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Namens de redactie 

Binnen veel redacties is het nu komkommertijd, dat wil zeggen dat veel 
medewerkers op vakantie zijn. Of het nu om kranten gaat, danwel om dag
bladen, ze lfs de tv-redacties hebben er last van. Onze redactie echter is zo 
uitgebreid dat dit septembernummer van meer dan normale omvang is. 
Dat komt niet in de laatste plaats door het spraakmakende artikel van Do
rus Gerritse in onze vorige editie. Het heeft ons meerdere ingezonden brie
ven opgeleverd en bij deze accepteren we de felicitaties van de Heer Klab
bers. 
Wat de reacties betreft op het verhaal van Oorus Gerritse, vind ik persoon
lijk het jammer dat er slechts op de vorm en naar mijn idee weinig op de 
inhoud wordt gereageerd. Maar dat kunt u gerust voor uzelf uitmaken, 
want we hebben de brieven onverkort opgenomen. 

Verder hebben we nog ee n interessant artikel over haptonomie en ethiek. 
De schrijver, Edu Rippe, pleit voor het maken van een onderscheid tussen 
de oude en de nieuwe ethiek. Nieuwe ethiek heeft te maken met een groter 
bewustzijn van je eigen onderdrukte kant . Naar zi jn mening kan de hapto
nomie daaraan bijdragen. 

Uit het tijdschrift voor psychotherapie hebben we een interessante boekbe
spreking over het 'ethisch gebruik van aanraking in de psychotherapie' 
overgenomen. Of de schrijvers van dit boek bekend zijn met haptonomie 
is niet duidelijk, maar het zijn wel belangrijke ontwikkelingen voor ons. 

Rest mij nog u te wijzen op het symposium 'Haptonomie, hoe verder' dat 
door Synergos wordt georganiseerd. Een dagje anders bezig zijn met de 
haptonomie kan een bron van inspiratie zi jn . 

lngrid Ram 
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Haptonomie en ethiek 

Edu Rippe 

De aanleiding tot dit artikel is de vraag vanuit Haptonomisch Contact om 
naar de relatie tussen haptonomie en ethiek te kijken. Meer inzicht in deze 
relatie is wenselijk. Met dit artikel wil ik een bijdrage leveren aan de inhou
delijke discussie over vragen als 'zit ethiek onder onze huid of in ons 
hoofd?', 'waarop baseer ik mijn keuzes?', en 'grenzen'. 
Als ethisch uitgangspunt gebruik ik de begrippen oude en nieuwe ethiek 
zoals deze door de psychoanalyticus Neumann zijn beschreven. Allereerst 
maak ik een duik in de geschiedenis om te kijken hoe ideeën en ervaringen 
van goed en kwaad ontstaan en veranderen. 
Daarna kijk ik naar de relevantie met haptonomie. Ethiek à la Neumann 
blijkt veel met haptonomie te maken te hebben. 

De Duits-Israelische dr. Erich Neumann, inmiddels overleden, was leerling 
en later collega van Jung. Hij onderzocht het ontstaan en de geschiedenis 
van het menselijk bewustzijn. Na de oorlog schreef hij 'Ethiek voor de toe
komst,' een boek dat nu nog net zo actueel is als toen. 

Volgens Neumann zi jn er twee ethische systemen die fundamenteel van 
elkaar verschillen; een oud en een nieuw systeem. Onder invloed van de 
oude ethiek kom je een heleboel vreemde en bedreigende verschijnselen 
tegen, waar je van af wilt. Vanuit de oude ethiek is het je buurman die gek 
is, mag er bij jou om de hoek geen asielzoekerscentrum komen en is je ex 
een monster. 

Vanuit het nieuwe eth ische systeem ben je bereid om onder ogen te zien 
dat je je bedreigd voelt, en dat dit misschien met je eigen normen te maken 
heeft. Je wilt er dan niet van af, maar je wilt het integreren in je leven. Zo 
kun je er bijvoorbeeld achter komen dat je buitenlandse mensen niet als 
mensen ervaart en zelf ook je monsterlijke kanten hebt. 
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Oude ethiek 
De oude westerse ethiek heeft vele oorsprongen, waarvan de Griekse en de 
joods-christelijke de invloedrijkste zijn . In de Griekse cultuur werd de ratio 
ontdekt en tot deugd verheven. Een Griek was burger in een stadstaat, was 
democraat, en kon lezen en schrijven. Een Griek loste problemen rationeel 
op. Hij liet zich niet meeslepen door emoties zoals vrouwen, kinderen, 
slaven en barbaren deden, hij las Plato. 

Volgens Plato was er geest en materie. De ziel was in het menselijk individu 
tijdelijk in een lichaam gekluisterd. Men had in het leven tot taak om zich 
van de materie los te maken en naar beschouwing te streven. Met inspan
ning [ascese] kon een mens erin slagen zich tot schoonheid en goedheid 
omhoog te werken. Het ware geluk bestond uit het navolgen van het scho
ne en het ene. Hierbij moest men niet worden gehinderd door hartstoch
ten en lichamelijke driften. 

Ook in de vroeg-christelijke wereld leefde het idee dat het lichaam de 
plaats van zonde was en dat ascese de terugkeer in het paradijs mogelijk 
maakte. Voor een echt christen was het essentieel dat hij voortdurend 
streefde naar grotere volmaaktheid. Gedurende zijn hele leven was hij in 
een voortdurende strijd gewikkeld tegen zonde en hartstocht. Daarom 
moest men zich dwingen tot gehoorzaamheid aan de geboden en ascese 
was daarvoor een middeL Zonder minachting voor de wereld, aardse goe
deren en het lichaam was het ideaal van apatheia, afwezigheid van de 
hartstochten, en het terugvinden van de paradijselijke staat, niet te berei
ken . 

Christenen trokken zich uit de wereld terug om zich als eenzaam levend 
kluizenaar aan gebed en beschouwing te wijden. Maar deze eenzaamheid 
bleek betrekkelijk te zijn. Weliswaar hadden zij het contact met medemen
sen verbroken, zij kregen er demonen voor in de plaats. Demonen waren 
voor de toenmalige monnik reële wezens. Ze hadden een verbinding met 
verschillende soorten hartstochten. Trots en hoogmoed waren boze gee
sten in de lucht. Ook nemen demonen graag dierengestalten aan. In de 
levensbeschrijvingvan Antonius wemelt het van slangen, leeuwen, wolven 
en schorpioenen . Demonen kunnen verder opduiken als zwart jongetje, 
vuurvonken of een varkenshoedster van geweldige afmetingen, tienmaal 
zo groot als een gewoon mens. 

Geleidelijk aan ontstonden in Klein-Azië twee nieuwe ideaalbeelden, waar
in de mens zich boven de natuur plaatste. Bij de Grieken was het nieuwe 
goede de op ratio gebaseerde samenleving, bij de christenen de eenzame 
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overgave aan Christus. De overeenkomst tussen deze twee idealen is wat 
Neumann de existentiële splitsing noemt; de minachting van het lichaam 
met de dierlijke driften, en de onderdrukking daarvan. Het was niet het 
Griekse, maar het christelijke ethos dat het eerst Noordwest Europa zou 
bereiken . 

Toen de Romeinen stap voor stap Noordwest Europa veroverden brachten 
zij het christendom, dat na de derde eeuw staatsgodsdienst geworden was, 
mee. Zo werden de Germaanse autochtone stammen met de 'gij zult nief 
geboden geconfronteerd. Tot dan toe was je pas een goed Germaan als je 
flink wat mannen van een andere stam de kop had afgehakt en hun vrou
wen had veroverd. Het leverde je sociale status en een versterkte ziel op. 
Stierf je dan leefde je verder in de eeuwige jachtvelden. Ineens was gij zult 
niet doden het credo, anders brandde je eeuwig in de hel. Het christendom 
riep weerstand op en veel monniken sneuvelden. Het zou acht eeuwen 
duren voordat Europa oppervlakkig was gekerstend. 

Karel de Grote, die een verenigd Europa nastreefde, was ook overtuigd chri
sten. Hij maakte doeltreffend gebruik van alle instellingen die in staat wa
ren om de orde en de veiligheid in zijn rijk te handhaven. In zijn systeem 
kreeg de kerk een belangrijke positie. Hij beval de bisschoppen om, in sa
menwerking met de burgerlijke magistraten, ijverig alle uitingen van bijge
loof en alle resten van heidense praktijken te verbieden. Later ontstond een 
nieuwe instelling; de inquisitie. Zij had tot taak om systematisch alle kette
rij op te sporen en te onderzoeken. De inquisitie werd hierbij geholpen 
door burgers, goede christenen en 'aangevers,' op zoek naar afwijkend ge
drag in de buurt. 

In de middeleeuwen kon je maar beter niet aan je buren vertellen dat je zo 
je twijfels had over de leer en dat je ook op je amulet vertrouwde om je 
tegen het kwaad te beschermen. De kans was dan heel groot dat je buren 
rechtstreeks naar de inquisiteur liepen om je als heks en ketter aan te ge
ven.)e werd dan opgepakt, gevangen gezet, en aan een gewetensonderzoek 
onderworpen. Bekende je schuld dan kreeg je een straf of boete opgelegd. 
Bleef je bij je eigen mening en je twijfel over de absolute juistheid van de 
kerkelijke leer dan volgde meestal je dood. 

Neumann zegt hierover dat het hebben van een goed geweten zo is ont
staan. Een christen had een goed geweten als zijn mening en gedrag bin
nen de openbare mening paste. Viel je gedrag of je mening buiten de heer
sende norm dan was je geweten slecht. Je deed dan iets wat niet mocht. De 
onderzoekende blik van andere mensen was letterli jk levensbedreigend. 
Deze behoefte om het slechte in de ander en het goede in jezelf te plaatsen 
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werd gedurende vele eeuwen gecultiveerd. Vaak was de verdachtmaking 
voldoende om iemand tot zondebok te maken. Het kwam voor dat een 
verzamelde menigte riep Iverbrand hem, verbrand hemr, voordat een ge
wetensonderzoek had plaatsgevonden. De zondebok, zegt Neumann, krijgt 
de collectieve schuld te dragen. Zo reinigt de samenleving zich van de 
angst om slecht te zij n en veroordeeld te worden, en wordt de slechterik, 
als drager van het slechte geweten, verbannen en gedood. 

De Griekse ratio vinden we pas in de renaissance terug als in de opkomen
de grote steden en universiteiten de klassieken weer ontdekt worden. In 
het begin stond de ratio nog helemaal in dienst van god. Descartes, die als 
vader van het hedendaags denken wordt gezien, schreef dat ideeën, die de 
ware kennis over de natuur bevatten, aangeboren, en door God ingegeven 
zijn. Descartes wilde met zijn verstand het bestaan van God bewijzen. Hij 
plaatste het goede als absoluut gegeven buiten de mens. 

In de eeuwen die volgen ontwikkelt de wetenschap zich steeds meer van 
steunpilaar tot kwelgeest van het geloof. Pas tegen 1800, de tijd van de 
Franse revolutie, definieert Kant de mens als autonoom wezen, los van 
god. Volgens Kant kan de mens zijn normen van goed en kwaad niet recht
vaardigen door een beroep te doen op een instantie buiten zijn eigen vrije 
wil. Heb de moed om van je eigen verstand gebruik te maken, is het devies 
van de verlichting. 

Dit nieuwe denken bleef beperkt tot een handjevol'illuminati' binnen de 
Europese universiteitssteden. Pas in de tweede helft van de 20e eeuw verlie
zen godsbeelden aan maatschappelijke invloed en kan er lacherig worden 
gedaan over de duivel, heksen en demonen. Maar door ideeën los te laten 
zijn emotionele ervaringen nog niet weg. 

Gedurende vele eeuwen zijn denkbeelden over goed en kwaad door sociale 
controle geïnternaliseerd. [n een duizendjarig rijk zi jn ideeën door middel 
van een proces van sociale selectie tot collectief gedrag gemaakt. Dit col
lectief gedrag wordt in stand gehouden door wat Neumann de hoofdziel 
noemt, de bewuste ik die naar waarden streeft. De buikziel, zegt Neumann, 
is het verworpen deel, dat wat onderdrukt moet worden. Cultureel vereist 
gedrag is ontstaan door een individuele existentiële splitsing. Cultureel 
gezond zijn is zo te definiëren als een geslaagde existentiële splitsing. 

