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Namens de redactie
Het jaar 2000 is inmiddels in volle gang. Moet u er ook zo aan wennen?
Het klinkt mij nog steeds seienee fietion-achtig in de oren. Mijn hele leven
was '2000' gelijk aan de toekomst. Die is nu weg. Dat wordt leven in het
NU voortaan . Wel een haptonomische gedachte.

Gelukkig hebben we als redactie geen last van de millennium-bug gehad.
Daarom heeft u nu weer een nieuwe uitgave van Haptonomisch Contact in
handen, weliswaar twee weken later dan gewoonlijk. Dat heeft te maken
met veranderingen binnen de redactie. En veranderingen kosten nu eenmaal tijd. In december h eeft )ohan te Woerd de redactie verlaten en per 1
april - echt waar - ga ik er ook mee stoppen. Nadat o nze hoofdredacteur
Ton Bergman plotseling was overleden (ik spreek nog steeds van 'onze')
voelde ik me geroepen om het tijdschrift, dat hij een warm hart toedroeg,
onverkort voort te zetten. Dat was een moeilijk periode, maar dat is gelukt,

samen met Mart Blokland (en Mia van Luttervelt). Nu zit er een leuke, enthousiaste redactie, die van wanten weet en heb ik het vertrouwen dat ze
zonde r mij kunnen . Na 10 jaar redactiewerk verheug ik me op de vrije tijd

die ik ineens ter beschikking krijg. Eindelijk eens tijd om zelf te schrijven
bijvoorbeeld, of het tijdschrift te lezen als het in de bus valt. Een en ander
betekent dat u, die altijd al eens in de redactie aan het werk wilde, nu de
gelegenheid krijgt om die wens te vervullen. (Zie onze advertentie!) Dit wat
betreft de gebeurtenissen binnen de redactie. En dan verder naar deze editie.

In het vorig nummer van Haptonomisch Contact heeft u een oproep kunnen lezen van Henk van der Niet, die opriep tot samenwerking op het gebied van haptonomie met verstandelijk gehandicapten. Als redactie zijn
we hem gaan interviewen. Zoals u verderop kunt lezen is er begin dit jaar
een platform gevormd van mensen die met verstandelijk gehandicapten en
haptonomie werken. Maar het is nog een klein groepje, die uitbreiding
behoeft. Ik hoop dat u zich laat inspireren door zijn verhaal.
Verder vind t u in dit nummer de laatste aflevering van het Haptonomisch
Woordenboek: nummer 27. Binnenkort ligt er een boek van Dorus Gerritse
in de boekhandel en hij verwijst ons lezers daarnaar. Mettertijd willen we,

in overleg met Dorus, het Haptonomisch Woordenboek wel een keer gebundeld gaan uitgeven, omdat het toch een unieke verzameling is van zijn
hand. Bij deze wil ik Dorus heel harteli jk bedanken vOOr zi jn bijdragen. Het
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zijn/waren graag gelezen, vlot en helder geschreven stukjes, die vele lezers
als eerste lazen . Persoonlijk word ik steeds weer getroffen door de zo voor
de hand liggende, eenvoudige, fenomenologische observaties.
En, als u dit jaar nog een leuk geschenk wil geven aan een ni et·collega dan
is het boekje van Pieter van der SI ikke een aanradertje.

Dit was het voor wat mij betreft. Veel leesplezier en ... als u de redactie een
plezier wilt doen: schri jf, reageer, ageer, adverteer; kom met uw ideeën naar
buiten.
Ingrid Ram
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Haptonomie met verstandelijk gehandicapten: pure lichaamstaal

Ingrid Ram

Hij heeft in de bouw gewerkt, hij heeft op de markt gestaan en nog op andere manieren zijn brood verdiend; In totaal oefende Henk van der Niet

(57) acht verschillende beroepen uit voordat hij wist wat voor soort werk er
bij hem paste. In het werken met verstandelijk gehandicapten bleek hij op
zi jn plaats te zi jn . Henk e rvaart ze als mensen met een sterk ontwikkeld

tastvermogen en soms ook een rijk gevoelsleven en dat spreekt hem aan.
Tegenwoordig worden deze mensen ook wellmensen met minder mogelijkheden' of met 'verstandelijke beperkingen' genoemd. "We mogen geen
kinderen meer zeggen,"vertelt Henk, IImaar het zijn wel mensen met een
kinderlijke geest. Wat is er mis met kinderen, vraag ik me af? Het zijn de
zuiverste mensen die er bestaan. Zo gauw ik het kinderlijke, het nieuwsgierige in mezelf kwijt ben, ben ik op." Hij voelt zich bij hen thuis en kan
zichzelf zi jn.

23 jaar werkt hij al in de Willem van den Bergh te Noordwijk. Jaren geleden kwam hij daar tijdens een klini sche les in aanraking met de haptonomie. Daarin zag hij mogelijkheden om meer voor de mensen te kunnen

doen . Per 1 januari 2000 is hij, voor zover bekend, de eerste die een praktijk
voor haptonomische begeleiding heeft van verstandelijk gehandicapten
binnen een zorginstelling en in loondienst is. Jan Kok en Ingrid Ram bezochten hem op zijn werklocatie.
Met een plattegrond in de hand, - De Willem van den Bergh is een dorp
binnen Noordwi jk, met ondermeer een eigen supermarkt, een school, busjes die rondrijden, een plein met bankjes en overal naambordjes - gaan we
op zoek naar de Triangel. Dit is het activiteitencentrum, waar Henk van der
Niet zi jn eigen praktijkruimte heeft.

Toen Henk in dienst kwam, kreeg hij de opdracht om een activiteitenafdeling op te zetten. Binnen 5 jaar was het een goeddraaiend geheel en had hij
er 10 coll ega's bij. En de afdeling bleef maar groeien. Aan de activiteiten
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De Willem van den Bergh
is een organisatie vOor mensen van alle leeftijden met
een verJtandelijke enlof
lichamelijke handicap.

De emancipatie van verstandelijk gehandicapten
staat hoog in het vaandel.
Het levert aan ca. 900 clienten zorg, of deelzorg, op
de hoofd/oeatie aan de

Zwarteweg te Noordwijk en
in dorpen in de nob/ie om-

geving. Het allerbelangrijk.
ste is dat de zorg voor mensen met een verstandelijke
handicap leidt tot een bete·
re ontplooiing en een zinrijk
bestaan.
Zwembaden, de Speel-otheek en de talrijke recreatieve voorzieningen staan
ook ter beschikking van

mensen met een verstandelijke handicap van 'buiten.
I

Daamaast biedt de Willem
van de Bergh ook tal van
algemene diensten.

werd het 'snoezelen' toegevoegd, waarbij
mensen ook niet-functioneel werden aangeraakt. In de beginjaren '80 deed dat opgang. Henk was daar destijds de promotor
van. IIWe waren zo druk met h et verzo rgen
van mensen dat er amper tijd was om individueel met een bewoner iets te doen. Alles
gebeurde in een groep. Het snoezelen gaf de
gelegenheid om je samen met iemand een
uurtje terug te trekken in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte en o m te komen tot
een meer intermenselijk contact. Dat was
voor mij het begin van de h aptonomie,"
vertelt Henk.
Het was taboedoorbrekend om met bewoners lichamelijk contact te hebben, anders
dan tijdens de verzorging. Een van de snoezelkamers is een ruimte met grote zitzakken, allerlei zachte kleuren licht en met de
mogelijkheid om naar muziek te luisteren.
De Willem van den Bergh was de eerste in
Nederland die ook een Inatte snoezelkamer'
had: een royale ruimte met een klein 8-vormig badje, waar een paar mensen samen
met 1 of 2 begeleiders in badkleding in het
water kunnen of gewoon kunnen liggen op
ligstoelen, onder een parasol. Er is verlichting in zachte kl euren en er kan naar muziek geluisterd worden.
IIToen we dit eenmaal gerealiseerd hadden,
zijn we nog een stap verder gegaan," vertelt
Henk, Ilen hebben we een verwenkamer
gemaakt." Handig als hij is, heeft hij de
verbouwing van de ruimte zelf ter hand
genomen en samen met collega's er een
sfeervolle ruimte van gemaakt met onder
andere een bubbelbad en in pastelkleuren
geverfde muren. De ruimte is vooral be-
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doeld voor mensen die ernstig
meervoudig gehandicapt zijn.
Destijds had de Willem van de
Bergh een interne opleiding
voor Z-verpleegkundigen (die
is er nu niet meer), waarbij de
groepsleid(st)ers voorgelicht en
getraind werden in het snoezelen . Momenteel constateert
Henk dat de oorspronkelijke
doelstelling van het snoezelen
verwordt tot een soort dagbesteding die niet meer is dan zintuigprikkelend
en/of een tijdspassering.

