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Namens de redactie
De vereniging is weer in volle beweging. Zo kunt u ondermeer lezen dat de

Contactcommissie een andere opzet heeft gekozen en van plan is een symposium in 2000 te organiseren.
De Voorbereidingscommissie heeft onlangs een forumdiscussie gehouden
over ethiek en haptonomie en ondanks het feit dat het een lang verslag is
geworden, hebben we er toch voor gekozen het helemaal op te nemen van·

wege het belang van het onderwerp.
Het artikel 'Vanzelfsprekend' door Thoma van der Peet geeft aan de ene
kant aan hoe je, vanuit de haptonomie, naar mensen die stotteren kunt
kijken en aan de andere kant geeft het een kijkje in de keuken van het
Scholingscentrum voor Toegepaste Haptonomie te Bemmel. Deze haptonomieopleiding was ons nog niet eerder bekend en als het aan ons ligt zult
u er binnenkort meer over horen.

Dat we van kinderen een hoop kunnen leren blijkt uit het artikel van Catolijn te Wechel. Kinderen kunnen goed aan-zijn, als wij ze de kans geven.
Dat doet me denken aan Dorus Gerritse, die in zijn haptonomisch woordenboek het laan-zijn' beschrijft als de authentieke vorm van menselijk
zijn.
Aan-dacht voor mensen die aan-zijn is dan ook niet moeilijk op te brengen . Met aan-dacht zet je de tijd stil. En als je tijd niet tot vijand maar tot
vriend maakt, zou leven dan niet eenvoudiger worden?

We hopen dat u dit tijdschrift weer met plezier zult lezen. Zoals u weet stellen we alle reacties op prijs. Als u daarvoor de wandelgangen wilt gebruiken dan kan dat ook en wel het beste op 1 april, (dit is geen grap!) tijdens
de algemene ledenvergadering van de vereniging.

Ingrid Ram

z

llaptonomiscli Contact, let jaargang 1999,

IIr.

1

o.p
f\

H
W Ca
im rc
La hie
um f
an
s

Vanzelfsprekend

Thoma van der Peet

Het hiemaast gep laatste
artikel is oorspronkelijk geschreven en deels gepubliceerd in de bundel: 'Impressie

en expressie van het Haptonomiscll Handelen,' onder

redactie van , . de Haan, M.
ter Horst en A. Kien/lOrst, in
samenwerking met het SclIO-

Ungscentrum voor Toegepaste
Haptonomie (5. T.H.) te Bem-

mel.
Deze bundel is aangeboden
aan de Heer Kiek Zeydner in
mei 1997 voor z ijn grote
j"zet om de authentieke
haptonomie vann te geven en
in de scholhlg van zijn aIrsi-

sten de haptonomische beginselen en fenomenaliteit tot
uitdrukking te brengen ;n
persoonlijk leven en in hun
beroepsuitoefening.
Th. C. ,. van der Peet

Het is donker in de zaal. Alleen het podium
is iets verlicht. Daar staat een stoel, midden
op het toneel. De deur gaat open en Elisabeth komt op. Ze heeft een blaker in haar
hand met een brandende kaars erop die
haar gezicht zacht verlicht. Ze sluit de deur
en loopt dan zachtjes naar voren naar de
stoel. Ze gaat zitten en pakt een papier. Ze
licht zichzelf bij met de kaars terwijl ze
voordraagt (1):
Voorhern
Zo schijnt de zon op de wereld

die zo door haar wordt verlicht.
Zo schijnt nu uit mijn ogen stralend licht}

schijnt zachtjes op jOllw teder gezicht.
De ogen} halfgeloken} zien amper mij nog aan.
De kaken trillend, van spanning dicht en open
gaan.

Je adem IlOger en hoger, als een vis zo llap je
en zel(s; oh climax, liefs te, ik maak geen grapje!
Een regen van druppels lIit je gesperde mond!
die nu van vorm verandert} hij wordt nu rond
en rond
gevormd om klanken uit te storten, m et horten
en stoten.

Oh mijn lief, hoe menig keer heb ik daarvan genoten!
Vol verwachting klopte mijn hart,
Wat mocht ik nu weer van je vernemen?
Ook al vertrekt je gezicht zo vreemdt zo heel raar.
Je blijft toch ... mijn lieve hakkelaar... stamelaar...
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Even is het nog doodstil in de zaal. Dan begint men te klappen. Elisabeth
staat op en wandelt weer zachtjes terug naar de deur op het toneel.
Is het cynisch zo over stotteren te praten? Of eufemistisch om zo'n ernstige

vorm van stotteren, hakkelen of stamelen te noemen? Elisabeth stottert
zelf al jaren, vroeger deed ze dat in een zeer ernstige vorm. Zij heeft dit gedicht gemaakt en vele keren, als lid van het stottercabaret IIGroen en geel",

voorgedragen. Ik kan me voorstellen dat ze een keer de behoefte heeft gevoeld het stotteren zoals hierboven te omschrijven. Eindelijk iemand die

stotteren niet afkeurt, er niet ongeduldig of boos om wordt, die er geen
raad mee weet of zich gegeneerd voelt, die zich niet afkeert, maar toewendt
en in liefde luistert naar wat haar spreker te vertellen heeft.

Ik voel de behoefte om woorden van Anna Terruwe (2) op te schrijven: "De
mens kan zijn wording slechts realiseren in relationeel participerend samen zijn met de bij hem horende waardenwereld. Ik spreek van 'waarde'

als het gaat om iets dat ik in mijn leefwereld aantref en dat mij spontaan
innerlijk beroert, mij innerlijk in beweging brengt en wel vanuit het welbehagen voelen in het aangetroffene. Het vermogen dat de mens bezit om
spontaan zowel ontvankelijk te zijn voor zijn waarden alsook daardoor
bewogen te kunnen worden, noem ik affectiviteit."
Zij vertelt daarna over de mens en zijn waardenwereld en hoe die mens de
relationele participatie met zijn waardenwereld alleen kan realiseren door

de niet te vervangen beleving van de bevestiging. Zij zegt: "Van bevestiging is sprake als ik aan elk ander mens authentiek gevoelde waardering
schenk, als ik de uitstralende schoonheid van de andere mens herken en

bejegen."
Hoe staat het in het gedicht van Elisabeth? 'lo schijnt nu uit mijn ogen
stralend licht, schijnt zachtjes op jouw teder gezicht.'
En een stukje verder: 'Vol verwachting klopt mijn hart. Wat mocht ik nu
weer van je vernemen?' Waardoor gaan die ogen stralen en het hart kloppen? Waardoor geniet ze?

Ik citeer nog een stukje van Mevrouw Terruwe (2): "Mijn affectieve bewogenheid, veroorzaakt door waardebeschouwing van de andere mens, straal
ik op mijn beurt naar de andere mens uit. Als ik nu op deze wijze de andere
mens laat voelen dat hij waarde voor mij heeft, dat hij voor mij iets bete-

kent, dat hij voor mij grond is voor respect, welbehagen en vreugde, dan
bevestig ik die mens. Deze bevestiging blijft in de andere mens niet zonder
gevolgen. De mens is zoals ik al zei, in zijn diepste zijn een relationeel par-

ticiperend wezen. Het kan daarom niet anders dan dat de zo aangelegde
mens de waardering van een ander mens ervaart als een fundamenteel

goed, waardoor hij dan ook fundamenteel bewogen wordt; hij ervaart in
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die waardering van een ander mens wat wij noemen zijn eigenwaarde. Die
fundamentele bewogenheid wordt door de gewaardeerde mens op zijn
beurt teruggestraald naar degene die hem waardeerde. En jij, jij bent voor
mij óók grond voor respect, welbehagen en vreugde. Dit gebeuren van wederzijdse uitstraling van waardering tussen mensen, is nu wat ik bevestiging heb genoemd."
Mensen die elkaar bevestigen ervaren in elkaars nab ijheid:
liJk mag zijn die ik ben,
ook met mijn fouten el/ gebreken
om meer en meer te mogen worden die ik ben
maar nog niet kan zijn .
En ik m ag het worden op mijn
wijze en op mijn uur. " (2)

Als alle ouders, omstanders en therapeuten zo het kleine kind, dat stotterverschijnselen vertoont, zouden ontmoeten dan zou er niet zo'n angst
groeien in het hart en de geest van dit stotterende mensenkind. Het zou
niet zo'n weerstand ontwikkelen, zich niet zo kwetsbaar gaan voelen en
niet zo'n diepe behoefte hebben aan die verlangde vloeiendheid.
Stotteren. Het is in de m eest eenvoudige vorm omschreven als: niet-vloeiendheid. Niet-vloeiend spreken gepaard gaand met spanning. Soms is dat
alleen fysiologische spanning maar meestal is er ook psychische spanning.
Het stotteren doet pijn en is zo de verwekker van verdriet en van depressiviteit of van boosheid e n agressiviteit. Je doet immers iets niet goed want
goed is "normaal": zoals iedereen spreekt. Zo bèn je ook niet goed als je
niet spreekt als iedereen.
De oorzaak van stotteren ? Na eeuwen onderzoek weten we het nog niet. Er
zijn wel vele theorieën over ontwikkeld. Zelf zou ik het willen omschrijven
als een probleem van openen en sluiten, allereerst in de mondmotoriek
maar ook diepergaand -en misschien is dät wel allereerst- in de spreker zelf.
'Vanzelfsprekend' was mijn titel. Ik spreek van mezelf, uit mezelf, door
mezelf, vanuit geloof in mezelf. Wat mevro uw Terruwe noemt: vanuit mijn
eigenwaarde, dat is het zelfvertrouwen waardoor ik letterlijk trouw blijf aan
mezelf.
Openen en sluiten - te kort of te lang - net niet op tijd, niet goed getimed.
Als ik daarnaar luister, kom ik bij de prosodische aspecten van het spreken.
Prosodie (3): leer van h et gebruik der woorden en lettergrepen in de versbouw van een taalj de leer van de klemtoon en de versmaten en volgens
Baale en Baale (4) de leer van de kwantiteit der lettergrepen dat is de tijdsduur van een lettergreep, de toon lengte. Prosodische verschijnselen heb-
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ben te maken met versnellen en vertragen, met intonatie en accenten, met
luid en zacht spreken, met veranderingen in de verstaa nbaarheid. Ze heb·
ben te maken met het muzische aspect van het spreken. Met de vloeiende,
melodieuze vocalisatie - de onderbouw van de stem - waar de gearticuleer·
de bovenbouw van de spraak overh een komt. Articulatie betekent letterlijk: geleding. Het uiteenvallen van de vloeiende klankstroom in geledingen, zo ontstaat de gearticuleerde spraak. De stem is echter de drager van
de affectieve informatie. Het ritme, de klank en de melodie van de stem
maken samen de 'taal' van de emoties (5).
In analogie met de ontwjkkeling van de spraak: eerst vocaliseren van uit het
affect en dan de gearticuleerde, betekenisvolle klanken erbovenop, zo zou
je kunnen zeggen eerst en primair voor alles: beleven en uiten vanuit de
gemoedstoestand en dan groeien de kennis en het denken erbovenop. Bei·
de moeten in evenwicht komen met elkaar. Dan wordt het .zich uiten van·
zelfsprekend. Helaas mag dat uiten zelden 'op mijn wijze en op mijn uur'
gebeuren, want er bestaat een doorsnee wijze en uur voor. Als het kind zich
niet "op eigen wijze en -uur" kan uiten, dan gaat het mis. Zouden we dur·
ven geloven in làgore (11) :