Oude ethiek en haptonomie 
Dit gegeven kom je in de haptonomie rechtstreeks tegen in de hulpvraag. 
Een cliënt is een persoon die vergezeld gaat van een klacht. Hij of zij heeft 
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de verwachting om door de haptonomisch hulpverlener van de klacht ver
lost te worden. Deze structuur van 'ergens vanaf willen' is kenmerkend 
voor oude ethiek. De vraag aan de hulpverlener is dan om de persoon van 
de klacht te scheiden zodat een gewenst ideaalbeeld van menszijn over
blijft. Lukt deze scheiding dan is iemand genezen en kan als sociaal aange
past persoon verder leven. 

Het doel van de oude ethiek is het in stand houden van de traditionele 
samenleving. In een op traditie gebaseerde samenleving is de mens zich 
bewust van bedreigingen en gevaren, die van buiten op hem afkomen. De
ze gevaren moeten steeds weer worden bestreden. Daarmee wordt het hei1i
ge, de t raditie of het collectieve belang veilig gesteld. Wie degenen zijn die 
dat zo belangrijk vinden, is vanuit de oude ethische structuur niet bekend. 
Oude ethiek is een belangrijk instrument bij de ontwikkeling van het men
selijk bewustzijn. Zij staat voor een noodzakelijk overgangsstadium en 
vormt met haar verdringing een afweermaatregel van het bewuste tegen 
het onbewuste. 

Nieuwe ethiek 
Nieuwe ethiek, zegt Neumann, kenmerkt zich door het individu a
Iiseringsproces. Hierin hoeft het individu niet sociaal goed te zijn, maar 
innerlijk autonoom. De eigen negativiteit wordt niet meer op de zwakke
ren in de omgeving uitgeleefd, maar innerlijk herkend als horend bij jezelf. 
Met Leibnitz als een voorloper ontstaat een andere manier van denken. Het 
is niet langer de heilige leer die centraal staat, maar de mens die die leer 
bepaalt wordt onderwerp van studie. Er wordt gezien dat het menselijk 
kenvermogen beperkt en subjectief is. Daarmee wordt objectief waarne
men, en het bestaan van een absolute waarheid onmogelijk. Ook wordt er 
vastgesteld dat het menselijk kenvermogen onlosmakelijk verbonden is 
met denken en taal. 

Na de Franse revolutie ontstaat in het Europese denken steeds meer kritiek 
op het rationele mensbeeld en de heerschappij van de rede. We denken 
omdat we bestaan en niet andersom, zegt Kierkegaard. Objectieve kennis is 
beperkt, en je individuele existentie is subjectief, het is je eigen werkelijk
heid. De mens wordt niet geregeerd door rede maar door blinde wil [Scha
penhauer]. AI wat bestaat is niets anders dan een verschijningsvorm van 
dit willen. Datgene wat wij gewoonlijk de werkelijkheid of de wereld noe
men is onze subjectieve voorstelling en uiteindelijk zelfs niets anders dan 
schijn. 
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Nietzsche sluit hierbij aan als hij schrijft dat er geen feiten maar alleen 
interpretaties bestaan. Hij bekijkt de interpreterende, talige mens met arg· 
waan en ziet de wil [tot macht] als het diepste wezen van het zijn en van 
het leven. 'Ik' is niet iets werkelijks, maar fictie die nodig is om te kunnen 
leven. Een mens die leeft vanuit 'men moet' zit gevangen' in de plicht, vind 
Nietzsche, daarachter zit 'ik wil.' In het ik wil ontmoet de mens zijn exi
stentie. 

In de negentiende eeuw ontdekt Darwin evolutionaire processen. Deze 
ontdekking zorgt voor een definitieve aantasting van zowel de bijbelse ver
klaring van de schepping, alsook het beeld van de mens als een keurig, 
door rede bepaald wezen. The Origin of Species en The Descent of Man 
lieten zien dat de mens niet boven de natuur stond maar van de aap 
afstamde, bij de natuur hoorde, en onderdeel van evolutionaire processen 
was. Darwins ideeën riepen veel weerstand op in het Victoriaanse Engeland 
waar een ontblote enkel a l aanleiding tot schaamte was. Hij voorspelde dat 
in de toekomst de studie van de psychologie een nieuwe biologische 
grondslag zou krijgen. 

Ook in het existentialisme van Sartre, die de naoorlogse cultuur sterk heeft 
beïnvloed, staat het zijn centraal. Sartre noemde zich een atheïstische exis· 
tentialist. De existentie gaat vooraf aan de essentie, hetgeen betekent dat 
de mens eerst bestaat, en zich pas daarna bewust wordt en definieert. Deze 
definiëring komt tot stand door interpretatie en taal. Een geliefde para
doxale uitspraak van Sartre was dat de mens niet is wat hij is, en is wat hij 
niet is. 

Het bewuste denken en handelen berust voor een groot deel op onbewuste 
motieven, het irrationele; krachtige processen die zich voordoen in men
sen en die voor het bewustzijn verborgen blijven. Het is de verdienste van 
Freud dat hij niet alleen het onbewuste systematisch onderzocht, maar een 
methode ontwikkelde om ermee in contact te treden. Deze methode ken
nen we als psychoanalyse. Door iemand in een toestand van verlaagd be
wustzijn te brengen vormde hij een hanteerbare verbinding tussen het be
wuste en het onbewuste. Associaties, creatieve expressie, dromen en projec
tie zag hij als fenomenen waardoor het onbewuste zich kenbaar maakte. 
Projectie is een innerlijk afweermechanisme waarbij bedreigende gevoe· 
lens, driften en ideeën worden toegeschreven aan iemand anders. Hierdoor 
wordt een bedreiging niet langer ervaren als afkomstig ui t het eigen inner
lijk. 

jung onderzocht duizenden dromen en zag dromen als boodschappen van 
het onbewuste voor het bewuste.Jung zag het onbewuste als een rijke moe-
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derbodem waaruit het bewustzijn was opgebloeid. Het leven wordt gevoed 
door de krachten van het onbewuste, waaruit nieuwe inzichten ontstaan 
en inspiratie wordt geput. Raakt het bewustzijn vervreemd van de moeder
bodem, dan ontstaat een hyperrationele denkwijze, die alle gevoelsgrond 
mist en tenslotte steriel wordt. 

Een belangrijke bijdrage van Jung aan de nieuwe ethiek is het inzicht dat 
de delen van onszelf die we niet in ons bewustzijn laten doordringen, in 
ons leven opdoemen als het noodlot. 
Hiermee zegt hij dat emotioneel geladen gebeurtenissen in ons leven, die 
van buiten lijken te komen, niet los van ons staan. Zij horen bij ons, en 
bevatten een boodschap vanuit ons onbewuste. Deze structuur is de essen
tie van de nieuwe ethiek en geeft een sleutel waardoor leermomenten mo
gelijk worden. 

Neem verantwoordelijkheid voor je onbewuste kant, zegt Neumanni als je 
niet van een situatie leert dan blijf je deze herhalen. Nieuwe ethiek is een 
totale ethiek, waarin de mens zijn verbroken verbinding met de onbewuste 
moederbodem herstelt en verlost wordt uit zijn catastrofale gespletenheid. 
De psychische ontwikkelingvan de hedendaagse mens begint vrijwel altijd 
met de heroriëntatie op het probleem van de persona en zijn relatie met 
zijn schaduw. 
Te goed zijn is kwaad, je kwade kant onderkennen, is goed. 

Volgens Neumann heeft de mens twee centra; het hoofd en de buik, en de 
buik is de zetel van het onderdrukte, onbewuste en irrationele. 

Ethiek en haptonomie 
Neem verantwoordelijkheid voor je onbewuste kant, zegt Neumann, als je 
niet van een situatie leert dan blijf je deze herhalen. Wil niet alleen maar 
van je klacht af, maar leer de klacht als een boodschap te zien vanuit je 
onbewuste deel. De klacht is de verbinding van het bewuste en het onbe
wuste deel van de mens. Nieuwe ethiek is een totale ethiek, waarin de 
mens zijn verbroken verbinding met de onbewuste moederbodem herstelt 
en verlost wordt uit zijn catastrofale gespletenheid. 

De mens is een duaal wezen. Hij bestaat uit twee polen; de hoofdziel en de 
buikziel. De hoofdziel is de rationele ik, de persona die naar collectieve 
waarden streeft. De buikziel is het buitengesloten, irrationele gedeelte, dat 
toch bij hem hoort. Het naast elkaar bestaan van deze tegenstellingen 
beheerst de hele menselijke ervaringswereld. 
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Onder invloed van de oude ethiek worden deze tegenstellingen in goed en 
kwaad ingedeeld, waarbij het kwaad als dreiging van buiten komt, en het 
goede als de eigen traditie wordt ervaren. In de eigen traditie kan anes bij 
het oude blijven en valt er geen gevaar te beduchten. Om de eigen traditie 
in stand te houden moet het kwade steeds weer worden bevochten en 
overwonnen (buitengesloten). Geen oorlog kan worden gevoerd, als niet 
de vijand tot drager van de eigen schaduwprojectie wordt gemaakt. Oorlo
gen zijn de uitkomst van oude ethiek en oorlogvoering is het zichtbare 
bewijs van de doorbraak van de onbewuste schaduwzijde van het collec
tief. 

De nieuwe ethiek wijst de heerschappij van een deel van de persoonlijk
heid af; zij eist de hele persoonlijkheid op als basis van het ethisch gedrag. 
Zij baseert zich op bewustwording van positieve en negatieve krachten in 
de menseli jke natuur. De aanvaarding van het negatieve is vooral voor 
mensen met een overdreven hoog normbesef een dringende noodzaak. De 
moed om tot een persoonlijk oordeel over goed en kwaad te komen dat los 
staat van collectieve waarden, is een van de lastigste eisen die de nieuwe 
ethiek aan de enkeling stelt. Aan deze eis wordt voldaan als de enkeling het 
kwaad dat hem door het lot wordt toebedeeld, op eigen gezag verwerkt. 
Het is typerend dat dat de heroriëntatie steeds weer in het teken van de 
weg naar beneden, of sterker nog, van het pact met de duivel staat. 

Door de aanvaarding van het kwaad accepteert de mens de wereld en zich
zelf, in heel hun gevaarlijke tweeledigheid. Als er over de aarde wordt ge
sproken, dan is deze aarde in symbolische zin identiek met lichaam en de 
vlucht uit deze wereld is ook de vlucht uit het lichamelijke. De levende 
totaliteit leeft van de spanning tussen de tegenstellingen goed-kwaad, 
hoofd-buik, uiterlijk-innerlijk, rationeel-irrationeel, die samen een grotere 
eenheid vormen. 

Nieuwe ethiek, zegt Neumann, is bewustwording. Uit deze bewustwor
dingsprocessen blijkt steeds weer dat de ontmoeting en de verzoening met 
de eigen onderdrukte kant voorwaarde is voor tolerantie en begrip van 
andere mensen, groeperingen en culturen. 
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(advertentie) 

Synergos (opleidingen, trainingen, 
proces begeleiding) 

organiseert 

dinsdag 28 september 1999 

Haptonomie, hoe verder? 
een symposium ter ere van prof. dr Jan Dijkhuis 

Thema: 
'Participatie en contact binnen een informatieve samenleving?!' 

Subthema: 
'Kan haptonomie mee naar de volgende eeuw?' 

Sprekers 
• prof. Or Jan Dijkhuis, psychotherapeut / haptotherapeut 
• drs ]olien Ubacht, informatie & communicatie technologe 
• Emiel Voest, 'paardenfJuisteraar' 
• Peter Zwiers, haptotherapeut 

Middagvoorzitter: prof. Dr René Diekstra 

Tijd: 13.00 - 17.30 uur; aansluitend gelegenheid tot voort· 
zetting van een gesprek, onder het genot van een 
drankje. 

Locatie: Hotel Congrescentrum 'De Heerlickheijd' van Ermelo 
Kosten: [125,= p.p. 

Aanmelding: Synergos 
Regentesselaan 21 
3818 HH Amersfoort 
Tel.:033·4638817 
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Bij echtheid hoort gevoel. 

Jan Kok 

Op drie woensdagen in januari en februari jongstleden trokken zo'n bijna 
zeventig medebelangstellenden naar de Academie voor Haptonomie en 
Kinesionomie te Doorn voor de introductiecursus: Wat is Haptonomie? en 
als kersverse redacteur was ik een van hen. In deze persoonlijke impressie 
kom ik uit het stenen tijdperk, want ik ben niet haptonomisch geschoold; 
ik kijk wat onnozel om me heen in een ongekende wereld. 

