs het lichaam-als-machine, het lichaam als fysiologisch en medisch object, slechts optimaal kan functioneren binnen
zulke intermenselijke relatie.
2. Dat ook een respect voor dieren en dingen ons zit ingebakken want een
harmonische menselijke affectivi teit ervaart hun waarde. Die harmonische affectiviteit kent ook soberheid. Die affectiviteit 'weet' dat je niet
gelukkig wordt louter door het aanschaffen van het een en ander. 'Toen
de rijke heer zei 'mijn tuin', toen glimlachte zijn tuinman'Oosef Pieper).

Maar dit, punt (2), is een verhaal apart.
Dorus Gerritse
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Nabijheid als spirituele uitdaging
Angst voor nabijheid - Over afstand en nabijheid
in spirituele zin
Heiko Jessayan

Een verslag van een lezing door Hall de Wit, in het kader van de serie lezingen
over afstand en nabijheid.

'Angst voor nabijheid', zo staat de derde lezing op 18 maart in Utrecht in
het kader van de lezingencyclus van de Nederlandse Vereniging voor Haptonomie over afstand en nabijheid aangekondigd. (Maar het had net zo-

goed angst voor afstand kunnen heten', laat godsdienst-psycholoog Han de
Wit direct aan het begin van zi jn lezing weten. Van zijn hand verscheen bij

Kok-Agora in Kampen 'Contemplatieve Psychologie' (1994, 3de druk), 'De
verborgen bloei - Over de psychologische achtergronden van spiritualiteit'

(1997, 7de druk) en recent 'De lotus en de roos - Boeddhisme in dialoog
met psychologie, godsdienst en ethiek' (mei, 1998).
Volgens De Wit verschilt de wijze waarop mensen met afstand omgaan per
cultuur. IHet is een ambivalente notie: we willen afstand houden, maar ook
weer niet te vee1.' Er is een fysieke afstand, maar er bestaat er ook een

psychologische afstand. 'Dat heeft te maken met hoeveel geestelijke ruimte
we elkaar geven. Verlegenheid of onzekerheid ontstaan, als we te dichtbij
komen. Door die verlegenheid te respecteren, door afstand te houden ontstaat er evenwe l de mogelijkheid tot een grotere intimiteit', aldus De Wit.
Liever spreekt De Wit 'in termen van onze verhouding tot het leven in zijn
totaliteit', over 'afstand en nabijheid in spirituele zin', kortom: over onze
levenshouding.
In de spi rituele tradities gaat het volgens De Wit om een universele levenshouding, waarover in de loop der eeuwen veel is gezegd en geschreven. 'De
universele levenshouding wordt bepaald door momenten waarin we met
totale toewijding in het leven staan, al dan niet in plezierige situaties. Die
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momenten hebben kwaliteiten van helderheid van geest en van tederheid,

zachtheid en openheid', zegt De Wit. 'Het is een vorm van intimiteit waarin sprake is van een omarming, maar waarin we tegelijkertijd onszelf ver-

liezen en waarin de kwestie van afstand en nabijheid niet meer speelt.'
De Wit illustreert dit: 'Het is alsof de muziek zichzelf speelt, alsof wij
slechts instrument zijn. Het is een moment van de mens op zijn best, een
dynam.ische situatie waarin onze humaniteit - onze boeddha-mentaliteitzich ten volle kan manifesteren.'
Volgens De Wit verschilt deze dynamische situatie wezenlijk van situaties
waarbij levensangs t de onderliggende emotie is. In die sfeer spelen kwesties
van afstand en nabijheid wel een rol. Het gaat dan om situaties die worden