Diep in het hart aller dingen
sluimert de drang naar wording en groei;
Het zorgend verlangen dat zaad ontspruit,
dat knoppen ontbloeien,
dat bloemen tot vruchten rijper!.
In de waan mijn werk voltooid te hebben,
sliep ik vennoeid in
op het bed van mijn lediggang.
Toen ik die morgen ontwaakte,
vond ik mijn tuin in volle bloei.
Wachten en luisteren, binnen de warme omhelzing van aanzijn en met het
vertrouwen in de groeikracht van de ander, is een heel belangrijke grond·
houding voor de therapeut.

Stotteren, als probleem van zich openen en zich
sluiten
Zich openen en zich sluiten heeft professor doctor H.C. Rümke (6) uitgebreid beschreven in: "Divagaties over het probleem 'zich openen en zich
sluiten'," Hij heeft het daar ook over zich openen en sluiten in het menselijk contact. Hij schrijft dat in de waarli jke 'ontmoeting' er een reciproque,
bijna geli jktijdig, zich openen en sluiten is. Dat er in het werkelijke gesprek
een ingesteld zi jn is op elkaars zich openen en sluiten, een nauwelijks
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bewuste behoedzaamheid voor elkaars opengaan en daardoor wellicht
kwetsbaarder worden.

Bij de stotteraar die zijn gevoel als te diep belaagd ervaart, en zich afsluit,
komt het meteen tot uiting in de stem en spraak. Hierdoor ligt hij als het
ware "bloot" voor de ander. Hij doet al zijn best om door het gesloten zijn
in zijn geluidsgeving, heen te breken en verloochent zichzelf daarmee. Dat
roept dan achteraf schaamte en schuldgevoelens op. Je gevoelens onder
woorden brengen is meer dan alleen maar vertellen wat je denkt van iets of
iemand.

Op een cursusavond bi j Kiek Zeydner, was één van de onderwerpen: 'hechten en onthechten.' Mijn eerste reactie op zijn vraag: 'Wat is hechten voor
jou,' was: liefhebben. Dàt wat mijn zinnen streelt, waardoor ik geraakt
word in ogen, oren, mond en gevoel en wat als welgevallig en fijn wordt
ervaren. Vanuit welbehagen zoals mevrouw Terruwe zegt. Dat wil je dan

tot het jouwe maken. En de wijze waarop dat dan gebeurt, daarin schuilt
het grote gevaar. Als je je aan iets hecht in een mate en op een wijze dat je

het bezit, dan wordt dat wederkerig: wat ik heb, heeft mij ook in bezit. Het
ontneemt me een stuk vrij zi jn .

Gabriel Marcel (7) zegt het als volgt: "Deze dingen zijn voor mij niet alleen
uitwendig; het is alsof er tussen hen en mij een verbinding bestaat door
middel van het inwendige; we zouden kunnen zeggen dat ze me ondergronds raken, en juist naar gelang ik aan die dingen gehecht ben, springt

het in het oog dat zi j op mij een macht uitoefenen, welke zij juist aan deze
gehechtheid ontlenen en die tegelijk met deze groeit."
Hij gaat daar verder op door: "Onze bezittingen verslinden ons; en dit is
des te meer waar, vreemd genoeg, naarmate we werkelozer zijn tegenover

op zichzelf werkeloze voorwerpen, en des te meer onwaar naarmate wij op
meer vitale, meer actieve wijze gebonden zijn aan iets, wat als het ware de
grondstof, de voortdurend vernieuwde stof is voor een persoonlijke schep-

ping (laat het de tuin zi jn voor hem die verzorgt, de piano of de viool voor
de musicus). In al deze gevallen zouden we kunnen zeggen dat het hebben
niet meer neigt tot zelfvernietiging, maar zichzelf gaat verheffen, gaat omvormen tot zijn. Overal waar zuivere schepping is, wordt het hebben als

zodanig boven zichzelf uitgeheven of ook wel vervluchtigd binnenin deze
schepping zelf; de tweeheid van bezitter en bezeten voorwerp gaat ten onder in een levende werkelijkheid."

Hij denkt dan verder over pseudo-bezittingen zoals gedachten, meningen.
En hoe meer ik doe alsof mijn eigen denkbeelden en overtuigingen zaken
zijn die me toebehoren, hoe meer die denkbeelden en meningen, juist

door hun traagheid (of wat op hetzelfde neerkomt, mijn traagheid tegenover hen), een tLrannieke overheersing over mij gaan uitoefenen.
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Ik haal deze passage aan, omdat degene die stottert zich graag een ideaal
stelt, daar als het ware de slaaf van wordt, erdoor getiranniseerd wordt. Hij
hecht zich in de loop der tijden aan het idee: 'ik mag niet stotteren' of 'ik

moet het goed doen.'
Deze bezetenheid ontneemt hem aUe ruimte om creatief om te gaan met
zijn probleem, er zo van onthecht te raken en van binnenuit vanzelfspre-

kend te worden. Alleen zo komt er een waarde tot stand die hem innerlijk
beroert, hem innerlijk in beweging brengt en wel vanuit een ervaring van
welbeh agen en geluk. Zo heeft de vloeiendheid een heel andere waarde als
het hebben van vloeiendheid. Dat laatste is gericht op effectiviteit in plaats
van zoals mevrouw Terruwe zegt: 'affectiviteit' of: Gabriel MarceI'de levende werkelijkheid.'

Kwetsbaarheid, zich kwetsbaar voelen
Zo kom ik bi j de eerste van de vier initiaties waarmee een begeleiding op

haptonomische basis begint.
E. Hello (11) zegt: "Nil!mand mag een wonde aanraken, tenzii lIii haar kan
helen."
Frans Veldman (14) zegt: "Je mag pas confronteren als ie helpt kunnen."
De kwetsbaarheid van de stotteraar is het stotteren. Belangrijk is in het
begin van de therapie om er niet van weg te lopen, maar er juist naar toe te
gaan en te ervaren dat je er creatief mee kunt zijn en jezelf kunt behouden.

Hechten en onthechten of hebben en zijn.
Vervolgens kom ik bij de tweede initiatie: het aanreiken van de benen. Het

laten voelen aan de ander dat hij zijn been is, niet heeft. Dat hij het zelf
is die deze situatie creëert, door erin te zijn. Niet vanzelfsprekend zi jn
vanuit het idee: het moet goed gaan of ik mag niet stotteren, maar van-

uit mezelf sprekend omdat ik me wezenlijk wil uitspreken naar de ander.
We zitten in het Watrium, in het Scholingscentrum voor Toegepaste
Haptonomie in Bemmel, waar de cursussen, die door Kiek Zeydner wor-

den gegeven, plaatsvinden. In het midden van deze ruimte liggen twee
wiebelplanken in het verlengde van elkaar. Op iedere plank staan 6 blokjes in de lengte rechtop: 4 op de hoeken en 2 ertussenin. Kiek vraagt ons:
"Wat zien jullie nu?" ja, wat zien we? De planken met blokjes. We zwij-

gen en kijken en niemand weet een antwoord. Dan zegt Kiek: "Dit is de
weg, de weg die gegaan moet worden./I En vervolgens vraagt Kiek: "Wie
gaat het doen?" Er wordt niet snel en gretig op gereageerd, maar dan

meldt iemand zich. Ze gaat voor de zi jkant van de plank staan en zet
uiterst voorzichtig de eerste voet op de plank. Dan volgt de tweede en
ondanks de voorzichtige voortgang blijven niet aUe blokjes staan.

8
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leder volgt haar op de voet en loopt als het ware mee over de planken.
De weg is gegaan en ze loopt terug naar haar stoel. Dan zegt Kiek: "Zou
je het nu nog eens willen doen, maar dan zo dat de blokjes niet je tegen.
standers zijn?" Er komt een licht protest van iemand uit de zaal, maar
zelf denkt ze even diep na. Dan zegt ze: "Je hebt gelijk" en gaat de weg
opnieuw. Wel begint ze nu aan het andere eind van de weg want door de
ervaring weet ze dat de ene plank gemakkeli jker is dan de andere. Als ze
opnieuw gelopen heeft, zegt ze: "Ja, dat was heel anders."