Als hoofd van de afdeling activiteitenbegleiding kreeg Henk veel ruimte
om zijn plannen uit te voeren. Hij enthousiasmeerde zijn collega's en de
omgeving en dat heeft er mede voor gezorgd dat er nu nog volop gesnoezeld wordt en dat ook de verwenkamer regelmatig gebruikt wordt.
Zijn enthousiasme komt mede voort uit het respect dat hij heeft voor mensen met een verstandelijke handicap. "Elke bewoner heeft zo'n feilloos
gevoel voor wie en wat goed voor hem is. Op 20 meter afstand weten bewoners al of je vóór of tegen ze bent. Het is eigenlijk wel logisch dat hun
gevoel zo sterk ontwikkelt is. Als je doof bent, wordt de functie van je ogen
scherper. Als je verstandelijk geen basis hebt om de wereld om je heen te
begrijpen, dan scherpt je gevoel zich aan. Ik durf te zeggen dat ik de afgelopen jaren, op het gebied van voelen en ervaren meer van deze mensen heb
geleerd dan zij van mij," zegt Henk.
Intussen was hij zijn kennismaking met haptonomie niet vergeten. In
1990 is hij de alfa-opleiding Haptonomie aan de Academie te Doorn gaan
doen. Daarna volgde hij ook de opleiding voor docent klinische klnesionomie. Binnen de Willem van den Bergh verzorgt hij zo nu en dan klinische
lessen op dit gebied. Dat geeft hem ondermeer de mogelijkheid om meer
mensen met haptonomie in aanraking te brengen. Een voorbeeld van enthousiasmeren van de omgeving!
Een paar jaar geleden is Henk begonnen met de haptotherapieopleiding bij
Synergos te Amersfoort. Het grootste deel van de opleiding heeft hij nu
achter de rug. Alleen aan de supervisie/intervisie eis moet hij nog voldoen.
Supervisie te organiseren kost hem meer tijd dan in een normale praktijk,
omdat hij bijvoorbeeld niet aan zijn cliënt kan vragen of het goed is dat er
een supervisor bij de begeleiding is, maar dat moet bespreken met tal van
mensen rond de cliënt. Bovendien kan het gebeuren, dat gezien de 'handicaps' van zijn cliënten, een afspraak ineens wordt afgezegd. De extra kos-
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ten die dat met zich meebrengt reis- en begeleidingstijd van de supervisor
- zijn dan voor Henks rekening en

dat kan aardig oplopen.
Tien jaar is Henk nu bezig met de
haptonomie en sinds 2'h jaar is hij
fuUtime werkzaam als haptonomisch
begeleider. IIDie 2Vz jaar is een moei-

lijke periode geweest, omdat ik op
niemand kon terugvallen. Eerst was
ik afdelingshoofd en deed ik haptonomie erbij . Het is een soort groei-

proces waarbij je steeds een stapje
verder gaat. Je moet er echt in geloven. Nu ben ik officieel erkend en in
dienst als haptonomisch begeleider." Het feit dat Henk al 28 jaar ervaring heeft met verstandelijk gehandicapten op aUe niveau's draagt
zeker bij aan die erkenning.

Op de skippiebal ;n de speelmimte

Sinds 1 januari 2000 is er, binnen de Willem van de Bergh, een nieuwe afdeling gevormd die 'Speciale Begeleidingen' heet en deel ui tmaakt van de
Pedagogisch Psychologische afdeling. In een folder is te vinden wat speciale begeleiding inhoudt. Onder haptonomische begeleiding staat ondermeer:
Deze begeleidingswijze helpt mensen te luisteren naar hun eigen
lichaam en bij het ontdekken van hun manier van omgaan met gevoelens
/I ...

en emoties. Het vergroten van zelfvertrouwen is een belangrijk doe!." On-

der de speciale begeleiding valt naast haptonomische begeleiding, ook
spelbegeleiding en zelfstandigheidsbegeleiding.
Met de haptonomische begeleiding kan Henk echt aan het werk met zijn
cliënten. Verstandelijk gehandicapten zijn vaak heel onthechte mensen;
als baby zijn ze meestal al van hand tot hand gegaan. In een zorginstelling
krijgen ze dagelijks te maken met 4 tot 5 verschillende professionals en
ieder jaar wordt de samenstelling van hun team anders. Aan wie moet je je
dan hechten? Bij wie voel je je veilig? Op dat punt liggen Henks kwaliteiten.
Het werken met deze mensen gaat echter niet zoals in een reguliere haptonomische praktijk. Henk: "Het is een aparte doelgroep, met een geheel
eigen aanpak. Ik kan niet zomaar vragen wil je op de bank gaan liggen, of
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uitleggen wat haptonomie is en wat het voor je kan betekenen. Iedere bewoner hier heeft een eerst verantwoordelijke begeleid(st)er. Daarmee doe ik
een soort intake-gesprek. Aan die persoon en aan de verantwoordelijke
orthopedagoog vertel ik mijn verhaal. Ik heb veel meer werk om het personeel rondom de bewoner uit te leggen wat ik doe en waarom, als aan de
bewoner zelf. Daarbij moet ik nog extra voorzichtig zijn omdat ik van de
bewoner vaak andere signalen opvang dan van zijn omgeving. Het probleem ligt niet altijd bij de bewoner maar soms ook bij zijn omgeving."
Henk werkt op dit moment vooral met mensen met ernstige emotionele
problemen en/of ernstige gedragsproblemen gecombineerd met een ernstige verstandelijke handicap. Henk: "Ik moet iedere keer heel creatief zijn
om in contact te komen met een nieuwe cliënt. Daarbij is het belangrijk
dat ik zelf ook 'geraakt' wordt, anders begin ik er niet aan. Om een positief
contact op te bouwen, neem ik een kenningsmakingsperiode van drie
maanden. Daar maak ik een verslag over en samen met het team rondom
de cliënt wordt een behandeldoei opgesteld."
Er is bijvoorbeeld een vrouw van 70 jaar, die iedereen uit haar buurt
schreeuwt en brult. Henk ontdekte op een goed moment een meisje van
een jaar of 2 in haar, die met haar vingertje in haar mondhoek, heel bang
is. Dat raakte hem. Dagelijks komt ze nu bij Henk een knuffel halen. Het
gaat daarbij niet alleen om de knuffel maar vooral om haar te laten voelen:
ik hou van je, je mag er zijn. Henk: "Daarvoor moet je wat langer in het
werk zitten. Iemand ziet eruit als 60, gedraagt zich als IS, maar het kan
emotioneel nog een peuter zijn. Dat moet je kunnen inzien. Mensen die
mij haar zien knuffelen en dat van buitenaf bekijken, kunnen daar soms
hun bedenkingen bij hebben . De cliënt beleeft het anders en daar gaat het
om. 20 jaar geleden heb ik dat onbegrip bij de ontwikkeling van het snoezelen ook al meegemaakt. Nu weet ik dat dat kan gebeuren, maar natuurlijk raak je daar niet echt aan gewend."
Een andere cliënt van Henk is een man van 50 die manisch depressief is.
Hij wil niet aangeraakt worden. Hij komt in een rolstoel en stapt er in de
praktijkruimte uit en gaat op een stoel zitten. Binnensmonds mompelt hij:
ik hoef niet dood, ik ga niet dood, ik ben bang. Henk: "We hebben samen
een manier gevonden waarbij hij aangeraakt wordt en die voor hem aanvaardbaar is. Hij stroopt zijn broek op en vraagt: 'Wil je mijn nagels knippen?' En ik knip zi jn nagels en vi jl ze een beetje bij . Af en toe zegt hij: '0, ik
heb zo'n pijn in mijn buik' en dan vraag ik: 'zal ik even wrijven?' Als hij
daar positief op reageert dan sla ik mijn arm om hem heen - dat heeft hij
amper in de gaten - en dan raak ik zijn buik aan op dezelfde manier als dat
hij op de behandelbank zou liggen. Of hij zegt: 'Ik heb zo'n hoofdpijn' en
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dan raak gevoelvol zijn hoofd aan. Dat accepteert hij en hij lijkt hetin toenemende mate fijn te vinden. Ik heb hem nu op veel plaatsen aangeraakt.
Af en toe vraag ik hem: 'ga nou eens op de bank liggen dan masseer ik je
rug?' 'Volgende week' zegt hij dan. Hij kan lopen, maar hij durft niet. Hij is
bang om te vallen en tja, dan ga je niet zo makkelijk meer staan. Soms
denk ik: kan ik hem maar zoveel zelfvertrouwen teruggeven dat hij weer
gaat lopen."