bepaald door de vraag of het leven fysiek dan wel psychisch gesproken
voor ons wel veilig is. Die fundamentele onzekerheid wordt door alle spirituele tradities aangesproken. 'Het is in feite Iret grote spirituele probleem',
aldus De Wit.
'Spirituele tradities spreken dan over 'luminating intimacy'. Verlichting
vindt haar expressie in de manier waarop wij omgaan met de wereld om
ons heen. Uiteindelijk is de onderliggende drijfveer de angst voor het lijden, waardoor kwesties als afstand en nabijheid ontstaan, bijvoorbeeld
angst voor de dood. We weten immers niet wat de dood ons brengt. Misschien is er daardoor wel lijden. Hetzelfde geldt voor het leven. Zo fungeert
de agenda als pleister over de onzekerheid van ons bestaan. We hebben wel
ideeën over morgen, maar we weten het niet zeker.'
De Wit omschrijft de angst voor lijden als 'de emotionele, affectieve basis
waarin we bang zi jn dat we niet de moeilijke passage van ons pianospel
kunnen spelen.' Als dat zo is, dan doemen er allerlei vragen op. Kunnen we
iets doen aan onze angst voor lijden of is dat een autonoom proces waar we
geen greep op hebben? Anders gesteld: kunnen we momenten waarop we
'ap ons best zijn' cu ltiveren? Of: kunnen we de oorzaken, waardoor we niet
'ap ons best zijn' achterhalen? Kunnen we die oorzaken - van angst en
onzekerheid - wegnemen en hoe zou het er dan uitzien?
De spirituele tradities kennen geen dogma is, aldus De Wit. De contemplatieve, spirituele tradi ties verschillen weliswaar wat betreft de terminologieen. Maar of het nu om Islam, christendom, soefisme, jodendom of
boeddhisme gaat, het betreft altijd een innerlijk transformatieproces, waar-
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bij de levensangst wordt omgevormd naar een totale openheid van de
geest.
In situaties die door angst en onzekerheid worden bepaald, worden de ervaringen gekleurd door een egocentrische beleving versus de wereld om
ons heen: lik hier en de rest van daar'. Er is sprake van gebrokenheid in
plaats van heelheid. Er zijn twee manieren om daar naar te kijken: cognitief en affectief.
De Wit omschrijft hoe angst kan ontstaan. (Wanneer het zo is dat er een
orkest ontstaat en de muziek zichzelf speelt, dan is er een spirituele beweging van de geest, waarin we ons realiseren dat het altijd zo was. We willen
dat moment vasthouden. Juist op dàt moment, komen we voor een moeilijke passage. Kunnen we die passage nog wel spelen? Samen met de hoop
komt de vrees. 'Dat zijn broertjes en zusjes van elkaar. Ze komen en gaan
samen.' Dan kan het misgaan, dan ontstaat er gebrokenheid, een ik, en is
er geen sprake meer van een totaliteit. IDe geboorte van het ego is een subtiele, snelle en een h ele fundamentele beweging van de geest. Het is een
mentale beweging in de richting van de levensgeest.'
De Wit illustreert deze beweging met het beeld van de zwemmer in een
oceaan. IWe zwemmen in de oceaan. Op het moment dat de zwemmer -de
geest - zich afvraagt Ihou ik dit wel vol?', ontstaat er een existentiële paniek. Op dat moment reageert de oceaan vijandig. Een stuk drijfhout in de
buurt van de zwemmer, in wezen zijn eigen ledenmaat, verschaft de zwemmer de suggestie van veiligheid en de zekerheid niet te zullen verdrinken.
De geest grijpt zichzelf vast aan zi jn eigen ideeën over de werkelijkheid.
Dat is dan ons houvast.'
Omdat we geen op zichzelf staand vertrouwen meer hebben in het feit dat
we kunnen zwemmen in die oceaan, ontstaat er een verkrampte situatie,
waarin de ene keer het linkerbeen, dan weer het rechterbeen en soms alle
de vier ledematen tegelijk als wrakhout fungeren. Die verkrampte situatie
heeft volgens De Wit gevolgen voor de wijze waarop wij de werkelijkheid
beleven.
'De werkelijkheid waarin we leven is de werkelijkheid waarin we denken te
leven. Dat zijn onze ideeën. Wrakhout is heel nabi j, dat grijpen we vast om
ons zodoende veilig te stellen tegenover de onpeilbare werkelijkheid, de
oceaan. Voldoet het linkerbeen niet meer, dan nemen we het rechterbeen,
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gehypnotiseerd door de wereld om ons heen, en omdat iedereen hetzelfde
doet, door de medemensen om ons heen.'

Daardoor ontstaat er volgens De Wit ook de cognitieve notie van 'ik hier,
jij daar', alsof we twee gescheiden entiteiten zijn. We ontwikkelen strategieën hoe we ons als behoeftig zwemmer kunnen redden. Er is sprake van
een dualisme door het terugschrikken voor de werkelijkheid, voor het
menselijke bestaan.
Die dualistische breuk voltrekt zich ook in onszelf: in emotioneel, in fysiek
opzicht en in onze gedachten. De ene keer identificeren we ons met onze
lichaam (ik ben ziek) of met onze emoties (ik ben boos, ik ben verdrietig).
Maar hoelang kunnen we die werkelijkheid buiten onszelf houden? En:
hoe zit het met die oceaan? Ergens is er ook het besef dat we nergens zijn.
We horen deels tot die oceaan zelf: de scheiding is dus niet: 'ik hier, ji j
daar'.
Volgens De Wit duidt het feit dat onze gedachten, wensen, verlangens,
hoop, vrees, ideeën, herinneringen tot de oceaan kunnen behoren, erop
dat wij tot heelheid kunnen komen. Spirituele tradities willen die breukvlakken herstellen: oefeningen, trainingen, waarbij we de bewegi ng van de
geest nabij kunnen komen. Dat zijn disciplines of methoden om vriendschap te sluiten met onszelf: een onvoorwaardelijke vriendschap, die zowel
de positieve, als de negatieve aspecten niet uitsluit. Het gaat dus niet om
een Imooi weer-vriendschap', maar om een vriendschap waarbij we weten
waar onze tekortkomingen zitten.
Hoe kunnen we vriendschap sluiten met onszelf? De Wit: IDat kunnen
oefeningen zijn om ons met onszelf te laten zitten, om onze geest te proeven
zoals die is, om de voortdurende gedachtenstroom eens in een laboratoriumsituatie te bekijken. Dat wil zeggen: onze situatie stilleggen, dan kunnen we de bewegingen van onze geest heel goed zien. Inzicht-meditatie is
niet alleen boeddhistisch, we zien die terug in alle spirituele tradities, aldus
De Wit. Het gaat erom de bewegingen van de geest niet op een conceptuele
manier, maar op een perceptuele manier te volgen: zien, proeven, ruiken.
Immers die levensangst beperkt zich niet alleen tot de wereld om ons heen,
maar heeft ook betrekking op de eigen geest. Een milde vorm van angst is
blozen om onszelf. Willen we die dualistische beweging in het vizier krijgen, dan is het zaak d at we onze geest op een hele intieme manier leren