Ik moest toen denken aan de stottertherapie. Ik vraag de mensen 'vriendjes' te worden met het stotteren. Sommige mensen verklaren dat ze dat
nooit of te nimmer zullen doen. Ik vraag hen dan hoe ze omgaan met
een vriend. Zolang ze met het stotteren omgaan als met hun grootste
vijand of zoals Kiek zegt: hun tegenstander, zullen ze zich anders voelen
en anders handelen en zullen er zeker blokjes omvallen of zullen ze hun
evenwicht verliezen. Hun weg is zeker zo hacheli jk als de wiebelplank
met blokjes die door de geringste beweging om kunnen vallen.
Het tot jezelf nemen, ook al is dat voor het verstand nog niet te 'begrij·
pen', te 'vatten.' Deze beide woorden verwijzen naar de aanraking: het
grijpen, het omvatten. Er wordt eerder gevoeld dan dat iets te be·grijpen
is.

Rainer Maria Rilke (8) schreef in I/Brieven aan een jonge dichter/l:
/lU bent zo jong, in het leven nog zo onervaren, dat ik U, mijn beste, zo
goed ik kan, zou willen vragen geduld te hebben met alles wat in uw hart
nog niet tot een oplossing is gekomen en te proberen de vragen zelf lief
te hebben als voor U niet toegankelijke kamers en als boeken die in een
volkomen onbekende taa l zijn geschreven. Zoek nu niet naar de ant·
woorden die U niet gegeven kunnen worden, omdat U niet in staat zou
zijn te leven. En het gaat erom alles te leven. Leef nu uw vragen. Misschien leeft U dan, ongemerkt, op een dag in een heel ver verschiet, het
antwoord binnen."

Of zoals het korter in de Bijbel over Maria, de moeder van Jezus, wordt
gezegd: "En zi j bewaarde alles in haar hart." (9)
En dan komt de derde initiatie: het beleven: het invoelen van de ruimte en de
ander in die ruimte, om zo contact te kunnen maken met die ander als persoon.

Dit voltrekt zich in je buik, als zetel van het gemoed. Zoals Kiek zegt:
I/Verbondenheid is alleen te voelen vanuit de buik." Als ik sluit, laat ik
het gevoel niet meer toe. Dit gebeurt niet bewust maar onderbewust. Ik
kan er niet zijn voor de ander of sluit me uit veiligheid omdat mijn gevoel de belasring niet meer aankan. Als het gevoel gesloten is, kan ik er
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met de ratio nog wel zijn. Maar er gebeurt dan wel wat met de adem. Die
schiet naar boven, dichter naar het hoofd. Anders huist de adem beneden bij de 'basis' en komt vandaaruit omhoog.
De stotteraar, uit het eerste gedicht, die wat wil/moet zeggen en meent
dat het 'fout' gaat: "Je adem hoger en hoger, als een vis zo hap je en
zelfs, oh climax, liefste, ik maak geen grapje! Een regen van druppels uit
je gesperde mond! Die nu van vorm verandert, hij wordt nu rond en
rond gevormd om klanken uit te stoten!"

Niet bepaald een voorbeeld van fysieke beheersing en daarmee samenhangende functielust. Ook niet een voorbeeld van uit welbehagen spreken, dus met het geluid de ander aanraken, uit welbehagen contact maken. Vaak wil, kan de stotteraar de ander niet bereiken met zijn stem,
met zichzeU, met zijn taal. Reeds in het Soek der Wijsheid (9) wordt geschreven over spreken en de diepere achtergrond: "Als men de zeef
schudt, blijft het kaf. En in het spreken ontdekt men het boze van de
mens. Het werk van de pottenbakker wordt beproefd door de oven en de
mens door wat hij zegt in het gesprek. Aan de vruchten van de boom
herkent men de boomgaard, en aan de woorden van de mens zijn gezindheid. Prijs daarom geen mens vóórdat hij gesproken heeft, want eerst
op grond daarvan kan men een mens beoordelen."
Is het een wonder dat de stotteraar zich schaamt, zich nog meer terugtrekt en afsluit en steeds minder het woord neemt tenzij hij er absoluut
niet meer onderuit kan? Pas als hij weet hoe hij bij zijn kwetsbaarheid
kan blijven, hoe hij op eigen benen kan staan en zijn basis kan voelen,
kan hij de dominantie van het hoofd loslaten. Vandaaruit kan hij werken
aan zijn ruimtegevoel en het toelaten van de ander in zijn buik. Pas dan
kan ontstaan wat mevrouw Terruwe zegt: "De wederzijdse heelwording
in het eerbiedigen van elkaars humane identiteit." Zo krijgt de stotteraar
een naam die hij niet meer vreest om uit te spreken. De klanken waarmee zijn voor- of achternaam begi nnen hebben angst doen groeien en
hem doen afsluiten voor zijn eigen naam. Dan aarzelt hij, zegt niets,
wordt er verlegen door en voelt zich van binnen beklemd. De ander
wacht... ...
Ik koppel dit aan een gedicht van J. Semlef: (10)
Schittering
Verlegen maakt iemand op z ijn mooist
siert hem van binnen.
Verstrikt in aarzelingen
houdt hij het schichtig voor gezien.
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Trilt hij van twijfel of is het inspanning
zijn hand niet te laten vangen door gebaar,

zijn mond door woord?
Door afwezigheid schittert hij even.
Dan kiest hij opnieuw zijn naam

en stelt zich halldenschuddend voor.
En zo kan het dan tot ontmoeting komen. Zo kan hij leren in woord en
geluid te communiceren. Zo ervaart deze mens welbehagen en geluk omdat een waarde in zijn leven, namelijk vanzelfsprekend met anderen participeren, in vervulling gaat.
Dan ben ik bij de vierde initiatie aangeland: de belasting. We zullen onszelf niet in een keer in volle ontplooiing vinden maar we zullen steeds
opnieuw op waarde beproefd worden zoals goud in een smeltkroes. Iedere nieuwe last kan ons verder brengen omdat de weg en " het er zijn"
steeds duidelijker worden ervaren en beleefd. De apocalyps, letterlijk vertaald: - de ont-dekking - onthult wat we uiteindelijk zullen bereiken
maar we zullen in verlangen moeten zoeken, tasten en groeien.

Wat belast de stotteraar? Datgene wat andere mensen ook belast namelijk
de effectiviteit. Ik citeer mevrouw Terruwe (12): "Effectiviteit in het liefdesverkeer draagt geen enkele vruchtbaarheid. Effectiviteit wil iets bereiken in de ander voor zichzelf. Zij opent niet, zij sluit." We leven in een
verbaal agressieve wereld. Wat wordt gewaardeerd? Vlug, snel, efficiënt
praten, vragen stellen, telefoneren, vergaderen, uitleggen, bestellen, to
the point zijn want 'time is money', samenvatten, een leestest doen etc..
Kunt U zich voorstellen hoe je je voelt als stotteraar? Hoe vaak zullen ze
niet voldoen of vooraf al denken niet te voldoen aan de verwachtingen
en eisen?
Daar sta je in een drukke bakkerswinkel: "Zegt U het maar!" Maar de b
van bruin brood is, als je er bang voor bent, onmogelijk direct te zeggen.
Ongedurig wachten de winkeljuffrouw én de klanten in de winkel. Stilte .... Of je moet een treinkaartje kopen bij het loket. Daar staat de rij al. Je
kiest de kortste rij en hoopt, tegen beter weten in, dat er niemand achter
je komt staan. En dan ben je aan de beurt en je moet door die microfoon
praten. Hoeveel duizenden zweetdruppels, rillingen en gedachten heeft
dit al gekost. En dan achter je: kuchen, zuchten, schuifelen, op de klok of
horloge kijken. Zo kan ik nog vele voorbeelden noemen. En de stotteraar
wil zo graag, 0 zo graag zeggen wat hij zeggen wil.
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Ik had eens les van een psychotherapeut. Deze man legde het werkwoord
willen als volgt uit. Willen bestaat uit twee dingen: verlangen en durven.

Als ik iets verlang maar ik durf het niet, dan gebeurt het ook niet: als ik
iets durf maar ik verlang er niet naar dan gebeurt het ook niet. Beiden
zi jn nodig om iets te laten gebeuren, om het - willen - vruchtbaar te
maken.

Verlangen. Daarbij is belangrijk om naar het juiste te verlangen. Veel
stotteraars komen binnen met als enig verlangen: niet meer stotteren en

blijven daarop gericht. Belangrijk is om te leren verlangen naar vloeiendheid en heel je energie daarop te richten, niet vanwege jezelf en het effect. Dan wordt het zelfbevestiging. Frans Veldman noemt dit: uDe wilsmatige, cerebraal-rationele dominantie over deze lichameli jke functiona-

liteit (de prorogatia simplex): de lichaamscontrole en beheersing." (14,
blz. 294) . Doe het vanwege de ander en dan kaatst het terug naar jezelf.
Reciproque goedheid.
Durven. Alles zeggen wat er gezegd moet worden in het dagelijkse leven
ook al stotter je. Stapje voor stapje meer dingen aangaan en ernaar verlangen dit te gaan doen ondanks het stotteren. Opnieuw citeer ik me·
vrouw Terruwe (12): "Maar de goedheid en de liefde in de ander worden
juist gewekt door hulpbehoevendheid en defecten." Maar hoe noodzakelijk willen sommige stotteraars bewijzen hoe goed ze zi jn. Als ze maar
heel hard werken en de techniek toepassen en vooral vloeiend spreken.
Terruwe (12): "Bevestigen is: door authentieke waardering met mijn
goed-zijn aan het goed-zi jn van de ander vruchtbaarheid geven, waardoor ik -reciproque- weer van de ander vruchtbaarheid van mijn goedheid mag ontvangen." En over zelfbevestiging (12): "Ze is in haar werking gericht op de vergeefse poging door eigen werkzaamheid zichzelf
waardevol te doen worden, wat altijd schijn is. Zelfbevestiging is daarmee
regelrechte aantasting van het goede van de ander in de vruchtbaarheid
van zi jn goed-zijn en aldus als een fundamenteel kwaad te beschouwen./I
Verlangen en durven. Dat laatste heeft te maken met de belasting die ik
kan dragen. Hoe bang ben ik voor de pijn, de moeite de zwaarte en daar-

naast hoe sterk verlang ik naar het goede. In de elfde eeuw schreef een
van de grootste perzisch e dichters en filosofen, Muhammad ibn Farid-udDin ATTAR het mystieke verhaal: 'Samellspreking der vogels' (16). De vogels kwamen bij elkaar omdat ze geen koning hadden die hen beschermde. Op een gegeven moment komt de hop naar voren en zegt de Heer en
de verborgenheden der schepping te kennen. Hij kan de andere vogels
naar de Heer - de Simoerg - brengen. Maar het zal een lange en gevaar-

volle reis zijn. Hij spreekt zo gloedvol en begeesterend dat de vogels hem
willen volgen. Hij wordt dan als leider gekozen. Zo gauw ze op weg gaan
komen echter de bedenkingen boven bij een aantal vogels. De nachtegaal
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bijvoorbeeld heeft al zi jn hartstochtelijke genegenheid voor de roos. Een
ander voelde zich zwak en het was zo vèr, zodat hij zeker zou bezwijken.