Nu hij zelf met haptonomie mag werken met zijn cliënten wil Henk zich

ook inzetten om dat op meer plaatsen van de grond te krijgen. Er zijn veel
mensen binnen deze sector die met haptonomie werken. Veel collega's van
Henk krijgen echter weinig ruimte om er echt iets mee te doen. Mensen die

als fysiotherapeut zijn aangesteld en de haptonomieopleiding hebben gedaan krijgen bijvoorbeeld te horen: 'Je wordt voor fysiotherapie betaald en
dat werk moet je doen. Als je wat met haptonomie wilt, doe je het maar in
de pauze.'

Een ander probleem dat mensen tegen komen is dat haptonomie nog
steeds onder de alternatieve geneeswijzen wordt geschoven. Daardoor blijft
het extra hard knokken voor erkenning. Henk: "Haptonomie hoort thuis

binnen de reguliere gezondheidszorg. Iedereen die haptonomisch met gehandicapten werkt zegt ook dat het kan en moet en dat er veel te verbeteren is, als je maar blijft doorgaan. Niet alleen roepen dat haptonomie zo
goed is, maar laten zien en ervaren dat het werkt. Als er geen vraag is naar
haptonomische begeleiding dan moet je die door je vakmanschap maar
creëren."

In het decembernummer van Haptonomisch Contact heeft hij een oproep
geplaatst voor meer samenwerking op dit terrein. Begin dit jaar is een platform gevormd van mensen die met haptonom ie en gehandicapten werken.

Henk heeft zich bij hen aangesloten. Momenteel bestaat deze groep uit 5
mensen. Ze komen uit het hele land en uitbreiding is van harte welkom.

Voorlopig is als doel gesteld om elkaar te ondersteunen, informatie uit te
wisselen en casussen te bespreken.

Henk zit nu in de bevoorrechte positie dat hij fulltime met haptonomie
kan werken binnen een inste11ing. Hij verdient er echter niets extra's mee
en is gewoon in loondienst. Waar hij wel benieuwd naar is, met de komende nieuwe functiewaardering binne n de gezondheidszorg, is hoe zijn func-

tie ingedeeld gaat worden. Haptonomie komt namelijk (nog niet) voor op
het lijstje van de CAO-onderhandelingspartners. Het samenwerken in een
landelijk platform zou daar weleens, op termijn, verandering in kunnen
aanbrengen.

Haptonomisch Co"tact, lef jaargang 2oo0, nr. 1
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Henk - die over drie jaar stopt met werken - is verheugd dat hij betrokken
zal worden bij het vinden van zijn eventuele opvolger. Binnen de Willem
van den Bergh krijgt de haptonomische begeleiding dan in ieder geval een
vaste plaats. Zijn jarenlange inzet zou dan beloond zijn. Wie weet beschouwen we in de toekomst onze gehandicapte medemens nog wel eens als
iemand met landere mogelijkheden.'

Aan het eind van het gesprek leidt Henk ons rond door het gebouw, waarbij we ondermeer de snoezelruimtes hebben gezien. We nemen met een
warm en blij gevoel afscheid. Hij is een inspirerend mens, die liefdevol
over zijn bewoners praat en op wiens lijf de haptonomie geschreven lijkt.

10
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Haptonomisch woordenboek (27)
Het omgaan met pijn en leed

Omgaan met pijn en leed blijkt in onze cultuur een probleem te zijn. Vaak
worden pijn en leed genegeerd en ontvlucht. Ik bedoel hier niet de vlucht
naar het pijnstillende medicijn of de vlucht naar de dokter maar d e innerlijke vlucht van pijn en leed. Er wordt ook vaak aanbevolen om het leed
innerlijk te negeren. Het wegdrukken van leed wordt ook vaak positief
gewaardeerd. Daarvan getuigt het respect dat je geniet wanneer je bij een
groot leed niets van je lijden laat merken.
Onze cultuur maakt ons bang voor leed. Voor elk pijntje hebben we pillen
in ons toiletkastje staan. Wordt onze grote en dure zorg voor de gezondheid niet gedragen door een even grote angst voor pijn en leed? Bovendien
wordt de norm voor gezondheid geweldig opgeschroefd. Wie geen marathon kan lopen meent al dat hij ziek is. Daarmee wil ik niet zeggen dat pijn
en leed leuke dingen zijn. Pijn en leed zijn pijn en leed en per definitie
naar.
Wij leren vluchten voor pijn en leed en we duwen het soms krachtig weg.
Tranen kunnen jaren lang opgespaard blijven. Met dit wegduwen van leed
sluiten we onszelf; dan bouwen we in onszelf een pantser. Dat pantser
werkt zowel naar binnen als naar buiten. Naargelang van zijn djkte beknelt
het ons innerlijk, en evenzo, naar gelang van die zelfde dikte, sluit h et ons
voor werkelijke affectieve contacten. Naar binnen en naar buiten werkt het
in gelijke maat.
In dit stuk worden twee wijzen van omgaan met pijn en leed beschreven .
Daarbij worden twee aspecten zichtbaar die van deze beschouwing een
typisch haptonomische beschouwing maken. Zichtbaar wordt dat zowel
het negeren van leed als het ondergaan van leed onze hele persoon betreft,
tot en met het lichamelijk functioneren; dat voelen verweven is met onze
lichamelijkheid, met d e wijze waarop we in ons lichaam steken. Dat is het
ene aspect. Bovendien wordt de betekenis van de ander zichtbaar bij het
verwerken van pijn en leed. Dat is het tweede aspect.

De aanleiding
Je vinger klemmen aan de scharnierende kan t van de deur doet verschrikkelijk pijn. Gillen daarbij leek mij vanzelfsprekend, zo vanzelfsprekend dat het mij verbaasde dat er eens in die omstandigheden niet gegild
werd. Een kind klemde zijn vinger aan de scharnierende kant van de deur
maar het gilde niet. Het rende met opeen geklemde lippen naar zi jn grootmoeder die het op haar schoot nam en krachtig omhelsde en wiegde. Daar,
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in grootmoeders omhelzi ng, kreunde het zach t en liet het zijn tranen lopen.
Deze gebeurtenis is mij dus bijgebleven. Ook omdat ik daar plotseling gefrappeerd werd door het merkwaardige verschil tussen gillen en kreunen.
Plotseling hoorde, zag en voelde ik dat de kreunende heel anders omgaat
met zijn pijn dan de gillende; dat de kreunende bij de pijn blijft en dat de
gillende daar zover mogelijk van weg vlucht. Ik kreeg zelfs de neiging om
te zeggen dat de kreunende zijn pijn bejegende als iets dat hemzelf helemaal toebehoort, in volmaakte tegenstelling tot de gillende. Ondanks al
haar hevigheid leek de pijn draaglijk voor de kreunende. Voor de gillende
daarentegen leek de pijn ondraaglijk. Evenzo was ik gefrappeerd door het
omhelzen en wiegen. Als je zo ontvangen wordt, dan gil je inderdaad niet,
dacht ik, dan is pijn draaglijk. Waren dit slechts persoonlijke indrukken?

Op zoek naar verantwoording
Was het slechts een subjectieve interpretatie waardoor ik kreunen en gillen
verstond als uiting van twee verschillende wijzen van het omgaan met
pijn? Een antwoord op die vraag zoek ik een beschrijving van waarneembare verschijnselen.