Haptonomisch Con tact,

~

jaargang 1998, rzr. 2

25

H
W Ca
im rc
La hie
um f
an
s

kennen. Zo helder mogelijk naar onze geest kijken. In de christelijke traditie is dat het schouwende gebed, de 'theoria', wat 'zien' (Grieks: theorein)
betekent. Dat is een spiritueel proces, het onder ogen zien. Hoe meer we
onze levensangst onderkennen en loslaten, hoe meer we in aanraking komen met onze eigen angsten en pijnen, des te groter de kans om uit die
verkramping van angst en onzekerheid te geraken.
We leren dan niet allen hoe we de verkramping maken, maar ook hoe het
is zonder die verkramping. Er is dan ook sprake van egoloosheid: afwezigheid van egocentrisme. In die ontwikkeling groeit de intimiteit met de werkelijkheid in haar totaliteit. Dat is niet de intimiteit van een veilig cocon.
Een cocon staat haaks op intimiteit. Het is dus, volgens De Wit, geen kwestie van 'nog even iets meer de dekens over je heen trekken' of onszelf opsluiten in onszelf. 'Dat is schijnbare intimiteit, waarin je een eigen versie
van de werkelijkheid creëert: een kamer met de eigen geur, ramen dicht,
ruikt lekker, maar het is wel benauwd.'
[n de 'theoria' of in de meditatie, waarin we onszelf weer zien zitten, verdampt de neiging om angst te hebben. 'Onze eigenliefde wordt
mensenliefde (Grieks: fi LantTopia). 'Dan ontstaat er ook de intelligentie die
het hele ervaringsveld gaat bestrijken en geen intelligentie die bestaat in de
vorm van hoe met zo min mogelijk kleerscheuren ervan af te komen', aldus De Wit. 'Er is eenheid of geenheid.'

Han de Wit: 'Er is sprake van een toewi jding (lees: liefde) die geleidelijk
groeit. Naarmate we daar gevoelig voor worden, kunnen we er ook meer
ruimte aan geven. Durven onze eigen angsten onder ogen te komen, met
onze neus erboven.' Nabi jheid is volgens De Wit dan ook de grote spirituele uitdaging. 'Op dat soort momenten doet het er niet meer toe wie je bent.
Het gaat om de muziek, de totalHeit zelf. Daar zit onze levensvreugde.'
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Haptonomie en Management
Interview met Petra Bouwman

Anja Muller

A,,;a Muller is
free-lance medewerkster va" Haptonomisch Contact.
Zij heeft Neder-

lands gestudeerd en
is opgegroeid met
de haptonomie-

Bouwman & Partners bestaat uit Petra Bouwman, Robert
de Vos en wisselende free-lance medewerkers. Ze geven ondenneer 2-daagse trainingen Haptonomie en Management,
voor mensen uit het bedrijfsleven. Petm Bouwman be-

schouwt deze trainingen als een soort kennismaking met
haptonomie en wat dat voor ieder persoonlijk kan betekenelI. Na de cursus kunnen de deelnemers, op eigen verzoek,
een meer individueel gericht aanbod/advies krijgen.
Anja Muller bezocht Petra Bouwman en stelde haar 10 vra-

geil over deze trainingen.
Sinds wamleer geven jullie trainingen op gebied van Haptonomie en Management
aan mensen uit het bedriifsleven?

We zijn ongeveer JO jaar geleden begonnen.
Hoe is het idee ontstaan dat er in het bedrijfsleven toepassingsmogelijkheden wa-

ren voor haptonomie?
IIHaptonomische principes voegen veel toe aan de communicatiei 55% is
nonverbaal, 10 % is intonatie en slechts 25% van de communicatie is zuiver gebaseerd op de inhoud. Door haptonomie leer je jezelf beter kennen
en naarmate je meer van jezelf weet, kun je eerder anticiperen op gecompliceerde situatie's
Daarnaast signaleerde ik in mijn eigen praktijk als haptotherapeut steeds
meer gevallen van Iburn-out', waardoor ik dacht I kan er niets gedaan WOf-
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den aan preventie van dit verschijnsel. Dit waren goede mensen uit het
bedrijfsleven, waar het toch mis mee ging. Op dat moment wilde ik graag
iets aan de hele organisatie doen. Er is nog steeds weinig communicatie,
weinig zorg voor elkaar. In die beginperiode, 10 jaar geleden, waren er veel
fusies, met name bij de grote banken, waardoor werknemers erg gefrus
treerd raakten. Alles moest in een hoger tempo. Het zou dan goed zijn de
hele organisatie onder handen te nemen.
In de praktijk blijkt dit niet zo simpel te zijn. Veel mensen willen pas hulp
nadat er iets gebeurd is en dan bij voorkeur individueel; dat is veiliger.
Mensen doen liever iets aan zichzelf en verhogen daardoor hun employebility. Het is dan ook voorgekomen dat mensen als gevolg van een training
uiteindelijk een andere baan gaan zoeken. Dit impliceert overigens dat je
een hele positieve rol kunt spelen bij het voorkomen van arbeidsongeschiktheid; daar liggen hele goeie kansen."