Weer een ander zei: "Ik ben zondaar en onwaardig naar de Simoerg te
gaan", en zo hadden er velen uitvluchten. Maar de hop weerlegt alle uitvluchten. Dan komt een van de vogels naar voren en zegt tegen de hop:
"Jij bent niet anders dan wij en wij zijn gelijk aan jou en toch ben je veel
verder op de weg der waarheid. Hoe komt dit?" De hop antwoordt: °De_
ze genade dank ik aan het feit dat Salomo een enkel ogenblik een blik op
me wierp. Zo ver kwam ik niet door toewijding en dienst alleen of door
het schenken van zilver en goud. AI dit geluk is het gevolg van een blik
vol genegenheid." Dit is de kracht van de affectiviteit.
Mevrouw Terruwe schrijft (12, blz. 34): "Hoe komt de opening tot stand,
als deze geschieden mag? De bevestiger wordt affectief bewogen door de
goedheid en de schoonheid van de ander. Deze bewogenheid is waarneembaar omdat deze, woordloos, uitstraalt in de psycho-motoriek, de
blik - de stem - voora) de ogenblik. Als het de te bevestigen mens gegeven is de uitstraling waar te nemen en te ondergaan, ervaart hij plotseling zijn eigen goedheid en schoonheid - en wel : buiten zich zelf: namelijk in de bewogenheid van de andere mens. Zo wordt deze mens vanuit
de geslotenheid naar zichzelf, toegewend naar buiten en wel naar eigen
goedheid aan hem verschenen in de andere mens. Zo wordt de mens
geopend. Het waarnemen van deze fundamentele bewogenheid van de
andere mens doet ook de andere mens (die hem bevestigen wil) in zijn
goedheid aan hem verschijnen. De waarneming van de reciproque ge-

voelde goedheid geeft ook het gevoel van eenheid. Dit liefdesverkeer
wordt nu des te vruch tbaarder naarmate de bewogenheid groter, dieper

en genuanceerder kan zijn -naarmate dus de affectieve mogelijkheden
groter en dieper en genuanceerder zijn."
Nadat de hop steeds weer meer had verteld over de Simoerg was de vlam
van het verlangen en de liefde zo groot geworden dat ze zich niet langer
druk maakten over hun leven. Ze besloten de reis te aanvaarden . Het lot
wees de hop als leider aan, en ze zwoeren hem de eed van trouw. Om de
Simoerg te bereiken moesten ze zeven valleien doortrekken, de een al

moeilijker en gevaarlijker dan de ander. De eerste is de vallei van het
zoeken met bij iedere stap duizend moeilijkheden. De tweede die van de
liefde. Daarin werden ze ondergedompeld in vuur. Nee, je moet van vuur
gemaakt zijn wil je daar bestaan. De derde vallei is die van kennis. "Ziel

en lichaam verkeren doorlopend in een toestand van ontwikkeling of
ontaarding al naar gelang hun kracht of zwakheid,l! De vierde vallei is

die van onafhankelijkheid - losmaking en onthechting. Volledige losmaking van de wereld. De vijfde is die van de eenheid. Waar geen onder-
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scheid bestaat naar aantal en hoedanigheid. Hier bestaat geen 'ik' noch
'ji j.' De zesde vallei is die van verbijstering en verbazing. Hier is men ten

prooi aan onafgebroken droefheid. Mijn hart is tegelijk vol en zonder
liefde. Je weet absoluut niet meer. De zevende vallei is die van armoede
en vernietiging. De steilste van alle valleien. De voornaamste kenmerken

zijn vergetelheid, stomheid, doofheid en krankzinnigheid. Vele vogels
verloren onderweg het leven maar tenslotte bereikten dertig vogels het

I

paleis van de Simoerg. Maar hoe waren ze er aan toe: geen veer of haar,
verreisd, kreupel en verbijsterd. De ceremoniemeester van het koninklijk
hof komt naar buiten maar wil ze niet binnenlaten. Hij stuurt ze weg
maar ze gaan niet weg. Dit komt de Simoerg ter are, want ze blijven wenend en vol smart vragen toegelaten te worden. En zo worden ze toegelaten tot zijn tegenwoordigheid maar niet zo maar. Eerst worden ze voor
een register geplaatst van alle daden die ze ooit bedreven of nagelaten
hebben. Het zien daarvan vernietigde hen en ze werden tot stof. Aldus
werden ze gezuiverd en gereinigd van aardse elementen en dan doet het
licht van zijne Majesteit de Simoerg hen herleven. En zo kunnen ze het
aangezicht van de hemelse Simoerg aanschouwen. Maar tot hun verbij-

stering merken ze dat 30 vogels en de Simoerg hetzelfde zi jn. Ze vragen
zich af of ze zichzelf zijn of hervormd tot Simoerg. Ze vragen de Simoerg
om de oplossing van h et raadsel. Hij antwoordt (blz. 90): "De zon van
mijn majesteit is een spiegel". En later: "Wat je ziet is je eigen zelf. Wanneer je erin geslaagd bent de vallei van het geestelijk pad over te steken,
wanneer je in staat geweest bent goede daden te doen, dan heb je dit
alleen gekund omdat je handelde onder mijn aandrang, en daardoor ben
je in de gelegenheid gekomen het gelaat te aanschouwen van mijn wezen
en van mijn volmaaktheid. Wat mij aangaat, ik ben meer dan dertig vogels. Ik ben het wezen zelf van de Simoerg. Vernietig jezelf in mij, vreugdevol en roemrijk, opdat je jezelf in mij zult vinden." (16)
Aldus het verhaal van bevestiging tussen Simoerg en vogels, getuigend
van wat belasting bij keuze van het goed, met ondersteuning van genade,
van de bevestiging kan opleveren.
Ik wil nog verder stilstaan bij belasting. Belasting is als beproeving en
bekoring. In de christelijke heilsgeschiedenis wordt er vaak over verteld.
Beproefd om de echte waarde te ont-dekken, maar het vraagt van de beproefde vertrouwen en geloof - als een weten - in zijn Bevestiger. Het
verhaal van de man Job en van Abraham die gevraagd wordt zi jn zoon
Isaäk te offeren. Het meest duidelijk komt het naar voren bij Jezus, waarin eerst De Bevestiger bevestigt en openbaar maakt. Met name bij de geboorte aan de herders door een engel: "Vreest niet, want zie ik verkondig
U een grote vreugde die voor het hele volk is bestemd. Heden is in de
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stad van David een verlosser geboren, Christus de Heer." (72.-.7) Aan de
wijzen uit het oosten via de ster en de boeken; "Uit U zal een vorst
voortkomen die mijn volk Israël zal leiden". (JO - 7) Bij zijn besnijdenis
door Simeon die gedreven werd door de Heilige Geest: /tEen licht, tot
verlichting der heidenen en tot luister van Israël, uw volk." (73 - 7)
Vooral bij het begin van zijn openbare leven bij de doop door johannes:
/lEn zie, de hemelen openden zich en Hij zag den Geest Gods als een duif
nederdalen en over zich komen. En zie een stem uit de hemel sprak: /lDe _
ze is mijn beminde Zoon, in wien ik mijn welbehagen heb" (11 - 7).
Openbaringen van de Bevestiger; gekend en erkend worden en daardoor
bestaansrecht en levensbestemming krijgen: "jij bent mijn beminde
Zoon". Op de berg Tabor wordt jezus aan Zi jn meest geliefde leerlingen;
Petrus, Johannes en jacobus geopenbaard en bevestigd. liEr kwam een
wolk die hen overschaduwde; en toen de leerlingen Hem de wolk zagen
ingaan, werden ze bang. En uit die wolk klonk een stem : Deze is Mijn
uitverkoren Zoon, luistert naar Hem" (83 - 7).
jezus werd beproefd en belast. Mattheus verhaalt hoe de Geest jezus naar
de woestijn dreef. Veertig dagen bracht Hij er door. Daarna had Hij honger en dorst. Dan komt de duivel om hem te bekoren, juist op het moment van vermoeidheid en zwakte. Dit zijn momenten om uiterst waakzaam en alert te zi jn over onszelf maar ook over degenen ten opzichte
van wie we bijzondere verplichtingen hebben (33 - 13).
Eerst zegt de duivel: "Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg dan dat deze stenen
brood moeten worden". Maar Jezus wil niet zijn goddelijke macht gebruiken om een eigen probleem op te lossen. Hij wil in nederigheid een gewoon mens zijn. De tvveede keer vraagt de duivel aan jezus die hij heeft
meegevoerd naar het dakterras van de tempel: "Indien Gij Gods Zoon
zijt, werp U dan naar beneden. Want er staat geschreven: "Zijn engelen
zal Hij over U bevelen en zij zullen U op de handen dragen, opdat Gij
aan geen steen Uw voet zoudt stoten" (11 - 7).
Listig bedacht: als je weigert toon je geen volledig godsvertrouwen. Ook
hier geeft Jezus antwoord vanuit affectiviteit. Niet vanuit zelfbevestiging
en effectiviteit. Later in Zijn leven hoort Hij hetzelfde als Hij aan het
kruis hangt: "Anderen heeft Hij gered, Zichzelf kan Hij niet redden; als
Hij koning van Israël is, laat Hem dan afkomen van het kruis, en wij geloven in Hem. Hij heeft zijn vertrouwen gesteld op God; laat Deze Hem
nu bevrijden, wanneer Hij Hem genegen is. Hij heeft toch gezegd: "Ik
ben Gods Zoon" (41 - 7)." Opnieuw affectiviteit - Zijn macht niet gebruiken voor zichzelf -. De derde keer neemt de duivel Hem mee naar
een heel hoge berg en toont Hem alle koninkrijken der aarde. Hij zegt:
"Dat alles zal ik U geven zo Gij neervalt en mij aanbidt"(11 - 7). Maar
jezus zendt de duivel weg. Hij wil niet Zichzelf en Zijn eigen verheerlij-