Op de eerste woensdag laat de aardige buschauffeur met z'n geweldige zon
nebril me bovendien bij de goede halte uitstappen; ik ben onwennig met 
bussen, kom graag op tijd en een nieuwe plek geeft het spannende gevoel 
van echt iets anders. 

Jan van den Broek verwelkomt ons namens de Academie en geeft uitgebrei
de informatie over de komende dagen. Hij vertelt ons over de Academie, de 
praktische gang van zaken en de driedeling van de dagindeling: een stuk 
theorie, dan praktisch zien en vervolgens zelf oefenen. tZeker voelen in 
patronen?,' deze vraag noteer ik als eerste bij deze structuur in de daginde
ling. 

Dan komt Roos Ferdinandus met haar inleiding: al twintig jaar rondlopend 
in het haptonomie-wereldje vertelt ze over de geschiedenis ervan: meegaan 
met de tijdgeest. Van bevlogenheid naar de filosofie van ' Ik voel, dat ik 
ben!' Ik kom tot de ontdekking, dat er in mij bij mijn geboorte ook tact en 
gevoel in geplaatst z ijn , een goede garage noteer ik. Ik druk me enerzijds 
mechanisch uit, omdat ik mijn geheel ineens uit delen zie bestaan en an
derzijds gebruik ik 'goede garage,' omdat ik mijn menszijn als volledig er
vaar. Onder de indruk raak ik van het me bewust worden van 'het openen 
en sluiten voor indrukken -deeb en vloedbeweging in me -.' Haptonomie 
is een Nederlandse vinding van Frans Veldman en ik hoorde ook al eerder 
op verschillende wandelgangen, dat hij het in die vorm als zi jn eigendom 
blijkt te beschermen. Voor zi jn intellectuele inspanningen om van Hapto-
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nomie zijn wetenschap te maken, heb ik diep respect. Eigenwijs noteer ik: 
Ilvoelen is puur menselijkj aan mensen gegevenj dus van iedereen en de 
vraag of de wetenschap van voelen daarom voorbehouden is aan Frans 
Veldman, die er zijn sporen mee verdient? Wie is de eigenaar van Haptono
mie? Is daarover al gediscussieerd? Of is dit een onzinnige vraag, die er niet 
toedoet?j' 

Na de koffie- en theepauze in de sfeervolle kantine en de eerste onderlinge 
kennismaking pakt Arjen van der Gouw de draad op met de tastzin met z'n 
vier windrichtingen: direct, innerlijk, ruimtelijk en ontmoetend. 

En wederom: beweging naar voren en beweging naar achteren - eb en 
vloed weer als beweging - . Laat ik zien, hoe ik me voel of camoufleer ik 
mijn gevoel en pas ik me aan? Ben ik me hiervan bewust? En ik noteer: 
"om echt te zi jn kan ik kiezen voor trouw zijn aan m'n gevoel." 

Dieuwke Talma vertelt iets over de middag als we ons in drie groepen van 
ruim twintig personen gaan splitsen om praktisch te oefenen. Ik noteer me 
bij haar op de lijst. Ze is me nog onbekend en haar aanspreeknaam klinkt 
me fraai in de oren: /Djoeke.' Metj er zi jn meer mensen over en voor een 
naam gevallen, noteer ik met schroom mijn keuze. 

Wat ik 's middags na die 'pak-hem-Iekker-beet-Iunch' opmerk is, dat 
Dieuwke start met ons inderdaad een open groep te laten worden door een 
korte persoonlijke kennismaking. Met open oog en open oor voor elkaar 
werken op respectvolle wijze, spreken we vooraf met elkaar af. Achteraf, na 
alle oefeningen, besef ik, dat er net zoveel verschillende gevoelens te horen 
zijn als de groep groot is. I'Sta stil bij wat je zelf voelt, wat je zelf waarneemt 
en wat je over de ander voelt. Wees je bewust van je ruimte en die van de 
ander, je grenzen en die van een ander en respecteer ze." Tot nu toe leef(d
e) ik veelal met wat ik over de ander en mezelf denk vanuit de automati
sche piloot. I/Respecteer, dat wat er is zonder oordeel en volg je lijf," noteer 
ik en ik verlaat zodoende de eerste dag. 

De tweede woensdag vertelt Dieuwke over eigenheid en verbondenheid en 
zoals ook van de eerdere lezingen ontvangen we de tekst op papier. Ik vind 
haar open zeJf-vertellingen, waar ik op instap als waren het feitelijke ge
beurtenissen vanuit haar persoonlijke geschiedenis een wel heel bijzondere 
ervarin g. Het samen (opnieuw) doorleven maakt het voor mij tot een le
vende overdracht. 

leder zingt zijn/ haar eigen lied, is eigen-gebekt. Maar we zitten ook in een 
proces van individuatie, in het niet verdeeld (willen) zijn. Die dualiteit 
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tussen kiezen voor het ego en het mede-mens zijn, wil ik zo graag, als het 
ka n, zonder moeite kwijt. Soms ook weer niet als ik er als ego nog voor
delen van ondervind. /fOp weg naar heelwording," vat ik kort samen en 
"ben ik me bewust, waarvoor ik kies?" 

Omdat ik een mens m et een ziel ben, wil ik niet graag als een object of ding 
('heeft die blindedarm al koffie gedronken?') benaderd en behandeld wor
den. Maar, wat voor mij geldt, geldt toch voor een ander ook? en boven
dien zi jn we allemaal mensen. "Laat ik stoppen met zielloze gebaren," no
teer ik. "Zoek een balans tussen veel voelen en helder denken!" En ik denk, 
word equilibrist met zo'n grote stok met links voelen en rechts denken. 
Denkt U politiek dan mag het ook links denken en rechts voelen zijn! 

Vervolgens vertel t Dieuwke het prachtige sprookje van blootpadje. Altijd 
blijft blootpadje thuis en woont zodoende bij zichzelf op zolder. Want je 
toont je toch niet open en bloot buiten? Met de verkoop aan huis van kera
miek, die blootpadje thuis vervaardigt, houdt blootpadje zich in leven. 
Totdat de koning boos wordt, omdat blootpadje ondanks zi jn hartelijke en 
dringende ui tnodiging niet op z'n verjaardag komt. De koning gaat vol 
zorg voor al zijn onderdanen, op bezoek om te horen wat er scheelt? En na 
het verhaal van blootpadje laat hij hem (haar) een eigen maaksel bakken: 
een heus schild! 

En voor een blootpadje met schild - een gewone schildpad dus - is sinds 
die tijd buiten komen en zi jn, vanzelfsprekend en weer terugtrekken naar 
binnen eveneens. 

Vandaag ook weer 'eb en vloed': een boom heeft licht en donker nodig; 
een mens activiteit en rust en in relatie afstand en nabijheid . Eigenheid en 
verbondenheid thema's voor een heel leven, voor mijn hele levensweg. 

In de demonstraties en oefeningen ervaar ik de ruimte om me heen, mijn 
uitbreidingsmogelijkheden en mijn terugtrekmogelijkheden. 

De derde woensdag is en echte witte sneeuwwereld: die prachtige helder 
witte bomen en landschappen, die scherp aftekenen tegen die blauwe 
lucht met die opkomende zon. Daar hoort ook het langer onderweg zijn 
bij: een deel van de stoelen is bij aanvang onbezet, ondanks het al veel eer
der op weg gaan. 

In theorie en praktijk krijgt nu alles handen en voeten, omdat jan ons met 
name hierover vertelt en Jan en Arjen het demonstreren. 
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Wat me erg boeit is de helende hand in de haptotherapie: de hand met 
'oren,' die kan (uit)luisteren en de (enige?) therapie, waarbij de therapeut 
'met verstand van voelen' helpend de cliënt aanraakt. Ik begrijp, dat zo'n 
levensscholing lang zal duren, omdat je eerst jezelf in samenwerking met je 
docenten moet omvormen tot een voelend luisterinstrument, dat nog kan 
praten ook. 

Vervolgens komt er alle informatie over de diverse opleidingen, die Doorn 
geeft en op de vragen komen open antwoorden . 

In de bibliotheek, waar ik ook mocht rondsnuffelen, las ik ondermeer: laf 
kunnen sluiten geeft weer nieuwe openingen.' 

Met bovenal dank aan de free~lance docenten Arjen, Dieuwke, Jan en Roos 
en de vaste medewerkers van de Academie vond ik mijn eerste zwemles 
smaken naar meer. 
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(advertentie) 

Niet meer, maar anders 
Training intervisietechnieken voor haptonomisch 

geschoolden en haptotherapeuten 
5 en 6 november 1999 

Petm BOllwman en 'eroen Hendriksen houden een tweedaagse 
workshop gericht op het methodisch werken met intervisie. 

Waarom intervisie? 

• Intervisie geeft winst voor iedere deelnemer. 
• Bij intervisie adviseer je elkaar over concrete problemen 
• Bij intervisie reflecteer je op het eigen leerproces en op eigen 

gedrag 
• Intervisie bevordert professionalisering 
• Intervisie leert je om structureler en methodischer met een ei

gen werkgroep verder te werken om tot meer resul taat te komen 
• Intervisie is gebaseerd op onderling respect en gelijkwaardig

heid 

De reeds bestaande kennis en vaardigheden kunnen een betere op
brengst geven door middel van intervisiemethoden, daarom: 

Plaats: 
Datum: 
Aanvang: 
Afronding: 

niet meer, maar anders! 

centraal in Nederland in een sobere accommodatie 
5 en 6 november 1999 
09.30 uur in cl. avondprogramma 
zaterdag: 16.00 uur 

Kosten: [495,- per persoon, inclusief koffie, thee, lunches, warm 
eten en overnachting. (speciale belastingaftrek voor 40-plusssers) 

Aanmelding en nadere informatie: 
Petra Bouwman: tel. 0294-412892 

Gaarne opgave vóór 1 oktober 1999. 
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Haptonomisch woordenboek (25) 

Tact en contact 

Tact 
Wanneer je dochter schreit over de zo juist verbroken relatie met haar 
vriend, laat je het wel uit je hoofd om te gaan neuriën. Dat zou getuigen 
van bar weinig tact. Je valt haar dan niet lastig met verhandelingen over 
het weer of over de beurskoersen, hoezeer die zaken je ook mogen bezig 
houden. Evenmin ga je dan luidruchtig te keer met pannen of stofzuigers 
of bezems. En je lopen is dan behoedzaam. Misschien kijk je dan niet eens 
op je horloge om te zien hoe laat het is. 

Tact zegt aanraking en tact hebben betekent bij haar zijn in een gevoels
stroom die uitgaat van jou naar haar; een stroom waarin je aanvoelt wat nu 
op dit moment bij haar past en wat niet. Hoe fijner de tact aanvoelt, hoe 
genuanceerder je gedrag. Tact voelt waarvoor je bedroefde dochter ontvan
kelijk is en waarvoor nieti waarmee zi j gediend is en waarmee niet. Tact 
bepaalt dan of je haar zult omhelzen of niet, of je moet praten of niet, 
welke woorden je moet gebruiken en welke niet. Tact bepaalt dan je melo
die van spreken, je gebaren, je lichaamshouding en je blik en mimiek. Tact 
is een aanvoelen hoe je jouwaanwezigzijn bij de ander op dit moment kunt voel· 
baar maken, intensivereIl, verdikken, verduidelijken. Het gaat bij de tact dus (1) 
om een intensiveren van je aanwezigzijn bij de ander (2) op dit moment. 
Werkelijk elk moment kan anders zijn en andere eisen stellen, een andere 
inhoud geven aan de tact. 

Tact is voelen en geen denken. Het is een aanvoelen dat vanzelf jouw 
gedrag voortbrengt. Dat is dan een spontaan gedrag dat door je voelende, 
tastende lichaam wordt aangereikt. Hoe (1) genuanceerder en (2) sponta
ner het optreedt, hoe vollediger je aanwezig bent bij je bedroefde dochter. 
Wellicht ten overvloede zeg ik erbij dat het ene bedroefdzijn niet het ande
re is en dat de tact ook dat onderscheidt. 
De genuanceerdheid van de tact wordt fundamenteel bepaald door de 
kwaliteit van het oordelend vermogen van de tastzin, van de grondintelli
gentie. 

