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Namens de redactie 

Dit is het laatste nummer van Haptonomisch Contact in 'de oude stijl'. Het 
volgende nummer heeft een ander formaat, is kleurrijker en ..... u zal het 
zelf wel zien. De presentatie van He 'nieuwe stijl' valt, niet toevallig, sa
men met het lustrum van de NVH. Noud van Pappel en Ingrid Moonen 
vertellen verderop in dit blad meer over het lustrum. 

Van Edu Rippe hebben we een ingezonden stuk ontvangen dat nog een 
reactie is op het verslag van een forumdiscussie over IHaptonomie en 
ethiek'. In de discussie werd de 'posthaptonomische depressie' naar voren 
gebracht. Edu laat hier zijn licht over schijnen en geeft aan hoe dit feno
meen volgens hem te voorkómen is. Hij pleit ervoor als therapeut zoveel 
mogelijk naast de cliënt te gaan staan en de machtsongelijkheid zo klein 
mogelijk te houden. 
Mart Blokland geeft een voorbeeld van hoe hij een intensieve periode van 
begeleiding van een cliënte afsluit met een brief aan de betreffende cliënte, 
waarin hij nog eens memoreert wat er zoal gebeurd is. Zijn cliënte heeft 
hier een reactie op geschreven. 
IsabeJle Coenen-Broeders heeft een scriptie geschreven over haar eigen 
therapie. Ik bespreek deze scriptie verderop in dit blad. In deze scriptie 
komt de relatie tussen therapeut en cliënt uitgebreid aan de orde. 
Bij alle drie voornoemde auteurs komt, op verschillende wijze, het belang 
naar voren van een wederzijdse affectieve ontmoeting tussen therapeut en 
cliënt en is dat niet het wezen van de haptotherapie? 

Het tweede deel van de lezing van dr De Graaf vindt u, zoals in het vorige 
nummer beloofd, ook in deze HC. Het stuk is niet makkelijk te lezen, maar 
zeer de moeite waard. 

Tenslotte: de redactie van He is ui tgebreid met twee nieuwe redacteuren. 
Eén van hen, Jos ZandvJiet, stelt zich in dit nummer aan u voor. 

Gon Ferdinandus 
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Posthaptonomische depressie 

Edu Rippe 

In /tet artikel 'Bewijs maar dat je /liet fOLit bem geweest' (He 1999-1), verslaat 
Heiko !essayall een forumavond over ethiek en haptonomie. Op deze avond stelde 
fysiotherapeut Wil Peters (aanwezig namens de commissie ethiek van het KNGF) 
de postlJaptol1omische depressie aan de orde. Het ondefinieerbare katergevoe/Ila 
een beha11deJing is mi; welbekend, zowel als cliënt, als therapeut. Omdat ik van 
metlillg ben dat alleen de oppervlakte van l1et probleem is benoemd, wil ik dit 
onderwerp uitdiepen. Wat zijn de onderliggende StTUChtrfll? Waardoor wordt het 
veroorzaakt? 
Ik stuit op een lastig probleem. Het thema confronteert me met mijn ondergrondse 
behoefte om de uIIder te overwinnen. Mijn presentatie als succesvol tIlerapeut is 
een valstrik. Het is een afgodsbeeld waarachter ik mij verschuil. Samen metantro
poloog Ren Girard ontmasker ik mijn afgod. 

Sinds de Renaissance is er in onze westerse cultuur een systeem van samen
leven ontstaan dat in toenemende mate op concurrentie is gebaseerd. In de 
concurrentiecultuur staan mensen niet naast elkaar, maar tegenover elkaa r. 
Het is een systeem van winnaars en verliezers, waarin de winnaar de cul
tuurdrager is. De winnaar leeft de vervulling van de westerse cultuur. Vol 
trots loopt hij rond, op zoek naar de volgende overwinning. Aan de over
winning hangen wel prijskaartjes. Winnaars en verliezers zijn tot elkaar 
veroordeeld. De winnaar kan niet zonder de verliezer. Het zijn de winnaars 
die de verliezers creëren, winnen is immers een bewuste en gerichte activi
teit. Zonder verliezer is de wi nnaar geen winnaar. En zonder winnaar zou 
de verliezer ni et hebben verloren. Winnaars vinden dat ze geen hulp nodig 
hebben, het zijn de losers die hulpbehoevend zijn . En waar de winnaar zijn 
overwinning als vanzelfsprekend ervaart en snel vergeet, lijkt de verlieser
varing eeuwig door te smeulen. 