Haptonomisch Contact, UT jaargang 1999, nr. 1

15

H
W Ca
im rc
La hie
um f
an
s

king zoeken. Opperste affectiviteit: "Bij de weerhoudende liefde, de liefde
die niet kan uitstralen, is de kracht zo groot dat zij, bevrucht door belangeloosheid en onbaatzuch tigheid in de hoogste mate, de bevestiging
zoekt en belijdt in het onbesmet dienen van de ander in zijn gewordenzijn en in zijn nog - niet geworden - zijn" (12) . Weerhoudende liefde
naar hen die Jezus ging verlossen. Het kostte Hem Zijn leven en Zijn
dood en Hij ging weldoende rond.
De Consensus Haptonomieus. Beschreven door Frans Veldman (14, blz.
308): (feen specifiek, haptonomisch, ontisch, menselijk vermogen tot
aangaan van een affectieve liefdevolle gevoelsrelatie. In haar liefdevolle
bevestigende kwaliteit verenigt zij mensen in onverborgenheid en optimale openheid tot een gevoels-eenheid, die binnen een open cammunia
- een onversluierd samenzijn - de autonomie, de authenticiteit en de
persoonlijke eigenheid respecteert en waarborgt". Ze openbaart de Philia.
(blz 309) "De haptonomische Philia is een naar buiten gerichte bevestigende mensenliefde, die het goede in de mens opspoort en onthult, zowel aan de mens zelf als aan de wereld."

En de Bevestiger toont in het hier en nu Zijn weerhoudende liefde "in
het onbesmet dienen van de ander in zijn geworden-zijn en in zijn nog
- ruet geworden - zijn." (12). "Goede trouw in wederkerigheid," zegt
Frans Veldman (14). "Trouw aan God, trouw aan jezelf. Midden in je
eigen gebrokenheid en onmacht durven gaan staan en daarin juist ervaren dat er iets dieps in je is, dat nooit gebroken zal kunnen worden. Iets
dat niemand je kan ontnemen. Een kracht die jezelf overstijgt"(ll). De
bevestiger blijft aan.
Toon Hermans in "Liggen in het gras" (18, blz. 24)
"Ik lee(', zei ik tlIk leef'
en ik hoorde dat ik het zei
maar plotseling dacht ik: Neell, lIiet ik
maar er leeft 'iets in mij'.
Het is dat wonderlijke 'iets'
dat zorgt dat ik besta
en ik? Nou ia, ik ben er wel
maar ach, ik kom ell ga.
Want als mijn 'tikje' niet meer slaat
dan staat mii" 'ikV stop
maar dat grote 'iets' dat bliitt en bliitt
liet 'iets' dat lIoudt niet op.
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En of ik zing of fluit of fiets
recMop zit in mijn bed
ik voel van binnen steeds dat 'iets'
mij ;n beweging zet.
I/De stap over de drempel," zoals mevrouw Terruwe zegt. /lDe realisatie
van onze eigen identiteit die we verwerven door hem zijn identiteit aan
te bieden. Bestaat de aanbieding van deze identiteit niet in wederzijdse
erkenning dat wij elkaar nodig hebben in het wederkerig mogen dienen
van elkaars bestaans- en wezensvervulling?
tI

Door toeval las ik op twee heel verschillende plaatsen een stuk wijsheid
uit Kameroen. Deze mensen hebben een diepe levenservaring die ze uiten
in spreekwoorden die de volkswijsheid kernachtig overbrengt van geslacht op geslacht. Het is de ervaring van het hart, van de buik.
Gemeenschap
Alleen lIit de gemeenschap komt de wijsheid.
Eén hand aIleelI kali geen touw om een bllndel knopen.
Wie alleen loopt, raakt de weg kwijt.
Wie dan valt heeft lIiemand om hem te helpen.
Wie dan schreeuwt, /zeeft niemand die het hoort.
Niemand deelt vreugde of verdriet.
In de gemeenschap heeft ieder duizenden handen,
Heeft ieder duizenden voeten
Loopt niemand ooit alleen

Patricia Kayo (13)
En een goede vanuit de haptonomische wijsheid: "Een kalabas met een
goede bodem kan overal recht blijven staan/l
De Mwant van Moekatsjepoeng (IS)

Er werd mij gevraagd of ik iets wilde schrijven over stottertherapie in het
licht van de haptonomie. Ik heb de vraag volgens mijn zienswijze in het
voorgaande beantwoord.
Nu nog de stottertherapeut zelf. Ook hierover wil ik het woord van iemand anders aanhalen namelijk van Sören Kierkegaard: (11) "Hoe langer
men met God samenleeft, hoe oneindiger Hij wordt en hoe geringer men
zichzelf schat. Als men nog een kind is, schijnt het zo gemakkelijk samen
te spelen met God. En als jongeman droomde men er nog van, dat de
Godsverhouding nog dieper kon worden; als men alle verliefde kracht
der aanbidding maar in wilde zetten . Maar ach, als volwassenene ontdekt
men dan hoe oneindig God is, hoe oneindig de afstand. Zo voedt God
ons op, met het beginsel der socratische onwetendheid, een onwetendheid die niet aan het begin staat maar die een moeizaam verworden resultaat is./I
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Dit als realisatie van mijn eigen identiteit. Wat heb ik de stotteraar te
bieden? Alleen mezelf en het beste wat iemand kan bieden is het Zelf.

Wat een goede samenvatting van stottertherapie in haptonomische zin
voor mij is, vind ik terug in de woorden van Dostojewski, uit het boek:
"Arme mensen." De man die zei: IIIemand liefhebben wil zeggen: hem
zien zoals God hem heeft bedoeld".
Over de liefde
"Liefde maakt het gezicht sclwon u en
uWaar geen liefde iS is ook geen verstand;'1
" Wat de hel is? Ik voor mi; denk: de hel is het gevoel van
verdriet,
dat men niet meer in staat ;s lief te hebben. De hel is onver·
vu lde liefde. "
" Ik weet hoeveel dank ik ;e schuldig ben. Toen ik ;e leerde
liefllebbenJ leerde ik ook mezelf beter kennen. Tot dat moment was ik erg eenzaam . Men vond mi; hooghartig en wilde
niet met mij omgaan. Ik leed daar zo onder, dat ik inderdaad
dacht hooghartig en afstotend te zi;n.
Ze zeiden zelfs da t ik dom was en ik geloofde dat ik dom
was.
Maar sinds jij in mijn leven bent gekomen, is mijn hart hel·
der geworden.
Ik vind rust en ik zie in dat ik mens ben." (13)
I

Zo hoop ik dat door de ontmoeting binnen de stottertherapie de ander
zichzelf vindt en een vanzelfsprekend mens kan worden.
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Bibliotheek en documentatiecentrum geopend
Vanaf dit nieuwe jaar beschikt de Academ.ie voor Haptonomie en Kinesionomie te Doorn over een nieuw informatie- en documentatiecentrum
bestaande uit een bibliotheek- en documentatiecentrum met een geautomatiseerd zoeksysteem en een internetpagina met mailingadres. Op de
nieuwjaarsreceptie werden beiden officieel geïnstalleerd.
De bibliotheek bevat interne publikaties als scripties van studenten,
lezingen, boeken en tijdschriften. Opvallend in het boekenbestand is de
aanwezigheid van ook andere boeken dan de vanzelfsprekende haptonomische werken. Immers je verwacht er niet direct boeken te vinden van
een 'rationalist' als Piet Vroon, evenmin als een analytische instrument
als DSM III-R. Het zegt wellicht iets over de intentie van de Academie om
de haptonomie niet op een eiland te willen zetten.
De bibliotheek is in eerste instantie bedoeld voor de eigen studenten,
doch verder voor iedere belangstellende. Het leentarief is ronduit laagdrempelig: men betaalt eenmalig f25,- borg waarna het lenen gratis is.
Verdere informatie erover wordt graag verstrekt door Georgette Verbast
die op dinsdag aanwezig is. In principe is de bibliotheek geopend van
maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur.
De internetpagina ziet er professioneel uit en is via: wwwavhaptonomie.nl te bereiken. Via een uit twee delen bestaande homepage kom je
bij de 'links' die je verwijzen naar algemene informatie over haptonomie,
het ruime opleidingsaanbod, de open dagen, de cursussen en deskundigheidsbevordering, waarbij tevens inhoud, data's en docenten vermeld
staan. Desgewenst kan men zich na het lezen van de informatie direct
opgeven . Ook kan men via het emailadres: Info@avhaptonomie corresponderen met de academie. 8elinda Samuels verstrekt u desgewenst
nadere informatie.
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Haptotherapeutische begeleiding
bij jonge kinderen

Catholijn te Wee hel

Cathofijn te Wechel (49 jr) is

van oorsprong fysiotherapeute (sinds 1974).
Van 1975-1977 heef! zij de
alfa-opleiding haptonomie
bij Frans Veldman sr. gevolgd en in 1994 de bêtaopleiding te Doom afgeslo-

ten.