Het geluid van de gillende en van de kreunende
Het meest opvallende wat je als toeschouwer waarneemt is de aard van het
geproduceerde geluid: bij gillen is dat heel hoog en indringend luid; bij
kreunen zacht en laag. Wat valt daaraan te ervaren?
De musicoloog Prof. Joachim Ernst Berendt geeft daarop een antwoord. In
een orkest, zo schrijft Berendt, produceren de instrumenten met een hoge
klank, zoals violen en piccolo, de melodie. De instrumenten met een lage
klank, zoals de bassen, geven de begeleiding. Dat vindt zijn grond in de
wijze waarop we hoge en lage geluiden ervaren. Hoge geluiden horen we
boven de lage uit. De hoge stemmen van vrouwen en kinderen horen we
dan ook boven het geroezemoes van een druk keuvelend gezelschap. En
wie met zijn stem ver wil reiken, zoals de jodelaar in de bergstreken, maakt
zeer hoge geluiden.
Hoge geluiden hebben ook een wekkend, appellerend, gidsend vermogen.
Niet voor niets laten we de wekker naast ons bed en de sirene op de toren
een hoog geluid maken en geen laag geluid. En wie gidsend wil appelleren
slaat een hoog geluid, een hoge toon aan. Preken niet alle predikanten met
een hoge stem? Is het stemgeluid van de commandant die zijn troepen
toespreekt niet altijd luid èn hoog? Iedereen kan hoog en laag spreken
maar sommigen willen altijd gidsen en bewonen hun lage registers nooit.
(Horen we ooit een hoogleraar of politicus spreken met hun lage stem?)
Vrouwen hebben van nature een hogere stem dan mannen en daarmee
zijn zi j het die van nature de melodie brengen in het leven. Mannen met
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hun lage stemmen mogen die melodie begeleiden. Mannen zonder vrouw
rnjssen de melodie van het leven en zijn daardoor veel eenzamer dan een
vrouw zonder man.
Niemand is gidsender dan de colloratuursopraan. Zij verheft zich in eenzaamheid boven allen uit en reikt met haar stem naar onbewoonde verten.
De waanzinaria in de opera Lucia di Lammermoor moest dan ook een colloratuur-aria zijn. Schitterend maar ongenaakbaar. Respect dwingt de colloratuursopraan aC verering zelfs, maar geen vertedering. Zij heeft haar
aardsheid opgegeven en is niet meer in de wereld van lichamelijke mensen
en dingen maar vertoeft in de ijlte. Zij heeft een lichaam dat puur gidsend
is, puur gidsende keel en puur gidsend hoofd.
Lage en zachte geluiden hebben een heel ander ervaringskarakter. In het
orkest begeleiden de lage geluiden de melodie; zij hebben daar een dienende rol. Lage geluiden zijn goedmoedige geluiden, zij gidsen niet en missen
alle agressiviteit.
Bovendien zijn het de geluiden die de eenheid smeden bij de variaties in de
melodie van de hoge geluiden. Lage geluiden zijn verbindend. Hoge geluiden scheppen distantie omdat zij een eigen leven leiden.
Ook de lage menselijke stem wordt als goedmoedig ervaren; ook als
vertrouwenwekkend. De reclame-industrie beseft dat heel goed want mannen met lage stemmen mogen het vertrouwen komen wekken in een bepaald medicijn. Hoe lager de stem, hoe groter vertrouwen zij wekken. De
lage stem is niet gidsend, niet agressief, maar aanvaardend.
Lage stemmen zijn aards. Het geluid van de diepe bas schijnt voor ons uit
zijn voeten te komenj soms zelfs vanuit de aarde onder zijn en onze voeten. Hier ervaren we dus allesbehalve een vlucht uit het lichaam naar boven, zoals bij zeer hoge geluiden, maar een tocht door het lichaam naar
beneden. De lage stem bewoont het lichaam en hoe lager de stem hoe intenser het lichaam wordt bewoond. De vibratie van de diepe bas kan ons
lichaam laten mee-vibreren zodat het onduidelijk kan worden of we nu
horen of voelen.
De lage geluiden verbinden. Daarom domineren de lage geluiden in kosmisch gerichte meditatieve muziek, zoals in het sonoor zoemende OMgeluid dat Tibetaanse monniken in koor produceren. Tot zover een samenvatting van de gedachten van]oachim Ernst Berendt.
Gillen is een zeer hoog geluid maken dat een zeer indringend appèl doet.
Hoog als dat van de colloratuursopraan. Ervaren we ook dat niet als een
appèl vanuit een verlaten lichaam?
Het kreunend geluid daarentegen is laag en zacht en wekt de indruk dat de
kreunende zijn lichaam niet heeft verlaten. Het klinkt vaak als een wat
dierlijk geluid waarvoor in de menselijke rationele wereld geen plaats is.
Het kreunen komt zoals het komt en ook dit maakt de overgave van de
kreunende aan zijn lichaam ervaarbaar voor de toehoorder. We kreunen
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niet alleen bij pijn want er is ook een kreunen van genot. En in beide gevallen laat het kreunen de volstrekte overgave aan het lichaam horen.
Er wordt niet alleen gegild bij pijn, maar ook bij angst, ontzetting, woede
en agressie. Als toehoorder schrik je van de gillende en krijg je de impuls
om terug te deinzen. Maar het goedmoedige, lage, zachte kreunen brengt
de toehoorder naderbij. Het kreunen kreunt kwetsbaarheid en nodigt daarmee uit tot koestering en omhulling. Het lage geluid van het kreunen
brengt inderdaad verbondenheid.

Het ademen
Ademt de gillende nog? Zeker, de gillende gilt op een lange uitstoot van de
lucht om daarna snel opnieuw lucht in te zuigen voor een nieuwe gi lstoot.
Maar ervaren we dit nog als ademen? Staan het uitstoten en innemen van
lucht hier niet volledig in dienst van het gillen? Bij kreunen echter blijft de
ademhaling dicht bij zijn normale verloop. Het ervaren van de pijn kan
het ademritme verhogen en de tijd van uit-ademen verlengen. Maar hier
staat het lucht inzuigen niet in dienst van het kreunen want de kreunende
laat de ademhaling haar autonomie; hij aanvaardt de ademhaling zoals die
komt. Elke spontane uitademing brengt dan het kreungeluid mee. Het
kreunen lijkt daardoor op een hoorbaar spontaan ademen. In het gillen
echter ervaren we geen ademen.
Ook zonder het te weten en te beseffen meldt de ademloze gillende ons dat
hij in verstarring afziet van ademend leven; dat hij hartgrondig neen zegt.
De kreunende echter blijft ademen en elke uit-ademing verraadt dat hij
leeft bij zijn pijn.
De expressie
Ook zijn er verschillen in lichaamshouding. De gillende is geneigd zijn
lichaam te strekken terwijl de kreunende zichzelf enigszins ineen vouwt.
Wie staande kreunt staat lichtelijk voorover gebogen en wanneer de kreunende ligt, ligt hij eveneens vaak in een buiging. Waarom buigt de kreunende zich? en waarover buigt hij zich? Sluit hij zich met die buiging niet
enigszins af om met zijn leed alleen te zi jn? Buigt hij zich niet om zijn
pijnlijk innerlijk heen?
De gelaatsexpressie van de gillende verschilt aanmerkeLijk van die van de
kreunend e. Gi11en geschiedt met wijd open gesperde ogen en, uiteraard,
met een wijd geopende mond. Ook daarin kun je verstaan dat de gillende
intens gericht is op ginds, op een verlaten van zijn pijnlijke lichaam.
Maar de ogen van de kreunende zi jn enigszins geloken; soms ook geheel
gesloten. Hij is niet gericht op ginds, maar is bij zi jn binnenste.

Deze tocht langs de waarneembare gedragingen van gillende en kreunende
bevestigt vaar mij de juistheid van mijn spontane indruk: de gillende
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vlucht ver weg van de pijn in zijn lichaam en de kreunende daarentegen
blijft bij zijn pijn als zijn intiem bezit.
De gillende verzet zich en de kreunende aanvaardt. Maar de vraag is blijven
liggen waarom gillende en kreunende op de pijn reageren zoals zi j reageren. Waar haalt de kreunende de kracht vandaan om zijn pijn te accepteren?

