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Namens de redactie
Waarom? Daarom!
Onlangs heb ik me gerealiseerd wat ik vaak zo vervelend vind aan 'waarom'

vragen. Waarom-vragen roepen een logisch antwoord op, een uitleg, een

qp

verklaring. AI langer geleden heb ik me gerealiseerd dat een 'waarom/·vraag
altijd beantwoord kan worden met om het even welk 'logisch' verhaal.

1\

(Hoe beter je gebekt bent, des te logischer en acceptabeler je uitleg.) En in
de tijd dat ik nog op zoek was naar 'de waarheid' was het heel belangrijk
om he t 'waarom' van iets uit te zoeken. Alleen ervaar ik nu vaak dat het
'waarom' niet meer 'de waarheid' is, maa r misschien wel deels 'waar' is, of,

in ieder geval op dit moment 'waar' voelt. En dat is genoeg.
Waarom-vragen gaan ook altijd terug in de tijd en gaan niet over het hier
en nu, dit moment. Ze nodigen meestal uit tot verantwoording afleggen, of
een beargumenteren van dat wat je zegt.
Bijvoorbeeld, je zit in een groep en één van de groepsleden zegt: "ik krijg
het ineens heel koud." Dan kan iemand vragen: "waarom krijg je het koud!
ben je ziek aan het worden?" De 'waarom!-vraag!

Natuurlijk hangt het van de groep af waarin je je bevindt, of men op de
opmerking 'ik krijg het ineens heel koud/ de volgende reactie zou kunnen
verwachten: "ja! dat kan ik me voorstellen! we zitten ook volstrekt langs

elkaar heen te praten. Er is geen contact voor mijn gevoel." Op dat moment maakt de opmerking van (het koud krijgen! deel uit van wat er in een

groep tussen mensen gebeurt. Is het zelfs een waardevolle bijdrage om iets
wat er gebeurt te signaleren.
Waarom-vragen kunnen een valkuil zijn . Mijn ervaring is dat ik steeds vaker het 'waarom' niet meer wil uitzoeken, omdat het mij afbrengt van de
signaalfunctie en het me eerder tot een rationalisa tie van mijn gevoel van
dat moment leidt. Als h et al belangrijk is om het 'waarom' van iets uit te

leggen, dan moet h et het wederzijds contact dienen en vaak is dat niet het
geval. Vaak is de vraag naar een standpunt belangrijker, zodat de ander kan

(be)oordelen, waar jij staat, hoe hij jou moet plaatse n. Je zou kunnen zeggen dat het antwoord op de waarom-vraag structuur biedt aan de vrager en

dus diens doel dient.
Waarom, zult u zich afvragen, vertel ik u dit nu allemaal. De waarom-

vraag! Bij deze ga ik er van uit dat mijn antwoord het (haptonomisch) contact dient.

2
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Ik betrapte me er namelijk op dat ik u zo graag zou willen vertellen waarom
wij nu ineens 3 nieuwe mensen (en mogelijk per 1 januari een vierde ie·
mand) bij de redactie h ebben gekregen. Ik zou mijn ego oppoetsen als ik
het weet aan de advertentie die ik gemaakt heb. Ik geloof daar niet in. Ei·
genIijk heb ik geen idee, maar ik, wij, zi jn er heel blij mee!
Jan Kok meldde zich al in de zomer van dit jaar. De eerste vergadering was
tevens een kennismaking en hij ging meteen al met werk naar huis. Daarna
regende het faxe n hier in huis. Jan is iemand die va n aanpakken weet.
De volgende vergadering kwamen ook Jos Za nd vliet en Johan te Woerd
e rbij . Twee mensen die weer een hele andere wereld meebrengen in de re·
dactie. In deze vergadering vlogen er allerlei wilde en uitdagende ideeën
over tafel.
Ik ben er vooral blij mee omdat het ons gelu kt is het tijdschrift overeind te
houden, na het trag ische verlies van Ton Bergman . We hadden niet durve n
hopen dat we, een jaar na zi jn overlijden, met een grotere redactie dan ooit
tevoren het nieuwe jaar zouden kunn en begi nnen.
En waarom bovenstaand verhaal? Omdat ik, net als Ton Bergman desti jds,
voel dat ik wat vertellen wil over de dingen die me bezig houden en die op
dit moment belangrijke ontdekki ngen in mijn leven zijn. En wat heeft dat
met haptonomie te maken? Alles!
Ingrid Ram

Naptmwmiscll Contact, 9' jaargang 1998, /fr. 4
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Hoe kan ik u helpen om uw-zelf te
helpen?
Haptonomie in het bedrijfsleven

Ingrid Ram

We bevinden ons in het Stiltecentrum in Utrecht en wachten op Jas van
Dijk. Wij, Mart Blokland en Ingrid Ram, hebben hem uitgenodigd voor een
interview in het kader van mensen die de alfaopleid ing Haptonomie gedaan hebben en dat toepassen in hun werk.Jos past dat toe in zijn werk als
marketier en bedrijfskundige.

Met energieke stappen komt hij de ruimte in gelopen, geeft ons een hand,
opent zijn koffer en haalt er een stapel papieren uit die hij aan ons uitdeelt.
Vervolgens pakt hij een stoel en gaat zitten en vraagt ons wat onze achtergrond is. Zo verloopt onze kennismaking met Jas van Di jk. Dan schakelt
hij een paar tand jes terug en kunnen we de ruimte met ons drieën delen.
Jas van Dijk (46) is van huis uit acteur met een natuurlijke aanleg om wat
hem boeit te willen doorgronden. Van het acteurschap is hij overgestapt
naar het trainersvak: tra iningen sociale vaardigheden, communicatietraining, vergadertechniek enzovoort. Vanuit zijn acteurschap had hij een
bepaalde liefde voor zelfexpressie overgehouden die hij in de zakelijke trainingen niet kwijt kon. Die heeft hij in eerste instantie vormgegeven in een
training 'zelfexpressie'. Vervolgens is hij zich bezig gaan houden met
lichaamswerk middels een postacademische studie in Eindhoven waar vakken gegeven werden als: gestalt, body-awareness en psychosynthese. Hiermee kon hij zijn training 'zelfexpressie' nog verder uitbreiden. Zi jn vraagstelling bij die training was: kun je jezelf zo in de wereld positioneren dat je
duidelljk kunt laten zien wat je met je verba le en nonverbale kwaliteiten
wilt? Samen met een collega is hij gekomen tot een training die hij 'wonen
in je lichaam' heeft genoemd. Via die collega maakte hij kennis met de
haptonomie.
jos: IIZi j deed zulke idiote dingen die voor mij in het begin hocus pocus
waren. Hoewel ik niet begreep wat zij deed, was ik er wel diep van onder de
indruk. En als ik iets niet snap hoe het werkt, dan wil ik weten hoe het in
elkaar zit./I

4
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Zijn nieuwsgierigheid was gewekt en zo ging JOs de alfa opleiding Haptonomie doen aan de Academie voor Haptonomie, destijds gesitueerd in Rot-

terdam. Toegelaten op de opleiding, kwam hij tussen de fysiotherapeuten
terecht, waardoor hij regelmatig niet begreep waarover het ging. Vanaf het

begin was het hem duidelijk dat hij moest leren de haptonomie in zijn
(agogen-)vak te integreren.
"Het lichaamswerk was prima, Ie, 2e, 3e deel drieluik leren en 'wat is aanraken,' 'wat is de benaderingswijze," wat is druk zetten,' al die fenomenen

kon ik in mijn cursussen wel kwijt. We hebben daar echt een hele mooie
cursus van gebouwd met 600 à 700 cursisten. Later nog gevolgd door een
cursus 'androgynie' die opgebouwd was als een drietrapsraket: het mannelijke, het vrouwelijke e n mannen en vrouwen. Daarin zijn we nog veel ver-

der gegaan, want daar zaten ook onderdelen als massage en aanraken en
kwaliteit van aanraken in en ook proberen te spelen met de ervaring van de
tast," vertelt)os.
In zijn enthousiasme b egingjos ook wel eens blunders. Zoals die keer dat
hij IS morgens om 8 uur een demonstratie gaf voo r een groep managers.
Die managers kwamen uit een bedrijf waar jos ook voor werkte en dat be-

drijf wist datjos iets met haptonomie deed en hadden h em gevraagd iets te
laten zien.
IIDie groep was bij een voor een trainingsweekend en ik mocht voor het
ontbijt een demonstrati e geven. Daar had ik m e totaal vergi st in mijn publiek. Er zaten allemaal beta-mensen in de zaa l die mij binnen 5 minuten
l

onder de tafel geschoffeld hadden. De begeleider, die erbij zat, zat te slapen
en liet mij mijn ga ng gaan. Maar ik had wel iemand op de tafel liggen en ik
voelde da t ik die niet in de steek wilde laten. Dat is ook niet gebeurd gelukkig. Het was een heel gevecht en de reacti es die daarna kwamen waren ver-

nietigend. Aan waar het in de kern omging, namelijk de beleving, liepen zij
rati oneel voorbij. Naderhand heb ik de begeleider wel op zij n ve rantwoor-

delijkheid gewezen . Ik realiseerde me dat ik iets had gezien van de haptonomie en dat uit de the rapeutische praktijk had gehaald en daardoor volle-

dig uit zijn verband had gerukt. Mijn eerste vertaalpoging was totaal mislukt. 11
Er brak een moeilijke ti jd voor jas aan. Twee dingen speelden daarin een

rol. Ten eerste een polemiek met Frans Veldman. Jos schreef Frans Veldman een brief met allerlei vragen erin. Hij kreeg er een terug van 14 kantjes
met als openingszin: waar hij het lef va ndaan haalde om ... !
jas: Il lk raakte daar behoorlijk van in de war. Met al mijn gevoelige verworvenheden had ik Frans geschreven en de grondlegger van die verworvenhe-

den veegde met een banale autoriteit de vloer m et mij aan. Ik ben daarmee
naar Willem Pollmann gegaan omda t ik dacht: hier klopt iets niet./I

Haptonomisch Contact, t7 jaargang 1998, nr. 4

5

H
W Ca
im rc
La hie
um f
an
s

Het tweede waar hij last van had, was de 'stammenstrijd' binnen de haptonomie. /lAls je binnen het bedrijfsleven iets voor elkaar wilt krijgen, heb je
eigenlijk een sterk charismatische beweging nodig, want waar moet je je
anders op baseren. Die was er niet; ik kon op de theorie niet terugvallen. Ik
had een probleem dat ik niet op een beweging kon terugvallen," vertelt
Jos.

Omdat JOs de haptonomie in zi jn werk verder wilde integreren is hij op
zoek gegaan naar een richting binnen de haptonomie die hem het meest
aansprak. Zo is hij bij de school van Peter Zwiers terecht gekomen. Het eerste wat hij daar deed, was bij hem in therapie gaan om helderheid te krijgen in een deel van zijn leven op dat moment. Vragen als: hoe ga ik met
mezelf om, hoe ga ik met druk om die ik mezelf opleg, hoe kan ik dat terugnemen kwamen daarbij ondermeer aan bod.
/lIl liep destijds de halve marathon en Peter zei: 'begin maar eens met 100
meter te lopen en kijk wat het je doet.' Ik vertaalde dat meteen in 1 km en
begreep hem verkeerd, want ik vond 100 meter niet een afstand om mijn
trainingspak voor aan te trekken. Ik liep tegen een waarnemingsprobleem
aan. Ik heb de neiging om van een werkelijkheid een andere werkelijkheid
te maken. Om in het hier en nu te blijven was voor mij moeilijk, ik ga er
meteen van alles bij fantaseren/' vertelt Jos.

Aan het eind van de begeleiding had Jas sterk het gevoel dat hij met Peter
in de toekomst wel iets zou willen gaan ontwikkelen. Wat, was hem nog
niet duidelijk. In eerste instantie is hij zichzelf allerlei vragen gaan stellen
zoals: hoe ga ik met mijn klanten om, hoe verleid ik ze tot een zakelijke
relatie en wat lever ik daar van mezelf voor in, wat doe ik in het nonverbaal
contact?
Inmiddels wasjos werkzaam als zelfstandig trainer in een eigen bedrijf. Dit
bedrijf ging langzamerhand steeds meer marktgericht werken. "Wij doen
aan toegepaste marketing, dat wil zeggen dat we onze klanten helpen om
hun relatie met hun klanten beter te doen verlopen. Mensen niet iets verkopen wat ze niet willen hebben. Anno 1998 is klantentevredenheid veel
belangrijker dan het produkt."
Het is inmiddels bekend dat in de commerciële wereld het leren van trucjes
belangrijk is.Jos noemt dat het 'chakka-niveau van Emiel Ratelband.' Mede
vanuit de haptonomie heeft Jos ontdekt dat het zo niet werkt en dat als je
klanten serieus wilt nemen dat je dan echt iets met de relatie moet doen.
Op een gegeven moment kwam hij in contact met managers die vastgelopen waren, hetgeen zich uitte in het feit dat ze geen grotere omzet konden
maken. Ze waren aan het plafond van hun zakelijke mogelijkheden. jas
vroeg zich af waar die problematiek mee te maken kon hebben en bedacht
dat het niet met techniek of met kennis van hun vak te maken had, maar
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alleen met henzelf te maken kon hebben. Hoe kon hij daar met haptonomie iets mee doen? Dit leek een kans om de haptonomie te vertalen naar
het bedrijfsleven.
Toen herinnerde hij zich Peter Zwiers en een kwaliteit van Peter om mensen binnen 5 minuten in beweging te krijgen en hen uit te leggen waarom
dat belangrijk is. Dat is de snelheid die je in het bedrijfsleven nodig hebt,
dachtjos. Hij nam contact op met Peter en ze gingen samen aan het werk.
Daarmee nam Jas afscheid van het fysieke deel van de haptonomie. Hij
kon mensen niet meer op tafel leggen, of met een puntbelasting onder
druk zetten. Tevens kon hij de fysieke terminologie niet meer gebruiken.
Hi i is op zoek gegaan naar een taal die de fenomenen van de haptonomie
geen onrecht aan doet.
Jas: "Het woord gevoel kan je in het bedrijfsleven niet gebruiken, tast ook
niet, maar tactvol gedrag kan wel. Ik had daarbij ook steun aan de communicatieleer van Paul Watzlawick. Het is natuurlijk fantastisch als je tegen
mensen in het bedrijfsleven kan zeggen dat 55% van alle communicatie
nonverbaal is. Dan kan je vragen: kijk nou eens wat je zegt zonder dat je
wat zegt, welke beweging roep je op? Haptonomie is een benaderingswijze.
Daar zit het woord naderen in. Dan kan je spreken over: hoe meld je je in
het contact, wat is je strategie in benaderen, wat is dan contact? En als je
dan contact hebt, hoe hou je dan in de gaten of de dingen die je doet nog
te maken hebben met die tactvolle wereld. Managers gaan aan de praat, ze
raken in hun hoofd en zijn dan weer weg uit het contact."