Aan de tact kun je twee facetten onderscheiden. Enerzijds is er een willen 
benaderen en anderzijds is er een jezelf weerhouden. Enerzijds zou je naar 
de schreiende Marianne toe willen rennen, maar anderzijds voel je dat dit 
nu niet past. Enerzijds zou je veel wi llen zeggen, maar anderzijds komen er 
alleen zorgvuldig gekozen woorden. Daarbij hoeft dan, ik herhaal, niets 
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bedacht te worden, want de tact reikt je dit aan. De tact zelf is gericht op 
benaderen en tegelijk op een jezelf weerhouden en in beide facetten past 
de tact zich aan de ander aan: aan diens ontvankelijkheid op dat moment. 

De woorden tact, tactvol en tactloos willen nogal eens verstaan worden als 
facetten van interm enselijke omgang die je kunt leren uit boek jes en op 
cursussen in omgangsvormen. Zo hoorde ik dat er op een cursus verkoop
kunde voor winkelbedienden het woord tact regelmatig werd gebruikt. Dat 
ging dan over het gezicht dat de winkelbediende moest trekken. En in een 
boekje over etiquette las ik dat je de gastvrouw tactvol moet prijzen, niet te 
weinig maar ook niet te veel, want een teveel kan als leugenachtig overko
men . Het zal duidelijk zijn dat in deze gevallen het woord tact verkracht 
wordt. Daartegen zou justitie maatregelen moeten nemen. 

Ontvankelijkheid 
Binnen de tact bepaalt de ontvankelijkheid van de ander je gedrag. Zowel 
positief als negatief. De bedroefde dochter bepaalt welke gebaren en woor
den er uit mij te voorschijn komen en welke niet. Tevoorschijn komt dat
gene waaraan je bedroefde dochter op dit mom ent behoefte heeft. En ach
terwege blijft wat zi j nu niet nodig heeft; a fortiori wat haar nu kwaad zou 
doen. 

O"tvangen 
Op zijn verjaardag kreeg Jan van tante Jeannette een wandbord . Hij vond 
het een verschrikkelijk ding maar desondanks dankte hij zijn tante met de 
nodige (geveinsde?) h artelijkheid. Daar kon hij op dit moment niet onder
uit, n ietwaar. 

Jan heeft het wandbord aangenomen . In die zin heeft hij het ontvangen. 
Maar het woord ontvangen wil ik in deze context een andere betekenis 
geven. In deze betekenis ontvang je een wandbord pas als het je innerlijk 
werkelijk iets doet, a ls het je innerlîjk verwarmt en laat juichen. Als je het 
ervaart als een geschenk werkelijk aa n jou, aan jou zoals je bent. Dan toont 
het geschenk ook dat de gever gezien heeft wie je bent en laat zijn geven 
voelen dat je mag zijn wie je bent. Zo'n geschenk verdiept de relatie want 
je voelt aan de gever dat je herkend bent en voor hem mag zijn wie je bent. 
Hoe dieper het zien van de gever gekeken heeft, hoe warmer het geschenk 
ontvangen wordt, des te dieper het de relatie tot de gever raakt. 

Ik ben een beetje auto liefhebber en kijk wel eens naar een Alfa Romeo. Mis
schien wel uitslui tend vanwege die mooie naam en haar mooie embleem. 
Stel nu dat een schatrijke vriend mij op mijn verjaardag een pracht van een 
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Alfa Romeo cadeau doet. Ik zou de man liefst nooit meer ontmoeten want 
ik zou niet weten hoe ik hem moest aankijken. 
Waarmee ik maar zeggen wil dat dit cadeau, hoewel passend bij mijn ambi
tie, onverteerbaar is door zijn grootte. Een geschenk moet een teken blijven 
van een verstandhouding, slechts een teken. Wanneer de waarde van het 
geschenk gaat domineren is het geen teken meer. 

Wanneer je voelt dat iemand je iets duurs geeft om daarmee zijn status te 
etaleren is het evenmin een werkelijk geschenk. Evenmin als hij iets geeft 
om je tot dankbaarheid te verplichten. 

De filosoof Cornelis Verhoeven heeft eens het volgende verhaal geschapen 
over een prachtig geven en ontvangen. 
jeroen had een merkwaardige hobby. Hij verzamelde kranten, namelijk de 
exemplaren van de Rijnbode. Van die krant had hij alle exemplaren vanaf 
1930, behalve een krant van 19 maart 1949. 
Zijn vriend johan ruimde op zekere dag de zolder op en vond daar tussen 
allerhande rommel een exemplaar van de Rijnbode. Warempel, het was de 
Rijnbode van 19 maart 1949! Onmiddellijk nam hij de fiets en bracht je
roen dat exemplaar. En zie: Jeroen juichte en wel helemaal van harte. De 
krant had Johan geen cent gekost, was financieel gezien waardeloos, en 
belastte Jeroen niet met een claim op dankbaarheid vanwege een duur aan
schaffen. Maar het geschenk verraadde wel veel tact bijjohan: een genuan
ceerde aandacht voor de ambitie van jeroen; zoveel aandacht dat hij de 
krant op zolder onmiddellijk herkende als de krant die bij jeroen ontbrak. 
Echt geven wordt gedragen door tact voor de ontvankelijkheid van de an
der. 

Van alles wat ik in mijn jeugd gekregen heb herinner ik mij niet veel. Maar 
heel duidelijk en warm herinner ik mij dat mijn vader eens een oude solda
tenpet meebracht die hij had gevonden op de zolder van zijn werkgever bij 
wie hij huisknecht was. Die pet nam hij mee voor mij en overhandigde die 
glunderend. Het waardeloze ding was een schot in de roos. Mijn vader gaf 
er met dit geschenk blijk van dat hij had onderkend dat ik stiekem wel erg 
verzot was op soldaatje spelen. 

Een beminnenswaardig mens 
Je kunt een ander pas iets schenken als zijn ontvankelijkheid ervaarbaar is, 
als hij zijn behoeftigheid laat zien en niet verkrampt verbergt. Als hij zi jn 
kwetsbaarheid laat zien . Daarmee is de beminnenswaardige mens gete
kend. 

20 Haptonomisch COl/tact, Hl ;aargallg 1999, nr. 3 

HC ar
ch

ief
 

Wim
 La

um
an

s



In ons alledaagse denken menen we vaak dat we open gaan voor iemand 
als we zijn 'positieve' kwaliteiten ervaren, zijn kracht, intelligentie, maat
schappelijke en sportieve prestaties. Zo denkt ons alledaagse denken. Maar 
wanneer we even op ons eigen alledaagse ervaren letten zullen we ontdek
ken dat het altijd andermans kwetsbaarheid is, die hem nabij brengt en 
hem dierbaar maakt. Kracht, intelligentie en prestaties dwingen ons (ver
standeli jk gefundeerde) respect af, maar kwetsbaarheid opent ons gemoed 
en brengt warmte, nabijheid en liefde. Een vrouw van volmaakte schoon
heid ervaren we in een zekere afstandelijkheid; gemoedsnabijheid is er pas 
als je ontdekt dat ze kwetsbaar is, bijvoorbeeld verlegen is of zjch eenzaam 
voelt. De gast die alles weigert wat je hem aanbiedt (koffie, frisdrank, koek
je, borreltje) is hoogst ongezellig. Gezellig is degene die ronduit geniet van 
hetgeen je hem aanbiedt; hij toont behoeften, kwetsbaarheid. Nog gezelli
ger is de gast die van jouw aanwezigheid geniet en daarmee behoefte aan 
jou toont. 
Er heeft een verkeersongeluk plaats gevonden en je ziet een man ernstig 
gewond op straat liggen. Als je gemoed dan zijn kwetsbaarheid ervaart kan 
het gebeuren dat je naar de wildvreemde man toe gaat, dat je bij hem neer
knielt, dat je zijn hand vasthoudt, dat je zijn gelaat streelt. Een wildvreem
de man. In normale omstandigheden is er geen haar op je hoofd die eraan 
denkt om een wildvreemde te gaan strelen. Maar nu, nu je je geconfron
teerd voelt met kwetsbaarheid, is hij je plotseling zo nabij, zo intiem, dat 
alle gêne van je afvalt. Ook van zijn kant is er geen gêne en ondergaat hij 
jouw vertedering als weldaad. Op dat moment ben je elkaars 'naaste', dank
zi j de kwetsbaarheid. Mijn naaste is niet zo maar de man die naast mij 
woont. Evenmin zijn alle mensen mijn naasten. De naaste is degene wiens 
kwetsbaarheid ik onderken en onderga. 

Contact 
[s er verschîl tussen tact en contact? Antwoord: dat ligt er maar aan wat je 
onder contact verstaat. Het woord contact heeft het voorvoegsel con en dat 
verwijst naar het Latijnse woord voor samen. Dit weten voert dan tot de 
vraag of er in alle tact een samen is. 
Als we nu terugkeren naar het tactvol gedrag jegens de bedroefde Marian
ne, valt er zeker een samen te onderkennen, want de tactvolle is helemaal 
gericht op de ontvankeli jkheid van Marianne. Maar Marianne van haar 
kant is niet gericht op de ontvankelijkheid van de tactvolle moeder of 
vader. Je zou kunnen zeggen dat zij alleen maar consumeert. 
Dat impliceert een zeker eenrichtingsverkeer. Maar zo is het ook weer niet, 
want Marianne liet haar droefheid aan de ouders zien. Zi j heeft ook het 
tactvolle gedrag, de aanwezigheid van de ouders in zich toegelaten en 
ontvangen (zoals ik het ontvangen wil verstaan). Daarmee erkende zij de 
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tactvolle als weldadige schenker. Er is dus binnen de relatie van Marianne 
en haar ouder toch een zekere wederkerigheid. Maar geen gelijke, geen ge
lijkwaardige wederkerigheid. Althans niet op dat moment. 

Een goed voorbeeld van een gelijkwaardige wederkerigheid is het samen
zijn van vrienden waarbij beiden over en weer tactvol elkaar beluisteren, 
over en weer geven en ontvangen. Dan ontstaat er een merkwaardig samen 
dat zi jn optimum bereikt in een samen zwijgend bij elkaar zijn, ieder in 
een volmaakt aanwezigzi jn bij de ander. Zwijgend, want elk woord zou nu 
dit samen zi jn verstoren. 

De psychiater-filosoof Ludwig Binswanger schreef dat er dan bij beiden een 
gemeenschappeli jk panorama ontstaat, een gemeenschappelijk ervaren 
van de wereld. Deze merkwaardige uitspraak wil ik toe lichten met een even 
merkwaardig beeld, bij gebrek aan beter. Stel dat de ene vriend vóór dit 
gesprek de wereld als blauw heeft ervaren en de andere de wereld als geel 
ervoer. Dan ervaren aan het slot van het gesprek beiden de wereld als groen 
(als je blauwe verf vermengt met gele krijg je groene verf). Dit beeld moet 
dan duidelijk maken dat ieders voelen op dit moment geheel doordrongen 
is van het gevoel van de ander. Dat dit contact een geheel nieuw gevoel 
voortbrengt en het niet blauw blijft met blok jes geel ertussen. Er is dan bij 
beiden een doordringing ontstaan van elkaars voelen. Er werd daarbij el
kaar geen geweld aangedaan . Geen van beiden werd gedwongen wat in te 
leveren. Luisterend met het hele lichaam naar de ander groeide er vanzelf 
een eenheid, een werkelijk volledi g samen, een volledige gelij k
waardigheid, een optimaal con-tact. 

Misschien klinkt dit al te vreemd in de oren. Ga in dat geval eens na, hoe je 
de wereld ervoer op momenten dat het thuis heel gezellig was. Ebde toen 
niet alles in je weg dat storend zou zijn voor de gezelligheid? Was dat bij de 
anderen ook niet zo? Be tekent dat dan niet dat er een gemeenschappelijk, 
een geli jk ervaren van de wereld ontstond? 

Vader wandelde, hand in hand, met zijn vierjarig zoontje over het land
weggetje. Hij zag een kiezelsteentje liggen. Had vader alleen gewandeld 
dan was hij doorgelopen; misschien had hij dan niet eens dat kiezelsteen
tje gezien. Maar nu, in dit contact met zijn zoontje verkeerde hij 'in een 
gemeenschappelijk panorama' met hem en keek hij met de ogen van het 
kind. Nu zag hij hoe mooi dat steentje was. Nu stond hij stil, raapte het op 
en gaf het aan zijn zoontje. 'Ki jk eens, wat een mooi steentje' zei hij . Het 
kind keek vol oprechte bewondering en zei dat hij het meenam om thuis 
aan moeder te laten zien . In dit contact zien we wat de ander goed doet; 
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herkennen we wat waardevol is voor hem; wat zijn gemoed werkelijk zal 
verrijken. 