De troost
Je wordt ook vaak aanbevolen om de pijn te negeren. Daarvoor hebben we
uitdrukkingen als kop op kerel, laat je /liet kell/len. Als dit gezien wordt als
een vorm van troosten is men er goed naast.
Wat hier onder troosten wordt verstaan
Wat is dat, troosten? Een van je dierbaren is een groot leed overkomen. Je
gaat naar hem toe en je treft hem aan zonder tranen. In zijn hals zijn rode
vlekken zichtbaar. Zijn voorhoofd vertoont een diepe frons. Het oogwit is
minder wit dan anders en zijn oog is omgeven door een donkere vlek. Zijn
adembeweging is kort en nu en dan moet hij diep zuchten. Er is een verhoogde transpiratie. Hij zegt dat hij niet heeft kunnen slapen. Kortom: je
ziet hem in een zeer gespannen toestand. Dan leg je je arm om zi jn hals en
je drukt hem innig tegen je aan. Je zegt een paar woorden recht vanuit je
hart. Misschien slechts ol!, jongen tocl! . En zie: plotseling breken bij hem de
tranen door; hij schreit en blijft schreien.
Dat is troosten. Hier wordt het leed niet miskend maar juist aangereikt. Het
mysterieuze troostende gebaar heeft het innerlijk verzet tegen het leed
doen opgeven en de lijdende bij zijn leed gebracht. De gespannenheid is
verdwenen. Vannacht zal hij kunnen slapen. Na de tranenvloed zien we
dat hij weer aanwezig is bij mensen en dingen die hem omringen; hij is nu
affectief weer in het hier-en-nu. Zien we na de tranen niet vaak weer een
glimlach? Het troostende gebaar nodigt de lijdende uit om af te dalen vanuit het-verzet-plegende-hoofd naar de plaats van het leed en de pijn. Tot
bevrijding. Tot opheffing van de spanning van het verzet tegen het leed.
De filosoof Prof. Corn. Verhoeven schreef, dat troosten het tegendeel is
van het miskennen van leed. De troostende onderkent niet alleen het leed
van de ander maar neemt het ook serieus als een onvervreemdbaar iets in
diens bestaan, iets dat in het hele bestaan va n de lijdende een plaats moet
krijgen. De troostende ervaart de authenticiteit van het leed; hij wuift hij
het niet weg maar hij mobiliseert het leed. De troostende reikt de lijdende
diens leed aan als iets wat tot diens authenticiteit behoort. Echte troost
jaagt het leed niet weg, maar laat je voelen dat het jouw leed is. Wie eigen
leed miskent liegt tegen zichzelf. Wie andermans leed miskent, miskent
veel in de ander.
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De troostende ervaart de authenticiteit van het leed, als iets wat onvervreemdbaar aan de lijdende zelf toebehoort. Dat zagen we gebeuren op
grootmoeders schoot. Want het kind schreide langdurig, maar grootmoeder zelf schreide niet. Misschien lijkt het wat vanzelfsprekend dat
grootmoeder zelf niet schreide, want, zo denken we dan, haar eigen vinger
deed immers geen pijn. Deze vanzelfsprekendheid moeten we ondermijnen want vaak zien we dat mensen die intiem en vitaal betrokken zijn op
de lijdende, zelf ook gaan schreien. Menigeen gaat met tranen in de ogen
naar een lijdende om hem te troosten en we zien daarin vaak een grote
maat van deelname. Als je zo denkt bevreemdt het dat grootmoeder zelf
niet schreide. Was grootmoeder niet begaan met het kind? Oh zeker, maar
op een andere wijze. Grootmoeder ervoer het lijden van het kind niet als
haar eigen lijden. Voor haar was het louter het lijden van het kind. Voor
haar was het leed in het kind dat zij tussen haar omhelzende armen hield
en niet in haar eigen lichaam. Zij onderkende niet alleen het lijden van het
kind maar onderkende tevens dat dit lijden aan het kind toebehoorde als
zijn onvervreemdbaar bezit. Het is jouw lijden, manneke, zei het lichaam
van grootmoeder tegen het lichaam van het kind, en ervaar dat lijden
grondig; vlucht er niet vandaan; daartoe blijf ik heel dicht bij jou en laat ik
jou voelen dat je mij dierbaar bent. Inderdaad, troosten veronderstelt het
onderkennen van de authenticiteit van het leed.
Wie de lijdende benadert met tranen in zi jn ogen heeft weliswaar het leed
onderkend en niet genegeerd, maar heeft ontkend dat dit lijden het onvervreemdbaar bezit van de lijdende is. Je zou kunnen zeggen dat hij de lijdende berooft van diens drijfveer tot schreien en die voor zichzelf gebruikt.
Hoe vreemd dit ook moge kiinken, het feit ligt er. Welke tranen zijn het die
in het donker van de bioscoop worden weggepinkt bi j het zien van leed en
tragiek? Zijn dat tranen om het leed dat de film vertoont of zijn het de eigen verborgen tranen die nog niet gesch reid zijn? Wanneer tranen worden
weggedrukt blijkt ons psychofysiek gelegenheden aan te grijpen om ons te
herinneren aan die verborgen tranen. Maar de tranen die dan lopen zijn
niet de tranen vanuit het eigen leed en zij dempen zo de bron van de tranen niet. Dat gebeurt pas als we ons eigen leed onomwonden zijn pijn en
tranen laten produceren. Tot het zover is zullen we op alle begrafenissen
tranen wegpinken.
Het lijkt navrant om te vragen van welke oorsprong de tranen zijn die ouders schreien als hun kind een groot leed overkomt. Erkennen zij dan het
leed als het leed in hun kind? Of lijden zij dan het leed in eigen lichaam en
zjel dat hen bezorgd wordt door de vitale band met hun lijdende kind,
door het-lijdende-kind-in-hen-zelf? Onmiddellijk voeg ik eraan toe dat
ook deze tranen authentiek zijn; maar het zijn niet deze tranen die traas
ten.
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Zo lang ons eigen verborgen leed ons parten speelt bij de benadering van
de lijdende kunnen we hem niet troosten. Daarmee is niet gezegd dat het
de werkelijk troostende zijn eigen leed miskent. Integendeel, hij heeft zijn
tranen geschreid en het leed een plaats gegeven in zijn eigen bestaan. Verdund heeft hij zo het leed als een vast bestand in zijn ziel opgenomen. De
verwerking van het leed, dat is het toelaten en lijden daarvan, heeft hem
verzoening gebracht met het menselijke bestaan waarin leed onvermijde·
lijk is en heeft daarmee een stuk authenticiteit gebracht. Voortaan herkent
hij waarachtigheid in deze regionen.
De gillende is ver uit zijn lichaam en is met zijn harde en hoge geluid in de

ruimte op zoek naar ver verwijderde of onbereikbare troost. GiI1en hoort

bij verlatenheid.
Maar wie de ander en zijn troost nabij weet en troost in zich toelaat, gilt
niet maar kreunt. Als je weet dat grootmoeder klaar zit om je te troosten,
dan gil je niet. En wanneer het levende lichaam in zijn diepte zich verzekerd weet van beschikbare troost in de wereld, dan ben je niet zo gillerig en
is pijn draaglijker.

Ondraaglijke en draaglijke pijn
Toen de vriend van daarnet een troostend gebaar onderging, werd door
hem het verzet tegen het leed opgegeven. Het troostende gebaar nodigt de
lijdende uit om afte dalen vanuit het-verzet·plegende·hoofd naar de plaats
van het leed en de pijn. Tot bevrijding. Dan is hij weer aanwezig en kan
soms zelfs weer glimlachen. Waar is dan de pi jn van het leed gebleven? Die
pi jn is er nog, maar niet meer als iets ondraagli jks.
Onder de druk van het innerlijk verzet tegen de pijn is de pijn ondraagli jk.
Zodra de pijn wordt geaccepteerd en we voelend naar de pijn gaan verliest
die pijn haar scherpste kanten. Het is alsof bij aa nvaarding de pijn zich
verdunnend uitsmeert over je hele bestaan.
Dit verschijnsel behoort bij de dagelijkse ervaringen van een haptotherapeut. Die therapeut heeft een zintuig voor verzet plegende spanning waarmee de cliënt bepaalde gevoelens in zichzelf wegdrukt. Die spanning is
voor hem zichtbaar. Om die spanning op te heffen drukt hij op plekjes in
het lichaam waar die spanning fysiek zetelt. Dat is pijnlijk voor de cliënt,
soms zeer pijnijk. Maar die pijn wordt onmiddellijk draaglijk en verdwi jnt
vaak helemaal als de cliënt bij die pijn blijft, die pijn accepteert en toelaat.
Dan wordt niet alleen die pijn draaglijk, maar tegelijk verdwijnt ook de
spanning, lichamelijk en psychisch.
Hierbij moet ook vermeld worden dat de haptotherapeut als mens bij de
cliënt is en dat zijn hand er dan weet van heeft dat zij op een mens drukt
en niet op een tafel. Dat geeft die hand een niet te beschrijven maar duidelijk ervaarbare andere wijze van aanraken en drukken. Je zou kunnen zeg-
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gen dat het lichaam van de cliënt verstaat dat er menseli jke nabijheid is in
die drukkende hand en daarmee bij de pijn die zij veroorzaakt.

Het troostende gebaar
Hoe vanzelfsprekend voor ons het omhelzen als troostend gebaar ook is,
het blijft een mysterieus iets . Waarom maken we juist dát gebaar en waar-

om gaan we, bij (dwaas) voorbeeld, niet de oorlel masseren of de neus kneden? Waarom juist dat omhelzen? Waarom die arm om de hals en niet om

de lendenen? Soms tillen we iemand op bij diens middel, bijvoorbeeld uit
pure vreugde omdat we de hoofdprijs hebben gewonnen. Maar bij een condoleance laten we dat gebaar uit ons hoofd. Vanzelfsprekend, zeggen we
dan. Maar vanuit welke bron is dat voor ons zo vanzelfsprekend? En waarom dat aanraken? Waarom kijken we niet louter naar de hals van de lijden-

de maar leggen we er onze arm omheen? Hebben die gebaren hun geëigende betekenis uit conventie? Uit traditie en cultuur? Of kennen we die van-

uit een vóór-bewust verstaan van de lichamelijkheid, waarbij we andermans hals anders ervaren dan oorlel, neus en lendenen en de aanraking
verstaan als een trefzeker middel?