JOs wilde dit niet uitwerken in de vorm van groepstrainingen, maar het
leek hem beter dat in de vorm van een individueel coachingstraject uit te
werken. Zo ontstond wat later 'management coaching' genoemd werd. In
overleg met Peter Zwiers ontwikkelde hij zijn ideeën steeds verder. Hij bedacht dat je een manager niet zomaar kunt vragen: hoe is het met je tactvolle vermogens? Daar moest iets aan vooraf gaan. Managers willen eerst
weten waar hun problematiek vandaan komt, hoe komt het dat ik vast zit?
Fase 1 bestaa t uit een aantal gesprekken waarin Jos samen met de betrokken manager bekijkt hoe hij geworden is wie hij nu is. Hoe is hij daarin
gevormd en misvormd. Daarbij probeert hij samen met de betrokkene de
ervaringen te vertalen naar de huidige situatie. Dat geeft een soort fundament. Daardoor ontstaat een herkenning en een verstandelijk begrijpen
van de huidige situatie.
Jos: "In Fase 1 worden de eerste contacten gelegd. Daarvoor moeten allerlei
voorwaarden geschapen worden. De plaats waar ik die gesprekken houd
kan bijvoorbeeld heel belangrijk zijn. Ik vraag of het op het eigen kantoor
kan, en of het in het eigen bedrijf bekend mag worden. Het aftasten van de
voorwaarden is belangrijk voor het verloop van het gesprek. Ik heb dus op
de gekste plaatsen gezeten met mensen. Bijvoorbeeld een grote conferen-
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tiezaal met in het midden twee tafels. Ik aan de ene kant en hij aan de an·
de re kant, licht op de tafel, water erbij. Dat had iemand zo georganiseerd.
Ik mocht pas binnenkomen als hij al binnen was en hij wilde ook vóór mij
het gebouw uit. Ik heb hem wel mijn gevoelens erover verteld en gevraagd
waarom hij dat zo georganiseerd had, maar in eerste instantie heb ik het
allemaal gewoon geaccepteerd. Het eindprodukt van zo'n gesprek is een
nader formuleren van: ik zit vast."

Op het moment dat het iemand duidelijk is waarom hij 'vast zit' komt fase
2. Die bestaat uit het bezoeken van Peter Zwiers. Jos noemt het de 'Iabora·
toriumfase' waarin je kan oefenen met nieuw gedrag. Bij de eerste begeleiding door Peter gaat jos mee. Het is de bedoeling dat iemand dan kan formuleren waarvoor hij of zij komt. Peter heeft de opdracht om iemand te
confronteren met zijn of haar problematiek, hem of haar in beweging te
zetten en de dagelijkse praktijk daarvoor als oefenterrein te gebruiken . jos
treedt hierbij als bemiddelaar op. Als het iemand bij Peter niet bevalt,
wordt erover gesproken wat iemand dan wil of wat hem of haar niet bevalt.
Het is de bedoeling dat iemand gaat presteren in zijn eigen omgeving en
zich daar prettig bij voelt.
Jas: "Als iemand op de vraag van Peter: wat kan ik voor u doen?, zegt: 'jij
kan mij toch vertellen hoe ik het beter kan doen,' reageert Peter met: 'tot
ziens, veel succes, dat doe ik niet.' Wat ik daarin vooral geleerd heb, is om
niet stiekem met mijn intenties iemand op zijn gemak te laten voelen. Wat
doe je met je aandacht, ga je toch stiekem bij iemand op schoot zitten?
Peter kan iemand helemaal laten, gebeurt er niks, ook goed. Onder het
motto: als jij niet beweegt, beweeg ik ook niet. In het begin heeft Peter wel
last van mij gehad."
Mensen leren in die fase ondermeer om hun intenties terug te nemen. Veel
managers komen een ruimte binnen en vullen de hele ruimte met hun
intentie. De opdracht is dan: kijk eens wat je doet, als je binnenkomt, met
de mensen die er al zitten, voordat je zelf gaat zitten. Wat tref je aan? Durf
je dat op je af te laten komen? Bij Peter Zwiers wordt gewerkt aan de problematiek en aan veranderend gedrag, totdat iemand zegt: nu is het klaar
en ik weet wat ik anders moet doen.

Dan is de tijd gekomen voor fase 3: het toetsen in de praktijk.jos van Dijk,
vermomd als klant bijvoorbeeld, gaat mee naar een bijeenkomst van de
betreffende manager. In een aantal gesprekken geeft hij feedback op
zijn /haar manier van doen.
Deze laatste fase is ook een verantwoording naar de opdrachtgever, de baas
van de betreffende manager. Die heeft vooraf zijn toestemming gegeven en
werkt mee aan de beveiliging van het hele proces rondom de betreffende
manager. Tevens wordt hem ook gevraagd om zijn ogen open te houden
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en te kijken of hij veranderingen opmerkt. En tenslotte financiert hij de
hele coaching en moet hij zakelijk gezien opletten of het hem wat oplevert.
Het bedrijf Holon Adviesgroep, waar jos directeur van is, bestaat al sinds
1986. Onderdeel van de diensten die ze leveren is de individuele management coaching. Dit hele traject, fase 1, 2 en 3, behoort tot de 'management
coaching.' 'Gereedschap voor een betere prestatie,' is de subtitel op de
voorkant van zijn brochure. Op deze manier heeft Jos de fenomen en van
de haptonomie verwerkt als een instrument voor het bedrijfsleven .
Zijn bedrijf bestaat uit 5 mensen die nauw met elkaar samenwerken. Ook
in die samenwerking past hij hetzelfde principe toe als naar zijn klanten:
hoe kan ik je helpen om jezelf te helpen.
jos: " Ik wil geen klanten meer hebben waarbij ik de beweging, de ontwikkeling van het bedrijf moet bepalen; ik wil geen klanten meer hebben die
zo met mij omgaan. Ik moet eerlijk zeggen in tijden van nood of geldgebrek, ligt dat anders. Maar als het goed met me gaat en dat is nu zo, dan wil
ik daarin selecteren."
JOs blijft het jammer vinden dat de haptonomie niet een charismatische
beweging is. Een beweging die, zoals hij zegt: "ook mag laten zien dat er
verschillende richtingen zijn: een sportrichting, een richting voor de gezondheidszorg, zwangerschapsbegeleiding en ook een richting in het bedrijfsleven ." We zijn het met hem eens dat de kracht die de haptonomie in
zich heeft zo te veel voor mensen verborgen blijft. Mensen als Emiel Ratelband hebben een grote aantrekkingskracht op het bedrijfsleve n, omdat hij
zekerheden pretendeert die naar onze gezamenlijke mening niet bestaan.
De beweringen van Ratelband staan haaks op die van de haptonomie. Ratelband zegt met zoveel woorden dat: als je heel hard denkt dat je iets kan,
dan lukt dat je ook. Daarom moet jos, als hij een bedrijf bezoekt met het
aanbod van zjjn trainingen, eerst vertrouwen zien te wekken, door zijn
vakmanschap te to nen en zijn interpretatie van dingen te geven, zodat ze
daar niet meer aan kunnen twijfelen en kan hij pas daarna zijdelings vragen: en hoe gaat het nu met jouw bedrijf? Echt contact maken, in het hier
en nu, en daarmee het vertrouwen veroveren. Haptonomie wordt tijdens
zo'n gesprek meestal niet genoemd.
Vooralsnog is het dus h eel belangrijk o m te leren goede vertalingen te maken voor de fenome ne n uit de haptonomie. Vertalingen die iedereen verstaat. Door zijn enthousiasme, zi jn nieuwsgierigheid en zijn geraakt zijn
doo r de h aptonomie is het jos van Dijk gelukt o m een belangrijke ingang
te vinden in het bedrijfsleven. Want gelukkig zijn managers ook mensen,
al zeggen ze zelf vaak van niet.
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Ethische raakbaarheid als collectieve
verantwoordelijkheid
Over de noodzaak van een haptonomische ethiek

Heiko Jessayan

Lezing Mia van Luttervelt over ethiek en haptonomie leidt tot discussie over ontwikkeling van beroepscode.
Er moet een beroepscode worden ontwikkeld voor praktizerende haptonomen. Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Haptonomie gaat
bekijken in hoeverre op dit punt kan worden samengewerkt met de jonge
Vereniging Van Haptotherapeuten. Dit is de voorlopige uitkomst van de
discussie die ontstond na de lezing over ethiek en haptonomie van Mia
van Luttervelt op 28 oktober 1998 in Stads kasteel Oudaen in Utrecht.
In het kader van een reeks conferentieavonden over ethiek en haptotJomie,
die dit seizoen op het programma staan bij de Nederlandse Vereniging
voor Haptonomie, pleitte Mia van Luttervelt voor 'een ethische theorie ten
behoeve van praktizerende haptonomen en haptotherapeuten,' kortom:
voor een haptonomische ethiek.

liEr is in de zorgsector een opvallend sterk groeiende vraag naar ethiek. Het
wordt steeds meer noodzakelijk om niet slechts te handelen, en methodisch te handelen, maar ook om daarover verantwoording af te leggen.
Wat we doen en laten, wat we aanvaarden of afkeuren moet verantwoord
zijn, we moeten vragen daarover kunnen beantwoorden . Wanneer wij als
haptonomen werken met emoties en min of meer morele oordelen, dan zal
daar een theorie achter moeten staan over verantwoordelijkheid en mense·
Iijke waarde," aldus Van Luttervelt.
Van Luttervelt beschikt als haptonoom over een jarenlange ervaring met
haptonomie. Zij volgde de alfa-opleiding bij onder meer Frans Veldman sr,
Anne-]an van Minnen, Willem Pollmann-Wardenier, Kiek Zeydner en Ted
Troost. In 1989 richtte zij, samen met Ton Bergman en MichieI Reinders,
Haptonomiscll Cal/tact op. Behalve de haptonom isch e praktijk, deed Van
Luttervelt tijdens haar studie filosofie ook onderzoek naar de theoretische
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grondslagen van de haptonomie tegen de achtergrond van de geneeskunde
in het algemeen . Met haar scriptie 'Bevestigend aanrakel1, eel1 filosofisch 011dl!l'Zoek van de haptonomie'voltooide zij in 1997 haar studie filosofie aan de
Erasmus Universiteit in Rotterdam.
Van Luttervelt: "Eén van de conclusies van mijn onderzoek was, dat zowel
in de geneeskunde als in de haptonomie de ethiek vooraf behoort te gaan
aan de wetenschap en aan een toevallig mensbeeld. Medische -, paramedische beroepen en ook haptonomie behoren in dienst te staan van het streven naar 'het goede leven.' Waar dat niet zo is, behoren wij ons achter de
oren te krabben en ons af te vragen waar we mee bezig zijn."
Het denken van Mia van Luttervelt is in sterke mate bepaald door de fenomenologische traditie in de geneeskunde. Onder invloed van ondermeer
hoogleraren als Bastiaans, Menges, Buytendijk en Rümke, staat bij haar de
vraag centraal naar de autonomie en de persoonlijke verantwoordelijkheid.
Met de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog en de gevolgen ervan
in gedachten, is het volgens Van Luttervelt absoluut noodzakelijk om zich
als individu in de huidige massa-samenleving te weer te stellen tegen de
'dictatuur van het men'. Innerlijke vrijheid tegenover uiterlijke macht, zo
luidt het credo van Van Luttervelt.
De tegenstelling 'innerlijk-uiterlijk' speelt bij Van Luttervelt een cruciale
rol waar het gaat om de ethische aspecten van haptonomie. Van Luttervelt
sluit daarbij aan bij het verhaal over De Kleine Prins (Le pétit prince, 1943)
van de Franse schrijver-vliegenier Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944),
waarin de vos de kleine prins een geheim onthuld: 'Het essentiële is onzichtbaar voor de ogen . Alleen met het hart kun je goed zien.'