In de haptonomie kom je vaak het woord contact tegen, maar daarbij i' ".1 
niet altijd duidelijk welke graad van samenzijn wordt bedoeld. Maar in elk 
geval berust alle werkelijk concreet intermenselijk contact op tact en 
brengt dan altijd tact voort. 
De haptonomie kent ook expliciet het doordringen van elkaars gevoel tot 
een eenheid. Zij noemt dat consensus en constateert die ook binnen een 
'goed' aangeraakt worden met de hand. 

Dorus Gerritse 
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'Van conceptie tot pasgeborene' 

Studiedag zaterdag 16 oktober 1999 

Ruim twee jaar geleden heeft de Belgische vereniging 'Perspectief voor het 
miskende kind/ onder voorzitterschap van Gaby Stroeeken, psychothera
peute en auteur van het boek {Het miskende kind in onszelf,' de studiedag 
'In naam van het kind: in Doorn gehouden. Deze studiedag stond in het 
teken van de affectieve rechten van het jonge kind. Wie over deze studie
dag nog het een en ander wil nalezen, kan dat vinden in Haptonomisch 
Contact, 8' jaargang, nr.1 (maart 1997). 
Een half jaar na deze dag is in Nederland de Stichting 'Perspectief voor het 
miskende kind' opgericht, met dezelfde uitgangspunten en doelstellingen 
als de Belgische. De drie aandachtsgebieden zijn: 

• De Stichting bepleit de affectieve rechten van het prenatale en zeer 
jonge kind. 

De Stichting heeft een 'Charter voor de affectieve rechten van het prenata
le en jonge kind' uitgegeven en bepleit daarin een natuurlijke manier van 
omgaan met het prenatale kind en de baby. De Stichting benadrukt o.a. 
het belang van een affectieve band tussen het (prenatale) kind en zijn moe
der en vader, bepleit een natuurlijke geboorte, borstvoeding en het recht 
om in de armen van zijn moeder te zijn. 

• De Stichting bepleit een 'witte' pedagogie. 
'Witte' pedagogie doet recht aan de natuurlijke verwachtingen, de emotio
nele behoeften en de gevoelens van het (jonge) kind. Elk kind verwacht 
warmte, liefde en geborgenheid van zijn ouders. De Stichting wijst elke 
vorm van fysieke enlof psychische mis(be)handelen af en streeft naar een 
machtsvrije ouder-kind relatie, waarin empathie, respect, vertrouwen en 
openheid centraal staan. 

• De Stichting bepleit een bewustwording van het miskende kind in 
onszelf. 

Voor onze eigen lichamelijke en geestelijke gezondheid, voor de relaties 
die we aangaan èn voor de opvoeding van kinderen, is het van belang dat 
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we onze eigen kindertijd kritisch (be)schouwen. Het is onze overtuiging 
dat onverwerkte emotionele problemen uit onze kindertijd ons huidig 
functioneren zo kunnen belemmeren dat onze zelfontplooiing erdoor 
wordt afgeremd. In de mate dat we een miskend kind in onszelf meedra
gen, in die mate zal ons huidig functioneren negatief beïnvloed worden. 

De Nederlandse Stichting 'Perspectief voor het miskende kind' organiseert 
zaterdag 16 oktober 1999, op de Academie voor Haptonomie en Kinesiono
mie in Doorn, de studiedag IVan conceptie tot pasgeborene.' 
Rien VerduIt, psycholoog I psychotherapeut, zal een lezing geven: 'Van 
conceptie totgeboorte, 'belicht vanuit de prenatale psychologie. In zijn lezing 
zal hij ons vertellen hoe het prenatale kind allerlei invloeden van buitenaf 
ondergaat, ervaart en daarop reageert. Ook de houding van de vrouw te
genover haar ongeboren kind kan een bli jvende invloed op de basale ge
voelens van het kind hebben. Deze houding heeft een levenslange uitwer
king; volwassenen herhalen in hun relaties deze oer-relatie met hun moe
der. De lezing wordt ondersteund door videobeelden. 
's Middags zal Marieke Verschelling, verloskundige, een lezing houden: 
'Het belang va" een natuurlijke ell affectieve geboorte, J belicht vanuit haar ei
gen praktijkervaringen. 
De dag begint om 10.00 uur en zal tot ±15.30 uur duren . De lunch wordt 
door de Academie verzorgd en de kosten voor deze dag (incl.lunch) zijn 
/50,- voor donateurs l Ieden en/65,- voor de overige belangstellenden. 

Bent u inmiddels nieuwsgierig geworden en I of geïnteresseerd, dan kunt 
voor meer informatie of een inschrijfformulier bellen (liefst 's avonds) 
naar: Bernadette Ysebaert, tel: 0113-232945 
Catholijn te Wechel, te l: 0113-215090 
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Uit het Tijdschrift voor psychotherapie 1999 r2S/3 
M. Hunter I'< J. Struve (1997). The ethica/llse o(tollch in psychotllerapy. 

Thousand Oaks/Londen/New Delhi: Sage Publications. 320 pp. 

Prof. Dr. Mia Leijssen 
doceert beroepsethiek 
voor psychologen aan de 
Universiteit te Leuyen. 
Zij is coördinator van de 
gespecialiseerde studie in 
de cIiëntgericht-experi
emerJtiële psychothera
pie aan de Universiteit te 
LeuverJ. Zij heeft mime 
efVaring met individuele 
psycllotherapie en 
groepstllerapiee 

Mia Leijsen 

Hunter is een doctor in de klinische psychologie 
die zijn proefschrift gemaakt heeft over de invloed 
van (afwezigheid van) aanraking bij mensen met 
trauma's. Struve is een sociaal werker die voorna
melijk therapeutische ervaring heeft met daders en 
slachtoffers van seksueel geweld. Deze twee Ameri
kaanse auteurs zijn erin geslaagd een boek samen 
te ste llen dat een bijzonder rijke bron is van we· 
tenschappelijk onderbouwde kennis en praktische 
klinische wijsheid. De rode draad in hun betoog is 
dat fysiek contact in de psychotherapiesetting een 
zeer waardevolle aanvulling kan zijn op de verbale 
interacties. Ze gaan hiermee in tegen de tendens 
om elk fysiek contact tussen therapeut en cliënt te 

vermijden ter voorkoming van seksuele grensoverschrijdingen. Het fe it dat 
sommige therapeuten inderdaad uitg1ijden in seksueel misbruik, heeft er
toe geleid dat groepscodes beklemtonen dat seksueel contact niet verenig
baar is met een professionele relatie. Veel plichtsbewuste therapeuten heb
ben hieruit de nog verdergaande conclusie getrokken dat alle aanrakingen 
beter weggelaten kunnen worden in de therapeutische interactie. De au
teurs nemen ondubbelzinnig stelling tegen elke vorm van seksuele aanra
king in de psychotherapie, maar ze wijzen erop dat zeer goed bedoelde et
hische richtlijnen ertoe geleid hebben dat therapeuten niet meer durven 
aan te raken. Zij lanceren de provocerende stelling dat het juist onprofessi
oneel, onverantwoord en zelfs onethisch is om gepaste aanrakingen niet te 
gebruiken wanneer er zoveel evidentie is dat fysiek contact kan bijdragen 
aan het herstel proces van de cliënt. 
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Het boek bestaat uit drie delen. In het eerste deel, Foundations, wordt ge
wezen op het gegeven dat de huid bij kleine kinderen als contactorgaan 
belangrijker is dan de andere zintuigen en dat het zogenoemde geheugen 
van de huid mede bepaalt hoe cliënten later op aanrakingen reageren. [n 
een volgend hoofdstuk krijgen we een overzicht van onderzoeken die aan
tonen dat (gebrek aan) fysiek contact bepalend is voor de interpersoonlijke 
communicatie. Zo blijkt er een statistisch sterk significante relatie te zijn 
tussen tekort aan fysieke affectie als kind en gewelddadig en antisociaal 
gedrag als volwassene. In een trainingsprogramma voor gewelddadige ado
lescenten werd aangetoond dat het seksueel-agressief gedrag sterk afnam 
bij de adolescenten wanneer niet-seksueel fysiek contact in het therapeu
tisch programma werd opgenomen. Ook is herhaaldelijk vastgesteld dat 
aanraking een positief effect heeft op de zelfonthulling van mensen. Tot 
slot, bij oude mensen blijkt dat het tactiele systeem minder achteruitgaat 
dan het visuele en het auditieve en dat aangeraakt worden bijdraagt aan 
het gevoel van waardigheid. 

Verder krijgen we in het eerste deel nog een hoofdstuk waarin de betekenis 
van fysiek contact in diverse culturen wordt gesitueerd en een historisch 
overzicht van hoe er in de verschillende therapie-oriëntaties gedacht, ge
schreven en gehandeld werd met betrekking tot aanraking van cliënten. 
Naast de therapie-oriëntatie blijken andere factoren bepalend te zijn of een 
therapeut kiest voor fysiek contact met zijn cliënten. Zo wijzen de auteurs 
erop dat Amerikanen als gevolg van een Angelsaksische puriteinse erfenis 
verward en conflictueus zijn over aanrakingen en daarom afstandelijkheid 
verkiezen. Hedendaagse Europese therapeuten blijken minder rigide om te 
gaan met aanrakingen dan hun Amerikaanse collega's. 

Deel twee van het boek beschrijft de klinische toepassingen van aanrakin
gen. De auteurs besteden eerst een hoofdstuk aan het aspect macht, omdat 
lichamelijk contact met machtsverhoudingen te maken heeft en de thera
piesituatie ook gevoelig is voor deze dynamiek. Zo is er bijvoorbeeld de 
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impliciete sociale norm dat de hogere in status beslist om de lagere in sta
tus aan te raken; de lagere in status heeft eigenlijk niet het recht de aanra
kingen van de hogere in status te weigeren. In Afrikaanse, Lati jns-Ameri
kaanse en Zuid-Europese culturen vinden meer aanrakingen plaats in een 
niet-seksuele context. In de Westerse patriarchale cultuur hoort aanraken 
vanuit de dominerende mannelijke visie thuis in een seksuele context. Het 
probleem dat hierdoor ontstaat, probeert men op te lossen door niet meer 
aan te raken. In een niet-tactiele samenleving zoeken de touch deprivedindi
viduen andere uitwegen. De auteurs verbinden bijvoorbeeld de explosie 
van het aantal huisdieren in Amerika met de behoefte aan knuffelen die te 
weinig in de menselijke interacties wordt bevredigd. 

In een volgend hoofdstuk worden de functies van aanraken in therapie op 
een rij gezet. Eerst en vooral moet iemand zich bewust zijn van de bijzon
der subjectieve kwaliteit van elke aanraking. Bijvoorbeeld: dezelfde sensori
sche prikkel zoals een tik op de schouder, kan voor de ene een aanmoedi
ging betekenen, voor de andere een berisping. De bedoelingen van de the
rapeut moeten helder zijn en onder andere de volgende karakteristieken 
hebben: de wens om goed te doen voor de cliënt; het gebruik van fysiek 
contact als een bewust gekozen therapeutisch proces en niet als iets wat 
achteloos wordt gebruikt; een staat van welbevinden bij de therapeut zon
der ondertoon van vermoeidheid; geen interferentie van eigenbelang. De 
therapeut mag de cliënt niet aanraken wanneer er seksuele of vijandige 
gevoelens bij therapeut of cliënt aanwezig zijn. 

Ondersteund door een indrukwekkend onderzoeksoverzicht zetten de au
teurs de positieve effecten van fysiek contact in de verf. De belangrijkste 
bevindingen zjjn: aanraking faciliteert een positieve werkalliantie; cliënten 
beleven zichzelf als meer beminnenswaardig; bij psychiatrische patiënten 
neemt de verbale interactie toe, evenals hun realiteitsbesef en hun capaci
teit om in het hier-en-nu contact te maken; diepe wonden uit het verleden 
worden eerder geheeld omdat de toegang tot de traumatische ervaringen 
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vergemakkelijkt wordt en de beleving van reparentillg sterker is bij fysiek 
contact; bij overspoelende emoties geeft het fysiek contact een gevoel van 
veiligheid; in de momenten waarin cliënten het contact met de realiteit 
verliezen of dissociëren kan het fysiek contact hen heroriënteren; een 
vriendelijke aanraking versterkt de verbaal uitgedrukte empathie; momen
ten die gepaard gaan met fysiek contact beklijven veel meer bij de cliënt. 
Verder heeft aanraking, of ook al het zien van aanrakingen bij anderen in 
een groepstherapie, de kracht om diep verborgen herinneringen en emo
ties naar boven te halen en contact te maken met gectissocieercte delen van 
de cliënt. 