Ze heeft in Goes een praktijk
'Voor haptotherapie en haptonomische zwangerschapsbegeleiding.

Ze werkt sinds 1993 in het
gezondheidscentrum 'de
Pijlers', hetgeen een particulier initiatiefis.

Gezamenlijk wordt er ieder
kwartaal vanuit de huurders-

vereniging, voor de bezoekers
van het centrum, een krant
uitgegeven. In deze krant
wordt door de werkers fJit 'de
Pijlers' iets over hun discipli-

ne geschreven.
Bijgaand verhaal komt uit

deze krant.
Op dit moment volgt ze te
Leuven de opleiding 'onthullende psychotherapie' van
Gaby Stroecken, o.a. bekend
van het boek 'Het miskende
kind in onszelf-

20

Een baby en ook het jonge kind is een zeer
sensitief wezen, met gevoelens, herinneringen en bewustzijn. Het gevoel is volledig
ontwikkeld, het denken, het ordenen van
de gedachten heeft nog een hele weg te
gaan. Maar hoe iets voelt, of kinderen iets
leuk vinden of niet, kunnen ze u haarfijn
vertellen. Ook wanneer ze ergens bang
voor zijn, zeggen ze dat zonder schroom.
Angst is tenslotte een heel reëel gevoel
waar ze zich niet voor schamen, het hoort
bij hen, het hoort bij ons allemaal. Angst
heeft een signaalfunctie, als iemand angstig wordt, komt hij/zij aan een grens, een
beperking. En aangezien we als mens allemaal beperkingen hebben is het een groot
goed dat we die grens voelen en er naar
handelen, het is geen teken van zwakte.
Het is een teken dat we mens zijn en geen
machine zijn I!!
Als een kind bijvoorbeeld in een boodschappenwagentje in een supermarkt zit
en een volkomen onbekende komt te
dichtbij hem/haar dan trekt hij zich terecht terug, dan geeft hij zijn grens aan.
Hoe vaak wordt deze angst/grens door een
volwassene niet weggepraat 'die mevrouw/meneer doet je niks.' Jawel dat is al
gebeurd, want iemand kwam te dichtbij!
We hebben allemaal een ruimte om ons
heen waarin we anderen voelen, gewaar
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worden. Je hoeft een kind nog niet eens aan te raken of het voelt je aanwezigheid al. Doordat kinderen nog veel meer in hun gevoel zitten, vanuit hun gevoel leven, zi jn ze veel sensitiever, vangen veel meer gevoelssignalen op dan de volwassenen. De volwassene is meer aan het denken,
dan dat hij/zij z'n omgeving nog voelt. Vandaar dat de volwassene ook
sterk de neiging heeft zo'n gevoel van een kind weg te praten, weg te
redeneren, zo ook z'n angst. 'Niet aanstellen, gewoon even doen, kiezen
op elkaar,' zi jn dan gevleugelde uitspraken. Aan gevoel wordt meteen een
waardeoordeel gekoppeld. Terwijl gevoel gewoon gevoel is, dat is niet
goed of fout, dat is iets persoonlijks, dat zegt iets over die ene mens die
dat gevoel heeft. Dat maakt de mens tot een uniek wezen. Het eigen gevoel mogen en kunnen volgen is een kostbaar goed, zowel voor kinderen
als volwassenen. Als je luistert naar het gevoel en daar rekening mee
houdt wil dat niet zeggen dat je toegeeft of de ander verwent. Je laat de
ander ervaren dat je he m serieus neemt en dat je daar respect voor hebt.
Als je luistert naar kinderen en daar rekening mee wilt houden, houdt
dat niet in dat je geen grenzen mag stellen. Dit houvast hebben kinderen
net zo goed nodig als liefde. In het aangeven van grenzen hoef je niet
over het gevoel van een kind heen te gaan. Je kunt het gevoel erbij nemen, honoreren, maar toch stellig zijn in je grens. Dit geeft hen duidelijkheid en (zelf)vertrouwen.
Als een kind regelmatig gekwetst wordt, als zijn gevoel er niet mag zij n,
hangt het van het kind af hoe hij/z ij hierop zal reageren. Het kan een stil
teruggetrokken kind worden, een heel druk doenerig baasje en alles wat
er qua variatie tussen kan zitten. Eén ding h ebben deze kinderen gemeen, ze hebben zich afgesloten, ze willen niet nog eens gekwetst worden. Ze hebben zich niet alleen van de we reld om hen heen afgesloten,
maar ook afgesloten van hun eigen gevoel en proberen dat op een ander
gebied vaak te compenseren. Maar hun gevoel kan zich dan niet volledig
ontplooien, hetgeen zich kan gaan uiten door spanning, overmatige
spanning, hoofdpijn, buikpijn, faa langst, prikkelbaarheid, niet stil kunnen zitten, zich niet kunnen concentreren, overactief worden. Als dit
niet wordt herkend, blijft het kind worstelen met z' n gevoelens en h et
uiten ervan . Hi j kan zich niet ontwikkelen als open en vrij mens.
Kinderen reageren (gelukkig) nog zo rechtstreeks vanuit hun gevoel, het
is goed of niet goed, daar valt niet over te discussiëren. De ingang die we
vanuit de haptotherapie hebben is ook juist dat gevoel, het gevoelsmatige. Daarin kun je een kind ook weer raken om hem weer in contact te
laten komen met z'n eigen gevoel. Daar hoef je niet bij te praten, dat
hoef je niet uit te leggen. Hij/zij voelt het en dan is h et goed. Als een
kind weer in contact is met z'n eigen gevoel dan opent hij zich weer. In
het begin voorzichtig, aftastend, hij wil zich niet nog eens laten kwetsen,
daarna steeds vrijer en rechtstreekser.
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U zult begrijpen dat bij de behandeling van kinderen de ouders een hele
belangrijke rol meespelen. Ik wil hen dan ook altijd zoveel mogelijk bij
de behandeling betrekken, zodat ook zi j de signalen die hun kind uitzendt, leren verstaan. Ik ben er van overtuigd dat geen enkel kind een
'lastig' kind wil zijn en dat alle ouders het beste voor hun ki nd willen.
Maar soms kan de (gevoelsmatige) communicatie verstoord zij n en waarom dan geen hulp/begeleiding zoeken. Kinderen zitten nog niet zo vast
aan allerlei patronen, zijn nog zo dichtbij hun intuïtieve weten van goed
en kwaad, dat zij zonder (voor)oordelen voor het goede in hun leven
kiezen. Veel begeleidingen zijn dan vaak ook niet nodig. Dit blijft uiteraard wel afhankelijk van de ernst van de klachten en de ernst van de
blokkade.
Ik zal proberen een beeld te geven van hoe ik dan werk. Allereerst beluister ik de hulpvraag van de ouder(s) én het kind. Ik kijk of ik daar, op
gevoelsmatig niveau, een 'rode draad' in kan ontdekken, waar liggen de
blokkades en hoe wordt daar op gereageerd. Zo proberen we er gezamenlijk achter te komen waar we aan kunnen gaan werken. Vaak laat ik de
ouders aan den lij ve het verschil voelen tussen wat ze van zichzelf en de
omgeving gewaarworden wanneer ze zich openen en wanneer ze zich
sluiten, zodat ze een klein beetje een idee krijgen wat er in hun kind kan
veranderen, tijdens de behandeling. De kinderen zelf leg ik niet veel uit,
via m'n handen laat ik hen ervaren hoe ze hun eventuele spanning, pijn
los kunnen laten, zodat ze weer ruimer, voller en zachter in hun lijf zit·
ten. Dat ze zich niet terug hoeven te trekken, waardoor ze hard worden,
maar in contact kunnen blijven en zacht worden . Hierdoor gaan ze weer
in hun eigen huis (=lijf) wonen. En waar is het fijner dan in je eigen
huis!
Als ondersteuning (en zeker bij hyperactieve kinderen) laat ik hen ervaren hoe het is om op een skippybal te zitten. En dan echt zitten, in hun
eigen basis (=billen/bekkenbodemgebied) zonder dat de bal beweegt. Op
deze manier nemen ze letterlijk en figuurlijk hun eigen plek weer in,
zonder in allerlei (bij)bewegingen te schieten. Rolt of wipt de bal niet
meer dan zitten ze als het ware in de bal, valt er span ning van hen af en
ervaren ze rust. Als ze dit een aanta l keren goed gevoeld hebben, kiezen
ze daarna voor de bal wanneer ze de onrust in hun lijf weer op voelen
komen . WanL.zoals ik al eerder zei kinderen kiezen intuïtief voor het
goede.
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Wat heeft mij bewogen,
wat beweegt mij?

Johan te Woerd

Mijn eerste redactievergadering is bijna afgelopen. Ingrid Ram, die samen
met Mart Blokland het laatste jaar Haptonomisch Contact in leven heeft

gehouden, vraagt me: "Schrij f je voor het volgend blad een stukje over
jezelf." En met een blik van opkomend leedvermaak: "Een leuk stukje,
Johan?"
Inmiddels net 58 jaren van leven gegund en sinds 1996 uit de actieve
beroepsuitoefening gestapt, begin ik niet zonder aarzeling, zelfs wat sceptisch, aan deze Ivoorstelling.'