'Wat is haptonomie?' Volgens Van Luttervelt kan de filosofische vraag naar
de haptonomie alleen met het hart worden beantwoord. Hoewel Van Luttervelt haptonomie opvat als 'de theorie en de praktijk van de bevestigende
aanraking en de bevestigende ontmoeting' staat het essentiële antwoord
op die vraag tussen de woorden. Van Luttervelt: "Het is alleen maar leesbaar met het hart.' Dit geldt ook voor het doel van de haptonomie als 'ontwikkeling, ondersteuning en/of herstel van het menselijk bestaan in affectieve lichamelijkheid' . Is er sprake van 'pathologie' of past de haptonomie
zich aan het instituut gezondheidszorg aan, dan spreken we van 'haptotherapie," aldus Van Luttervelt.
Vier begrippen bepalen of er sprake is van haptonomie. Het eerste kernbegrip is de 'hapsis' (Grieks: tast, gevoel, aanraking), die Van Luttervelt in
verband brengt met de 'wonderbaarlijke verlenging van ons lichaam, ' zoals
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dat door de filosoof Maurice Merleau-Ponty is beschreven in zijn 'FenomenoLogie van de waarneming' (1945).
Het tweede begrip, dat bepalend is voor haptonomie, is 'bevestiging,' zoals
daarvan sprake is in onder meer de bevestigingsleer van psychiater Anna
Terruwe ('De fTustratieneurose: 1949) en in de dialogische filosofie van Martin Buber elk en Gin. Geluk en zelfwaarde ontstaan waar twee mensen
elkaar erkennen en bevestigen, ondanks alle tekortkomingen CJe mag er
zijn zoals je bent, met je fouten en gebreken').
Als derde kernbegrip onderscheidt Van Luttervelt de 'ontmoetillg: de opvatting dat het mogelijk is dat mensen al dan niet toevallig samenkomen.
Deze overtuiging staat haaks op het solipsisme, waarin 'het ik' de enige
reaJiteit vormt of het mensbeeld waarin sprake is van 'homo homini lupus,' waarin de ene mens voor de ander een wolf is.
Het vierde, laatste en volgens Van Luttervelt meest centrale haptonomisch
kernbegrip is 'bevestigend aanraken en ontmoeten'. Dit begrip vormt de synthese tussen de drie eerder genoemde begrippen en is volgens haar 'ons
vak'. "Daar hebben we voor geleerd en daarin oefenen en leren wi j elke dag
opnieuw, in onze eigen cultuur en ook in onze contacten met mensen uit
andere culturen. Aan sommigen, ook niet-haptonomen zijn haptonomische vaardigheden door nature and nllrture haast vanzelf gegeven; anderen,
waaronder gediplomeerde haptotherapeuten, maken soms de meest onverwachte bloopers, zoals wel vaker geschiedt in therapeutenland." Van Luttervelt: "Haptonomie op zi j n best is vleesgeworden, praktische ethiek. Haptonomie op zijn slechtst is menselijke onmacht en broedermoord door hen
die beter hadden kunnen weten."
Daarmee komt Van Luttervelt op de vraag: 'Wat is eth iek?' Die vraag beantwoordt zij door drie aandachtspunten te noemen. Ten eerste worden de
begrippen 'ethiek' en 'moraa L' in de omgangstaal vaak door elkaar gebruikt.
Ethiek is een speciale tak van de filosofie, waarin het zogeheten 'zedelijk
handelen' wordt bestudeerd. Moraal is enkel het zedelijk handelen zelf.
Ethiek houdt zich bezig met vraagstukken rondom goed en kwaad. Een
belangrijk onderscheid dat binnen de ethiek wordt gemaakt is die tussen
'feiten' en 'waarden,' tussen 'zijn en 'behoren'. Zo is er een normatieve
ethiek en niet-normatieve ethiek. De laatste vorm van ethiek heeft de pretentie van waardevrijheid in zich, maar feiten zijn zelden objectief en zijn
in de praktijk nauw verweven met waarden. In de normatieve ethiek wordt
systematisch nagedacht over concrete, morele vraagstukken. De ethicus
heeft geenszins kant en klare antwoorden op alledaagse ethische kwesties.
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Hooguit geeft hij suggesties voor de richting waarin goede antwoorden
gevonden zouden kunnen worden, aldus Van Luttervelt.
Ten tweede is er een onderscheid tussen ethiek en het juridische. Wetgeving
en rechtskunde hebben veelal betrekking op de morele opvatti ngen van
onze ouders en voorouders. Waar geschreven recht achteruitkijkt, daar
richt ethiek zich op de actualiteit en de toekomst. Zo kan iemand, tegen
ons eigen rechtsgevoel in, vrijuitgaan, bijvoorbeeld wanneer een therapeut, die een patiënt heeft ve rkracht, vrijkomt omdat het bewijs niet kan
worden geleverd.
Ten derde: in de normatieve ethiek worden 'normen en waarden/vaak in een
adem genoemd, maar zij zijn niet inwisselbaar. Morele waarden zijn min of
meer abstracte voorstellingen van het goede, die collectief worden ged ragen, zoals gezondheid, vrijheid en rechtvaardigheid. Norme n zijn eerder
specifieke gedragingen die mensen onderlin g van elkaar verwachten en
zijn dan ook eenvoudig als directieven of ethische regels te formuleren, zoals 'houd je aan je afsp raken,' 'spreek de waarheid' en 'wees fair'.
Naast de drie duo-termen, wijst Van Luttervelt ook op drie basisperspectieveu in de ethiek. Het eerste perspectief is dat morele problemen kunnen worden geduid in termen van beginselen. Morele ervaringen kunnen in
historisch perspectief uitgroeien tot principes die passen in een traditie of
zelfs tot rechten en plichten die zo'n traditie overstijgen. Dit wordt deontologische ethiek of 'beginsel-ethiek' genoemd.
Een tweede perspectief is dat morele problemen kunnen worden behandeld in termen van hun gevolgen, waarin kosten en baten tegen elkaar worden afgewogen. Het gaat dan om het nut - 'utility' - voor zoveel mogelijke
betrokkenen. Dit heet dan utilistische of consequentialistische ethiek.
Het derde perspectief is de ethiek van de rechtvaardigheid. De ervaring leert
dat het vaak zinnig is beide voorgaande perspectieven te gebruiken, omdat
er altijd een achtergrond bestaat van wederzijdse verwachtingen, van indi·
viduen en hun samenleving die de lusten en lasten onderling willen verdelen.
Vroeger dachten we dat er een universele ethiek bestond van alle tijden en
voor alle mensen. Dit bleek voornamelijk een ethiek te zijn voor blanke,
westerse en mannelijke volwassenen . Tegenwoordig, met alle interculture·
Ie invloeden en de emancipatie van 'minderheidsgroepen' als zwa rten,
vrouwen, homo's en gehandicapten, is er veel meer sprake van relativering
in tijd en groepen mensen, aldus Van Luttervelt.
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Volgens Van Luttervelt is ethiek nodig, omdat je 'waarden' niet zomaar
kunt meten, er is geen onveranderlijke maatstaf voor, je moet er een
Inorm' voor hebben. Die normen zijn in elke maatschappij voortdurend
aan het verschuiven, ze bestaan bij de gratie van de context. Een waarde is
bijvoorbeeld 'eerlijkheid'. Maar wat is tegenwoordig de norm? Moet je altijd de waarheid vertellen? Zo kun je je afvragen wat je behoort te doen als
je een miljoen op straat vindt. Vaak is ethiek een kwestie van leven of
dood. Mensen bepalen uiteindelijk zelfwat volgens hen 'goed' en 'kwaad'
is. Ethiek kan nooit een moreel alibi opleveren. In de ethiek worden we
altijd persoonlijk aangesproken.
Het ethische beperkt zich evenwel niet alleen tot het persoonlijke: op tal
van maatschappelijke terreinen, in de politiek, in het bedrijfsleven en in de
gezondheidszorg, is er steeds meer aandacht voor ethische kwesties. Hoe
verhoudt zich economische winst met het belang van het behoud van het
milieu? Wat behelst zorg- en gezondheidsethiek in relatie tot geld?
Met die laatste vraag belandt Van Luttervelt bij de verhouding tussen
ethiek en professie. "Wie een beroep uitoefent, noemen we een professional. Veel beroepsbeoefenaren willen dat zijn: het geeft status en vaak
meer geld. In vele beroepen is professionalisering een trend, zo ook in de
haptonomie. Aan een professional worden hoge eisen gesteld, qua scholingsgraad} ontwikkeling van expertise en flexibiliteit. Dat roept al snel de
vraag op naar de etJliek van beroepsuitoefening."
Volgens Van Luttervelt moet ten eerste een standaard voor excellente beroepsuitoefeningworden vastgesteld. En dat is een normatieve kwestie. Ten tweede wordt professionaliteit verwacht in beroepen die een ingrijpend effect
hebben op de samenleving, aan deze beroepen worden extra morele eisen
gesteld. Zodoende bestaan er voor oudere beroepen, zoals voor artsen, advocaten, notarissen, al heel lang beroepscodes. In eenmaal gevestigde beroepsgroepen bestaan naast werkelijke professionals altijd ook middelmatigen} amateurs en beunhazen. Het 'hufterpercentage' schijnt overal ongeveer gelijk te zijn. Nadenken over de morele dimensies van het werk moet
worden beschouwd als een onderdeel van professionele verantwoordelijkheid. Daarvoor is de vaardigheid nodig om morele aspecten te herkennen
en morele problemen aan te pakken.
Van Luttervelt schetst de 'morele kaart van het professionele handelen' aan
de hand van een publikatie van de hoogleraar Marian Verkerk (Tijdschrift
voor psychosomatische fysiotherapie, januari 1998), aangezien het professionele handelen plaatsvindt in de context van een veelheid van normen. In
de eerste plaats zijn er relationele nonnen, die samenhangen met iemands
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geschiedenis, relaties en commitments: betrouwbaarheid, loyaliteit, eerlijkheid en toewijding staan hierbij centraal.
Ten tweede zijn er profess ionele nonnen, die verband houden met iemands
functie . Het zij n beroepsverplichtingen die gelden, ongeacht de ontstane
zorgrelatie met iemand. Van Luttervelt ziet in de haptonomie met name op
dit gebied een grote leegte. Ten slotte zijn er de publieke 1l0nnen, die in onze
cultuur algemeen aanvaard zijn als fundamentele uitgangspunten voor de
wijze waarop mensen met elkaar omgaan. Onderdeel van deze publieke
normen zijn bijvoorbeeld rechten van patiënten.
Zo bestaan er in de medische en in de gezondheidsethiek vier morele waarden of basisprincipes: respect, weldoen, niet-schaden en rechtvaardigheid. Bij
respect gaat het om eerbied voor de autonomie van de mens en de integriteit van het menselijk lichaam: gij zult niet voor een ander beslissen. Bij
weldoen moet de belasting en het uiteindelijk nut voor de patiënt worden
meegewogen: gij zult niet doden . Bij niet-schaden geldt het principe 'primum non nocere,' vóór alles; gij zult niet schaden. Bij rechtvaardigheid gaat
het op patiënt-niveau om menselijke waardigheid en autonomie, op voorzieningen-niveau om solidariteit en gelijke rechten.
Aangezien in hulpverleningssituaties geen sprake meer is van autonomie,
maar van heteronomie, gaat het bij deze vier basisprincipes om het absolute,
onvoorwaardelijke appèl van 'de machteloze ander' (Levinas) hem te helpen en hem geen kwaad te doen. 'Mededogen en verantwoordelijkheid
ontstaan uit ethische raakbaarlleid.' Voor de haptonomische situatie betekent dit volgens Van Luttervelt dat 'ik geraakt en aa ngesproken word door
de ander' en dat 'de ander mij iets doet en ik omgekeerd de ander raak'.
Van Luttervelt: 'Soms is dat letterlijk aanraken of aangeraakt worden.'
Maar, zo vraagt Van Luttervelt zich af, blunderen we allemaal niet dagelijks? Hoezo haptonomie en haptonomisch werken? Zou vergevingsgezindheid niet de allerbelangrijkste haptonomische deugd dienen te zijn?
Van LutterveJt pleit er voor om bij de haptonomische scholing en nascholing aandacht te geven aan het begrip 'ethische raakbaarheid,' als iets inherents aan de persoonli jke verantwoordelijkheid, en in relatie tot het affectief 'raken en geraakt' worden in de haptonomie.
"Helpen, zorgen en begeleiden zij n vormen van ethisch handelen," aldus
Van LuItervei!. Volgens haar biedt Joan Tronto's 'Moral BOllndaries' (1993)
vele aanknopingspunten voor de professionalisering binnen de haptonomie. Tronto onderscheidt vier zorgniveaus, die elk een eigen ethisch onderscheidingsvermogen en een afzonderlijke ethische vaardigheid vereisen:
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~Caring about'vergt een 'aandachtige betrokkenheid,' waardoor de vraag
om zorg wordt opgemerkt en verstaan,
2. 'Taking care of (zorg dragen voor) vraagt om verantwoordelijkheid jegens de afhankelijke hulpvrager,
3. 'Care-giving' is de directe praktijk van zorg, die competentie vraagt in
woord, handeling en gebaar, niet alleen professioneel, maar ook in
menselijk opzicht en
4. 'Care-receiving' (zorg ontvangen) is 'de kunst van het patiënt zijn'. De
vaardigheid die daar bij hoort is 'respol1siveness,' de bereidheid om de
aangeboden zorg adequaat te beantwoorden en te ontvangen. Iedere
dimensie van zorg kent andere vragen, vaak andere betrokkenen en in
onze complexe wereld ook steeds meer tegenstellingen. Achter de zorgpraktijk schuilen ook nog zorgvisies. Vooralsnog ontbreekt een geschreven haptonomische zorgvisie, waarin de huidige inzichten over zorg en
ethiek zijn verwerkt.

1.

Die is des te noodzakelijker in het licht van de ondernemingsethiek oftewel,
het 'Vuile- en Vele-halldendilemma,' zoals de dissertatie luidt van ene Johan
Wempe (Rotterdam, juni 1998). Wempe ontwikkelde een model waarvan
je kunt nagaan welke morele eisen kunnen worden gesteld aan een onderneming. Ook de haptonomiewereld kan in zekere zin worden gezien als
een 'onderneming'. Ondernemen impliceert concurren tie, competitie en
dus het maken van vuile handelen. Ondernemen betekent ook samenwerken en verantwoordelijkheid dragen. Die verantwoordelijkheid kan bij een
onderneming zoekraken, zoals de IRT-affaire, de ondergang van de TitanÏc
of nog recenter van veerboten - Herald of Free Enterprise (!) en de Estonia
(HJ) -laten zien. Bij een collectief is haast niet meer te beoordelen wie voor
welk stuk verantwoordelijkheid draagt en waarvoor ieder aansprakelijk is.
Vriendjespolitiek, gerommel met geld, intimidatie en ander laakbaar gedrag kunnen dan het gevolg zi jn. Collectieve verantwoordelijkheid is dan een
probleem geworden. En het helpt niet als je zegt: 'Dat is niet mijn zaak' of
'Daar heb ik niets van geweten.'
Volgens Van Luttervelt hebben cultuur en structuur van een organisatie
grote in vloed op het gedrag van de deelnemers. De integriteit van een organisatie is de resultante van de integriteit van haar medewerkers. Met behulp van een zogeheten jntegriteitsthermometer, i.e. een gestandaardiseerde
vragenlijst, kan men speerpunten vinden voor het ontwikkelen van een
integriteitsbeleid. Dit geldt met name de haptonomie, omdat het niet alleen
om ethisch behandelen gaat, maar ook om ethisch ondernemen en ethisch
professionaliseren. Van LutterveJt roept dan ook op tot 'helderheid, aanspreekbaarheid, bespreekbaarheid, zichtbaarheid en sancti oneerbaarheid'
binnen de haptonomie. Zij ziet daarin een belangrijke taak weggelegd voor
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de haptonomische opleidingen en voor de 'ondernemers in de zo rg'. Zij
dienen daarbij zelf een voorbeeld te geven van wat zij verstaan onder 'haptonomische zakelijkheid'.
Na de lezing mochten de toehoorders zich buigen over drie stellingen.
Stelling 1: In het kader van professionalisering van de haptonomie behoort
er een Haptonomie Informatie Centrum te zijn waar mensen terecht kunnen met vragen en/of klachten betreffende haptonomie.
Stelling 2: In h et kade r van professionalisering van de haptonomie behoort
er snel een dispensatieregeling of 'generaal pardon' te komen voor langdurig praktizeren de 55+ -haptonomen over wie geen klachten bekend zijn.
Stelli1lg 3: In het kader van professionalisering van het wézen van de hap tonomie behoort er één gezamenlij ke Vereniging voor Haptonomie te zi jn,
waarvan iedereen lid is, met een gezamenlijke tijdschrift en onderafdelingen voor diverse activiteiten.
De drie stellingen kunnen niet los van elkaar worden gezien, immers: volgens Mia van Luttervelt behoort het tot de professionele ve rantwoordelijkheid van álle haptonomisch werkenden en hun opleidingen om op gepaste wijze bij te dragen aan de professionele ontwikkeling van de haptonomie. Sinds de jonge Vereniging Van Haptotherapeuten aan de weg timmert met registratie van haar leden, wordt de behandeling van cliënten
door zorgverzekeraars steeds minder vergoed.
Aangezien het voor 55+ -haptonomen, die al jaren als haptotherapeut
werkzaam zijn, om allerlei praktische redenen veelal onmogelijk is een
dure en langdu rige h aptotherapie-opleiding te volgen, was het met name
de tweede stelling die de discussie deed losbranden over de vraag in hoeverre er een beroepscode moet worden ontwikkeld voor praktizerende haptonomen. Hoewel haptonoom vooralsnog ee n vrij beroep is, is de beroepscode niet alleen nodig met het oog op de professionaliserende tendensen
in de praktijk en de striktere vergoedi ngsvoorwaarden die door zo rgverze keraars worden geste ld, maar ook om beunhaze rij - 'haptonomie' bedrijven louter uit commerciële of andere duistere motieven - in de zorgsector
tegen te gaan.
De vraag of de beroepscode eventueel gezamenlijk moet worden ontwikkeld - door de Nederlandse Vereniging voor Haptonomie (NVH) en door
de Vereni ging Van Haptotherapeuten (VVH) - kon op de avond zelf, waarop Mia van Luttervelt haar lezing gaf, wegens tijdgebrek vooralsnog niet
worden beantwoord. Het bestuur van de NV H wil dit nog overleggen met
de VVH. Die discussie wordt, zoals het er nu naar laat uitzien, ongetwijfeld
ve rvolgd.
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In Haptonomisch Contact nr.4/1997 besprak fysiotherapeut en filosoof
dr. Pieter Verduin de doctoraalscriptie 'Bevestigend aanraken, een filoso-

fisch onderzoek van de haptonomie'. De volledige tekst van de lezing (f5,-)
over ethiek en haptonomie, alsmede de doctoraa lscriptie (f35,-) van
drs. Mia F.W. van Luttervelt, is te bestellen na overmaking van /40,(inclusief verzendkosten) op Postbank rekeningnummer 5258369 ten
name van drs. Mia F.W. van Luttervelt in Den Haag.