In een volgend hoofdstuk wordt nog concreter ingegaan op aanrakingen in 
de therapeutische context. De auteurs zijn zeer expliciet over de plaatsen 
van het lichaam die tijdens therapie niet aangeraakt worden: de genitale 
zones, billen, borsten bij vrouwen. De auteurs onderscheiden diverse cate
gorieën van aanrakingen, waarbij er een heel continuüm van niveaus van 
fysiek contact in kaart wordt gebracht. 

Accidentele aanrakingen gebeuren bijvoorbeeld als de therapeut zijn benen 
kruist en dan per ongeluk met zi jn voet stoot tegen de voet van de cliënt. 
Hoewel deze aanrakingen zonder betekenis zijn, moet de therapeut toch 
alert zijn op wat deze bij de cliënt eventueel teweegbrengen. Hij moet ook 
verbaal laten blijken dat het van zijn kant onbedoeld was, door iets te zeg
gen in de zin van sorry. 

Bij taakgerichte aanrakingen is het fysieke contact niet de bedoeling maar 
het gevolg van de actie, zoals bijvoorbeeld bij de verpleegster die de pols
slag meet en daarbij de arm van de patiënt aanraakt; in therapie kan dit 
gebeuren wanneer de therapeut bijvoorbeeld een zakdoek aanreikt en hier
bij even de hand van de cliënt raakt. Therapeuten die weinig gevoeligheid 
hebben voor fysiek contact zullen dit amper opmerken, maar voor de di
ent kan deze aanraking wel nazinderen. 
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Aandachtsaanrakingen zi jn functioneel, zoals het geven van een tikje op 
iemands arm om in een groep aan te duiden wie aan de beurt is. Ook aan
rakingen zoals een handdruk bij aankomst of vertrek vallen hieronder. 
Typisch voor dit soort contact is dat het steeds zeer kortdurend is. Wanneer 
het dit niet meer is, heeft het een andere betekenis gekregen. 

Affectieve aanrakingen zijn een uitdrukking van vriendelijke, hulpvaardi
ge, ondersteunende energie. Zij worden gebruikt om positieve gezindheid 
uit te drukken; bijvoorbeeld een langere handdruk wanneer iemand een 
bijzondere prestatie heeft geleverd of een schouderklop wanneer iemand 
slecht nieuws ontvangt. In therapie kan dit gebaar bedoeld zi jn om te la ten 
merken dat men de cliënt waardevol vindt, of om duidelijk te maken ' Ik 
ben er voor jou', terwijl de cliënt het soms verkeerd kan interpreteren als 
'Ik wil je vriend of minnaar zijn'. Daarom is het aan te raden dat de thera
peut zijn gebaar vergezelt van verbaal commentaar om zijn bedoeling te 
expliciteren. 

Tot de expressieve aanrakingen behoren de uitdrukkingen van dankbaar
heid, bijvoorbeeld in de vorm van een omhelzing. Zo'n initiatief kan soms 
van de cliënt komen , terwijl het ongepast is om in de rol van therapeut de 
cliënt te omhelzen uit dankbaarheid. Ook speelse aanrakingen om de ernst 
van een situatie te breken vallen in deze categorie. 

Catharsische aanrakingen faciliteren het loskomen en de expressie van 
emoties. Vaak wordt daarbij de lichaamszone aangeraakt die verbonden 
wordt met de opgekropte emotie. Gestructureerde oefeningen waarbij de 
therapeut bijvoorbeeld agressie bij de cliënt wil facil iteren door lichamelijk 
contact zijn hiervan een voorbeeld. Maar ook het vriendelijke aanraken 
van iemand die stoïcijns blijft onder verschrikkelijk nieuws, kan ingehou
den emoties losmaken. 

Agressieve aanrakingen, zoals iemand een duw geven, zijn meestal impul
sief en hebben soms een speelse ondertoon. In therapie moet de therapeut 
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hiermee voorzichtig zijn en steeds het thema duidelijk expliciteren . In elk 
geval moeten therapeuten aan hun cliënten overbrengen op welke manier 
agressief fysiek contact in diverse levenssituaties al dan niet adequaat is. 

Sensuele aanrakingen zijn bedoeld om de zinnen te plezieren. Omdat ze 
gemakkelijk leiden tot seksuele interpretaties, is het af te raden dat de the
rapeut deze gebruikt in therapie. Wel kan de therapeut bijvoorbeeld aan 
koppels richtlijnen geven hoe de partners elkaar sensueel kunnen aanra
ken. 

Als laatste op het continuüm komen de seksuele aanrakingen. Het is deze 
categorie die in de geschiedenis van de therapie zeer bepalend is geweest 
voor hel (niet meer) handelen van therapeuten. De auteurs stellen uitdruk
kelijk dat seksuele aanrakingen onder geen omstandigheden thuishoren in 
de therapeutische situatie. Hiermee volgen ze de lijn van de beroepscode. 

Aan de richtlijnen voor gebruik van fysiek contacti n therapie besteden de 
auteurs vervolgens een hoofdstuk waarin ze beklemtonen dat de therapeut 
niet tot fysiek contact mag overgaan zonder voorafgaande aankondiging 
en expliciete toestemming van de cliënt. Ze benadrukken ook wanneer 
fysiek contact niet aangewezen is, zoals in situaties waarin de cliënt geen 
verhoogde intimiteit kan verdragen. Het wordt ontraden om fysiek contact 
te gebruiken tijdens of volgend op verbale interacties met een seksuele in
houd. De therapeut is ook verantwoordelijk om het fysieke contact met de 
cliënt te verbreken als de cliënt tekens van seksuele opwinding vertoont. 
Speciaal zijn ook de momenten waarin de therapeut zich gedwongen voelt 
om de cliënt aan te raken. Het gaat dan vaak om situaties waarin de cliënt 
zeer hongerig is naar fysiek contact of een bijzonder gebaar van de thera
peut eist. De auteurs waarschuwen hier dat de therapeut de gevoelens bij 
de cliënt niet mag sussen door de gevraagde aanrakingen te geven, maar 
dat deze door de diepte van de pijn en de frustratie moet durven gaan. In 
dezelfde lijn ligt het advies niet tot fysiek contact over te gaan wanneer dit 
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dient om eigen onbehagen te verminderen, bijvoorbeeld in de positie van 
getuige bij veel lijden of heftige emoties van de cliënt. 

Het tweede deel wordt vervolgd met een hoofdstuk waarin specifieke tech
nieken worden geïllustreerd aan de hand van gevalsstudies en therapievig
netten; een hoofdstuk waarin fysiek contact nogmaals concreet uit de doe
ken wordt gedaan in functie van diverse cliëntpopulatiesi en een hoofd
stuk waarin adviezen worden gegeven voor doorverwij zingen naar 
lichaamsgerichte therapeuten wanneer de therapeut zichzelf niet compe
tent acht om fysiek contact te gebruiken. 

Deel drie is in verhouding veel korter dan de vorige delen en bevat talrijke 
tips en oefeningen om te gebruiken bij trainingen van therapeuten en om 
te exploreren hoe een therapeut zich persoonlijk verhoudt met fysiek con
tact. De auteurs beschrijven ook verschillende signalen die een waarschu
wing inhouden dat een therapeut kwetsbaar wordt voor grensoverschrij
dingen. De therapeut die een bepaalde cliënt steeds als laatste van de dag 
plaatst, sessies verlengt, ontmoetingen heeft buiten de therapieruimte, 
extra aandacht heeft voor zi jn kleding bij het ontvangen van bepaalde cli
enten, makkelijk commentaren heeft over de fysieke aantrekkelijkheid van 
cliënten, bepaalde cliënten juist niet in supervisie brengt, troetelnamen 
gebruikt voor een cliënt, die komt in een gevaarlijke zone. 

Persoonlijk vind ik dat de auteurs met dit boek een belangrijke bijdrage 
leveren om het thema van fysiek contact positief onder de aandacht te 
brengen. Verfrissend is dat zij hierbij nergens in de touclry-(eeling-sfeer ver
vallen of een moraliserende toon aanslaan. Zij zijn erin geslaagd om een 
degelijke wetenschappelijke onderbouwing van hun handelswijze te geven 
en zij hebben tevens oog voor de conditi es die vervuld moeten zijn opdat 
fysiek contact een krachtig en verantwoord therapeutisch instrument kan 
zijn. Doordat hun beschrijvingen van klinische situaties zeer concreet zijn, 
krijgt de lezer werkelijk een kijk in een therapiepraktijk variërend van indi 
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viduele tot familie- en groepstherapie, met cliënten die vaak diep gekwetst 
of ernstig gestoord zijn. Hierbij zijn de auteurs niet alleen overtuigend over 
de werkzaamheid van aanrakingen, maar zijn ze ook inspirerend in de wij
ze waarop ze met cliënten spreken over de moeilijkheden en de valkuilen 
die zich hierbij aandienen. 

Op basis van mijn eigen klinische ervaring deel ik het uitgangspunt dat het 
niet aanraken van cliënten of een te grote afstandelijkheid soms een even 
grote beroepsethische fout is als het onterecht fysiek contact maken of een 
te grote nabijheid. Het punt van discussie dat therapeuten bezig houdt -
ook maatschappelijk een heet hangijzer- situeert zich steeds rond de vraag 
of een aanraking al dan niet seksueel is. Hierbij kan men uiteraard de afba
kening hanteren dat de genitale zones onaanraakbaar zijn. 

Toch zou ik persoonlijk meer de klemtoon leggen op wat er zich afspeelt in 
de hoofden van de mensen die bij de handelingen betrokken zijn. Volgens 
mij hoeft een therapeut niet steeds op voorhand te kunnen inschatten of 
zijn aanraking bij de cliënt een seksueel gevoel zal oproepen. Wanneer 
blijkt dat een aanraking die voor de therapeut geen seksuele betekenis 
heeft, bij de cliënt juist wel een seksuele connotatie oproept, dan kan dit 
als bijzonder relevant therapeutisch materiaal worden behandeld. Die bele
ving van de cliënt kan een verwijzing inhouden naar de kern van zijn pro
blematiek. Het lijkt mij on therapeutisch wanneer therapeuten de bood
schap overbrengen dat er geen seksuele gevoelens mogen gewekt worden 
in therapie. Het eigene van de therapiesituatie is vooral dat dit niet onop
gemerkt en vooral niet onverwoord mag bli jven. Het bespreekbaar maken 
van alle ervaringen is precies de meerwaarde van therapie. 

De grootste valkuil z it volgens mij in de therapeut die zich te weinig be
wust is van zijn gevoelens of die zich zijn seksuele verlangens onvoldoende 
toeëigent. In dat geval kan zelfs met een grote fysieke afstand de blik waar
mee de therapeut de cliënt taxeert, een seksuele lading hebben. Als de the 
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rapeut zelf niet in contact is met zi jn gevoelens, zal hij ontkennen dat zijn 
begeerte meespeelt in de manier waarop hij de cliënt benadert. In de erva
ring van de cliënt sluipt dan verwarring binnen, die in de therapie geen 
plaats kan krijgen. Aan het andere uiterste kan ik mij voorstellen dat een 
hulpverlener die zonder eigenbelang of seksuele begeerte fysiek contact 
maakt met genitale zones van cliënten een positieve bijdrage kan leveren 
aan het welzijn van deze persoon, zoals de respectvolle handelingen waar
mee een verpleegkundige iemands intieme delen kan wassen. 

In de psychotherapiecontext zal het evenwel hoogst uitzonderlijk zijn dat 
dergelijke handelingen aangewezen zijn. In een regelethiek - die overigens 
het meest dominante aspect uitmaakt van beroepscodes - heeft men be
hoefte aan duidelijke ge- en verboden en moet men kunnen terugvallen op 
aanwijsbare gedragingen. De bestaansethiek echter baseert zich op waar
den en morele kwaliteiten . In dit geval zou je kunnen zeggen dat de zelf
kennis en de integriteit waarmee de hulpverlener handelt bepalend is voor 
de kwaliteit van zi jn doen en laten. Beide vormen van ethiek sluiten elkaar 
niet uit; ze kunnen in elkaars verlengde liggen. 