Stellen managers andere eisen aan een haptonoom als reguliere patiënten?
lI)a, ze eisen duidelijkheid, tempo, men wil er het liefst meteen iets aan
hebben. Ze zijn heel direct. Daarom moet je jezelf inperken, je tempo verhogen en als het ware hapklare brokken serveren. Het blijft natuurlijk haptonomie, alleen moet je de mensen eerst voor je zien te winnen om ze vervolgens te onthaasten; en dan de lijn laten vieren. Als je eenmaal krediet
hebt opgebouwd, mag je veel, is mijn ervaring.
Dat geeft je als trainer ook voldoening, als je de cursisten weet te raken.
Wat het beste werkt is als jij weet te onderkennen waar ze het zwaar hebben. Dan zie je mensen denken: 'hé, jij weet wat ik doe, ik word op waarde
geschat.' Vaker komen managers sceptisch en veeleisend binnen bij zo'n
cursus. Ook is het voorgekomen dat mensen weggingen omdat ze het allemaal te soft vonden. Of ze zeggen eerlijk dat ze het begin zwaar vonden,
maar dat ze er uiteindelijk veel aan gehad hebben.
Het omslagpunt is altijd het moment waarop ze gekend en herkend worden. Een probleem met werken in een groep is wel dat mensen van nature
niet willen (afgaan' in gezelschap. Daarom werkt het ook heel goed als er in
een groep geen werknemers van hetzelfde bedrijf zi lten . Ook mogen mensen njet vertellen wat precies hun functie is en bi j welk bedrijf ze werken.
Zelfs niet tussendoor. Als ze het graag willen kan dit aan het eind van de
twee dagen verteld worden.
Hierdoor heb je veel meer een optimale ontmoeting en blijft het in het
'hier en nu'. Tevens voorkom je dat mensen gaan praten over dingen waar
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de ander geen weet van heeft, of niet over kan oordelen. Het gaat er alleen
over wat je met elkaar beleeft."

Hoe groot zijn die groepen?
IIMinimaal 10, maximaal 15 deelnemers. Met minder mensen heb je te
weinig dynamiek. Zo kun je met verschillende mensen oefeningen doen en
dan merken de cursisten ook dat er niet één goede manier is om iets te
doen, maar dat er verschillende mogelijkheden zijn, mits je gebruik maakt
van elkaars unieke eigenschappen."

Wat is je speciaal bijgebleven uit een training?
liEr gebeuren zoveel b ijzondere dingen. Aardig om te noemen is de ervaring van een cursist die zoveel stress had en steeds zoveel te doen, dat hij
letterlijk niet meer in staat was om niets te doen. Bij de oefeningen die wij
in het zwembad doen, was het de bedoeling dat iedereen zou drijven op
het water. Alleen hij kon niet drijven, omdat hij daarvoor eigenlijk niets
moest doen. Hij werd hier erg triest van en wij ook."

Hoe passen managers haptonomie toe in hun werk?
Ze passen het toe via hun eigen ervaring. Ze koppelen het aan wat ze al
weten . De waarneming wordt over het algemeen scherper en men krijgt
meer vat op de interpersoonlijke processen. Horen, zien en voelen verbeteren, zodat de hele communicatie verbetert. Mensen worden gevoeliger,
intuïtiever wat betreft het nemen van noodzakelijke maatregelen. Ze spreken hun IQ meer aan.

Welke eigenschappen moet je las haptonoom hebben om met mensen uit het bedrijfsleven te werken?
IIHumor, vaart, helderheid in woord en gebaar, geduld en betrouwbaarheid."

Welke eigemchap springt er voor jou uit?
((Ik zou wel eens wat minder serieus willen zi jn en een show neer willen
zetten zoals sommigen dat doen. Maarde mensen die dat doen vind ik niet
betrouwbaar. Dus wil ik het ook weer niet. Zij roepen heel hard dat er nu
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iets gebeurd is, terwijl dat niet kan. Een probleem oplossen kost tijd en je
kunt geen stukken overslaan, hoe graag we dat allemaal ook zouden willen.
Maar gelijk resultaat zien blijft aantrekkelijk."

De vergelijking met haptonomie voor topsporters ligt bij jullie trainingen voor de
hand. Maar wat zijn de verschillen?
liEr zijn eigenlijk geen verschillen; topsport en bedrijfsleven liggen heel
dicht bij elkaar. Daarom worden sporters ook vaak gevraagd als sprekers
voor seminars eb dergelijke. Voor sporters is mentale begeleiding heel normaal, dat was vroeger voor managers minder. Tegenwoordig hebben ook
zakenmensen meer interesse in de mentale processen; Het mag nu, kijk
maar naar de belangstelling voor een centrum als Obibio, yoga etc.
Als ik een verschil zou moeten noemen is het dat het bedrijfsleven niet
altijd maar een winnaar hoeft te zijn. Winnen is een piekmoment en een
bedrijf moet langer meer. Investeren in mensen is dus, op langere termijn,
zeker de moeite waard. Soms moet je je aanpassen, met behoud van jezelf,
bijvoorbeeld bij een fusie. Hoe zorg je nou voor jezelf, hoe doe je dat? Hoe
blijf je presteren en tegelijkertijd toch happy."