Fysiotherapeuten vrijgesproken
De landelijke dagbladpers meldt medio oktober dat tegen twee fysiotherapeuten een boete van [20.000 is geëist vanwege het feit dat ze voor een
haptonomische behandeling een aparte declaratie hadden ingediend. De
rechtbank van Leeuwarden was echter van oordeel, dat haptonomie niet
als fysiotherapie kan worden beschouwd en dat fysiotherapeuten derhalve
het recht hebben daar een apart tarief voor vast te stellen.
De zaak was aangespannen door de ECD, de Economische Controle Dienst,
die als toezichthouder optreedt. Deze uitspraak is volgens het KNGF, het
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, van wezenlijk
belang voor de beroepsgroep. De normale gang van zaken is, dat het
COTG, het Centraal Orgaan Tarieven Gezondsheidszorg, vaststelt welke
verrichtingen er mogen worden gedeclareerd en tegen welk maximum·
tarief. Dit gebeurt volgens de WTG, de Wet Tarieven Gezondsheidszorg ten
behoeve van het beheersen van de kosten gezondheidszorg.
Bij nieuw ontwikkelde specialismen (haptonomie, acupunctuur enz.)
dringen veranderingen in de tariefbepaling (zeer) langzaam door, omdat de
zorgverzekeraars en de beroepsorganisaties niet tot overeenstemming
kunnen komen.
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Haptonomisch woordenboek (23)
Kennis en kennis is twee
In zijn dikke boek 'Haptonomie, Wetenschap va1l de affectivieit' uit Frans
Veldman nogal wat kritiek op de Nederlandse haptonomen. Een van zijn
aanmerkingen is het feit dat in Nederland de toepassing van de haptonomie beperkt blijft tot het paramedische domein, tot haptotherapie, haptonomische begeleiding bij zwangerschap en bevalling en haptokinesie. Volgens Veldman zou de haptonomie ook moeten worden toegepast bij het
denken over de opvoeding en cultuur/samenleving. Voor deze aflevering
van het Haptonomisch Woordenboek wil ik daaraan tegemoet komen en
stort ik mijn haptonomisch-schoolmeestershart uit aangaande een belangrijk cultuur- en onderwijsverschi jnsel.

Het domineren van aangeleerde structuurkennis
Ericson en Dolittle trokken al dagen lang door de woestijn. Op een gegeven
moment stuitten zij daarbij op een houten keet. De keet had een opening
en Dolittle keek daardoor naar binnen. Toen zei hij dat hij daar binnen een
lamp zag branden, een elektrische lamp. Ericson keek ook, maar ontkende
dat die lamp brandde. Die lamp brandt niet, zei hij, maar jij ziet de weerkaatsing van het zonlicht in die lamp; die lamp kan hier immers niet branden want er is geen elektriciteit. En hij ergerde zich aan zoveel domheid bij
Dolittle. Maar Dolittle hield vol dat hij de lamp zag branden en ging op
speurtocht. Daarbij ontdekte hij dat er van de lamp naa r beneden een
elektriciteitskabel liep die in de zandige bodem ve rdween. Hij woelde toen
de bodem om en vond daar een accu. Och ja, zei Ericson toen, nu zie ik het
ook, die lamp brandt.
Had Ericson in eerste instantie geen lamp zien branden? Wat verbood hem
toen te zien wat hij zag? Pas toen de voorwaarden waren bloot gelegd
waardoor een elektrische lamp kan branden, kon Ericson geloven wat hij
zag. Het feit van het branden werd pas erkend toen de mogelijkheid daartoe was geconstateerd vanuit zijn kennis van fysica en techniek. Ericson
had vanuit die kennis een bepaalde structuur in zijn hoofd van de fysische
werkelijkheid die hij niet onderkende bij de brandende lamp.
Er zi jn veel Ericson s, vooral onder diegenen die wetenschappelijk zijn
geschoold. De miskenning door medici van de resultaten van alternatieve
genezers berust vaak op het feit dat zij bepaalde structuren in de mens niet
begrijpen waardoor eventuele alternatieve genezing mogelijk is. Bij eve ntuele gunstige effecten van die alternatieve geneeswijzen hoor je hen praten
over suggestie. Maar m en ig alternatieve geneeswijze berust helemaal niet
op suggestie maar op andere structuren in het menselijk lichaam die de
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medicus onbekend zijn. Veertig jaar heeft het geduurd eer de acupunctuur
erkend werd als een daadwerkelijke therapie.
Menigeen weet dat een hand op je schouder je soms van je maagpijn verlost, maar veel medici halen daarvoor nog steeds minzaam hun schouders
op. Hand-op-je-schouder is dan in zijn kennis van de structuur van het
menselijk lichaam een irrelevante factor en daarmee heeft die voor hem
geen invloed op het maag-gebeuren. Het effect van die hand-op-je-schouder noemt hij dan graag suggestie. Wat niet verklaarbaar is uit de hem bekende structuur kan hij als feit niet erkennen. Dat lijkt mij de kern van de
zaak. Daarmee regeert het reeds-weten omtrent die structuren over het ervaren. Wat niet tevoren begrijpelijk is vanuit de gekende structuur kan niet
waar zijn.
Het effect van hand-op-je-schouder is echter helemaal geen gevolg van
suggestie. Een voelend mens weet dat die hand heil kan brengen in diepe
lagen van zi jn wezen en dat die hand dan niet alleen zi jn uitwendig
lichaam raakt maar zij n hele persoon. En bij enig speuren naar de werking
van die hand kan hij ontdekken dat die hand woordenloos nabijheid en
genegenheid laat ervaren en daarmee allerhande spanningen in je lijf doet
verdampen en je maagpijn doet verdwijnen. Wie deze ervaringen onderkent stuit dan op een andere structuur van zijn wezen dan die de medicus
bekend is.
Ericsons treffen we vandaag niet alleen aan onder de wetenschappers.
Reeds de vijftienjarige weet te zeggen wat het menselijk lichaam is: dat dit
een samenstel is van botten, spieren en weke organen en het geheel door
mechanische wetten wordt beheerst. De tiener praat dan over iets dat hij
niet kent uit eigen ervaring, maar wat hij heeft gehoord. Hij praat over de
maag, maar nooit heeft hij zijn eigen maag ervaren. Evenmin als ik. Nooit
heb ik ervaren dat mijn buik een zakvormige spier herbergt verbonden met
slokdarm en dunne darm, die peristaltische bewegingen maakt. Ik zal niet
ontkennen dat er zoiets in mij huist, maar ervaren heb ik het nooit. Als ik
dus zeg dat ik maagpijn heb, zeg ik eigenlijk teveel. Zou ik me omtrent
mijn ervaren van de pijn correct willen uitdrukken, dan zou ik moeten
zeggen dat ik pijn heb op de plaats, waarvan de anatoom beweert dat mijn
maag zit. Zo praat niemand. Bij iedereen blijkt inzake de maag het weten
vanuit informatie te domineren boven de ervaring. Het weten van deze
informatie is reeds voor de tiener belangrijker geworden dan het ervaren,
want daarmee haal je goede rapportcijfers, een diploma, of krijg je een
baan. Maar vooral: daarmee ben je bijdetijd, daarmee kun je meepraten,
praten zoals iedereen praat, daarmee pas je in onze cultuur. Ervaren is er
niet meer bij.
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Als je een vijftienjarige vraagt wat water is, kun je als antwoord krijgen HzO,
hoewel hij dat H,O niet ziet als hij naar water kijkt. Wie nooit van H,O
heeft gehoord, zal ook nooit dit antwoord geven, maar zeer waarschijnlijk
stuntelend een antwoord zoeken op de vraag wat water is. Hij zou kunnen
zeggen dat water merkwaardig doorzichtig is, dat het kan neervallen in
druppels, soms zelfs in parelende druppels, dat het zich ragfijn voegt naar
de contouren van je lichaam als je erin zwemt, dat je ermee kunt wassen en
koken. Daarmee zou hij slechts eigenschappen van water opnoemen, maar
niet zeggen wat het water is zoals hij het ervaart. Wie kan dat wel? Maar de
vi jftienjarige van daarnet heeft geen problemen met het antwoord; hij
weet wat water is. En met dat antwoord gaat hij voorbij aan zijn ervaren.
Ook bij hem domineert het kennen vanuit bepaalde structuren boven het
eigen ervaren. En zo is het niet alleen met het lichaam en met het water.
En zo is het niet alleen bi j scholieren.
Het is nog erger. Als je de vijftienjarige zou wijzen op zijn eigen ervaring,
op het doorzichtige en parelende van het water, dan kan hij je vierkant
uitlachen . Voor hem mag het wel waar zijn wat je zegt, maar dat gaat niet
over de echte waarheid, niet over hetgeen water werkelijk is. Zo zeer bagatelliseert hij zij n eigen ervaren. Hij passeert het niet alleen maa r bagatelliseert
het ook. Mijn praat is volgens hem goed voor poëten en andere softies die
terecht geen droog brood verdienen. Als kleuter is hij misschien nog verwonderd geweest over de kiezelsteen met zijn gladde huid en zi jn fraaie
kleuren, maar nu weet hij dat het een produkt is van een geologisch proces
en is de verwondering bij een gepasseerd station. Schoolgaan biedt alles
behalve een cultuur van de eigen ervaring. En wij allen zijn door de school
heen gegaan .
Als het kind dreinerig is zoekt menig ouder dan ook verklaringen voor dit
gedrag in literatuur en gaat niet te rade bij eigen voelen. Het peutertje dat
voor het eerst naar de crèche ging, kreeg 's avonds de slaap niet te pakken
en had enkele dagen later huiduitslag. Moeder zocht uitsluitend naar de
juiste pilletjes en smeersels.
Hoe komt het dat mensen zich als Ericsan gedragen? Wat bindt ons zo
sterk aan onze kennis van structuren? Wat is het in ons dat weigert te zien
wat we zien, te ervaren wat we ervaren? Komt dat doordat de structuurkennis ons status verleent? Komt dat doordat we onze eigenwaarde ontlenen
aan hetgeen we in ons hoofd hebben opgeslagen? Komt dat doordat het
verwe rven van die kennis ons zoveel ijver heeft gekost en een belangrijk
deel van ons leven heeft opgeslokt, zodat twijfel aan de competentie van
die kennis de zin van onze inspanning en van een groot deel van ons leven
ondermijnt? Komt dat door gebrek aan persoonlijkheid zodat je je laat onderdompelen in hetgeen men denkt? Komt dat doordat we niet willen toe-
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geven dat er gebeurtenissen mogelijk zijn die we niet begrijpen? Komt dat
doordat we te veel in ons hoofd leven? En komt dàt misschien door het feit
dat ons levende lichaam ons onvoldoende is aangereikt?
Wat het antwoord ook mag zijn, altijd sluiten we daarbij onze ogen voor
het feit dat wij mensen van meet af aan aantreffende wezens zijn. Dat wij de
wereld en de mensen niet bedacht hebben. Dat niet ons denken met zijn
onderkende structuren voorop moet gaan, maar dat datgene prioriteit
moet hebben wat we onbevangen aantreffen. Openheid voor alles wat zich
aandient, is de meest fundamentele menselijke mogelijkheid.