Dit geldt op persoonlijk en op collectief niveau. De recente geschiedenis 
van joegoslavië laat weer eens zien dat mensen zich fundamenteel niet tot 
verliezer laten maken. Het Slavische conflict begon al in de vijftiende eeuw 
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toen een groot deel van de Balkan door Moslims werd overheerst. De over
heersing vond zijn vervolg in de twee wereldoorlogen waar de oude vete 
nieuw leven werd ingeblazen. Na meer dan vijf eeuwen wordt de overheer
sing nog steeds gevoeld en keert zich in een uitbarsting van geweld alsnog 
tegen de onderdrukker. Wraak kent geen tijd. Mensen laten zich uiteinde
lijk niet onderdrukken en overwinnen. Of we het nu leuk vinden of niet, 
we zitten met z'n allen wel in deze winnaar-verliezer structuur. 

Het is deze structuur waarin de eerste ontmoeting tussen cliënt en thera
peut zich afspeelt, voordat er van haptonomie sprake is. Cliënten zijn per 
definitie mensen die zich slachtoffer voelen. Een cliënt is iemand die zich 
met een verzameling verlieservaringen identificeert. De cliënt voelt zich 
mislukt, weet niet hoe het verder moet en is daarom op zoek naar hulp. Na 
lang aarzelen en misschien op aanraden van een bekende heeft de cliënt 
besloten om de stap naar de haptonoom te maken. Hij weet niet wat hem 
te wachten staat als hij de praktijk van de haptotherapeut nadert. Als hij de 
deur opent, verzamelt hij zi jn moed en stapt naar binnen. De deskundige 
zal hem helpen. 

De therapeut, als deskundige in zi jn eigen territorium en geld vragend voor 
zijn werk, voldoet aan alle eisen van de winnaar. Hij voldoet aan alle facto
ren van gezag en status. Als er lijfwerk wordt gedaan, is in de liggende, ont
blote en kwetsbare cliënt de totale slachtofferpositie zichtbaar. Peters con
stateert terecht dat door de 1iggende en open houding de kwetsbaarheid en 
afhankelijkheid wordt vergroot. Het is dezelfde houding als een hond die 
zi jn overwinnaar accepteert. Bij honden, wolven en apen wordt door deze 
overwinnaarpositie de dominantie in de hiërarchie ingeprent. De thera
peut zit in deze positie. Het is uiteraard niet zijn intentie om de cliënt te 
domineren, maar de dominantie ligt in de enscenering vast. In deze scène 
bevestigt de therapeut onbedoeld zijn eigen winnaarpositie. Als dan ook 
nog de therapeut een stuk van iemands ik in handen heeft, zoals Peters zo 
treffend zegt, is de uitbeelding van de slachtofferrol compleet geworden. 
Daarin gebruik ik als therapeut de hulpeloosheid van de cliënt om mijn 
eigen winnaarpositie steeds te bevestigen. Ik ben deze setting dan ook meer 
en meer gaan zien als representatie van het trauma, en niet als therapie. 