Wat is, algemeen gesteld, het IIUt van haptonomie voor gezonde mensen?
"De maat leren nemen van jezelf (wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik) en
dat betekent dat je in contact met jezelf en je omgeving moet blijven, in
een optimale wisselwerking. Alleen dan kan je voor jezelf zorgen."
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Liefde in wonderland
Overdracht en tegenoverdracht in de hulprelatie.
Uitg. De Toorts, Haarlem
ISBN 906020756-4

Riekje Boswijk-Hummel

Vorig jaar stond het thema 'overdracht en tegenoverdracht' in het middel-

punt van de belangstelling binnen onze vereniging. Dit jaar is er een heel
helder geschreven boek uitgekomen van een auteur die bekend staat om
haar voornamelijk op persoonlijke ervaringen gebaseerde boeken. Ervaringen in 'wonderland', zoals zij dat - overigens met alle respect - noemt en
ervaringen vanuit haar psychotherapeutische praktijk. Ik zou zeggen: lees

en smul en ... herken uzelf.
De titel
Wonderland staat in dit boek voor de wereld van therapieën, cursussen en
opleidingen op het gebied van spiritualiteit, psychotherapie, alternatieve

geneeskunde etc. De naam 'Wonderland' staat tegenover 'Gewoon land'
het land van de wetenschap en techniek en de geneeskunst van het westen, die allemaal het resultaat is van een bepaalde manier van denken.
Zij noemt het wonderland omdat de 'leek', - net als Alice in wonder1andbuitengewoon verbaasd en verwonderd kan worden door de dingen die hij
tegenkomt in bovengenoemde wereld.
Afgezien wat er inhoudelijk in een therapie, cursus of opleiding gebeurt,
speelt er zich op relationeel vlak van alles af. Deze relationele verwikkelingen - overdracht in vakjargon - worden vaak niet opgemerkt, of benoemd,

aldus Riekje Boswijk. Met teleurstelling en pijnlijke kwetsuren als mogelijk
gevolg.
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Afhankelijkheid en behoefte aan liefde vormen een belangrijke drijfveer
voor die overdracht, zegt Boswijk. Met liefde in de titel bedoelt zij afhanke-

lijkheid, bewondering, respect en verliefdheid, allemaal kenmerken die in
'gewone' (liefdes)relaties ook een rol spelen. Hoe die 'Hefde' een rol speelt
in de (tegen)overdracht tussen hulpverlener en cliënt in 'wonderland' daar
handelt dit boek over.
En verder
In het eerste deel beschrijft Boswijk haar "subjectieve ervaringen als naïeve
beginneling" in 'Wonderland', over een periode van 1968 tot 1984. Ze
schrijft over haar bewondering en ontzag, emoties die opgeroepen worden
door wat ze meemaakt. Deze ervaringen komen in het boek telkens weer
terug waarbij ze aangeeft hoe de afhankelijkheid telkens om de hoek kijkt.
Ze concludeert dat in alle relaties waarbij sprake is van affectie e%f liefde,
maar ook waar sprake is van hiërarchie, tevens van afhankelijkheid sprake
is. "De bezoekers van 'Wonderland' laten zich betoveren en verblinden,
door de wijze waarop ze de buitenwereld waarnemen." Hetzelfde gebeurt
overigens in 'Gewoonland' zegt Boswijk.
Deel twee beschrijft hoe de overdracht tot stand komt. De cliënt ervaart
emoties (pijn, eenzaamheid, angst, onvervuldheid) . Vanuit die emoties
ontstaan behoeften. (opvang, houvast). Uit die behoeften ontstaan red-

dersbeelden (de ideale ouder, de Meester). In contact met de hulpverlener
ervaart de cliënt veiligheid, warmte en begrip. Daar heeft hij vaak jarenlang naar verlangd. Beelden die deze ervaring rechtvaardigen worden op de

hulpverlener geprojecteerd. De cliënt ziet in zijn hulpverlener de ideale
vader of moeder of Meester.
Alleen wanneer de onderliggende emoties verdwijnen, verwerkt worden,

zal er aan de overdrachtspatronen iets veranderen. Volgens Boswijk is de
psychotherapie de enige plaats waar je kan leren je eigen emoties te bekijken en je eigen aandeel in de relatie duidelijk te krijgen. Zo kan een ont-

wikkeling tot zelfstandigheid tot stand komen. In haar boek zegt zij dat:
lIdaaruit een vermogen om op een goede en vruchtbare manier contact te