De informatie-cultuur
Wat verstaan we vandaag de dag onder informatie? Je kunt elke mededeling die je krijgt informatie noemen, ook moeders mededeling dat zij van
je houdt. Maar vandaag verwijst het woord informatie doorgaans niet naar
zulke mededelingen. Het verwijst naar informatie-technologie, naar computers, software en internet.
Wat is de aard van die informatie? Als ik de slager wil bellen om een boodschap door te geven zoek ik informatie: zijn telefoonnummer} ik draai het
nummer, geef de boodschap door} en vergeet dan weer rustig die informatie. Wat moet ik met al die telefoonnummers in mijn hoofd. Als ik er een
nodig heb} kan ik het immers zo weer opzoeken.
Het is een duidelijk voorbeeld dat een duidelijke analyse toelaat. Daarop is
het gekozen. Misschien oogt het voorbeeld ook wel als een te simpel voorbeeld, dat niet de aard van alle informatie dekt. Toch meen ik dat je bij alle
informatie die tegenwoordig onder die naam wordt aangereikt dezelfde
elementen tegenkomt. Ten eerste: informatie ligt ergens klaar} in boek of
tijdschrift of krant of bibliotheek of databank of op diskette of op internet.
Ten tweede: zij is gerich t op bruikbaarheid. Bijvoorbeeld om er examens
mee af te leggen} om inzicht te krijgen in bepaalde structuren, om e r de
juiste pil tegen de hoofdpijn mee te kunnen kiezen, om je videorecorder te
bedienen of om er een brug mee te ontwerpen. Ten derde: alle informatie
kun je gevoeglijk weer vergeten als het karwei geklaard is omdat we haar zo
weer kunnen opzoeken als we haar opnieuw nodig mochten hebben. Ten
vierde: informatie is niet gebaseerd op eigen ervaring van degene die de
informatie oppikt. Als je oppikt dat Amsterdam ruim 800.000 inwoners
heeft, berust dit weten niet op jouw ervaring, evenmin als je oppikt dat
water H2 0 is. Daarmee past de informatie-cultus perfect in een cultuur die
het weten omtrent structuren laat domineren boven het eigen ervaren. Zij
past daar wonderwel in, en zorgt er bovendien voor dat dit euvel zich
royaal verspreidt.
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Informatie tegenover kennis
Vroeger werd er veel m eer van kennis gesproken dan van informatie. Als je
dit woord vandaag nog eens hoort, wordt het meestal gebruikt voor het
beheersen van informatie. De minister van defensie hoor ik zeggen dat hij
kennis van zaken heeft o mdat hij alle dossiers heeft gelezen die uitsluitend
info rmatie bevatten . Ervarin g in het defensie-apparaat is niet nodig om
deskundig te zijn . Bij een volgende kabinetswisseling kan hij minister van
onderwijs worden. Ben je een wijnkenner als je alles gelezen hebt over d e
wijn, maar nooi t wijn h ebt geproefd?
Het woord kennis heeft ook een andere betekenis waarvan je sporen tegenkomt in de woorden wijnkenner, vogelkenner, bloemenkenner en in d e
woorden mensenkennis en zelfkennis. In deze woorden slaat kennen op
heel iets anders dan op het beheersen va n informati e. De man die we wijnkenner noemen beschikt waarschijnlijk ook over vrij veel info rmatie aangaande de wijnen, maar dat is het niet waarom we hem kenner noemen .
We noemen hem kenner omdat hij uitblinkt in het kunnen proeven en
genieten, in het ge nuanceerd ervaren van de wijn. Zo is het ook gesteld
met de vogelkenner. Ook hij heeft waarschijnlijk veel boeken over de vogels, m aa r we noemen hem kenner omdat hij elk vogeltje herkent aan zijn
gezang en zijn wij ze van vliegen. Ook hij beschikt over een genuanceerd
vermogen in het ervaren. Zelfs het kennersch ap van een Ruslandkenner
bes taat niet uit het beheersen van info rmati e. Hoeveel informatie hij ook
heeft verwerkt, zi jn kennerschap bestaat uit ee n Fingerspitzengefühl waarmee hij feilloos het Russische herkent in men tali teit, opvattingen, zegswijze n, gebruikte metaforen, wij ze van leve n, gebruiken, bouwstijlen, muziek
enzovoort.
Het grote verschil tussen informatie en deze kennis is gelegen in het feit
dat je de informatie van anderen krijgt en dat je d eze kennis opdoet door
ervaring aa n je eige n li jf. Deze kennis steunt op hetgeen je leve nde lichaam
ve rstaat en opzuigt in de omgang met concrete mensen en dingen. Die
ervaring geeft Fil1gerspitzellgefiihl en ee" goede Ileus waa rdoor je mensen,
dingen en omstandigheden spo ntaan verstaat. Daaraan dankt de erva ren
ambachtsman zijn feill oos hante ren van het gereedschap en het perfect
beoordelen van de kwaliteit van d e materialen, d e koopman zi jn feilloos
inschatten van de behoeften in de markt, de cabaretier het perfecte timen
in zijn optreden, de moeder het perfect verstaan va n haar kind, de minnaar
het perfect reageren op de behoeften van de geliefde.
Ook de mensenkennis berust op ervare n. De mensenkennis berust louter
op een intelligente gevoeligheid waarmee je dwars door de buitenkant
heen ervaart dat Jan een volstrekt oprecht iemand is, dat eha rl otte zal uitgroeien tot een schat van een meid, dat de arrogantie van Arno een poging
is o m zijn diepe angst te verbergen, dat Bob een lege ziel heeft o ndanks zijn
dikdoenerij en zi jn tennisprestaties, dat het eeuwige lachje va n Monique
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voortkomt uit innerlijke dwang om aardig gevonden te worden, dat Arend
zijn kwetsbaarheid verbergt achter macho~gedrag, dat Ivo het achter de
elleboog heeft, dat Karel's voortdurende agressie voortkomt uit een zich
miskend voelen en dat de struise tante Victoria al haar leed en frustraties
voor zichzelf en voor de ander verbergt achter een ondoordringbaar pant~
ser.1e kunt uit een psychologieboek wel informatie opdoen over de aard
van het menselijk denken en het menselijk gevoelsleven, maar geen enkel
psychologieboek kan je vertellen hoe het gesteld is met de individuele]an,
Charlotte, Arno, enzovoort. Voor mensenkennis ben je volledig aangewe~
zen op je eigen gevoel, op je eigen ervaren, op je eigen sensibiliteit.
Zelfkennis doe je evenmin op via informatie, zelfs niet via informatie van
een volmaakte deskundige. Als de volmaakte deskundige je zegt dat je achter je opgewekte uiterlijk en vrijmoedig optreden toch erg gespannen bent,
maar je die gespannenheid zelf helemaal niet in de gaten hebt, dan wéét je
wel iets van jezelf maar dit louter weten noem ik geen zelfkennis, niet iets
wat je zel(onderkent van jezelf. Zelfkennis is er pas als je weet op grond van
doorzichtigheid of transparantie van je eigen gevoelens; als je zelf de ge~
noemde gespannenheid voelt; als je die voelt zitten in je eigen levende lijf.
Zelfkennis is een voelen wie je bent en daarmee ook voelen van wie je wer~
kelijk houdt, voelen in welk klimaat je het meest thuis bent en waarom,
voelen welke dingen werkelijk voor jou van belang zijn. Niets daarvan ver!<rijgen we door informatie.
Dorus Gerritse
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PRljs:f34,50

IIVer voorbij de ideeën over goed en fout is een plek. Ik ontmoet jou daar."
Een uitspraak van de soefi dichter Rumi , waar Marshall Rosenberg zich door
geraakt voelde. Wij zijn geprogrammeerd met gewelddadige communicatie, zegt Rosenberg, gewelddadig, omdat zij ons afleidt van onze werkelijke
gevoelens en behoeften en het uiten daarvan. Wij zeggen nlet: /11k ben
boos omdat je niet komt eten, want ik hoopte da t we samen de avond zouden doorbrengen," m aar: ti Ik vind dat je mij verwaarloost," of, "Ik voel
mij verwaarloosd." Boos, of verdrietig is een gevoel. Verwaarloosd is een
beoordeling of een veroordeling en daar zit onze taal en communicatie vol
mee. Grote conflicten, agressie, zelfs oorlogen vinden hun bron in deze
taal. Hoe vaak zeggen wij : "Mijn woorden zijn verkeerd geïnterpreteerd,"
of, lila heb ik het niet bedoeld." Hoe vaak wordt iemand 'verbaal afgemaakt'?
Marshall Rosenberg groeide op in een gewelddadige omgeving in Detroit,
zag het verband tussen taal en geweld, ging psychologie studeren en ontwikkelde de methode van geweldloze communicatie. Hij werkte ermee in
voormalig joegoslavië, in het Midden - Oosten, Rwanda en meer haarden
va n geweld. Zijn methode werkt en wo rdt gesteund door de V.N.
Feitelijk is het niet zozeer een methode alswel een proces, want het gaat
om verandering van heel simpele, maar wezenlijke dingen in taal en communicatie. Bewust hiermee (Ieren) omgaan vergt een levenslang proces.

Rosenberg gaat ervan uit dat mensen dezelfde wezenlijke behoeften hebben, zoals eten, drinken, warmte, veiligheid, erkenning. Hij is ervan overtuigd dat mensen deze behoeften willen bevredigen op een respectvolle,
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oplettende en mededogende wijze en dat mensen zowel de eigen behoeften als die van ande ren willen bevredigen. Wij zijn echter vervreemd van
onze eigen en andermans behoeften. Wij denken en sp reken op een manier die beschadigt en geweld oproept. Aan alle geweld ligt een manier van
denken ten grondslag. Een denkpatroon dat gebaseerd is op de idee dat er
bij verschil sprake is van goed en fout . Een denkpatroon dat bijdraagt aan
gevoelens van angst, schuld of schaamte.
Gedachten, gevoelens en behoeften uiten zich in onze daden, waarvoor wij
zelf verantwoordelijk zijn. Mschuiven van die verantwoordelijkheid
schaadt o ns en anderen. Taal biedt eindeloze mogelijkheden om verantwoordelijkheid af te schuiven of te ontkennen ('dat moest ik', of lorders
van hogerhand/ 'dat is beleid'). Wanneer iemand verantwoordelijkheid
ontkent, is er een schuldvraag; wie is dan schuldig voor wat er is gebeurd?
Een schuldige dient gestraft te worden en zo creëert men schuld, angst en
schaamte en die leiden vaak tot geweld .
Geweldloze communicatie kent 4 elementen:
• waarnemen zo nder oordeel
• gevoelens herkennen, erkennen en uiten
• behoeften
• verzoeken

Beoordelen betekent waarde toekennen, interpreteren. Statisch taalgebruik
maakt van de waarneming een beoordeling. In geweldloze communicatie
wordt echter onderscheid gemaakt tussen onze waarneming en onze beoordeling. Waarnemingen zijn gericht op ti jd en context, di e steeds veranderen. Waarnemen zonder oordeel is moeilijk, maar het gaat erom te proberen onderscheid te maken tussen de waarneming en de gedachten, gevoelens en interpretaties die bij deze waarneming in ons opkomen.
Het :zt element houdt in dat we ons bewust worden en bewust zijn van gevoelens die worden opgeroepen door ervaringen. Het uiten van die gevoelens draagt bij tot een beter begrip en het voorkomen en oplossen van confli cten.
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Er zit hier echter een addertje onder het gras. Het woord 'voelen' kan worden gebruikt zonder dat daar gevoel mee wordt uitgedrukt. 'Ik voelde dat
ze mij oneerlijk behandelde' interpreteert een gevoel.
In geweldloze communicatie wordt onderscheid gemaakt tussen woorden
die gevoel uitdrukken en woorden die beschrijven wie ofwat we denken te
zijn. In het voorbeeld: 'Ik ben boos. Ik denk dat ze mij oneerlijk behandelt.'

Het derdeelemel1l: de behoefte, stuurt onze gedachten en gedrag aan. Iedereen ziet graag zijn behoeften bevredigd. Verbinden we gevoelens met de
achterliggende behoefte dan erkennen we die behoefte en kunnen we actie
ondernemen ze te vervullen.
Ook hier gaat het weerom bewustzijn van, om herkennen en erkennen.
Zogoed als wij de taal om gevoelens te uiten zijn verloren, zo hebben we
ook onze behoeften verborgen achter kritiek, interpretaties, diagnoses etc.
en uiten we behoeften veelal indirect. IIJij begrijpt me nooit," is een indirecte uiting van behoefte aan begrip. Wanneer we in staat zijn onze gevoelens met behoeften te verbinden, wordt het makkelijker om mededogen te
ervaren. Mededogen helpt om verborgen behoeften te her-en erkennen en
werkt ontwapenend, zegt Rosenberg.
Verantwoordelijkheid nemen voor de gevoelens van anderen, noemt Rosen berg emotionele slavernij. Het voortdurend anderen proberen naar de
zin te maken, je gedwongen voelen iets te doen aan het ongeluk van anderen, is schadelijk voor jezelf en de ander. Iemand die emotioneel vrij is reageert op behoeften van zichzelf en anderen met mededogen; zonder angst,
schuld of schaamte. Emotionele vrijheid houdt in: duidelijk kunnen zeggen wat wij nodig hebben op een manier die laat zien dat we eveneens zorg
hebben voor de vervulling van behoeften van anderen, aldus Rosenberg.
Interessant is dat Rosenbergonze gevoelens ziet als resultaat van een keuze.
"We kunnen kiezen opwelke manier we luisteren naar wat anderen zeggen
en ervaren wat zij doen."
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Er zijn 4 mogelijkheden
•

De eerste is afkeuring of kriti ek persoon lijk o pvatte n . Dat wil zeggen

•
•

jezelf verwijten maken (dit leidt tot schuldgevoel, schaamte, depressie)
De tweede is: de ander de schuld geven (boosheid, agressie)
De derde keuze is bewustzi jn van de eigen gevoelens en behoeften.
Wanneer mijn behoefte erkenning is, dan is pijn de afgeleide va n die

•

behoefte wanneer iemand kriti ek op mij levert.
Vierde keuze is luistere n naar gevoelens en behoeften van anderen achter hun woorden.

Het 4~ element van h et model is het verzoek: vragen aan anderen o m actie
om onze behoeften vervuld te krijgen . Deze vraag/dit verzoek mag geen eis
zijn. De ander(en) moet(en) zich niet verplicht voelen, maar bereid er mededogend op te reageren. Middels positieve actie-taal kunnen we een on-

dubbelzinnig verzoek doen: " Ik wil graag dat jij/ jullie .. ." Negatief geformuleerde vragen/verzoeken roepen vaak verwarring e % ~ ~f weerstanden op: II Ik
wil niet dat jij / jullie.. ." Het verzoek zo concreet mogelijk formu leren, is
belangrijk. "Ik wil da t jij een beetje verantwoordelijkheid laat zien," is te

vaag. Welk gedrag verwacht je dan? Wil je niet eigenlijk dat iemand precies
doet wat jij wilt, dus eerder gehoorzaamheid too nt dan verantwoordelijk-

heid? Je bewust zijn van wat je (eigenlijk) wilt vragen, is hier van belang.
Soms ligt er een vraag achter een opmerking: IIHet ergert me dat jij de uien
vergeten be nt."
en ik wil graag dat je ze alsnog gaat halen.") Nauwkeurig formuleren is eveneen s zaak.

e' ...

Een verzoek is geen eis. Rosenberg zegt dat mensen slechts twee mogelijkheden ervaren wanneer zij een eis horen stellen: onderwerping of rebellie.
In beide gevallen wordt dwang ervaren en vermindert het vermogen o m
mededogend te reageren . Wanneer we denken dat straf volgt als we aan het
verzoek niet voldoen, dan hebben we te maken met een eis.
Het doel van geweldloze communicatie is een relatie opbouwen, gebaseerd
op openheid en mededogen. Dit is een moeilijk doel voor mensen wier werk
draait om beïnvloeden van mensen en hun gedrag.
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Rosenberg omschrijft mededogen als een mengeling van intentie, gevoel,
begrip, uitstraling en actie. Het vereist luisteren met je hele wezen (aanwezig zijn), niet alleen met je oren en verstand. Jezelf open stellen, zonder
vooronderstellingen of oordelen.
Hoe meer contact we maken met gevoelens en behoeften achter de woor-

den van een ander, hoe makkelijker het wordt onszelf kwetsbaar op te stellen.
Zo kan mededogen ook gebruikt worden om boosheid te verzachten. Rosen berg geeft voorbeelden van mensen die zich in gewelddadige situaties
bevonden of met buitengewone agressie te maken kregen (poging tot verkrachting, woede jegens politie, een agressieve junk).
"Nee," of "ik wil niet" worden vaak gehoord als een afwijzing van de persoon. Kunst is om ook dan mededogend te blijven luisteren naar behoeften
en gevoelens achter h et 'nee,' omdat het voor beide personen opluchting

kan betekenen. De nee-zegger omdat achterliggende gevoelens/behoeften
helder worden, de nee-ontvanger omdat de pijn van het 'nee' wordt weggenomen.