Op lijfelijk voelbaar niveau gebruik ik mijn eigen presentie om de cliënt uit 
te nodigen ook present te geraken. Dit is haptotherapie. Met mijn winnaar
aard doe ik echter het tegenovergestelde; daarin ben ik de cliënt aan het 
overwinnen. Daarmee roof ik het stukje ik van de cliënt dat ik in handen 
heb, en voeg het aan mijn eigen ik toe. Een moderne versie van mijn on
dergrondse behoefte om koppen te snellen. Geen wonder dat de beroofde 
cliënt zich na de behandeling leeg en depressief voelt. Hij is weliswaar vast-
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gehouden, maar in zijn verliezersrol. Zodra de sessie is afgelopen stapt hij 
weer in de winnaar-verliezer cultuur. Daarin voelt hij zich geen winnaar, 
maar is zijn gevoel een verliezer te zijn, terecht sterker geworden . De ver
warring is dan een feit. Deze structuur is naar mijn mening de motor van 
posthaptonomische depress ie . 

1essayan citeert Peters die als oplossing voorstelt, om boven het sympa
thiek-antipathiek veld te gaan staan, en vanuit een daarboven hangende 
situatie te kijken naar wat er bij de cliënt gebeurt. In mijn beleving werkt 
dit niet. Wat hij het sympathiek-antipathiek veld noemt, noem ik het win
naar- verliezer veld . Deze woorden beschrijven beter wat zich in feite af
speelt. De houding van de therapeut die erboven staat is de patriarchale 
houding van de overwinnaar. Wat van bovenuit waargenomen wordt is de 
overwonnen cliënt. Met goedbedoeld mededogen kijkt de therapeut nu 
naar de door hem zelf gecreëerde situatie van hulpeloosheid. 

Vanuit het standpunt van cliënt is mijn tolerantie in de loop der jaren voor 
een dergelijke vader-Freud houding dan ook tot nul gereduceerd. Het roept 
bij mij acute agressie op omdat ik voel dat ik door de therapeut word ge
bruikt om zijn e igen succes en winnaarpositie over mijn rug te bevestigen. 
Ik voel mij daarin niet all een slachtoffer van mijn levensomstandigheden, 
maar ook nog eens een keer van de therapeut. De bovenhangende positie is 
vooral nuttig voor de therapeut die boven een ander wil staan, zichzelf niet 
laat zien en hij is daarmee, ik herhaal het nog een keer, in mijn ervaring 
direct verantwoordelijk voor posthaptonomische depressie. Het feest wordt 
helemaal compleet als de cliënt vervolgens ook nog wordt verweten geen 
goede cliënt te zijn. 

Het populaire en algemeen geaccepteerde idee dat de therapeut boven de 
cliënt dient te staan en zijn persoonlijkheid nie t mag laten zien, is voor mij 
achterhaald. Dit idee stamt uit de negentiende-eeuwse psych iatrie en werd 
door existentialistische, humanistische en persoonsgerichte therapieën 
overgenomen . Ook de persoonsgerichte therapeut Rogers werkte vanuit 
deze positie. De reden voor deze persoonlijke onthouding is dat de ontvan
kelijke en kwetsbare cliënt niet door de th erapeut mag worden beïnvloed 
in zijn zelfstandige keuzes en beslissingen. De autoriteitsoverdracht van 
therapeut naar cliënt werd zo bewust vermeden, meende men. 
Dit idee staat lijnrecht tegenover Girards opvatting dat mensen nabootsers 
z ijn . 
De Frans-Amerikaanse antropoloog Girard heeft onze diepgewortelde be
hoefte aan het nabootsen van de ander uitgebreid onderzocht en beschre
ven . Hij noemt het mimetische begeerte. Letterlijk betekent mimethisch 
nabootsend. Hij die begeert, bootst de ander na in zijn begeren . Volgens 
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Girard geven mensen van nature hun eigen begeerte geen inhoud, maar 
ontlenen die inhoud aan hun omgeving. De omgeving spoort hen aan be
paalde dingen te willen hebben of te willen zijn. De reclame maakt van dat 
inzicht gebruik, zij is de verborgen verleider van onze begeerten. 