maken voortvloeit." Ik ben geneigd te denken dat die overdrachtspatronen
vaak veel dieper liggen en dat de haptotherapie, vanuit de aanraking, meer
mogelijkheden biedt om daar van los te komen. Zeker omdat ze in het derde deel betoogt dat je die patronen 'met wortel en tak' moet uitroeien.
Het derde deel handelt over de 'groei naar zelfstandigheid.' De taak van de
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therapeut bestaat er voornamelijk uit om de cliënt zi jn eigen authentieke
emoties en wilsimpulsen, oftewel zijn hart (oorspronkelijke affectie en oorspronkelijke wil) terug te laten vinden, aldus Boswijk. Ook bespreekt ze de
hiërarchie die binnen de therapeutische relatie speelt en die niet erg is,
zolang er sprake is van affectie en respect. Ze besluit dit deel met de uitspraak dat alle vormen van overdracht in een therapieproces op den duur
moeten worden weggewerkt. Helaas, zegt Boswijk, wil niet iedere therapeut
de hiërarchie prijsgeven en kan de hiërarchie zelfs bevestigd, uitgebuit en
soms zelfs misbruikt worden. Dit werkt ze uitgebreid uit in deel 4 en deelS
van haar boek, die respectievelijk gaan over positieve tegenoverdracht en
negatieve tegenoverdracht, twee delen die ze vooral voor therapeuten in
opleiding aanbeveelt.
Interessant is haar stelling omtrent het verschil tussen behoeftenbevrediging en innerlijke groei. (blz. 150 e.v.) Volgens Boswijk leidt de relatie tussen cliënt en hulpverlener, waarbij sprake is van (onbewuste) positieve
overdracht en tegenoverdracht, tot het bevredigen van wederzijdse behoeften. Van innerlijke groei is dan geen sprake, omdat de afhankelijkheid in
stand blijft. Als de ontwikkeling leidt tot zelfstandigheid dan is er pas sprake van innerlijke groei. Binnen dit groeiproces onderscheidt Boswijk een
emotioneel-relationeel deel en een spiritueel-religieus deel, waarbij het
eerste leidt tot grotere zelfstandigheid en het tweede tot een volledige aanvaarding van het leven in al haar aspecten. Zogezegd liggen ze in elkaars
verlengde. Als het emotionele deel niet goed is doorgewerkt, kan er van
een spirituele groei geen sprake zijn, zegt Boswijk.

In deel 6 wordt beschreven hoe je als hulpverlener uit de negatieve tegenoverdracht kunt komen. Belangrijk daarbij is om achtereenvolgens boven
tafel te krijgen wat het aandeel van de cliënt en wat het aandeel van de
hulpverlener is en met die gegevens de overdracht opnieuw te bekijken.
Hierbij is het van be lang dat de hulpverlener in staat is zijn eigen behoeften als belanghebbende in een conflict even terzijde kan zetten, om aldus
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ruimte voor de gevoelens van de cliënt te hebben. Ook de wijze waarop de
hulpverlener zijn aandeel uitspreekt is belangrijk, omdat er nog steeds
sprake is van een machtsrelatie van de hulpverlener en hij er verdacht op
moet zijn dat zijn reactie niet tot norm verheven wordt.
Overal in het boek geeft Boswijk aan, dat deze werkwijze ook bruikbaar in
alle andere relaties waarin een machtsstrijd speelt of een ruzie is ontstaan.
Het laatste deel gaat over de motivatie en pijn van de hulpverlener. Boswijk zegt: "de relatie die de hulpverlener met zijn eigen pijn heeft en de
manier waarop hij daarmee omgaat heeft direct invloed op de manier
waarop hij zijn vak uitoefent, de manier waarop hij zijn cliënten, patienten, leerlingen, cursisten tegemoet treedt." Ze onderscheidt twee delen
in een mens: het hart en de structuur. Het hart is de plaats van de gevoelens zoals liefde, vergeving, maar ook pijn, wanhoop en moedeloosheid.
De structuur (ego) is het deel dat gevormd is door de omgeving. Boswijk
zegt: "het hart voelt de pijn en de structuur maakt de pijn, wanneer de impulsen van het hart niet (meer) worden doorgelaten." Op deze twee fronten moet er gewerkt worden, de pijn van het hart moet gehoord worden en
de structuur 'schoongemaakt.'
Het gaat er uiteindelijk om dat de hulpverlener de 'vergevende liefde' binnen zichzelf herkent en die uitstraalt tijdens zijn werken met cliënten.
Daarvoor is het nodig om de hartepijn (kinderpijn enjofvolwassen spijt) te
doorvoelen, liefst in aanwezigheid van iemand die kan luisteren en werkelijk oog en oor voor je heeft, zegt Boswijk. Zo kan de pijn transformeren via
spijt in vergeving en aanvaarding. Hierdoor krijgt het hart weer nieuwe
energie en kan de zelfhelende kracht van de mens weer worden aangesproken.
Zo kan een hulpverlener, die zich steeds is blijven ontwikkelen, op een
punt komen dat hij de pijnlijke gevoelens van zijn innerlijke kind verwerkt
heeft. Vaak weet hij dan niet meer of hij nog wel therapeut wil zijn. De
helft van zijn motivatie, namelijk het onbewuste deel, is hij kwijtgeraakt.
Dat betekent dat hij opnieuw (of misschien voor het eerst) bij zichzelf nagaat of hij wel hulpverlener wil zijn. /lZ o is er ook altijd wat," zegt Boswijk.
Ingrid Ram
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Verenigingsnieuws
Van het interimbestuur
- DE VERENIGING LEEFT!!!Op het moment van dit schrijven lijkt een einde te zijn gekomen aan een
turbulente en onzekere periode in het bestaan van de Nederlandse Vereniging voor Haptonomie. Nadat het bestuur met een brandbrief de noodklok
had geluld omdat de NVH met opheffing bedreigd werd, heeft het bestuur
vele telefoontjes en brteven ontvangen van leden die de vereniging een
warm hart toedragen. Reacties in de trant van 'dat mag toch niet gebeuren'
I 'het zou zo nde zijn voor alles wat er in het verleden is opgebouwd' I 'zoiets waardevols als het Haptonomisch Contact, de lezi ngen, de workshops,
de contactavonden: dat mag toch niet zomaar opeens verdwijnen' etcetra,
gaven blijk van een betrokkenheid bij de vereniging. Daarnaast was er ook
verbazing en ongeloof. Alsof er niet op allerlei manieren in hel afgelopen
jaar is kenbaar gemaakldater nieuwe bestuursleden moesten komen! Blijkbaar hebben vele leden niet gerealiseerd wat de consequenties zouden zijn
van een tekort aan bestuursleden. En geloof me beste mensen: de vereniging hing echt aan een zijden draadje, ondanks de vele gewaardeerde activiteiten die door de commissies worden georganiseerd. Onze noodkreet
heeft mensen wakker geschud. Zij heeft ook nog eens een aantal bestuurscandidaten opgeleverd. Leden die zich eventueel beschikbaar stelden 'als
het echt niet lukt Iemand te vinden' maar ook een zestal leden die in waren
voor een oriënterend gesprek met het interimbestuur.