Valkuilen bij mededogen zijn: adviseren, verergeren, onderwijzen, troosten, verhaalvertelleo, afbreken} meeleven, ondervragen, verklaren of corri-

geren. De overtuiging dat wij situaties moeten oplossen en anderen 2ich
beter moeten laten v oelen blokkeert OnS om echt aanwezig te zi jn, zegt

Rosenberg. Op dat moment kun je niet gissen naar de behoeften achter de
gevoelens. In eigen woorden weergeven, is een hulpmiddel. Niet aH· ,. 2en
ander kunnen vragen wat ik gezegd heb, maar ook zelf weergeve n wat ik
een ander heb horen zeggen. Daarvoor worden een aantal vragen gebruikt

die zich richten op waarneming, gevoel/behoefte en het verzoek van de
ander. Deze gelden ook voor de vrager, het mag geen éénrichtingverkeer

zijn (therapeut - patiënt) .
Het weergeven in e.igen woorden wordt gebruikt wanneer de spreker een

sterk emotionele boodschap heeft. In conflictsituaties, bij belangentegenstellingen en dergelijke luistert de toon zee r nauw. Hier zal eerder de vraag
dan de claim in doork li nken dat ik het begrepen heb.
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Het kan zijn dat mededogen geblokkeerd is door pijn.]e zult dan eerst naar
je eigen gevoelens en behoeften moeten luisteren voor je anderen op mee·
dagende wijze kunt benaderen. Dit gebeurt door Igeweldloos schreeuwen.'
Boosheid is een van de sterkste signalen van onvervu lde behoeften . Geweld

vervult deze behoeften niet. Boosheid ontstaat door de gedachte dat wij
zelf of anderen fout zijn en dat er gestraft dient te worden. Dit denken
blokkeert onze gevoelens en behoeften.
11 Als we in con tact zijn met onze behoeften kunnen we sterke gevoelens
hebben, maar er is geen boosheid," zegt Rosenberg.
"Ik suggereer dat slaan, beschuldigen, pijnigen, lichamelijk of psychisch,
allemaal kunstmatige uitingen zi jn van wat er werkelijk in ons omgaat als we
boos zijn. Bij echte boosheid is er behoefte aan een veel krachtiger manier
om er uitdrukking aan te geven," aldus Rosenberg.)e kunt boosheid als een

signaal gebruiken (vergelij k met pijn). Om boosheid werkelijk te uiten hebben mensen volledig bewustzijn van hun behoeften nodig, en alle energie
om deze vervuld te krijgen. Van "ik ben boos omdat zij ... ," naar Ilik ben

boos omdat ik behoefte heb aan."
Krachtdadig ingrijpen gebeurt alleen met de bedoeling om ongelukken of
onrecht te voorkomen, nooit om te straffen . (Beschermende) macht wordt

alleen gebruikt, wanneer tussen partijen geen dialoog mogelijk is, of er
acuut gevaar dreigt.
Straffende macht wil mensen laten lijden voor hun wandaden en is gebaseerd op de vooronderstelling dat mensen slecht zi jn en daarom misdrijven plegen. De prijs voor straffen is verlies van eigenwaarde, zelfrespect en
zelfvertrouwen. Beschermende macht is gericht op bescherming van leven
of rechten, zonder een oordeel te vellen over personen of hun gedrag.
Twee vragen geven de grenzen aan van straffende macht:

•

wat wil ik dat de ander doet in tegenstelling tot wat hij nu doet,

•

wat wil ik dat de redenen van de ander zijn om te doen wat ik vraag.

Bewustzijn van de redenen waarom mensen doen of niet-doen wat we vra-

gen, is wezenlijk belangrijk.
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Waardering is de uiting van een bevredigde behoefte (in plaats van een positief oordeel over iemand hebben). Waardering uiten is een viering van
een vervulde behoefte, zowel voor degene die waardering uit als degene die
ontvangt.
Waardering kent 3 ingrediënten : de handeling die heeft bijgedragen, de
specifieke behoefte die is vervuld én het plezierige gevoel daarna.
Waardering ontvangen is moeilijk voor ons, er lijken maar twee manieren:
eigenwaan, of valse bescheidenheid. Bewustzijn dat iedereen het vermogen
heeft het leven van een ander te verrijken, maken beide manieren overbodig. Ondanks de manieren waarop we waardering vaak ontvangen, hunkeren de meesten van ons naar oprechte waardering en erkenning.

Het tweede deel van h et boek bestaat voornameli jk uit oefeningen met de
4 elementen van geweldloze communicatie. Ook staan er enkele woordenlijstjes in waa rmee de lezer bijvoorbeeld de woordkennis over gevoelens en
behoeften kan vergroten, alsmede een inventarisatie van behoeften op
diverse niveaus van het menselijk bestaan.
Tot slot zij n praktijkvoorbeelden beschreven.

Leven met/vanuit de principes van geweldloze communicatie gaat niet een
twee drie. We zijn cultuurgebonden geprogrammeerd en zitten vol met
(voor)oordelen, veroordelingen en zovoort - de inn erlijke stemmetjes - die
leiden tot innerlijke conHicten.
Een oefening: schrijf je stemmetjes op en probeer ze te vertalen in gevoelens en behoeften. Vervang alle 'moeten' door 'willen' en noem je reden
erbij. Dat ziet er al heel wat vrolijker uit.
Marjo Smeets
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TITEL: "HOE ZAL IK U OMVANGEN, HOE WILT GIJ ZIJN ONTMOET?"
AUTEUR: ROBERT DE VOS
DOc rORAALSCRIPTIE
FACULTE.IT DER GEESTESWETENSCHAPPEN,

AFDELING THEOLOGIE EN RELIG IESTUDlES.
UNIVERS ITEIT VAN AMSTERDAM

Onder deze titel, aangevuld met de tekst 'over de mogelijke bijdrage van
haptonomie aan het gemeentevormings- en toerustingswerk,' schrijft Robert H. de Vos zi jn doctoraa lscriptie, gedateerd augus tus 1998. Hij neemt er
tevens afscheid van, hij laat hem los en laat hem de wereld-in-gaan, - zo
luiden zijn woorden letterlijk -.
Als redacteur mag ik er dan mee aan de slag. Een viertal aspecten raken me
bi jzonder en wel als ik ze bij elkaar plaats:
Allereerst: "de ziel is helemaal geen gevangene van het lichaam; zij is de
vorm van het lichaami zij geeft het lichaam zi jn levende gestalte. En verder: buiten deze functie is er in de ziel iets heel mysterieus, een diepe kern,
een hoger doel, dat niet op dezelfde wi jze met het lichaam verbo nden is. I!
Ten tweede: "het mensbeeld binnen de haptonomie: de mens word t gezien
als zelfsta ndig, verantwoordelijk, redelijk wezen, dat zich laat zien door
middel van zijn bezielde lichamelijkheid. Een mens heeft niet alleen zijn
lichaam, maar is zijn lichaam. De mens is aangelegd op diep affectief contacti op ontmoeting met medemensen."
Ten derde: "de haptonomie legt nadruk op fenomenen : een daarvan is
ruimte. Ruimte om te leven, ruimte geven, ruimte nemen, ruimte krij gen;
dit alles zowel letterlijk als figuurlijk."
En ten vierde: " .... en waarom zouden we na dit alles niet zeggen: God is
ruimte? Het klinkt gedurfd en het is vatbaar voor misverstanden, maar er
kan ook een enorme inspiratie van taal als deze uitgaan. God is in de beleving van zoveel mensen verbonden met ruimte-beperking, dat het wel eens
goed is om daar heel krach tig tegenover te stellen dat God ruimte is. Hij
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heeft voor ons niet alleen ruimte geschapen, Hij is het zelf ook. In hem
leven en bewegen wij ons. (Hand. 17:28)
Zijn scriptie vormt mijns inziens een pleidooi voor het creëren van meer
ruimte in het contact tussen mensen (gemeen teleden en predikanten) en
als theoloog ziet hij vooreerst een aanvulling in het gemeentevormings- en

toerustingswerk. Bij de ontwikkeling van nieuw materiaal kan iemand met
haptonomische kennis meedenken en mee vorm geven. Ook predikanten
in opleiding kunnen in aanraking komen met de principes van de hapto-

nomie. Zijn persoonlijke verdieping brengt hem op nieuwe ideeën in zijn
concrete omgeving.

Als niet-haptonoom en weinig bekend ermee, dient de haptonomie .~:-'t
gevoel en de gevoelskwaliteiten in onze cultuur, waar mogelijk, te verstl: r

ken. Deze cultuur lijkt er een van (overwegende) de rede te zi jn. De ruimte
di e Robert de Vos de haptonomie ziet vullen in het gemeentevormings- en
toerustingswerk, zie en trek ik veel breder door. Onze hele cultuur zal er
'levendiger' van worden en dus meer vitaal. Deze zienswijze en nog belang-

rijker het daadwerkelijke vorm geven ervan, lijkt mij zijn echte bijdrage. Ik
zal er nu zelf, op mijn manier mijn invulling aan geven door ruimte te
scheppen voor bewust leven vanuit mijn gevoel.
Jan Kok
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Mag ik me even voorstellen?

Jan Kok

Mijn naam is Jan Kok en ik wordt binnenkort 58 jaar. Sinds twee jaar ben
ik iem and die 'buiten mag spelen: Hiermee bedoel ik dat ik in staat ben

om dagelijks mijn eigen leven inhoud te geven op onbekommerde (financiële) basis. Ik kan iedere dag voor mezelf kiezen en dingen doen die mij
plezier geven. Met dat laatste bedoel ik dingen doen die echt bij me passen,
aan mijn zingeving beantwoorden. Mijn zake lijke achtergronden zij n textiel, KVV-er bij de verbindingsdienst en verder jarenlang automati sering en
admin istra tieve vernieuwing bij de detailhandel.
Wat ik in tuïtief bij me voelde passen is haptonomie. Daarom heb ik gereageerd o p de advertentie van 'onbezold igd journalist.' Beter leren schrijven
is noo it weg.
Op zaterdag 7 november j.l. woonde ik als lid van de Redactie Commissie
de kenn ismakingsbi jeenkomst van bestuur met commissies: 'op weg naar
samen verder' bij. Ik stak m'n nek uit - mijn persoonlijke bijdrage · . Ik ver·
telde iets over de redactie vanuit mi jn zeer kortstondige en prille ervaring
en ik maakte deze persoonlijke impressie van die dag.

Waarom zit ik bij de redactie?
• als beginnend lid een ongeh inderde bijdrage (bla nco) leveren.
(geweldig) nieuwsgierig naar het niet-bekende en het niet-wetende dus ook haptonomie-.
• mijn vraag: va lt er eigenlijk wel over gevoel te schrijven?
•
•
•

mijn schrijve n verder te ontwikkelen.
positief kritische benadering wil ik hanteren.
duidelijkheid en concretie w il ik bevorderen .

Wat kom ik er halen?
•
•

34

samenwerking in ander verband: nieuwe mensen en idem materie.
contacten met een nieuwe professi e met Ihoe divers?'

Haptonomiscll Contact, 9" jaargang 1998, nr. 4

H
W Ca
im rc
La hie
um f
an
s

Taken op mijn pad
• veel lezen en veel contact met het haptonomisch veld.
• (mede) bijdragen tot een gezellige en constructieve sfeer in de redactie.
• schrijven: interviews, samenvattingen, sfeerstukjes e.a.
• aan de bel trekken: 'heilige huisjes benaderen.'
Hoe kan de redactie mij helpen?
Bij het sneller onderkennen en delen van mijn gevoelens/mijn nek uitste·
ken (= zie 'kwaliteiten' verderop: verbinding met waar je persoonlijk voor
staat): mijn mede redactieleden vragen me iedere vergaderingen hiertoe uit
te nodigen.
Wat ik belangrijk vind voor de redactie
breed platform voor de hele vereniging (herkenbaarheid en veelzijdigheid).
• opbouwen levend en breed netwerk binnen en ten behoeve van de redactie.
• volle medewerkingin het breed etaleren van de brede kwaliteit van de
haptonomie.

•

de maatschappelijke functie ervan duidelijk onder de aandacht brengen.
inzetten van persoonlijke deskundigheid/ belangstelling in uitwerking
nieuwe ideeën.

Hieruit kristalliseren zich de volgende 'kwaliteiten' die ik wil bewaken:
• transparantie bevorderen,
• in levende verbinding met elkaar staan,
• bereidheid tot daadwerkelijke inzet,
• respect voor controversiële betrokkenheid,
• verbinding metwaarje persoonlijk voor staat.

Dankzij hun (het bestuur) goede voorbereiding zijn alle aanwezigen in
staat geweest op een ontspannen wijze en in een plezierige sfeer echt aan 't
werk te gaan. Na een onderlinge kennismaking, resulteerde dit in het concreet uitwerken van een gezamenlijk fundament, waarop de gehele vereniging in alle vrijheid het komend jaar in alle opzichten verder kan bouwen.
De volgende vijf kwaliteiten namelijk zullen in 1998/1999 het (voorgenomen) denken en handelen van de vereniging in al haar geledingen gaan
bepalen: brede visie en durven doorbreken, bereidheid, fris-schoon-opgeruimd, voortdurende beweging en heldere communicatie.
Aansluitend ging het gezelschap in informele sfeer gezellig aan tafel, aangevuld met genodigden door het bestuur, waaronder enkele oud-bestuursleden. Op hartelijke wijze bleek mij, dat het estafette-stokje in handen was
gekomen van een nieuwe ploeg, waartoe ook U behoort!, die nu zo z'n start
maakte op eigen wijze onder een scherp geformuleerde eigen kwaliteit.
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Verenigingsnieuws
Het nieuwe bestuur van de Nederlandse
Vereniging voor Haptonomie

Van links naar rechts: Esther Snijder, Nout van Poppel en Els Boon.
Foto: Jan Kok.

Esther Snijder
Ik ben 41 jaar, parttime werkzaam als haptotherapeute en geruime tijd lid
van de Nederlandse Vereniging voor Haptonomie. Sinds 3 maanden ben ik
secretaris van het dagelijks bestuur van de Vereniging. Aanleiding om me
beschikbaar te stellen voor een bestuursfunctie was de alarmhrief die het
vorige bestuur had rondgestuurd. Het ging mij aan het hart dat de vereniging met opheffing bedreigd werd, alleen omdat er geen bestuur was.
Voordat ik de telefoon pakte om Joost Leonhard te bellen, ben ik nog wel
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even voor mezelf nagegaan in hoeverre ik me liet leiden door de bekende
en beruchte 'redder in nood' gevoelens. Maar dat was het toch niet alleen.
Ik ervoer het ook als een kans: een kans om me actief in te zetten voor de
haptonomie en de mensen die zich ermee bezig houden. Tevens zag ik het
als een kans om andere kwaliteiten van mezelf te ontwikkelen.
Wat ik graag zou willen bereiken is een levendige vereniging met onderlinge communicatiel discussie en openheidl waarin het gedachtengoed van de
haptonomie duidelijk herkenbaar is.
Bekendheid ook naar buiten toe, dus niet alleen bij haptotherapeuten of
haptonomisch werkenden, vind ik belangrijk. Ik zie voor de vereniging een
belangrijke rol weggelegd bij het uitdragen van de haptonomie.
Ik weet nog niet hoe ik dat met het bestuur ga vorm geven. Eerst moeten
we nog wennen aan elkaar, ingewerkt raken in lopende zaken en in reeds
bestaande beleidsplannen.
Ik vind het fijn Om te merken dat het contact dat we met elkaar hebben
goed en vlot verloopt en dat we openstaan voor elkaars ideeën. Tot voor
kort kende ik Els en Nout immers nog nietl maar vanaf het eerste moment
heb ik het gevoel dat we er met elkaar iets moois van gaan maken.