Het wiegen is misschien wel het meest raadselachtig van alle troostende
gedragingen vanwege dat ondoorzichtige heen en weer. Het baby-bedje
wordt nog wel vaak wieg genoemd maar de mogelijkheid om het heen en
weer te bewegen rond de lengteas ontbreekt meestal. De betekenis van het
woord wieg lijkt daarmee versleten te zijn. En hoe is het gesteld met het
wiegen en meer speciaal met het wiegen op schoot? Wordt er vaak gewiegd
op schoot? Ik weet het niet, maar het zou een vrij zeldzaam gebeuren kun-

nen zijn. Die zeldzaamheid lijkt me dan niet uitsluitend het gevolg van het
verdwijnen van de grootmoeders naar het bejaardenhuis, evenmin van het
vertrek van de werkende moeders naar de werkplek, maar veel meer van de
rationele instelling in onze cultuur waarbij het lichaam met zijn rijke im-

pulsen onvoldoende wordt bewoond. De primitieve impuls tot wiegen
wordt niet onderkend omdat we te weinig in ons lichaam leven en zou die
impuls wel onderkend worden dan stuit zij gemakkelijk op verzet van de

niet begrijpende ratio. Zou echter de krant morgen melden dat gewiegd
worden op schoot in het latere leven stress-bestendig maakt omdat je in
dat merkwaardige wieg-gebeuren steviger in je lichamelijk-psychische basis
thuis komt, dan zou er wellicht kranig gewiegd worden. De TELEAC zou
daartoe een cursus bieden. Maar het wiegen is niet kranig en het valt niet
te leren. Kan een cursus je je eigen lichaam en je hart aanreiken? Maar alle
eskimo-moeders, papoea-moeders en indianen-moeders wiegen hun kind

op schoot dat het een lieve lust is.
De grootmoeder die ik gade sloeg had nog de goddelijke primitiviteit waarmee ze de impuls van haar lichaam, van haar hart, onderkende en onbelemmerd volgde. Onbekend met welke theorie dan ook wist zi j vanuit haar

18

Haptonomisch COlltact, 1(/ jaargang 2000, nr. 1

H
W Ca
im rc
La hie
um f
an
s

lichaam wat er te doen stond. En het kind schreide en kreunde uitvoerig op
haar schoot. Dat mocht toen nog uren duren. Maar zelf schreide zi j niet.

Epiloog
Met deze verhandeling neem ik afscheid van het Haptonomisch Woordenboek. Waarom? Omdat binnen niet al te lange tijd, van mijn hand zoals
dat heet, bij uitgeverij Elsevier een (studie)boek over haptonomie zal verschijnen. Geïnteresseerden kunnen daarin veel terugvinden wat in het
Haptonomisch Woordenboek is geschreven. Bovendien staat er veel in wat
ik nog niet heb gepubliceerd. Het boek is bestemd voor een breder publiek
dan louter de insiders. Ook bij niet-haptonomen moet het de ogen openen
voor de betekenis van de aanraking. Daarmee werd het schrijven van dit
boek voor mij zoiets als het schri jven over de smaak van cognac voor mensen die nog nooit cognac hebben geproefd.
Ik dank de redactie van Haptonomisch Contact voor de ruimte die zij mij
heeft geboden en wens alle lezers een gestage groei in haptonomische zin.
Dorus Gerrritse
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(advertentie)

r--rr'l"'-r"""'T-rr-i Wie komt de redactie van
Haptonomisch Contact
versterken ???
Haptonomisch Contact is een kwartaaltijdschrift van de Nederlandse
Vereniging voor Haptonomie.

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

De redactie zoekt met spoed:
redacteuren (M/V),
Om met vrijwilligers een tijdschrift te maken, vindt de redactie
het belangrij k dat ieder zijn/haar persoonlijke kwaliteiten kan en
wil inbrengen en kan/wil leren van elkaar. Door zo'n manier van
samenwerken kan, naar ons idee, een goed tijdschrift ontstaan.
Het redactiewerk bestaat voornameli jk uit het doen van interviews, schrijven van artikelen, redigeren van artikelen, contact/overleg met auteurs. In principe is er eenmaal per maand een
redactievergaderingen eenmaal per jaar een beleidsvergaderingen
overleg met de redactie adviesraad. Per dagdeel wordt een presentievergoeding gegeven en de reiskosten worden vergoed.
Iedereen die zich door voorgaande tekst voelt aangesproken en
minimaal alfa-opleiding haptonomie heeft gedaan wordt verzocht
te regeren.
Inlichtingen en informatie zijn te verkrijgen bij
Mart 8lokland: 0182-503391 of Ellen Vunderink: 010-4527446
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Workshop Ethiek en Erotiek

Gizella Wárlám

Aan mij is gevraagd een verslag van deze workshop te schrijven, die op
zaterdag 13 november gehouden werd. De workshop werd begeleid door
Dieuwke Talma en Mieke de Wolf. De rode draad van de workshop was:
'Wat beteken de erotiek in ons leven? Maakt het er deel van uit of is het
een afgesloten stuk? Kunnen wij het doorgeven aan anderen?'

In de eerste gespreksronde bleek dat het begrip erotiek verschillend geïnterpreteerd wordt: het varieerde van een opwaaiend gordijn, de zon door de
herfstbladeren tot de aantrekkingskracht tussen man en vrouw, de drang in
kleding je vrouwzijn meer tot zijn recht te laten komen, het genieten van
lekker eten. Dus toch het grote genieten, alleen of in een gevoelde verbon-

denheid met de wereld om je heen. Voor mijzelf had ik het begrip ingeperkt tot de aantrekkingskracht tussen mensen: 'Wie doet mij stralen en
voor wie wil ik stralen?'

Na deze ronde had een ieder zijn afhaar geluid laten horen. Dieuwke pakte
onze woorden op en sloot ons zo tezamen in een kring. Zij schreef de
woorden Passie en Professie op. Ik citeer haar: 10ns beroep is een aanrakend
beroep, je bent zelf het instrument, er zit niets tussen. Jouw passie gaat
overal doorheen. Het is een kracht die je gebruikt, DE EROS, maar hoe leidt
je die kracht in banen? Hierbij is je professionaliteit van groot belang.'
Vervolgens kwam een verhaal over de rol die de seksualiteit gespeeld heeft
door de eeuwen heen. Ook de kerkelijke macht heeft tot de dag van vandaag zich een soort macht over de seksualiteit toegeëigend. Seksualiteit is
een kracht die naast de scheppende kracht ook een vernietigende kracht in
zich heeft.
Door mensen aan te raken ontwikkel je het vermogen de erotiek te vergroten. Het omvat meer dan het genitale-orale genieten. De nadruk ligt op de
verbondenheid. Eros verbindt het hemelse met het aardse. Het is dus vooral een verbindende kracht.

Haptonomisch COl/tact,

1(1 jaargang 2000,

nr. 1
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Hier tegenover staat de oorsprong van het woord sexualiteit. Hierin komen
wij 'secare' tegen wat 'snijden' betekent. De pijl van Eros snijdt naar binnen, die raakt je in de kern . Heeft sexualiteit ook met wonden te maken?
Terugkijkend naar de sprookjes waar steeds dezelfde thema's in voorkomen: het losgesneden worden van het ouderlijk huis, het op reis gaan,
moeilijkheden overwinnen, zevenkoppige draken bestrijden. Daarna komt
de eros, de verbondenheid met de ander en de wereld om ons heen.
Teruggaande naar de professie, ons vak van haptotherapeut: Eros hoort
hierbij, maakt er een belangrijk deel van uit. Maar zoals Dieuwke het mooi
verwoordde: "Zet er een stoel bij voor Aidoos (Grieks voor schroom). Aidoos behoedt de Eros en kan die kracht ook in banen leiden."