Het zal voor de lezer ondertussen al wel duidelijk zijn dat ik dit boek een 
aanrader vind voor therapeuten die hun gevoeligheid voor het gebruik van 
fysiek contact in therapie willen aanscherpen en voor opleiders die in hun 
trainingsprogramma's meer aandacht willen besteden aan de meestal on
dergewaarde dimensie van de niet-verbale interactie. 
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Verenigingsnieuws 

Bestuur 
De interne ledenlijst 
Als het goed is, hebben de aanvragers van de interne ledenlijst deze nu in 
hun bezit. Wij zijn heel tevreden met het resultaat. De lijst is overzichte
lijk, makkelijk in gebruik en goed geordend. We vinden het bovendien 
heel positief dat veel mensen (lSO van de 320) de lijst hebben aangevraagd. 
Het toezenden van de ledenlijst heeft wat vertraging opgelopen. De fmis
hing touch nam meer tijd in beslag dan was voorzien. Bovendien bleek bij 
de try-out van de diskette dat er zonder Acces-programma niet kon worden 
uitgeprint. Er zi jn toen in sneltreinvaart CD-rorns gemaakt zodat mensen 
zonder Acces nu ook kunnen uitprinten. 
Ik wens ane interne ledenlijstbezitters veel plezier met de lijst en ik hoop 
dat er veel contacten uit zullen voortvloeien. 

Namens het dagelijks bestuur en Eddy Hendriks (Contactcommissie), 
Esther Snijder, secretaris 

Voorbereidingscommissie 
Het nieuwe seizoen gaat weer beginnen en binnen de voorbereidingscom
missie hebben we besloten om nog een staartje te plakken aan het onder
werp van vorig seizoen: ethiek. We hebben het een jaar lang over ethiek 
gehad. Maar het is zo'n boeiend onderwerp waar we nog jaren mee bezig 
zouden kunnen zijn naar ons gevoel. Dat willen we in ieder geval op een 
bepaalde manier honoreren. 

Op de eerste plaats willen we bij ieder onderwerp dat we per seizoen kiezen, 
kijken hoe we het begrip ethiek daarin mee kunnen nemen en eventueel 
specifiek vorm kunnen geven. 

In de tweede plaats hebben we het besluit genomen om de workshop: 
'Ethiek en erotiek' een vervolg te geven dit najaar en wel op: zaterdag 13 
november. De workshop van 29 mei ging wat ethiek betreft vooral over de 
maatvoering en afstemming. Het was, bleek die dag, een verademing om 
het met elkaar over het fenomeen erotiek bij de aanraking te hebben. Hoe 
transparant en prudent we ook proberen te zi jn, werkend met haptonomie, 
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we zijn en blijven maar gewoon mensen. Reden genoeg om te praten en te 
ervaren wat het met ons doet. 
De workshop in november zal de erotiek en seksualiteit meer als onderwerp 
uitdiepen. 
We hebben Dieuwke Tal ma en Mieke de Wolf bereid gevonden om dat met 
ons te doen. 

Hiermee schuiven we definitief het begin van het seizoen op: dat gaat lo
pen vanaf januari en wordt afgesloten met de workshop in november. We 
hebben gemerkt dat de maand mei met alle vrije dagen en de zomer al in 
ieders bloed toch niet zo'n geschikte maand is voor een workshop. Het 
najaar leent zich daar meer voor. 

Het onderwerp voor volgend seizoen hebben we met alle commissies van 
de vereniging uitgekozen en dat za] zi jn: IAgressie.' Dus het zal op meer 
plaatsen in de vereniging in het jaar 2000 vorm krijgen. Verder nieuws zal 
volgen. 

Ingrid Moonen, voorzitter 

36 Haptonomisch Contact, 1(1 jaargang 1999, nr. 3 

HC ar
ch

ief
 

Wim
 La

um
an

s



Ingezonden brieven 

Geachte redactie, 
U bent er wat mij betreft in geslaagd om tenminste één lid in beweging te 
zetten. 
Gefeliciteerd hiermee. Wellicht volgen er nog vele reacties. 
Niet alle geregistreerde Haptotherapeuten van de Vereniging van 
Haptotherapeuten (VYH) zi jn ook tevens lid van de Nederlandse Vereni
ging voor Haptonomie (NVH), derhalve is een kopie van mijn brief gericht 
aan mijn collega's die vermeld staan in het Register van Haptotherapeuten 
d.d. 1 juli 1998. 

HC een Platform 
In het hoofdstuk INamens de redactie' worden beleidsvoornemens 
gepresenteerd die niet worden genoemd in het beleidsplan zoals dat door 
Noud van Poppel gepresenteerd wordt in h et hoofdstuk 'Vereniging
nieuws' (zie beleidsplan 1999). De door de redactie gevolgde procedure 
geeft mij het gevoel dat de mogelijkheid bestaat dat de redactie eigenlijk 
het liefst zou willen dat Haptonomisch Contact een zelfstandig tijdschrift 
zou zijn. Dit wordt door de inhoud van het stuk bevestigd. Het is een 
gedachte die ik zou willen toevoegen aan het debat. Een debat waarvan ik 
mij overigens afvraag of het voor de ontwikkeling van de toepassing van de 
haptonomische fenomenologie in de samenleving in het algemeen en voor 
de ontwikkeling van de haptotherapie in het bijzonder, strategisch juist is 
om dit te publiceren in het Haptonomisch contact. 

Verder is mijns inziens een belangrijk knelpunt in de procedure van het 
debat, het feit dat de redactie het recht heeft om kopij in te korten of niet 
te plaatsen. Tot slot wil ik me met betrekking tot dit onderdeel nog 
afvragen of, daar waar in de statuten van de NVH wordt gesproken over 
'het bevorderen van de onderliuge communicatie middels woord, beeld en 
geschrift' (art. 3, lid 2.b), bedoeld is te zeggen: 'contact met een tijdschrift.' 

Ons v ak 
In het hoofdstuk 'Verenigingsnieuws' spreekt Esther over lans vak,' Dit is 
een cruciale fout, temeer omdat zij bezig was om te vertellen over de 
interne ledenlijst van de NVH. 
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Haptotherapeuten kunnen spreken over lons vak', evenals bijvoorbeeld 
artsen, fysiotherapeuten, verpleegkundigen, maatschappelijk werkenden, 
psychologen dat kunnen doen. Leden van de NVH kunnen niet spreken 
over lons vak', derhalve was ik o.a. (en ben ik) geen voorstander van het 
publiceren van een zogenoemde 'interne ledenlijst.' 

De verdunning van de haptotherapie 
Uit de lessen op de opleiding voor Haptotherapie bij het [TH (Annejan van 
Minnen), waar Dorus actief was als docent, is mij zijn uitleg over het ver
schil tussen Iwandelen' en Ikuieren' bijgebleven. 'Wandelen', hoe lang
zaam je het ook doet, gaat altijd ergens naartoe. 'Kuieren' is van moment 
tot moment, verwijlen in het nu. Zo wil ik me Dorus blijven herinneren. 
Stap voor stap, zoals een goede onderwijzer betaamt, uitleg geven tot het 
muntje gevallen is. 

De verdunning van de haptotherapie 
Een reactie op het artikel van Dorus Gerritse, lid Redactieadviesraad. 

Procedure 
Dorus richt zich met betrekking tot het onderwerp 'haptotherapie' tot de 
leden van de NVH. Nu is het wel zo dat een flink aantal haptotherapeuten 
ook lid is van de NVH, maar mij lijkt dat het wellicht gepast zou zijn ge
weest als Dorus zich gericht had tot de VVH. 

Uitgangspunten (blz. JO) 
Het uitgangspunt van Dorus is een vermoeden. Argumenten voor de on
derbouwing hiervan zijn geluiden die hij gehoord heeft. Als basis voor een 
debat vind ik dit niet sterk. Ik vraag mij af of DoTUS bekend is met de publi
katie van het wetenschappelijk onderzoek 'Denken over voelen' (Utrecht, 
april 1997, [SBN 90-72530-89-6) 
Blz. 38, 5.4 Samenvatting 
Citaat: 'Mensen komen met allerlei verschillende problemen naar een hap
totherapeut. Vooral lichamelijke klachten, vragen of problemen rond ge
voelens en spanningskiachten zi jn vaak een reden om met haptotherapie 
te beginnen. De meeste mensen hebben al eerder elders hulp gezocht voor 
dezelfde of voor andere problemen. Haptotherapiecliënten zi jn werkzaam 
in allerlei beroepsgroepen. De meeste zijn tussen de 30 en 50 jaar, hoewel 
mensen van allerlei leeft ijden gebruik blijken te maken van haptotherapie. 
Qua opleiding is de ene helft van de cliënten lager en de andere helft hoger 
opgeleid. De lager opgeleiden komen meestal middels doorverwijzing door 
de (geestelijke) gezondheidszorg naar haptotherapie, terwijl de hoger opge
leiden er meestal op eigen initiatief heengaan. Vooral vrouwen maken ge
bruik van haptotherapie. Uit het onderzoek blijkt verder dat de lichamelij
ke aanraking het belangrijkste onderdeel is binnen de haptotherapie. De 
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aanraking draagt er het meeste aan bij dat de mensen in contact komen 
met zichzelf, maar gesprekken met de therapeut zijn ook belangrijk. Hier
mee geven de cliënten zelf aan dat er een nauwe relatie is tussen lichaam 
en geest, tussen denken en voelen. Door het meer in balans komen van 
deze relatie en door meer contact met het eigen gevoel verminderen veel 
klachten en neemt de kwaliteit van het hele leven toe. De therapie beant
woordt voor het overgrote deel van de cliënten dan ook aan hun verwach
tingen. De meeste cliënten zijn erg positief over de therapie, hun tevreden
heid stoelt mede op positieve veranderingen die ze in hun leven ervaren.' 
Einde citaat. 

Authentiek. (blz. 13 + 15) 
In de periode '82-'84, tijdens mijn alfa-opleiding in Rotterdam heb ik deze 
talige uitdrukking voor het eerst leren kennen. Destijds meende ik dat je je 
kon verdiepen in de haptonomie en als je dat dan deed bij dhr. F. Veld
man, dan mocht je dat autenthieke haptonomie noemen, want dhr. F. 
Veldman dacht/denkt dat hij de enige echte was/is. Nu komt na al die ja
ren plotsklaps dat woord 'autenthiek' opnieuw tevoorschijn. 

Nadat ik mijn alfa-opleiding in Rotterdam in 1984 heb afgerond heb ik 
verspreid over meerdere jaren een aantal 8VT-blokken gevolgd in Doorn. 
Daarna heb ik in twee etappes een twee-jarige opleiding voor haptothera
pie gevolgd bij Annejan van Minnen te Berg en Dal (ITH). En nu wil Dorus 
deze door de VVH erkende opleiding zomaar even degraderen tot een cur
sus (blz. 16) 
Is het mogelijk om te verwachten dat ik zal zeggen: "Goh, Dorus, mis
schien heb je wel gelijk en ook al zit ik nu al een flink aantal jaren in het 
vak, er zijn momenten dat ik tekort schiet, dat ik weleens fouten maak.' Is 
dat echt te verwachten? Is dat redelijk? Is dit artikel dan een bijdrage aan 
de door jou zo gewenste veiligheid? Ik kan weleens een goede hand geven, 
maar niet altijd. Ik zit toch niet altijd goed in mijn lijf. Dat is volgens mij 
geen statische toestand. Dat woord, ik wil het niet nogmaals noemen, mag 
van mij weer terug naar waar het vandaan gekomen is. Dat neemt natuur
lijk niet weg dat de kwaliteit van opleidingen, haptotherapeuten, haptono
misch werkenden en van de bijscholing gewogen mag worden, maar wat 
mij betreft niet vanuit de tegenstelling echt / niet echt. 

'De dwingende behoefte aan een instantie met gezag' (blz. 20) 
Uit Koenen-Endepols verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal: 
Dwingeland: die op hinderlijke wijze anderen zijn wil op legt. 
Dwingen= met geweld tot iets noodzaken. 
Dwingerig: lastig om zi jn zin te krijgen. 
Als het toevallig een typefout betreft en 'dwingende' eigenlijk 'dringende' 
had moeten zi jn, dan is het wel een heel bijzondere typefout. 