Groeten Esther Snijder
Nout van Poppel
Ik ben de nieuwe voorzi tter van jullie vereniging. Ik zal me eerst even voorstellen en daarna kort uiteenzetten waar ik binnen mijn voorzitterschap
persoonlijk en voor de vereniging op uit ben.
Ik ben 37 jaar en woon 15 jaar in Amsterdam. Sinds drie maanden woon ik
samen met mijn vriend Sybo. Mijn studie geneeskunde heb ik afgerond in
1989. Als arts heb ik sindsdien veel in de psychiatrie gewerkt. Werkzaam
als arts-assistent werd ik vaak erg moe van de enorme wisselende stemmingen en het gedrag van patiënten en ben ik op zoek gegaan naar een manier
van supervisie die mij gemakkeli jker met deze wisselingen zou leren omgaan. En in de haptonomische begeleiding heb ik die steun weten te vinden. Met name het invoelen en meebewegen met de ander en het daarin
bewaken van mijn - ook fysieke - grenzen hebben mij veel meer werkplezier gegeven. Gezien het verrassende resultaat van de haptonomische begeleiding heb ik van 1989 tot 1991 de alfa-opleiding in Doorn gedaan. Vanuit deze achtergrond heb ik in de somatische geneeskunde en in de aidshulpverlening de haptonomische fenomenen toegepast in het lichamelijk
onderzoek en in de gespreksvoering. Binnen mijn werk als arts in de acute
psychiatrie gebruik in de haptonomie als agressie-regulatie.
Momenteel zit ik in het tweede jaar van de haptotherapieopleiding van
Synergos in Amersfoort. Ik heb bewust voor deze opleiding gekozen omdat
zij zich naast de haptonomische begeleiding van individuenlook expliciet
toeleggen op het trainen van groepen en ondersteunen van bedrijven.
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Ik ben nu op een punt gekomen dat ik me naast mijn werk als arts, meer
wil toeleggen op haptonomische begeleiding. Daartoe heb ik per 1 september van dit jaar mijn 4-daagse baan als arts in de aisdhulpverlening stop
gezet en heb ik mijn eigen bedrijf: 'The Finishing Touch' opgericht. Ik richt
me daarbij op individuele en groepsgerichte coaching en training binnen
de gezondheidszorg en het bedrijfsleven. Met deze stap hoop ik dat min
kwaliteiten meer en meer tot uiting zullen komen.
Als voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Haptonomie zie ik ook
grootse mogelijkheden. Enerzijds ben ik er persoonlijk op uit om mijn leiderschap verder te ontwikkelen en mij volop haptonomisch te laten inspireren. Anderzijds zie ik voor de vereniging in zijn geheel en met name voor
de actieve leden mij zeJf als een richtinggevende inspiratiebron.
In het kort komt mijn visie op de toekomst van de NVH erop neer dat zi jvoor alle leden - een vereniging van onderlinge uitwisseling en bekrachtiging is en zal blijven.
Mijn persoonlijke belangstelling gaat, in tegenstelling tot de Vereniging
voor Haptotherapeuten, uit naar het verder onder de aandacht brengen
van de ongekende mogeli jkheden van het werken op haptonomische basis
binnen een basisprofessie. Verder vind ik het van belang dat jullie mijn
algemene standpunt betreffende vrijwilligerswerk weten. In het vele vrijwilligerswerk wat ik reeds gedaan heb en aangestuurd heb, ging en ga ik er
vanuit dat vrijwilligerswerk je uiteindelijk meer oplevert dan dat je erin
stopt. Dus ik ga er veel energie in stoppen en er dus ook veel voor mezelf
en zeker ook voor anderen uithalen!
ik verheug me erop jullie - op welke wijze dan ook - te ontmoeten.

Metgroet, Nout van Poppe'Els Boon
In 1983 ben ik begonnen met de alfa-opleiding in Rotterdam en sindsdien
ben ik me met haptonomie blijven bezighouden. Naast allerlei opleidingen
en cursussen die ik heb gedaan, ben ik 4 jaar actief geweest in de voorbereidingscommissie van de Nederlandse Vereniging voor Haptonomie. (NVH)
Mijn eerste reactie op de 'brandbrief' van het vorige bestuur was deze brief
terzijde leggen en doorgaan met waar ik mee bezig was. In eerste instantie
was ik niet geprikkeld om in actie te komen. Ik had geen zin om de boel te
gaan 'redden.'
In tweede instantie ben ik serieus gaan nadenken over wat het voor mij zou
kunnen betekenen om een bestuursfunctie te bekleden en wat ik zou willen met de NV H. Toen werd het interessant en heb ik me aangemeld als
kandidaat.
Als belangrijke taken van het bestuurslid/penningmeester zie ik beleid maken, contacten onderhouden en ontwikkelen tussen het bestuur en de
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commissies onderling en uiteraard verantwoordelijk zijn voor de financiën
van de vereniging.
De uitdaging is dat ik in deze functie de mogelijkheid heb om deze kwaliteiten te ontwikkelen.
Verder lijkt het me fantastisch om het voor elkaar te krijgen dat de NVH en
de VVH gaan samenwerken. Ik heb nog geen concreet plaatje van hoe dat
eruit zou moeten zien en heb niet de illusie dat dit simpel is, maar ik ga me
ervoor inzetten.
Vriendelijke groet, Els Boon

Verslag ontmoetingsbijeenkomst
Zaterdag 7 november j.I. is er door het dagelijks bestuur een ontmoetingsbijeenkomst georganiseerd voor alle commissieleden, het bestuur, het
ambtelijk secretariaat en de redactie-adviesraad.
De gedachte achter deze middag was om nader kennis met elkaar te maken. Ook was het de bedoeling om het plezier in het vrijwilligerswerk voor
de vereniging te vergroten, zodat de energie, die erin gestoken wordt, er
ook dubbel en dwars weer uitgehaald wordt.
Om hierover met elkaar in gesprek te komen hebben we enkele aandachtspunten onder de loep genomen . Deze zijn:
• wie doet wat en waarom
• verloopt alles voor jou naar wens; waarmee en hoe kunnen we elkaar
hierin ondersteunen
• hoe wil je dat jouw commissie eruit ziet en vind je dat terug; wat zou je
eventueel veranderd willen zien
• vind je jouw ideeën terug in het profiel van de vereniging; waar zou je
accenten willen geven.
Het is een verhelderende en inspirerende middag geworden met lijfelijke
intermezzo's. Een ieder had d e ruimte om zijn\haar persoonlijke verlangens en kwaliteiten in te brengen op zowel individueel niveau als op commissie en verenigingsniveau. Ook zijn de taken aan bod gekomen , die je uit
hoofde van je functi e wel moet doen, maar waar je tegenop ziet of waar je
een hekel aan hebt. Ik vond het heel mooi om te zien, hoe openhartig er
gesproken werd en hoe vanzelfsprekend er hulp of steun van anderen
kwam.
Zo is er bijvoorbeeld door een penningmeester een concrete afspraak gemaakt om niet meer alleen aan het financiële jaarverslag te beginnen. maar
om dat onder het genot van een glas wijn samen met een ander ho'
' n,
di e dan haar eigen werk mee neemt.
Het verloop van de middag heeft onder meer geresulteerd in het formuleren van kwaliteiten, die een ieder in zijn commissie graag wil terugzien en
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dus ook wil inbrengen . De commissies en het bestuur hebben elk 5 kwali-

teitsdoelen voor zichzelf vastgesteld en gezamenlijk gekozen voor de top 5
van de vereniging. Hier volgen ze:
De corltactconl1nissie werkt vanuit:
• tijd zat, • uitstraling, • voortdurende beweging, • verbondenheid, • inspiratie.
De redactie-commissie werkt vanuit:
• transparantie bevorderen, • in levende verbinding met elkaar staan, •
bereidheid tot daadwerkelijke inzet, • respect voor controversiële betrokkenheid, • verbinding met waar je persoonlijk voor staat.
De voorbereidingscommissie werkt vanuit:
• bereidheid, • tijd, • inspiratie, • uitdragen, • aanwezigheid.

Het dagelijks bestuur werkt valluit:
• waardering, e efficiëntie, • heldere communicatie, • fris, schoon en opgeruimd, • brede visie, durven doorbreken .

En als klap op de vuurpijl de 5 kwaliteiten van de Nederlandse Vereniging
voor Haptonomie:e brede visie, e durven doorbreken, e bereidheid, fris
schoon en opgeruimd, • voortdurende beweging, • heldere communicatie.
Door deze bijzondere middag en door het formuleren van de kwaliteiten is
het mogelijk geworden om met elkaar vitaliteit in onszelf, in de commissies en in de vereniging le houden. Ik vond het ontroerend om te merken
hoeveel positieve energie en bereidheid een ieder meebracht. De besturen
en commissies van onze vereniging bestaan blijkbaar uit mensen, die elkaar en de haptonomie een warm hart toedragen en die met liefde daar tijd
en energie in willen steken.

Namens het bestuur en met vriendelijke groet,
Esther Snijder
Het bestuur
van de Nederlandse Vereniging voor Haptonomie
wenst haar leden, hun naasten en
geliefden een fantastisch
1999!
met daarin terug te vinden:
brede visie, bereidheid, frisheid,
voortdurende beweging en
heldere communicatie.
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Voorbereidingscommissie
Met de eerste lezing over het thema 'ethiek' op 28 oktober heeft Mia van
Luttervelt voor een inspirerende avond gezorgd. Het verslag vind je elders
in dit nummer. Ze heeft voor de pauze het begrip ethiek voor ons van vele
kanten belicht in een gedegen verhaal. Na de pauze ontstond er aan de
hand van een aantal stellingen een levendige discussie. Hoe ethisch gaan
we met het vak haptonomie om, hoe ethisch gaan we met elkaar als colle-

ga's om en hoe zit het binnen de vereniging? Er was veel betrokkenheid bij

het onderwerp en maar beperkte tijd, zodat er aan het einde van de avond
vanuit de zaal het initiatief werd genomen om met een groep mensen
verder te praten. Daar zijn inmiddels drie avonden voor gepland.
Met de volgende conferentieavond hopen we weer het nodige stof te doen
opwaaien.

Deze avond, op donderdag 28 januari, gieten we in de vorm van een fo-

rum.
In het forum zullen ook mensen van buiten de haptonomiewereld zitting
hebben (onder andere iemand van de inspectie van volksgezondheid). We
willen vanuit casussen een wisselwerking tussen het forum en de zaal

bewerkstelligen . Alle leden zullen via de uitnodiging de mogelijkheid
krijgen om een casus in te brengen. Hou de datum alvast vrij in je agenda!
De derde avond, op woensdag 24 maart, zal er een lezing over ethiek vanuit spiritueel perspectief gegeven worden.

In de workshop op zaterdag 29 mei zal sexualiteit binnen het kader van
ethiek aan bod komen. Verdere informatie zal in de uitnodigingen staan.
Verder wenst de Voorbereidingscommissie alle lezers een rustige afronding
van dit jaar en een inspirerend begin van het volgende jaar.
Ingrid Moonen I voorzitter
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Overzicht van artikelen uit Haptonomisch
Contact 1)
1989
HC-l
Het Hoge Woord, W. Pollman·Warden ierj Over Vrijheid van Meningsuiting,
Mia F.w. van Luttervelt.
1990
HC-2
Wie weet wat voelen is?, Els de Graaf; Over affectiviteit en effectiviteit, Mia van
Luttervelt.

HC-3
Le toucher fait la tnllsiquel Overwegi1lgen over 'haptonomisch toetsen', Emiel
Vermeulen; Betekenis van de vrije wil bij Spinoza, Mia van Luttervelt.

HC-4

Filosofische aantekeningen bij de haptonomie (1), Douwe Tiemersma; We shall
overcome, Mia van Luttervelt.
HC-S
Terugblik, door de oud-voorzitter van de vereniging, ter ere van 5-jaar
NVvH; Filosofische aantekeningen bij de haptonomie (2), Douwe Tiemersma;
Over vrijheid van meningsllitil/g (2), Mia F.W. van Luttervelt.
1991
HC-l
Lezingen gehouden op het Ie lustrum door: Dorus Gerritse, Anne-Jan van
Minnen, Emiel Vermeulen; Belangenbehartiging en beroepsbelal/genbehartiging, Mia van Luttervelt.

HC-2
Filosofische aantekeningen bij de haptonomie (3), Douwe Tiemersma; Gevoel en
Huid, Leo van Buchem; Adem - Emotie - Beweging, J .A. Noske-Fabius.
HC-3
Het aftasten van grenzen, jan van de Broek en Maud jansen; Casusbeschrijviug, jan van de Broek.

Indien 1.1 geïnteresseerd bent in een artikel dan kunt u een briefje schrijven naar lllgrid Ram,

/. Catsstraa t 40, 12 15 EZ Hilversllm. Ukrijgt danliettijdsclirift en/o(artikel (met rekening)
tegen kostprijs toegestuurd.
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HC-4
Grenzen aan de Haptonomie, Otto Huizingai De mens die ik beu, Hylkia Glassj

Sociale intimidatie, Mia F. W. van Luttervelt.

1992
HC-l
De hand geven, Dorus Gerritsei Mijn ervaringen met haptonomie, Joke
Heg-Hoogeboom; Professionalisering, Mia van Luttervelt.
HC-2
Haptonomie in Nederland, Een onderzoek naar verschillende opleidingsmoge-

lijkheden, Ton Bergman.

HC-3
Het kind als heel-meester, Een artikel over zwangerschapsbegeleiding door

Willy Bakens;
HC-4
Gelieve aan te raken, Een onderzoek naar Haptonomie, door Manolya Aydagül; Meer licht op faalangst, Verslag van een lezing door Ton Bergman.

1993
HC-1
Tederheid, Een artikel van Dorus Gerritse.

HC-2
Sporters zijn leuk om mee te werken, Ruud Overdijk interviewt Peter Zwiers;
Haptonomisch Woordenboek (1), Haptonomie, Dorus Gerritse.
HC-3 (themanummer)
Dissociatie en MPS, Een artikel van Otto Huizinga over dissociatie en
Multipel Persoonlijkheidssyndroom, en zijn inzichten omtrent de hulpverlening hierbij; De behandeling van vaginisme, Achtergronden en behandelmethoden beschreven door Drs. P.I.I.M. Douqué, psychologe en sexuologe;
Het is gewoon gebeurd, Verhaal van een man die zijn dochter heeft misbruikt; Haptonomische begeleiding na sexueel misbruik, Het verhaal van een
cliënt en van haar therapeut; De grenzen vatJ affectiviteit, intimiteit ell sexualiteit binnen de beslotenheid van het gezin, Rob van Rees schrijft onder andere
over de aanrakingsregels binnen zijn praktijk; Haptonomisch Woordenboek (2), Het affect, Dorus Gerritse.
HC-4
Ont-dekken van allgst, Een casusbespreking door Marga Nelis-Smali Hou me
vast, Annemarie Kok schrijft over wat haptonomie voor haar heeft betekend; Haptonomisch Woordenboek (3), Beyestiging, Dorus Gerritse.
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1994
HC-l
Mijn ervaringen met de haptonomische begeleiding van Anuemarie Kok, Gila
Edler schrijft over haar ervaringen; Netwerken kUil je leren, Mia van Lutter·
velt schrijft over Netwerktraining en de Nederlandse Vereniging voor Haptonomie; Haptonomisch Woordenboek (4), Tasten, Dorus Gerritse.