Wij gingen als laatste onderdeel van het ochtendprogramma in groepjes
van 5 personen uiteen om te praten over: 'Hoe was de sfeer in je gezin vroeger rond sexualiteit?' en 'Was er erotiek merkbaar/voelbaar tussen je ouders?'
Er werden 5 verhalen verteld, waarbij de groep degene die vertelde veel
terug kon geven. Mijn ervaring hierin was dat je je verhaal vijfvoudig terugkreeg. Je verhaal resoneerde en terugkomend was het als een 'secare',
het sneed door je h een en kon precies op de gevoelige plek zijn helende
werking doen.
Wij lunchten in dezelfde ruimte. Er hing een prettige sfeer die wij niet wilden onderbreken. De middag begon met het verleiden van elkaar. In tweetallen moest je gaan ontdekken: 'wie verleidt wie?' En ontdek waar je
kracht zit en hoe de ander daarop reageert. In mijn geval vond de ander
het verleidelijk dat ik terughoudend was; ik voelde mij zeer geremd en daar
werd mijn maatje ondeugend van.
Dieuwke: "Wij zouden meer de kunst van het verleiden moeten beoefenen;" daar kan ik h et helemaal mee eens zijn.
Daarna gingen wij op de matjes liggen en moest je proberen hoe je bij de
ander door je aanraking het vuurtje aan kon stoken. Daarmee kwamen wij
op ons terrein, het samen in beweging komen, de grenzen verkennen en
vooral hierna met elkaar de ervaringen uitwisselen. De energie stroomde
weer, vibreerde tussen de groepsleden en gaf aan degene die het verhaal
vertelde een 'secare', het sneed door je heen. Ik kreeg mijn verhaal nu in
het dertigvoud terug aan aandachtig/meevoelend gehoor; dat raakte diep.
Hiermee was er een einde gekomen aan een bijzondere dag. Mieke en
Dieuwke kregen een prachtige bos herfstbloemen uitgereikt en wij kregen
een hartverwarmende borrel in de bar beneden in het Pollmann-huis.
Eros - erotisch - warmte opwekkend - warmte gevend - ... Op zo'n dag geef
je elkaar het vuur door, waarmee je weer verder kunt.
Alle lof ook aan de voorbereidingscommissie en tot de volgende workshop.
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Werken met haptonomie
Pieter van der Slikke
Uitgeg. Ankh Herrnes BV te Deventer
in de Ankertjesserie nr. 248. (1999). Prijs: f9,90.
Pieter van der Slikke is erin geslaagd om een boekje over haptonomie te
schrijven dat, in heldere taal weergeeft wat haptonomie is en wat het voor
mensen kan betekenen. Dat is een hele prestatie en naar mi jn mening een
primeur.

Aan de hand van een aantal eenvoudige oefeningen, waarin gebruik gemaakt wordt van de haptonomie, kan ervaren worden wat er bedoeld
wordt met haptonomie.

Een uitgebreid hoofdstuk is gewijd aan de haptotherapie. "Haptotherapie
is geen geneeswijze en wil dat ook niet zi jn/' zo stelt hiL maar het IIkan
helpen om op een andere wijze om te gaan met jezelf, een ziekte of kwaal,
een ander. (sic) "Haptotherapie richt zich met name op het gevoel en het
gevoelsleven, waarbij de tast en het letterli jk gebruik maken van tastvermogens van groot belang is." In grote lijnen schetst hij in dit hoofdstuk
hoe een haptotherapeutisch proces verloopt. Met een aantal casusbeschrijvingen illustreert hij zijn verhaal.
Verder komt in het boekje nog ter sprake wat haptonomische zwangerschapsbegeleiding inhoudt en wat haptonomie kan betekenen binnen de
opvoeding, het onderwijs, de sport en binnen de werkrelatie. Ook stipt hij
nog kort de haptonomische klinische kinesionomie aan, die zijn toepassing vooral vindt binnen de kliniek bij het tillen en verplaatsen van mensen.
Hij besluit met een hoofdstuk over spiritualiteit die hij de "voedingsbodem
en het draagvlak voor de haptonomie en haar toepassingen" noemt.

Haptonomisch Contact, 1(/ jaargang 2000, nr. 1
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IIEen kwalitatief beter voelen, geeft meer contact met het wezenlijke in de
mens en daardoor kan de intuïtie duidelijker naar voren komen," schrijft
hij.
IIHet belang van spiritualiteit binnen de haptonomie is, dat door activeren
van voelen en dus onbedoeld en vaak ook ongewild een vorm van universeel ervaren ontstaat. (.. ) Tegelijk ontstaat op dit niveau de voedingsbodem
voor het zelfherstel van de mens" aldus Pieter van der Slikke.

Ik vind het een origineel boekje dat in minder dan 100 bladzijden een goed
beeld geeft van de haptonomie en haar toepassingen. Ook voor cliënten
die wat willen lezen over haptonomie is het een aanwinst.
Ingrid Ram
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(advertentie)

Niet meer, maar anders
Tweedaagse training in intervisiemethoden
12 en 13 mei 2000

Thema's van de training
Intervisie als analyse-instrument in het collegiaal overleg met behulp van methoden zoals:
•
•

themagecentreerde interactie
de zeven petten van Bono

•

systeemanalytisch model

Intervisie als feedbackinstrument

•
•
•

methode van Raguse; Balintmethode
de werkplaatsmethode
tien stappen model

Aan het eind van deze intensieve training weet je:
• wat intervisie is en wat niet
• welke methoden bruikbaar zi jn in je eigen intervisiegroep
• hoe intervisie helpt reflecteren op je eigen werksituatie, de blin-

de vlekken daarin en mogelijke oplossingsstrategieën biedt.
Bestaande kennis en vaardigheden kunnen beter geïntegreerd worden
door middel van het werken met nieuwe methoden en technieken,
daarom:
niet meer, maar anders!
Plaats:

Datum:
Aanvatig:
Afronding:

centraal in Nederland
12 en 13 mei 2000
9.30, incl. avondprogramma
zaterdag 16.00 uur.

De training wordt gegeven door Petra Bouwman (haptotherapeut) en
Jeroen Hendriksen (SOciaal pedagoog, auteur van o.m. Intervisie bij
werkproblemen.)
Aanmelding en nadere informatie, graag vóór 15 april:
Petra Bouwman; tel 0294-412892

Kosten:

f495,· per persoon, inel. koffie, thee, lunches, avondmaaltijd, overnachting en ontbijt.
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Verenigingsnieuws
Voorbereidingscommissie
Het jaarthema voor 2000 is 'Agressie.' We willen dit in twee lezingen en
een workshop gestalte geven. De lezingen zullen in februari en mei zijn. De
workshop zal in verband met de viering van het derde lustrum dit najaar

doorschuiven naar begin 2001.
Over de inhoud van de lezingen hebben we interessante discussies gevoerd. Vragen over wat agressie met mensen doet en wat mensen met
agressie doen, wat gezonde en wat zieke vormen van agressie zijn, hoe het
in ons eigen leven zit en hoe we het in ons werk tegenkomen, hebben

geleid tot de eerste avond die verzorgd werd door Theo de Graaf. De tweede
avond willen we de verbinding leggen met haptonomie en de plaats die
agressie daarin wel of niet heeft, of zou kunnen hebben. En hoe we daar in
de praktijk mee om kunnen gaan.

Het thema brengt ons in beweging en we hopen dat aan de leden van de
vereniging door te kunnen geven.
We wensen iedereen een jaar dat staat!

lngrid Moonen
Voorzitter

Symposiumcommissie
Het derde lustrum gaat gevierd worden.
Met een symposium.
Maar wann eer, waar en hoe is nog de vraag.
Wel zijn wij heel enthousiast aan de slag gegaan met zi jn zessen: Els Boon,

Dirk Doude van Troostwijk, Elly van Loon, Esther Snijder, Frieda van den
Berg en Ellen Vunderink. Wij bedenken 100 ideeën om die daarna te vergeten en weer met 100 andere te komen. Wij laten ons meeslepen om ons
daarna af te vragen wat we nou precies willen.
In de vorige uitgave van Haptonomisch Contact is als datum voor he t

symposium zaterdag 4 november gegeven. Vast staat dat het een andere
dag wordt.

26

Haptonomisch Contact, IC! jaargang 2000, nr. 1

H
W Ca
im rc
La hie
um f
an
s

Vast staat ook dat wij de intentie hebben er een bijzondere dag van te
maken: een dag waar wij gezamenlijk kunnen genieten van wat haptono
mie ons brengt.
Wij houden u op de hoogte.
Ellen Vunderink

(advertentie)

Maatschap voor Fysiotherapie,
gevestigd in gezondheidscentrum,
vraagt in verband met vertrek van collega

Fysiotherapeut(e)
werkzaam op haptonomische basis
Voor minimaal 20 uur in loondienst, per half mei a.s.
Maatschapdeelname is op termijn bespreekbaar.
Schriftelijke sollicitatie richten aan:
Maatschap voor Fysiotherapie
Gezondheidscentrum
Mathenesserlaan 309
3021 HK Rotterdam

Haptonomisch Contact, lCf jaargang 2000, nr. 1
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(advertentie)

Academie voor Haptonomie en
Kinesionomie
Belangrijk nieuws voor oud-cursisten van de Alfaopleiding, haptothe.r apeuten en cursisten

Deskundigheidsbevordering
Haptonomie integreren in de dagelijkse praktijk op 23 en 24 maart
2000.
(m inimaal een afgeronde Basisopleiding in de Haptonomie)
Speciaal voor hen - die net als vele anderen- behoefte blijven houden aan uitwisseling en
ondersteuning bij het integreren van haptonomie in hun werk.