Haptotherapie / haptonomie 
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De consistentie in het betoog van Dorus ontbreekt. Hij start zijn verhaal 
met het vermoeden dat onder de naam haptotherapie vaak een mager af
treksel geboden wordt. Op blz. 16 spreekt hij van opleiden in lJaptollo
mie/haptotherapie. Op blz. 20 spreekt hij over de kwaliteit van hetgeen on
der de naam haptonomie/llaptotherapie wordt aangeboden. Het is onduide
lijk of Dorus bedoeld te zeggen: 
'de kwaliteit van hetgeen geboden wordt onder de naam: 
1. haptotherapie 
2 .......... op haptonomische basis of een variant daarvan. 
Gelet op de strekking van het artikel lijkt me dat van evident belang. 
Wat betreft de haptotherapie, vraag ik me af of Dorus op de hoogte is van 
de recente ontwikkelingen van de Vereniging van Haptotherapeuten 
(VVH). 

Het verlangen van Doms naar gezag. (blz. 20) 
Dorus stelt: 
A. 'Een instantie die haar gezag moet ontlenen aan de grote erkende prak

tische en theoretische bekwaamheid van haar leden' . 
B. 'Het zou dus geen lichaam kunnen zijn dat democratisch gekozen 

wordt door de gediplomeerden'. 
Stelling A is onvolledig, omdat niet vermeld wordt door wie dat gezag dan 
erkend moet worden. Stelling A is in tegenspraak met stelling B. Zonder 
democratie geen erkenning. 
Dorus eindigt in de voorlaatste zin met 'de belangen van de haptonomie'. 
Teveel O's ! 

Geachte redactie, 

Hoogachtend, 
Gert Klabbers, haptotherapeut en fysioth erapeut 

Met toenemende verbazing heb ik kennis genomen van het artikel van 
Dorus Gerritse in het laatste nummer van Haptonomisch Contact. De ver
bazing zat in het feit dat ik mij afvroeg wat de strekking en importantie 
van dit artikel was en dat ik het gevoel had dat een en ander behoorlijk 
stellig en 'gesloten' werd neergezet. Evenals Gert Klabbers kom ik nu in 
beweging, omdat het artikel mij raakt en de haptonomie mij zeer ter harte 
gaat. 
De reactie van Gert Klabbers onderschrijf ik dan ook volledig, ook het 
beeld wat hij schetst van Dorus Gerritse, die op het (TH het verschil uitlegt 
tussen wandelen en kuieren. Ook daar heeft mijn verbazing mee te maken . 
Het geheel doet mij, als theoloog denken aan de richtingenstrijd die er ge
weest is de afgelopen eeuwen in kerkelijk Nederland als het ging om 'het 
rechte geloof.' Binnen de Nederlands Hervormde Kerk (voortaan aange-
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duid als NHK) kent men op dit moment verschillende modaliteiten, dat wil 
zeggen geloofsrichtingen, variërend van zeer orthodox tot uitermate vrij
zinnig. Als ik dit model leg op wat er momenteel in Haptonomisch Neder
land gebeurt, kom ik tot de volgende vergelijking: 
De mensen die hun opleiding bij Veldmanjr. hebben gevolgd zou ik willen 
scharen onder de naam orthodox (vergelijkbaar met de Gereformeerde 
Bond binnen de NHK); 
De mensen die hun opleiding bij Synergos in Amersfoort of de Academie 
voor Haptonomie en Kinesionomie in Doorn hebben gevolgd zou ik willen 
plaatsen in het middeni 
De mensen die hun opleiding aan het ITH in Berg en Dal hebben gevolgd 
zou ik de vrijzinnigen willen noemen (binnen de NHK verenigd in de Vere
niging van Vrijzinnig Hervormden, jawel de VVH!, what's in a name). 
Wie nu 'authentiek' is en wie niet wil ik in het midden laten. Allen gaan 
uit van hetgeen Veldman Sr. ooit heeft ontwikkeld en waarover hij heeft 
geschreven in zijn briljante, maar soms onleesbare boek: Haptonomie, we
tenschap van de affectiviteit. 
Maar als Dorus Gerritse spreekt over 'verdunning' van de haptono
mie/hapthotherapie gaat dit mij veel te ver. Een leer/theorie der haptono
mie die blijft vasthouden aan de authentieke opvattingen (wat deze ook 
mogen zijn) is naar mijn mening gedoemd om ten onder te gaan. Een 
leer/theorie moet ook in beweging blijven, moet steeds aangescherpt wor
den en moet oog hebben voor de context waarin de leer/theorie gehan
teerd wordt. Anders dreigt er een leer/theorie te ontstaan die op zich goed 
in elkaar zit, maar niet meer gebruikt kan worden. De opvattingen die 2S 
jaar geleden golden, zijn niet helemaal meer de onze in 1999! Ook de theo
logie is nog steeds in ontwikkeling en wordt door de context van onze 
maatschappij en onze wereld uitgedaagd om zich duidelijker te profileren. 
Binnen de haptotherapie (Vereniging voor Haptotherapeuten, VVH) heeft 
dit gestalte gekregen in de ontwikkeling van een beroepsprofiel, waarvoor 
ook Dorus Gerritse nog als deskundige geraadpleegd is. In zijn waardevolle 
commentaar heeft hij met geen woord gerept over zijn zorg over de ver
dunningvan de haptonomie/haptotherapie. En opnieuw moet ik dan mijn 
verbazing over dit artikel uitspreken met name over de stellige en 'geslo-
ten' toon ervan. 

Zo'n beroepsprofiel is nu tot stand gekomen, maar dat wil niet zeggen dat 
dit nu het ware is. De bedoeling is om de bewegingen in het vak steeds 
nauwlettend te volgen en het beroepsprofiel daaraan aan te passen. 
Haptonomie is geen statisch gebeuren als het eenmaal geformuleerd is, 
maar is iets wat uitnodigt tot beweging en constante kritische reflectie. 
Laat het boek van Veldman Sr. maar fungeren als bijbel der haptonomie, 
waar men dan het vak van het exegetiseren op los kan laten. Exegeses leve-
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ren over het algemeen hele verrassende wendingen op. Als daarover discus
sies ontstaan is dat alleen maar welkom om het vak in beweging te hou
den. 
Laten wij niet dezelfde fouten maken als de kerk in de afgelopen eeuwen 
heeft gemaakt door elkaar te verketteren en op leven en dood te bestrijden . 
Alleen in een open dialoog kunnen wij van elkaar leren . 
Binnen het Jodendom spreekt met van ILernen,' dit is met elkaar spreken 
over bijbelteksten, niet om elkaar af te maken, maar om van en aan elkaar 
te leren en meer inzicht te verkrijgen. Om zo het Woord nog meer en beter 
tot je te kunnen laten doordringen. Op deze wijze kunnen wij toch ook 
binnen de haptonomie met elkaar 'Lernen.' 

Geachte redactie, 

drs Robert H. de Vos M.A. 
gezondheidszorgpsycholoog/ 

theoloog/predikant/haptotherapeut 

Namens Noud van Poppel (momenteel op vakantie, maar hem kennende, 
zal hij zich hierin kunnen vinden) en Els Boon geef ik te kennen dat we 
geraakt zijn door zowel het stuk van Dorus Gerritse als door de brief van 
Gert Klabbers.ln beide stukken zitten uitspraken die ons wakker maken. Ze 
doen ons nadenken over waar we staan en waar we mee bezig zijn, zowel 
met ons werk voor de NVH als met ons werk met cliënten . 
We zien het als dagelijks bestuur niet als onze taak om uitspraak te doen 
over de inhoud of om een standpunt in te nemen. Wel willen we kenbaar 
maken dat we het fantastisch vinden dat de NVH leden heeft die via Hap
tonomisch Contact van zich laten horen en de moed hebben om kritisch 
te schrijven. 
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Met vriendelijke groet, 
Esther Snijder 
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(advertentie) 

Belangrijk nieuws voor oud-cursisten 
van de basisopleiding Haptonomie 

• Opleiding Haptonomische Zwangerschapsbe-
geleiding: korter traject voor oud-cursisten 

U leert ouders haptonomisch te begeleiden bij de zwangerschap en het beginnend ou
derschap. Na de opleiding bent u in staat de affectieve mogelijkheden van de ouders te 
signaleren en stimuleren Voor oud Alfa-cursisten . 
Start: januari 2000 (1 x per 2 jaar). Duur: I/h iaaT. Kosten: Ie jaar /3600,- (6 blok
ken), 2e iaar /4200,- (7 blokken) 

• Instromen in tweede jaar vld 4-jarige opleiding Haptotherapie 

Voor oud Alfa-cursisten. Docenten: Mieke de Wolf, Kees Verkerk en Hans Huren
kamp. Toelatillgsdag lOseptembera.s. 

• Deskundigheidsbevordering IToewenden en terugnemen: jouw 
aandeel in het contact.' 

Elke contact verloopt weer anders. De ene cliënt heeft je lIoor de aanraking al gevoeld, 
bij de ander is de aanrakemie hand een verasshlg. Als je dit herkent bij jeu/fen ande
re" , kUil je de c1iëllt hierill beter begeleiden. Woensdag 17 et' donderdag 18 noYem
ber 1999. Kosten: f395,-

• Deskundigheidsbevordering: 'Omgaan met pijn' 

leder mens heeft zijn eigen mallier van reageren op pijn. Wat betekent dit voor je als 
hulpverlener als je dagelijks met mensen werkt die pijlllijden en met pijn moeten leren 
omgaan? Dinsdag 14 en woensdag 15 december 1999. Terugkomdag woensdag 
15 maart 2000. Kosten: /575,-

• Leergroep persoonlijke ontwikkeling 

De leergroep is een yonn vall begeleiding van cursisten die tijdens, in een pauze of na 
de opleiding behoefte hebben aan een leertraject om verder te werken aan hun persoon
lijke groei en ontwikkeling. Het traject bestaat uit 5 x 2 dagen. De lijfelijke ervaring en 
expressie staa" centraal en de haptonomische fmom enen komen integraal aan bod. 
Kosten: 12795,-

Academie voor Haptonomie en Kinesionomie 
Jan ligthartlaan 1, 3941 BG Doorn 

tel: 0343-5 IS 178; Fax: 0343-518158 
www.avhaptonomie.nl email: info®avhaptonomie.nl 
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AGENDA 1998 

PLAATS ACTIVITEIT TIJD 
SEPTEMBER 

28 Hotel Con- Symposium: 'Haptono- 13_00-
grescentrum mie Hoe Verder' 17.30 uur 
'De Heerlick- (zie adv_) 
heijd' van 
Ermelo 

OKTOBER 
16 Academie Studiedag: Van conceptie 10_00-

voor Hapto· tot pasgeborene. 15.30 uur 
nomie en (zie arti -
Kinesiono- keI) 
mie. lan Lig-
thartlaan 1, 
te Doorn 

NOVEMBER 
13 Stads kasteel (Ethiek en erotiek,' work- info 

Oudaen te shop(2) volgt. 
Utrecht 
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De Nederlandse Vereniging voor Haptonomie stelt zich ten doel de com
municatie te bevorderen tussen hen die in de haptonomie zijn geïnte
resseerd en/of opgeleid, en dat in de breedst mogelijke zin. 

Zij is nadrukkelijk géén beroepsvereniging. Aan het lidmaatschap kunnen 
geen rechten worden ontleend t.a. v. welke beroepsuitoefening dan ook op 
het terrein van de haptonomie. 

De vereniging tracht haar doel te bereiken door: 

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

b. het bevorderen van de onderlinge communicatie middels woord, beeld 
en geschrift; 

c. het onderhouden van contacten met instellingen die van belang zijn 
voor het bevorderen van de kennis van en de bekendheid met de 
haptonomie. 

De vereniging kent: 
a. gewone leden, met tenminste een basisopleiding in de haptonomische 

beginselen en fenomenen; 
b. aspirant-leden, d.w.z. mensen die als student zijn ingeschreven bij een 

opleiding als boven; 
c. belangstellende leden, d.w.z. mensen of rechtspersonen die zich als 

zodanig aanmelden bij het bestuur. 

De vereniging kent drie commissies: 

a. De Voorbereidingscommissie organiseert lezingen en workshops in het 
kader van uitwisseling en visie ontwikkeling. Contactpersoon: Ingrid 
Moonen, tel: 040-2120186. 

b. De Contactcommissie wil randvoorwaarden scheppen ter bevordering 
van de communicatie, zowel binnen als buiten de vereniging. Contact
persoon: Frieda van de Berg, tel.: 038-4525890 

c. De Redactiecommissie stelt dit tijdschrift samen. 

De vereniging kent een bestuursvorm met vertegenwoordigers uit de com
missies als bestuursleden naast een dagelijks bestuur. Contactpersoon van 
het bestuur is 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 f150,- per jaar. De toe
gang 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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