HC-2
Omgaan met aanrakillgsangst, Ton Bergman interviewtjos Veldmani Over de
afkeer van aangeraakt te worden, Dorus Gerritse bespreekt de fenom enologie
van de afkeer voor aanraking; Haptonomisch Woordenboek (5), Lust,
Dorus Gerritse.

HC-3 (themanummer 'Professionalisering')
De eerste Lood;es, Mart Blokland; Professionalisering (2), Mia van Luttervelt; Wie bewaakt de haptonomie?, Dorus Gerritse; Professionalisering: op zoek
naar de harde kern, Dieneke Nayé; Over taligheid gesproken ... met A/me-fall vall
Minnen, Interview door Ton Bergman en Mart Blokland; Haptonomie en
religie, Peter Zandvliet; Haptonomisch Woordenboek (6), Liefde, Dorus
Gerritse.

HC-4
Heeft llaptonomische zwa/lgersc/lapsbegeLeiding effect? , Uitslag van een onderzoek, Dympf van den Boom; Waarom de basis-opleiding in de haptonomie?,
lady van den Brink; Haptonomisch Woordenboek (7), Effectiviteit, Dorus
Gerritse.

1995
HC-l
Haptonomisch woordenboek (8), 'A an-' in aanraken, aanwezig zijn en aanzi;n, Dorus Gerri!se; Ervarillgell uit de prakti;k.
HC-2
De pLaats van haptot/lerapie in de gezolldheidszorg, Catholijn te Wechel; verslag van een beta-scriptie; Wetenschappelijk denken, professionaliteit en diversiteit, Duo Huizinga; Belevingen, Moene; ervaringen met haptotherapie; Op
eigen benen, Renske Althuisiusj ervaringen met haptotherapie; Haptonomie
olldersteboven, Tejo van Schie; haptonomie in Australië; Haptonomisch
Woordenboek (9), Aall-zi;1l (2), Dorus Gerritse.
HC-3
Haptotherapie binnen de hartrevalidatie, Bart Smit vertelt over zijn werkzaamheden in het Zeehapspitium te Katwijk aan Zee; Help elkáár, dat heLptecht!,
Een interview met Colette Chardon door Patrice Molnár; Ervaringen uit de
prakti;k; Haptonomisch woordenboek (10), AanrakelI, Darus Gerritse.
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HC-4 (Themanummer 'Haptonomie en kinderen')
Mijn weg 'naar Rome', Nel Bartlema schrijft over haar motivatie voor dit
themanummer en over haar werk met gehandicapte kinderen.; Anlle-MaaÎke en .... F/orian, Interview met ouders over haptonomische zwangerschapsbegeleiding, door Ingrid Ram; Rustig welkom - welkome rust, Leona van Laak
beschrijft een haptonomische zwangerschapsbegeleiding; long geleerd ... ,
Roos Ferdinandus schri jft o .a. over wat er zo moeilijk is aan het werken
met kinderen; 'Zo, dus u komt voor de beentjes', Ethische vragen, kritische
opmerkingen bij het werken met kinderen van 0 tot 2 jaar, door Gert
Bouwman; En ie bliift er zo iong bii, Interview met Saskia Taat door Nel Bartlema; Haptotherapie met zwakzinnige kinderen, Peter Wester, psycholoog,
probeert met zijn werkwijze zwakzinnige kinderen weer het gevoel te geven dat ze er mogen zijn; Psychomotorische therapie enlJaptonomie met kinderen, Margriet Wi11ems schrijft over haar ervaringen met kinderen op een
Medisch Kleuterdagverblijf; Meegaan op de stroom, Interview met Anja de
Bruijne door Ingrid Ram; Tippe, tippe, tappe, tappe ... Logopedie met gevoel,
Interview met Oick van Peer door Nel Bartlema en Ingrid Ram; Haptonomisch Woordenboek (11), Aanraken (2), een adapterend gebeuren, Dorus
Gerr itse.

1996
HC-I
Haptotherapie bij Dissociatie problematiek, Artikel van Otto Huizinga; Interview van Ton Bergman 11Iet Bouwman en Partners en een verslag van een deelnemer aan hun cursusweek; Haptonomisch Woordenboek (12), Aanraken
(3)', Oorus Gerritse.
HC-2
Academie lleTstructureertopleidillgsprogramma, Een interview met Els de Graaf
over de vernieuwingen binnen de Academie te Doorn; Professionalisering
NVH periode 1995 - 1999, loost Leonhard, voo rzitter van NVH; Opil1ie,
Ruud Overdijk over 'Opleidingen in de haptonomie'; Haptonomisch
woordenboek (13), Aanraken (4), een bevestigend gebeuren, Dorus Gerritse.
HC-3
Ik dacht dat het voorbii was, Een cliënt vertelt over haar begeleiding voor de
geboorte van haar dochter; Terugblik op de begeleiding, Mart Blokland.
HC-4
Bewegen en bewogen worden, Ingrid Ram in gesprek met Frans van Nieuwrnegen; Denken over voelelI, Commentaar van lady van de Brink op de alfaopleiding te Doorn; Is haptotherapie toegankeliik voor weteuschappeliik onderzoek?, Een mogelijkheid om het effect van haptotherapie te evalueren.
Haptonomisch Woordenboek (14), Aanraken, de afkeer van het aangeraakt
worden, Oorus Gerritse
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1997
HC-l
Jll naam van het kind, verslag van een studiedag, Ingrid Ram; Charter van de
affectieve rechten vall lIet jonge killd; Het miskeIlde kind ill ol1Szelf, Ton Berg-

man bespreekt het boek van Gaby Stroeeken; Haptonomisch woordenboek
(J 5), Haptonomie: een levensbeschouwelijke keuze; Afstand en nabijheid ill
l1et pastoraat, afstudeerscriptie voor theologie; Beetje bij beetje vaugt ze minder bot, scriptie over hulpverlening van vrouwen met anorexia.

HC-2
Aanraken en nabij zijn, Marie de Hennezel schrijft over het omgaan met
terminale patiënten, vertaald door Ingrid Ram.; Er is maar één gevoel: pijn,

interview door Mart Blokland met Christien rl'Hoore, een haptotherapeute
die ervaring heeft met rouwverwerking; Bob, een interview door Mart Blokland met Esther en Frans Maas, ouders die een kind verloren hebben; Boekbespreking, Ton Bergman bespreekt: 'Intieme dood', van Marie de Hennezelj
Kort overzicht van ki1lderboeken die over doodgaan handelen; Haptonomisch
woordenboek (16), de Basis (1) Hara, de voorloper van het kardinale begrip
basis
HC-3

'HaptotlJerapeut is een beroep', een interview met Monique van Bilderbeek,
directeur van het Instituut voor toegepaste Haptonomie te Berg en Dalj
'Haptonomie is een goed produkt', een interview met Jeroen Hendriks, direc·
teur van de Academie voor haptonomie en kinesionomie te Doornj Denken
over voelen, een verslag van het onderzoek naar haptotherapie van de VVH;
Haptol1omisch woordellboek (17), De Basis(2) - Overeenkomsten en verschillen met 'hara'.
HC-4

Haptotllerapie ell Samonas Klanktherapie, Ger Cremer, haptotherapeut, legt
een verbinding tussen haptotherapie en Samonas klanktherapie; Filosofie
efl bevestigend aanraken, Pieter Verduin bespreekt de doctoraalscriptie tiloso·
tie van Mia van Lutterveltj Denken over voelen: eell onderzoek rond lJaptotherapie, uitgebreid verslag van het onderzoek naar haptotherapie, uitgevoerd in
opdracht van de VVH; Haptollomisch woordenboek (18), Dorus Gerritse met
de derde aflevering over 'de basis'.
1998
HC-l

Wie niet horen wil moet maar voelen, Ger ererner schrijft over de Samonas
Klanktherapie in relatie met haptotherapie (deel 2); Haptollomiscll Woordel1boek (19), Dorus Gerritse over: 'Het menslijk lichaam.'
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HC-2

Denken over voelen: Veranderingen in het IiclJaamsbeeld, in het kader van haar
afstudeeronderzoek schrijft Marjolein van Zoelen een vervolg op het artikel
van december '97, over het lichaamsbeeld bij haptotherapiec1iënten; Haptonomisch woordenboek (20), de ander en ik - het appèl van de ander, Dorus
Gerritse; Nabijheid als spirituele uitdagil1g over afstand en nabijheid in spirituele zin, Heiko Jessayan doet verslag van de lezing van Han de Wit; Haptonomie en Management, Anja Muller interviewt Petra Bouwman.
f

HC-3
Zingeving, interview met Gert de Jong, werkzaam bij Slachtofferhulp;
Happy-end, overpeinzingen rond het thema: 'gelukkig worden', Lex

Zöllneri Boekbespreking, 'Het lichaam als verhaal,' afstudeerscriptie van
Dieuwke Talma; Haptonomisch woordenboek (21), Dorus Gerritse over: 'haptische ruimte.'
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(advertentie)

Belangrijk nieuws voor
oud-cursisten en cursisten van de Academie
Deskundigheidsbevordering
"Eigenheid in Contact" op 2 en 3 februari 1999.
(Minimaal een basisople iding in de hapto no mie)

Gericht op een verdere ontwikkeling van inzicht en

vaardigheden met betrekking tot de toepassing van haptonomie binnen uw werksituatie.

Doelstellingen:
•

op een praktosche wi jze ontdekken en ervaren van de karakteristieken in het contact met de ander
• onderzoeken van de beweging en de aanraking
• e rvaren van het verwoorden van gevoelens
Docenten: Jan van den Broek en Barbara van Ruitenbeek.
Kosten : f395,-

Workshop Psychodrama op 22 en 23 januari 1999
Vrij e insch rijving voor geïnteresseerden die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en het welzijnswerk

Psychodrama is van oorsprong een groeps-psychotherapeutische methode die therapie em drama combin eert. Door middel van spontane
spelsituaties worden gedachten en gevoelens, fantasieën en dilemma's

concreet en (be)gri jpbaar gemaakt.
Docente Marleen Vangrinsven. Kosten: [295,-

•

•

Aanbod nascholing haptotherapeuten
Intimiteiten nabij/leid, door Mieke de Wolf en Dieuwke Talma op 14
en 15 december 1998. Kosten:f395,lEen kijkje in de Keuken/ casuïstiekdag met Rona Id jansma op
woensdag 6 januari 1999. Kosten:f250,Aanbod nascholing haptotherapeuten en

haptonomische zwangerschapsbegeleiding.
•

I

Water' door Jan van den Broeke en Roos Ferdinandus op 29 januari

van 19.00 - 22.00 uur en zaterdag 30 januari 1999 van JO.OO - 16.00
uur. Kosten f295,Heeft u interesse? Bel dan voor meer informatie met:
Academie voor Haptonomie en Kinesionomie

Jan Ligthartlaanl, 3941 BG Doorn
tel: 0343-515178 fax: 0343-518158
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AGENDA 1999

JANUARI
25

28

MAART
24

APRIL
21

MEI
29

PLAATS

ACTIVITEIT

TIJD

Regentesselaan 21, te
Amersfoort

oefenavond haptonomie
opgave en info: 0334638817 (opl. Peter
Zwiers)
conferentieavond
(zie VC)

19.30 uur
ook op:
16/3;
18/5
19.30 uur

St.dsk.steel
Oud.en te
Utrecht

conferentie. vond (zie
VC)

19.30 uur

St.dsk.steel
Oud.en te
Utrecht

cont.ct.vond: ethiek levenskunst.

St.dsk.steel
Oud.en te
Utrecht

workshop

Stadsk.steel
Oud.en te
Utrecht
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De redactie
van Haptonomisch Contact
wensthaarabonnee~

prettige feestdagen
en
een beweeglijk 1999!
Om met Virginia Satir (Menselijke Contacten, uitg. H. Nelissen/Baarn)
te spreken:

Leefde vijfvrijheden!

(De vrijheid om te zien en te horen wat hier is en niet wat hier zou moeten
zi jn, of was, of zal zijn.
De vri jheid te zeggen wat men voelt, denkt en niet wat men hoort te zeggen.
De vrijheid te voelen wat men voelt en niet wat men voelen moet.
De vrijheid te vragen om wat men graag wil hebben en niet altijd te wachten op toestemming

De vrijheid risico's voor zichzelf te nemen en niet alleen maar te kiezen
voor 'veiligheid' zonder ooit in beweging te durven komen.)
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Nederlandse Vereniging voor Haptonomie

~
Aanmeldingsformulier'

Naam

Vrouw / man

Adres

Geb. datum:

Postcode

Plaats:

Tel. werk

Privé:

Meld zich aan als:
o lid

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

o belangstellend lid (Mensen of rechtspersonen, die zich als zodanig aanmelden bij het bestuur.)
Huidig beroep
: dienstverband/zelfstandig/groepsprakti jk
Gevolgde beroepsopleiding(en):
Gevolgde opleiding(en) in de haptonomie
Basisopleiding Haptonomie
: Ja I Nee
Indien ja, welke opleiding
In welk jaar heeft u dit afgerond: 19 ..
Opleiding tot haptotherapeut : Ja I Nee
Indien ja, welke opleiding
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 tijdschrift en bedragen fI50,- voor 1998. (Onder voorbehoud) Wilt u met betalen wachten totdat u een accept-giro toegestuurd krijgt.
Datum:
Handtekening:

2)

Dit formulier kunt u opsturen tiaar: Secretariaat NVH. De Otter 29, 74 14 HZ, Deventer.
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De Nederlandse Vereniging 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 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 samenkomst in het kader van lezingen, werk-, studie-, ervarings- en gegevensuitwisse ling;

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. Oe 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: Eddy Hendriks, tel: 033-4950584.
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 Esther Snijder, tel. 020-6710761. Voor finandële zaken kunt
u contact opnemen met de penningmeester Els Boon, tel: 020-6831087

De kosten van het lidmaatschap, (wijzigingen voorbehouden) inclusief de
toezending van Haptonomisch Contact bedragen /150,- per jaar. De toegang tot de meeste activiteiten is voor leden gratis. Voor workshops e.d.
wordt een aanvullende bijdrage gevraagd.
Alle correspondentie die niet te maken heeft 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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