Het bestuur heeft op advies van de ALV de mogelijkheid geschapen om het
dagelijks bestuur te laten bestaan uit 4 in plaats van 3 personen; dat biedt
de mogelijkheid een lid in het dagelijks bestuur op te nemen zonder specifieke 'portefeuille'. Deze optie zou welli cht drempelverlagend werken, zo'n
vierde lid kan de andere leden ontlasten . De roulatie (schema van aftreden)
en het overnemen van bestuursfuncties zou op deze wijze soepeler kunnen
verlopen. Daarnaast zijn er bestuurlijke taken die wellicht beter uit de verf
zouden kunnen komen als een bestuurslid hiervoor verantwoordelijk zou

zijn (te denken valt bijvoorbeeld aan contactpersoon commissies, contactpersoon opleidingen, verantwoordelijke voor entameren van wetenschap-
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pelijk onderzoek). In de gesprekken met de kandidaten is deze mogelijkheid ook nadrukkelijk opengehouden.
Uiteindelijk hebben drie leden (Noud van roppel, Els Boon en Esther Snijder) zich definitief als bestuursgegadigde aangemeld. Bij het verschijnen
van dit tijdschrift is waarschijnlijk de formele procedure afgerond (schriftelijke accordering door de leden). Het nieuwe bestuur heeft de opdracht
meegekregen om zich te beraden over de eventuele wenselijkheid van een
vierde lid van het dagelijks bestuur en houdt daarover contact met eerdere
gegadigden voor die functie. Wellicht is het moment van afscheidnemen
van het dagelijks bestuur van Robert de Vos per 1 oktober een mooi moment om die vierde plek al dan niet in te vullen!
Het nieuwe dagelijks bestuur zal zich in eerste instantie richten op het op
de rails zetten van het voltallig bes tUUT, waarna het formuleren van bestuursbeleidsplannen zal volgen. Het nieuwe bestuur zal daarbij de beleidsvoorstellen meenemen zoals die door het 'oude' bestuur zi jn geformuleerd
(zie ALV-stukken) maar heeft daarnaast een eigen autonomie in het voeren
van nieuw beleid. Inmiddels hebben de redactiecommissie, de contactcommissie en de voorbereidingscommissie hun activiteiten met hernieuwd
elan gecontinueerdj het was mooi om mee te maken dat het nieuwe bestuur en de commissieleden in het voltallig bestuur elkaar enthousiast
maakten! Ik wens het nieuwe bestuur veel succes en plezier toe!

Rest mij nog iedereen te bedanken die in de afgelopen periode van 5 jaar
bestuurswerk hebben meegedacht, door hun aanwezigheid hebben blijkgegeven activiteiten van de vereniging te waarderen. In het bijzonder bedank
ik Irene Sibbles, Robert de Vos en Lenie Gudde voor hun samenwerking in

het dagelijks bestuur, alsmede Riet Barlo voor haar niet aflatende inbreng
in de vereniging. Het ga jullie allemaal goed, ik hoop velen te ontmoeten
op diverse verenigingsactiviteiten. Ik ben opgelucht en weemoedig tegelijk.
Het is mij een pak van mijn hart dat de vereniging voortgaat, dat maakt
het mij gemakkelijker los te laten zonder verbondenheid te verliezen!
Joost Leonhard, interimvoorzitter
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(advertentie)
Voor mijn haptonomische praktijk in Rotterdam zoek ik

waarneming
in verband met zwangerschap.
Een fysiotherapie achtergrond is vereist.
Het is voor drie dagen per week van 10 augustus tot 1 februari
1999

Inlichtingen bij :
Rian Scheffers
Citadel SS
S30l JG Zaltbommel
tel: 0418-680660
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Nederlandse Vereniging voor Haptonomie
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Aanmeldingsformulier l )
Vrouw / man

Naam

Geb. datum:

:C01

Adres

<Ie!
lid I

Postcode

Plaats

sde

Tel. werk

Prive:

t d;
Im l

~UVl

Meld zich aan als:

o lid

(Een voltooide alpha-opleiding of een daaraan
gelijkwaardige opleiding, of als student ingeschreven bij een opleiding haptonomie.)

o belangstel1end lid

(Mensen of rechtspersonen, die zich als zodanig aanmelden bij het bestuur.)

ze

i

,ele
,l1e1
V-SI
~u'"

en

Huidig beroep
: dienstverband/zelfstandig/groepspraktijk

~CO I
~n

I
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ij

Ij

rsw

!Cd
, Si

seli

Gevolgde beroepsopleiding(en) :
Gevolgde opleiding(en) in de haptonomie
Basisopleiding Haptonomie
: Ja / Nee
Indien ja, welke opleiding
: 19 ..
In welk jaar heeft u dit afgerond

ere
~rs€

mi j
j

gE

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

:Ja / Nee
:19 ..