Zi jn tweede hypothese, die van de zondebok en de mimethische rivaliteit, 
hangt hiermee samen. Twee mannen willen hetzelfde hebben en weten ten 
opzichte van elkaar van geen wijken. De ruzie loopt op en de omstanders 
worden in het con fli ct meegezogen. Het geweld is besmettelijk, iedereen 
vecht met iedereen. Dan bundelt de gewelddadigheid zich en richt zich 
tegen één man. De aanzwellende agressiviteit ontlaadt zich boven zijn 
hoofd en dit slachtoffer -de zondebok- wordt geliquideerd. 

Daarna lijken twee feiten voor zichzelf te spreken. De gewelddadige activi
teiten vonden plaats toen de zondebok nog in leven was, en met zijn dood 
is de rust teruggekeerd. Omdat door de deelnemers de overdracht van de 
eigen agressie niet wordt doorzien, stellen zij de zondebok de ene keer ve
rantwoordelijk voor de wanordelijkheden, en de andere keer voor de vrede. 
In werkeli jkheid is de zondebok een willekeurig slachtoffer. Iedereen in de 
groep had d it lot kunnen treffen. 

Als de mimetische begeerte en rivaliteit echt zo fundamenteel zijn als Gi
rard beweert, en dit is in mijn ervaring zo, dan los ik dit probleem niet op 
door boven de cliënt te gaan staan. Door een afstandelijke houding los je 
het probleem van nabootsing niet op, je nodigt de cliënt uit o m hetzelfde 
te doen, en dit is wat je in de haptonomie nu juist niet wil. Je zadelt ie
mand dan met een onaanvaardbare druk op, en blijft er zelf buiten. Dit is 
een kenmerkend onderdeel van traumatisering, niet van genezing. Daard
oor wordt de cliënt niet zelfstandiger, maar onzekerder, hij wordt in de 
zondebokpositie geduwd en wordt zo andermaal in zijn verliezer-positie 
bevestigd. Door mijn eigen mening en gevoelens achter te houden roep ik 
bij de cliënt hetzelfde op. Onder het mom van therapie ben ik de cliënt 
dan steeds aan het overwinnen en maak ik hem tot mijn zondebok. In 
mijn ondergronds verlangen om de cliënt te overwinnen, toont zich mijn 
verborgen aard. De ontmaskering doet pijn. 

Ook als het de cliënt lukt om (weer) een winnaar te worden blijkt hij slaaf 
van het systeem te blijven. De winnaar moet steeds weer verliezers creëren 
en blijft samen met de verliezers in dezelfde vicieuze cirkel gevangen. Zij 
zijn tot elkaar veroordeeld. De verliezer die tot winnaar wordt, heeft het 
probleem niet opgelost, maar alleen verplaatst. Weliswaar kan hij zich dan 
presenteren als de succesvolle mens en als iemand die geen hulp nodig 
heeft, de identificatie met de winnaar-verliezer structuur leidt onvermijde-
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lijk tot innerlijke leegte. Tal van cultuurtherapeuten zoals Neumann, 
Fromm, Girard, Cornelis, Csikszentmihalyi en ook Veldman, om maar en
kelen te noemen, hebben op dit probleem gewezen. 

Neumann noemt het ego-inflatie. De waarde die aan het eigen leven wordt 
toegekend, komt tot stand door vergelijking met de buren. Deze waarde is 
niet gekoppeld aan innerlijke vervulling, maar aan de presentatie van je 
buitenkant. Het tegen elkaar opbieden is als een ballon die steeds verder 
wordt opgeblazen. Daarbij wordt de innerlijke leegte steeds groter en dui
delijker voelbaar. Iedere ballon heeft een grens tot waar hij kan worden 
opgeblazen, daarna volgt de instorting. De motor van de vicieuze cirkel 
van ego-inflatie is de angst om als loser te worden uitgelachen door je om
geving. 