Kosten 1395,Partnerdag zaterdag 17 juni
Omdat wij weten dat het moeilijk uit te leggen is wat haptonomie nou
precies is en waar je met de Academie nou mee bezig bent, organiseren

wij jaarlijks een partnerdag. Deze dag is speciaal voor partners van cursisten. En natuurlijk ook voor vrienden en collega's.
Doelstellingen zijn kennismaken met achtergronden en fenomenen van de
haptonomie en het uitwissele n van ervaringen en vragen. De dag is vooral prak-

tisch opgezet. Er wordt veel geoefend, waarbij het zelf aan den lijve ervaren
centraal staat. De dag wordt verzorgd door Arjen van der Gouwe en Hans Huren kamp. Kosten zi jn [ 140,-, inclusief lunch, koffie en thee.

Belangstelling voor de Opleiding In de Haptotherapie?
Per september 2000 is het voor afgestudeerden van de Basisopleiding
in de Haptonomie mogelijk in te stromen in het tweede jaar van de
Opleiding in de Haptotherapie. De toelatingsdag is op 23 juni.
Aanbod workshops (vrije Inschrijving)
Kunstzinnig hulpverlenen op 6 en 7 april 2000.
Kosten /295,-.
Aanbod nascholing haptonomische zwangerschapsbegeleiding
• 7 april 2000. 'En wat doen wij met de ouders'; het geleerde in de
praktijk: de puntjes op de 'i'. Kosten:f195,• 12 mei 2000. Terugkomdag haptonomische zwangerschapsbegeleiding. Kosten /195,Heeft u interesse? Bel dan voor meer informatie met:
Academie voor Haptonomie en Kinesionomie
Jan Ligthartlaan 1,3941 BG Doorn; Tel: 0343-515178;
Fax: 0343-518158; www.haptonomie.nl;email: info@haptonomie.nl
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(advertentie)

Gevraagd:
in kleine praktijk
in prettige woonwijk te Amsterdam:

fysiotherapeute met specialisatie
haptotherapie en
zwangerschapsbegeleiding
50% fysio- en 50% haptotherapie op zelfstandige basis
Gedeeltelijke of totale overname in de toekomst behoort tot
de mogelijkheden.
Uw brieven kunt u sturen naar:
Frances Meijssen
Johan van der Waalstraat 39
1098 PE Amsterdam

Gezocht:
(Geregistreerd) Haptotherapeut (M/V)
op freelance basis (start bij 3 cliënten per week)
Gezien de samenstelling van het team en de over te nemen rol
gaat de voorkeur uit naar een man.

Interesse? Schrijf of bel ons.
Marco Tankink; Loes Geerlings
De Plek, haptotherapie praktijk
Weverssingel 7; 3811 GJ Amersfoort
tel 033-4320782

Haptonomisch Contact, 1(1 jaargang 2000, nr. 1
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(adverteIltie)

Bouwman & Partners
Nieuw aanbod voor 2000
Zomer
In een kleine groep wordt individueel gewerkt aan gevoel, omgaan met
relaties, keuzes maken, omgaan met grenzen, zijn wie je bent. De
ervaring heeft geleerd dat van huis zijn helpt om alledaagse dingen los
te laten.
Voorafgaand aan de week is er een persoonlijk gesprek en na ongeveer
8 weken vindt er een terugkomweekend plaats.
Wie:

Bouwman & Partners

Zomercursus
Waar:
Nader te bepalen (Nederland), zie inschrijfformulier.
Walllleer: zondag 25 juni tlm 30 juni 2000
Hoeveel: /1350,Wat:

Werken in groepsverband
Wisselwerking en dynamiek helpen bij het tot stand brengen van individuele veranderingen. Heeft u een struikelblok in het dagelijks leven?
Het werken in een groep levert vergelijkbare situaties op, die gebruikt
kunnen worden om bruikbare oplossingen aan te dragen en inzicht te
krijgen in het eigen functioneren.
Wie:

Wat:
Waar:
Wanneer:
Hoeveel:

Bouwman & Partners
Werken in groepsverband
Gestalt Foundation, Oudezijdskolk 13 11, Amsterdam
7 maandagavonden

/350,-

Aanmelding of informatie: tel: 0294 - 412892
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Nederlandse Vereniging voor Haptonomie

~

Aanmeldingsformulier')
Naam

Vrouw fman

Adres

Geb. datum:

Postcode

Plaats:

Tel. werk

Privé:

Meld zich aan als:

o lid

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

o belangstellend lid (Mensen of rechtspersonen, die zich als zodanig aanmelden bij het bestuur.)
Huidig beroep
: dienstverband/zelfstandig/groepspraktijk
Gevolgde beroepsopleiding(en):
Gevolgde opleiding(en) in de haptonomie
Basisopleiding Haptonomie
: Ja / Nee
Indien ja, welke opleiding
In welk jaar heeft u dit afgerond: 19 ..
Opleiding tot haptotherapeut : Ja / Nee
Indien ja, welke opleiding
In welk jaar heeft u dit afgerond: 19 ..
Van welke beroepsorganisatie(s) bent u lid:
De kosten van het lidmaatschap zijn inclusief toezending van het tijdschrift en bedragenf75,- voor 2000. (Onder voorbehoud) Wilt u met betalen wachten totdat u een accept-giro toegestuurd krijgt.
Datum:
Handtekening:

I)

Dit (onnulier kw!t u opsturen naar: Secretariaat NVH, De Otter 29, 7414 HZ, Deventer.
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AGENDA 2000
PLAATS

ACTIVlTEIT

TIJD

Stiltecen!rum, Hoog
Catharijne te
Utrecht

Algemene leden vergade-

19.30 uur

Stadskasteel
Oudaen te
Utrecht

conferentieavond

APRIL
6

ring

MEI
10

32

info
volgt.
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De Nederlandse Vereniging voor Haptonomie stelt zich ten doel de communicatie te bevorderen tussen hen die in de haptonomie zijn geïnteresseerd en/of opgeleid, en dat in de breedst mogelijke zin .

Zij is nadrukkelijk géén beroepsvereniging. Aan het lidmaatschap kunnen
geen rechten worden ontleend t.a.v. welke beroepsuitoefening dan ook op
het terrein van de haptonomie.
De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
a. het bevorderen van onderling contact tussen de leden middels samenkomst in het kader van lezingen, werk-, studie-, ervarings- en gegevensuitwisseling;
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, m et tenminste een basisopleiding in de haptonomische
beginselen en fenomenen;
b. aspirant-leden, d.w.z. mensen di e als student zijn ingeschreven bij een
opleiding als boven;
c. belangstellende leden, d.w.z. mensen of rechtspersonen die zic h als
zodanig aanmelden bij het bestuur.
De vereniging kent dri e commissies:
a. De Voorbereidingscommissie o rganiseert lezingen en workshops in het
kader van uitwisseling en visie ontwikkeling. Contactpersoon: Ingrid
Moonen, tel: 040-2120186.
b. De Contactcommissie wil randvoorwaarden scheppen ter bevordering
van de communicatie, zowel binnen als buiten de vereniging. Contactpersoon: Frieda van de Berg, tel. : 038-4525890
c. De Redactiecommissie stelt dit tijdschrift samen.
De vereniging ken t ee n bestuursvorm met vertegenwoordigers uit de commissies als bestuursleden naast een dagelijks bestuur. Contactpersoon van
het bestuur is Esther Snijder, tel. 020-6710761. Voor financiële zaken kunt
u contact opnemen met de penningmeester Els Boon, tel: 020-683 1087

De kosten van het lidmaatschap, (wijzigingen voorbehouden) inclusief de
toezending van Haptonomisch Contact bedragen /150,- per jaar. De toegang tot de meeste activiteiten is voor leden gratis. Voor workshops e.d.
wordt een aanvullende bijdrage gevraagd.
Alle correspondentie die niet te maken heeft met het tijdschrift, w.o.
adreswijzigingen en aanmeldingen voor het lidmaatschap, opsturen
naar:
Secretariaat van de Nederlandse Vereniging voor Haptonomie
De Otter 29; 74 14 HZ Deventer; Tel. 0 570-643875
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