Van welke beroepsorganisatie(s) bent u lid:
De kosten van het lidmaatschap zijn inclusief toezending van het tijdschrift en bedragen/lSO,- voor 1998. (Onder voorbehoud) Wilt u met betalen wachten totdat u een accept-giro toegestuurd krijgt.
Datum:

I)

Handtekening:

Opsturen naar: Mw. R Barto; De Otter 29; 7414 HZ Deventer
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Deze keer vindt u geen agenda in het blad. Dat heeft te maken met de onzekerheid over het voortbestaan van de vereniging. In het volgende nummer, dat hopelijk rond begin september uitkomt, hopen we u weer op de hoogte te kunnen
brengen van de data van lezingen en contactavonden.
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De Nederlandse Verenlging voor Haptonomie stelt zich ten doel de communicatie te bevorderen tussen hen die in de haptonomie zijn geïnteresseerd en/of opgeleid, en dat in de breedst mogelijke zin.

Zij is nadrukkelijk géén beroepsverenlging. 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 samenkomst in het kader van lezingen, werk-, studie-, ervarings- en gegevensuitwisseling;
b. het bevorderen van de onderlinge communicatie middels woord, beeld
en geschrift;

c. het onderhouden van contacten met iostelllngen 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 ziin 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. Contactpersoon: Else Keizer, tel: 075-6426782
c. De Redactiecommissie stelt dit tijdschrift samen.
De vereniging kent een bestuursvorm met vertegenwoordigers uit de commissies als bestuursleden naast een dagelijks bestuur. Contactpersoon van
het bestuur is Irene Sibbles-Verbrugge, tel. 0343-516911. Voor finandële
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 laar. De toegang tot de meeste activiteiten is voor leden gratis. Voor workshops e.d.
wordt een aanvullende bildrage gevraagd.
AUe correspondentie die niet te maken beeft met bet tijdschrift, w.o.
adreswijzigingen en aanmeldingen voor het Udmaal5chap, opsturen
naar:
Secretariaat van de Nederlandse Vereniging voor Haptonomie
De Otter 29; 7414 HZ Deventer; Tel. 0570-643875
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(advertet/tie)
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Haptonomisch Contact
versterken ???

Haptonomisch Contact is een kwartaal tijdschrift van de Nederlandse
__J-~- Vereniging voor Haptonomie.
L

De redactie stelt zich ten doel om haar lezers te informeren over
alles wat met haptonomie in brede zin te maken heeft en de communicatie daarover op gang te houden.
Het tijdschrift is inmiddels uitgegroeid tot een blad dat met veel
plezier gelezen wordt. Toch vinden we dat de kwaliteit nog steed s

verbeterd kan worden.

De redactie zoekt met spoed:

redacteuren (M/V), alsmede
een secretariaatsmedewerker (M/V)
Om met vrijwilligers een tijdsch rift te maken, vindt de redactie
het belangrijk dat ieder zijn persoonlijke kwaliteiten kan en wil
inbrengen en kan/wil leren van elkaar. Door w'n manier van samenwerken kan, naar ons idee, een goed tijdschrift ontstaan.
Het redactiewerk bestaat voornamelijk uit het doen van inter-

views, schrijven van artikelen, redigeren van artikelen, contact/overleg met auteurs. In principe is er eenmaal per maand een
redactievergadering en eenmaal per jaar een beleidsvergadering en
overleg met de redactie adviesraad. Per dagdeel wordt er een pre-

sentievergoedjng gegeven en de reiskosten worden vergoed.
Iedereen die zich door voorgaande tekst voelt aangesproken en
enige affiniteit heeft met haptonomie wordt verzocht om te regeren.
Inlichtingen en informatie zijn te verkrijgen bij
lngrid Ram: 035-6234355 of Mart Blokland: 0182-503391
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Nederlandse Vereniging voor Haptonomie

Aanmeldingsformulier1 )
Vrouw I man

Naam
Geb. datum:

Adres
Postcode

Plaats:

Tel. werk

Prive:

Meld zich aan als:
o

lid

o belangstellend lid

(Een voltooide alpha-opleiding of een daaraan
gelijkwaardige opleiding, of als student ingeschreven bij een opleiding haptonomie.)
(Mensen of rechtspersonen, die zich als zodanig 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
[n welk jaar heeft u dit afgerond
:19 ..
Opleiding tot haptotherapeut
Indien ja, welke opleiding
In welk jaar heeft u dit afgerond

:Ja / Nee
: 19 ..

Van welke beroepsorganisatie(s) bent u lid:
De kosten van het lidmaatschap zijn inclusief toezending van het tijdschrift en bedragen /150,- voor 1998. (Onder voorbehoud) Wilt u met betalen wachten totdat u een accept-giro toegestuurd krijgt.
Datum:

I)

Handtekening:

Opsturen naar: Mw. R Barto; De Otter 29; 7414 HZ Deventer
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