In het HBO, waarin ik vanaf 1974 heb gewerkt, eerst Lerarenopleiding en later Arbeid en Onderwijs: leer- en gedragsproblematiek - , heb ik regelmatig situaties meegemaakt waarin het jezelf portretteren tot het aanvangsritueel behoorde. Hoewel

Beroep
Leraar Basisonderwi;s,
Zeer Moeilijk Opvoedbaren,
Onderwijsbegeleider,
Leraar (ortllo)pedagogiek. In '96
vrijwillig gestopt.
Thans inltuizig en
uithuizig freelancer
voor van alles.

ik daarin wel geroutineerd geworden ben, voel ik
me er toch iedere keer weer ongemakkelijk onder.
Zo ook nu! (AI scheelt het dat het nu schriftelijk
is). Anders dan bij de begenadigde 'spontanen'
onder ons raak ik direct in de houdgreep van: wat
moet je over jezelf vertellen en wat wil je graag
kwijt, maar vooral: wat liever niet? En wat wil de
lezer weten? Waarin is een doelgroep van haptonomisch geschoolden geïnteresseerd bij een, aanVrije rijd
komend redacteur? Is het trouwens reëel om in
Minderdall ik vooraf
een informatie-rultuur te rekenen op meer dan
dacM! Veel
globaal-selectieve aandacht van je lezers?
huis(holldelijk)
werk! Maar gelukkig
'lOg genoeg voor
lezen, beminnen,

Jopen, fiet5m, nahwr.

Dichter bij mezelf vraag ik me af waarom ik me
e igen lijk in dit soort situaties ongemakkelijk voel?
Wat is er leuker dan het over jezelf te hebben, op
uitnodiging nog wel! Misschien is het gewoon de
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nagalm van een Achterhoekse opvoeding waarin 'doe maar gewoon, dan
doe je al gek genoeg' de standaardregel was voor alle sociale situaties.
In ieder geval leiden al deze vragen er toe dat de aanvankelijk spontaan
opkomende zinnen al snel in moeizaam gedub veranderen! (En de voltooiing van dit artikel nog ver weg doen lijken!

Het gedub voelt als een strijd tussen golven van
onbevangen opkomende belevingen en dammen
van rationaliteit die het grillig, golvende beleven
in duidelijke en vooral degelijke structuren willen
laten uitlopen. Het meer-waardige neemt het minder-waardige bij de hand! En: alles onder controle
natuurlijk! Het levert bovendien mooie verbale
landschappen op! Edoch, ik durf het nauwelijks te
bekennen, daar lust ik eigenlijk wel pap van. Ondanks de vrijwillige (zelf)kastijdingen in Doorn
ti jdens de opleiding!
lnvloedrijk(st)e boek
Vele! /tI ieder geval:
Beknopte theoretische
pedagogiek (Langeveld) . Het menselijk
lichaam (van de"
Berg). Een broekzak
vol onderwijs als ont"uUrn va" rijkdom
(Gerritse). De waanzin en de liefde (Stanley Mmm). De eeuwige bron (Ayn Rand).

Belangrijk(st)e gebeurtenis
Vele! In ieder geval:
Het la-woord for better
and for worse . De
studie (ortho)pedagogiek, verhuizing naar een boerderij al stoppen met
hètwerken.

Zo viel ik in het decembernummer van Haptonomisch Contact voor de smakelijke hap: 'Het invoelen en meebewegen met de ander en het daarin bewaken van mijn - ook fysieke - grenzen. ' Het zou mijn

'credo' van haptonomie kunnen zijn (had ik er
dan nog geen?).
lk dacht vervolgens, daaruit moet voor een onverbeterlijk verbalist als ik toch een aardig maatpak
te snijden zijn waar je als aankomend redacteur
jezelf mee kunt profileren!

A propos, u ziet dat h et aanvankelijke gedub inmiddels al is ingehaald door een meer abstracte
beeldsprakerigheid en het is niet meer te houden.
Het levert in ieder geval een kortstondige blik op de verbale menukaart
die de lezer (soms) van mij kan verwachten!
Voor de verbale fijnproevers viel in het genoemde decembernummer van
Haptonomisch Contact nog meer te genieten. Voor mij was het hoofdgerecht de 'vijf kwaliteiten van de Vereniging,' helaas wat haastig en summier
opgediend na wel breed uitgeserveerde voorgerechten. Trouwens, het
water loopt me in de mond bij de gedachte welk een smakelijke schotel
'credo' en 'kwaliteiten', in de wok gemengd tot mijn streefprofiel, zou
opleveren.

24

Haptonomisch Contact, 1Cf jaargang 1999, ,JT. 1

H
W Ca
im rc
La hie
um f
an
s

Mijn lief - die, for better and for worse - komt even over mijn schouder
n euzen . Aan het stokkend ritme van mijn aanslagen herkent ze wanneer
gedub en verbale verliefdheid h et noodzakelijke realisme aan het verdringen zij n! Ze heeft dan meestal een radicale crisisi nterventie bij de hand
(een soort waar ik zelf niet voor geleerd heb) . Met een blik van 'veel leven zit er geloof ik niet meer in,' neemt ze mijn ruimte in beslag: "Jij
mag kiezen, of ik reset de hele boel of jij zet nu koffie?" Maar ditmaal
heeft ze andere midde len, recht op de man af: "Moet dit stuk over jou
gaan? Waar ben jij dan in het hele verhaal?" Dit is echter voor mij bekender terrein en ik laat me nu niet zo snel ui t mijn bastion verdrijven.
Academiserend zeg ik: IIZie je dat dan niet, ik schrijf over mezelf als redacteur. Die vette zinsneden heb ik niet zelf bedacht, ik leen ze gewoon
even om ... " Ze reageert: "Klets, je schrijft erover alsof je er op een afstand
naar zit te kijken . Weet je, je verschuilt je, als een dichte oester achter je
eigen strekdammen. Als je zo doorgaat heb je er straks alle leven uitgedubd en zijn je lezers afgehaakt!" Op dat moment hoor ik weer de twinkeling in de woorden van Ingrid. 'Een lèuk stukje, Johan!' Even is er toch
niets belangrijker dan koffie drinken!
Wat heb ik m et Haptonomie
Inyloedrijk(s t) e
Mijn eerste bezoek aan de redactievergadering in
films
Hilversum was zowel letterlijk als figuurlijk een
Vele! In ie(/er geval:
tasten in het duister. In een golf van lichte zelf- Mon O"cle anc. Tatti).
Une histoirc simple
overschatting had ik gereageerd op de oproep voor
(Romy Sch,wider).
redacteuren en mijn a llereerste probleem was om
Forrest Gmnp (Tom
in het regenduister h e t juiste nummer te vinden
Hanks). DaIJgerous
van het huis van Ingrid. In de auto had ik h ele
Liaisons (Gfcml Close)
litanieën van redenen zitten bedenken waarom ik
dit eigenlijk wilde. Eenmaal binnen, ruimtelijk
mijn plek ingenomen (en prompt de halve stoel afgebroken), hoorde ik
mezelf echter weer geheel andere dingen zeggen dan wat in de warmingup onderweg zo veilig had geleken. Hoe wonderlijk toch wat er met taal
(met jezelf), nee andersom, wat er met jezelf (met taal) gebeurt als de
situatie verandert! En nu, de woorden opnieuw masse rend, op het
scherm, ontstaat er weer een ander patroon.
Ik ontkom er n iet meer aan. Aan de hamvraag: Wat h eb ik met haptonomie? Ondanks de basisopleiding die ik in '96 en '97 in Doorn volgde,
vind ik het moeili jk om dat onder woorden te brengenj dus draai ik om
de hete brij heen! Het is ook vooral een gevoelsbeweging, een soort onder waterstroom die me er enerzijds naar toe drijft, maar me ook in scepticisme weer kan terugslaan. Wat mij binnen die tweespaltigheid aantrekt
in het haptonomische zij n de basale feno menen in ons gedrag waarvan
ze studie maakt. Zoals: de invloed vall het (aan)geraakt warde/I. Ik merk zelf
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telkens weer dat ik mensen, die mij tijdens een gesprek spontaan af en
toe aanraken (op de arm), sympathiek(er) ga vinden. Zelf ben ik daar
altijd terughoudend in, hoewel ik op rationeel niveau de 'manipulato·
ren,' en andere categorieën van non-verbaal gedrag precies kan toepas·
sen!
Favoriete muziek
Chuck Berry. Boudewijn de Groot. Mazart. Ravel.

Tijdens mijn vijfendertig-jarige periode van leraarzijn kende ik een golfbeweging van goede en
'minder geslaagde' lessen. Het bepalende daarin
was vooral wat ik gemakshalve maar de sfeer tussen mij en de studentengroep noem. De werkzame factor daarin ben ik (later) in haptonomische

termen leren zien als een invoelen en meebewegefl met elkaar rond het onderwerp van het college. Vraag en aanbod vormen dan een perfect akkoord
waar student en docent echt plezier aan beleven. Dat waren voor mij
altijd de lessen 'waar je het voor doet.' Wat me daarbij echter telkens
weer verbaasde was, dat ik daaraan, als geschoold in de didactische analy·
se, met mijn voorbereiding vooraf weinig kon afdwingen, soms zelfs eer·
der het tegendeel! Die 'beglückende' momenten werden trouwens met de
verdere modularisering van het HBO (waar ik overigens een actieve rol in
had) wel steeds minder!

Wat me ook erg bezig houdt zijn gevoelens. Wat gevoelens met mij doen,
hoe ze mijn sociale gedrag bepalen nog voor ik ze mij bewust word (als
me dat überhaupt lukt). Sterke emoties, bij mij vaak verband houdend
met streven naar ordening, eigenwaarde, dominantie, erotiek, kunnen
me soms zelfs langere tijd gegijzeld houden, even onmachtig om er afstand van te nemen. Ik heb geleerd om in die situaties er met behulp van
Rationeel Emotieve Analyse inzicht en ordening in aan te brengen. (Een
aanrader voor iedereen die zijn innerlijke huishouding onder appèl wil
houden!) De beleving zelf komt er wel wat door in het verdomhoekje als
het ongewenste produkt van irreële gedachten. Toch ervaar ik dat als een
tweespalt.
Mijn lief - die, for worse and for better -, zegt vaak als reactie op dit
geploeter: I'Met gevoelens moet je niet redeneren, die moet je beleven. 1I
Het leren kennen (openen) en bewaken van mijn grenzen in deze, vind
ik echter een moeizaam gedoe! Liever schrijf ik er over!
~-----

Wat mij bij de haptonomische fenomenen ook erg
aanspreekt is de beleving van de lichamelijkheid en
dan in het bijzonder, de relatie tussen lichaam en
ruimte. Toen ik nog een actief marathonloper was
(eentje op 'doen'-niveau), liep ik een keer een test-
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lolran te Woerd
22 jan. 1941 , getrouwd, drie kinderen,
drie kleinkinderen.
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loop van vijftien km waarbij ik het op een gegeven moment erg moeilijk
had en wilde stoppen. De trainer die er bij was riep toen: IIPak een kontje!" Hij bedoelde er niets wellustigs mee. Het was haptonomie avant la
lettre. Wat gebeurde er: mijn loopbewegingen en die van haar voor mijl
raakten in een soort cadans en ik kwam over mijn inzinking heen.

In de kleedkamer vertelde de atlete dat ze dat zelf ook altijd deed en dat
ze had gevoeld wat ik aan het doen was. Voor mij was het een bijzondere
ervaring. Later ben ik dit uitbreiden van de lichamelijke ruimte gaan toepassen op heel mijn lopen.
Waarom niet een meer vruchtbare integratie van gemoed-en
verstandsprocessen? (en nu dan mijn redactionele geloofsbrief)
Het lijfelijk bezig z;jn met de beleving, met de ervaringskant van tast en gevoelsgewaarwordingen heeft echter niet mijn voorkeur (waarschi jnlijk
mede omdat ik me er zwak(ker) en geremd(er) in voel). Ik interesseer me
het meeste voor 'hoe het in elkaar steekt. '
Die zogezegde 'begrijpvragen' (uit kracht of zwakte!) zijn in de haptonomiecultuur echter niet de meest favoriete bezigheid! 'Haptonomie moet
je niet uitleggen, haptonomie moet je doen: echoot het uit de opleiding
nog af en toe in mij. Ik vind dat echter een zwaktebod! Het is mijns inziens juist een uitdaging om het ervaren van tast en gevoelsbelevingen te
integreren met rationele en dus ook met kritische analyses ervan. Iedereen mag me proberen uit te leggen hoe je anders kunt werken aan de 'vijf
kwaliteiten' die de Vereniging als geheel zich heeft gesteld. En met name
de ontwikkeling van een brede visie, vaste patronen durven te doorbreken, helder met elkaar communiceren en vooral, voortdurend in beweging blijven .
Overspringend naar het segment van de redactiecommissie, de kwaliteit:
'In verbinding blijven met waar je persoonlijk voorstaat.'
Zo rolt dan eindelijk het gewenste profiel geschuurd en gepoli jst veilig
het strand van dit artikel op! Als ervaren jutter leg ik ze nog even netjes
op rij:
• Ik wil blijven werken aan mijn persoonlijke ontwikkeling van tast- en
belevingskwaliteiten .
• Met wat ik ervaar bij me zelf en anderen wil ik kritisch omgaan en
alternatieve gezichtspunten betrekken. Ook wil ik verklaringen zoeken
en anderen stimuleren hetzelfde te doen!
• Ik wil werken vanuit de brede diversiteit die de haptonomische ontwikkeling de laatste jaren heeft gekregen. Het tijdschrift moet voor
velen interessant zijn!

Haptonomisch Contact, lCf jaargang 1999, nr. 1
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•

Waar mogelijk zal ik zeker wetenschappelijk onderzoek proberen te

•

stimuleren.
Ik wil graag, gevarieerd en op niveau over de keuzeonderwerpen

•

schrijven.
Ik wil dat alles alleen doen in levende verbinding en in goede communicatie met mijn mederedactieleden en betrokkenen.
Belangrijkste wens
Gezond oud (er) WQrden. Het ongrijpbare

Ik zie de Redactiecommissie als een ideale plek om

op mijn wijze met haptonomie om te gaan. Je zou
bijna zeggen Ihaptonomie op toegepaste basis!'
Wanneer anderen dit ook als een verrij kende bij·
drage ervaren is het toch prima!

snappell.

Mijn lief komt weer langs: "Of het nog lang duurt!" "Jij mag koffie gaan
zetten dan zet ik even die laatste punt," triomfeer ik ietwat overdreven!
Opstaande denk ik: I/Hoezo ietwat overdreven?" Wat is dat nu weer voor

gevoel?

(advertentie)

Gevraagd:
Voor mijn goedlopende praktijk in Leeuwarden zoek ik op korte
termijn een

haptotherapeut (m/v),
die zich t.Z.t wil inkopen in de praktijk. Ik zoek iemand met ruime

ervaring als haptotherapeut (meer dan 5 jaar) of iemand die onder
supervisie in mijn praktijk wil werken.
Belangrijk voor mij is:
• echte interesse in mensen en hun drijfveren; • grote betrokkenheid; • zorgvuldig; • kwalHeit willen leveren; • holistische levensvisie; • lidmaatschap van de VVH; • ondernemend.
Ervaring in het geven van lessen enlof traillingen is een pré.

Voor meer informatie en/of sollicitatie:
Angelique Esser
Margaretha de Heerstraat 2; 8943 BX Leeuwarden
tel: 058-2152568 (praktijk); 058-2880849 (privé)
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'Bewijs maar dat je niet fout bent
geweest!'
Inspectie pleit voor opstellen van richtlijnen inzake
grensoverschrijdend gedrag
Heiko Jessayan

Forumavond over ethiek en haptonomie
Er moeten zo snel mogelijk heldere richtlijnen en een beroepscode worden ontwikkeld voor haptotherapeuten en haptonomen, waarin duideJijk
wordt gemaakt 'wat u hoort te doen en wat u hoort te laten', Dit heeft de
inspecteur voor de Volksgezondheid in Groningen, Friesland en Drenthe,
Reinout Bon, gezegd tijdens een forumbijeenkomst over ethiek en haptonomie, die op donderdag 28 januari 1999 in Utrecht werd georganiseerd
door de Nederlandse Vereniging voor Haptonomie.
'Juist op het punt van grensoverschrijdend gedrag, met name op het gebied van de seksualiteit, is het zaak om heldere richtlijnen op te stellen
en er geen misverstanden over te laten bestaan', aldus Bon. Ook moeten
haptotherapeuten en haptonomen haast maken met een 'klachttraject'
en een 'tuchtrecht'. Bon: 'Die moeten een grote mate van onafhankelîjkheid hebben, anders hebben weinig mensen er een boodschap aan'.
Volgens Bon moet er ook onderzoek worden verricht 'om aannemelijk te
maken dat u effectief bent met uw therapieën'. Bon: 'U moet kunnen
uitleggen wat u als beroepsgroep doet. Als iedereen denkt dat het hocuspocus is, dan wordt niemand daar beter van, althans wel in fmancieel
opzicht, maar niet in het kader van de gezondheidszorg.' Verder pleit
Bon voor nascholing en herregistratie van h aptotherapeuten en therapeuten die werken op basis van de haptonomie.

Volgens Saski. Taat, lid van de Commissie van Toezicht voor de haptotherapie, is het bijna onmogelijk heldere richtlijnen voor haptotherapeuten te ontwikkelen inzake grensoverschrijdend gedrag. 'We hebben een
raar beroep. Je moet dus kijken naar wat voor persoon je voor je hebt in
een bepaalde situatie die als grensoverschrijdend is aangemerkt. En dat
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maakt het behoorlijk lastig. Je kunt er moeilijk richtlijnen op loslaten',
aldus Taat.
Maar inspecteur Reinout Bon liet weinig gras groeien over dat standpunt,
omdat de cliënt tijdens een strafzaak tegen een therapeut wegens grensoverschrijdend gedrag in de regel veel sterker staat. De wet is daar althans

wel duidelijk over. Bon ging dan ook niet zozeer in op seksuele intimidatie door hulpverleners in de gezondheidszorg - waarover hij naar een
brochure!) van de Inspectie verwees - alswel op de achtergronden van de
gezondheidswetgeving. Bon: 'Als er sprake is van grensoverschrijdend
gedrag, of als u - of uw collega - daarmee te maken krijgt, dan krijg je
allerlei procedures over je heen. Mijn God, waar raak je dan als hulpverlener in verzeild?'

Bon stelt dat het voor de gezondheidszorg van belang is te weten dat er
een Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG) is, een Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), een Kwaliteitswet en
een Klachtwet.

De Wet BIG
Bon legt uit: 'De BIG-wet gaat over individuele gezondheidszorg. Daarvan
is sprake indien een persoon met een gezondheidsprobleem zich tot
iemand wendt die een bijdrage aan de oplossing zegt te kunnen geven. U
doet dus aan individuele gezondheidszorg. U moet dan ook aan de eisen
ervan voldoen. De wet ziet uw cliënten of patiënten als vrije, mondige
consumenten, en behandelt hen niet anders dan wanneer zij een televisie
hebben gekocht of een dienstverlening bij een accountant betrekken. Dat
betekent dan ook dat mensen over u kunnen klagen.'
Niet alles mag, wel bijna alles, zegt Bon: 'U mag tegenwoordig gerust
geneeskunde bedrijven. Wat dat betreft is het monopolie van de dokters
weg. Een aantal behandelingen mag u echter niet verrichten : die vallen
onder een zware regeling - de 'artikel-3-beroepen' - en die worden gekenmerkt en beschermd door een titel, een register, een tuchtrecht en de
mogelijkheid van de inspectie om zich ermee te bemoeien door middel
van bevel- en bestuursdwang.'

I)

De brochure Het mag "iet het mag nooit, over seksuele intimidatie door hulpverleners
in de gezondheidszorg is te bestellen bij de Impectie voor de Volksgezondheid, tele(oon
070-3405490.
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