De positie van de goedwillende therapeut die cliënten heeft met posthap
tonomische depressie lijkt op die van de tovenaar van Oz. Dorothy is op 
zoek naar de tovenaar die de macht heeft om haar naar huis te brengen. 
Wanneer zij eindelijk zijn kasteel gevonden heeft komt ze een imposant 
afgodsbeeld vol klatergoud en geluidseffecten tegen. Eerst ziet ze het beeld 
voor de tovenaar aan maar als zi j toevallig het gordijntje opentrekt, staat 
de echte tovenaar daarachter. Oz blijkt een gewoon mannetje te zijn die 
puffend van de inspanning de handels van zijn indrukwekkende masker 
bedient. Maar nadat de kwetsbare Duie zichzelf heeft laten zien, kan hij 
haar wel naar huis brengen. 

Is het mogelijk om een houding te ontwikkelen die op gelijkwaardigheid is 
gebaseerd en waarin geen verliezers en winnaars zijn? Toen ik een oplos
sing voor dit probleem zocht, zag ik keer op keer dat er in de vriendschaps
band iets functioneerde wat in de therapeutische relatie niet lukte; er was 
van begin tot eind gelijkwaardigheid en openheid. Ik begon te experimen
teren met het tegenovergestelde van wat mij geleerd was. Vanaf de eerste 
ontmoeting vertelde ik cliënten heel open over mijn eigen ervaringen, her
kenning, groei, mislukkingen en successen, kortom; mijn eigen proces. Ik 
was van mijn bovenhangende positie afgedaald en naast de cliënt gaan 
zitten. Dit veranderde de grondstemming van de relatie meteen en ik 
merkte dat er meer openheid en spontaniteit kwam. Ook merkte ik dat ik 
hierin mijzelf behoorlijk tegenkwam. Vooral mijn angst om mijzelf te laten 
zien, om niet alleen in aanraking, maar als hele persoon present te zijn, 
moest ik steeds weer overwinnen. 

Door naast de cliënt te gaan zitten maak je positief gebruik van de aanwezi
ge mimetische begeerte. Mijn openheid nodigde cliënten uit om ook meer 
open te zijn. In plaats van mijn mening over te nemen, werkte mijn hou-
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ding uitnodigend en kwamen cliënten veel eerder hun eigen kracht en durf 
tegen om zelf keuzes te maken. Het is de plaats van de therapeut om open
heid te initiëren en daardoor helpt hij de cliënt juist over drempels heen 
die fundamenteel bij zijn slachtofferrol horen. De relatie en uitwisseling 
die dan ontstaat, voelt open, gelijkwaardig en authentiek. 

De houding van eigen openheid werkt niet alleen veel beter, het hoort vol
gens mij fundamenteel bij haptonomie. Tenslotte ben ik ook open als ik 
mijn eigen lijfelijke presentie gebruik om de ander uit te nodigen zijn lijf 
te voelen. Ik heb nu mijn presentie uitgebreid met emotionele en mentale 
presentie. In deze overdracht is niet de cliënt, maar onze gezamenlijke 
angst om als persoon aanwezig te zijn, de zondebok. Door mijn eigen angst 
om aanwezig te zi jn te overwinnen, help ik de cliënt. Ik heb mijn afgod 
ontmaskerd. Ik laat me niet zien als een succesvol therapeut, maar toon 
mijzelf. 

Gebruikte literatuur 
Heiko Jessayan, Bewij s maar dat je niet fout bent geweest. He. 1999-1 
Ca rl Rogers, On becoming a person . Houghton Mifflin 1961 
Carl Rogers, Over mens zijn. de Toorts 1982 
Hans Swildens, Procesgerichte gesprekstherapie. Acco 1988 
René Girard, Dubbels en demonen, over het ondergrondse verlangen. 
Lannoo 1995 
René Girard, Het labyrint van het verlangen. Kok Agora 1996 
Erich Neumann, Ethiek voor de toekomst. Lemniscaat 1982 
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Het einde van het begin 

Mart Blokland 

Inleiding 
'Waar begin ik aan?' 
Na zo'n twintig jaar in het vak komt deze vraag nog steeds in mij op, als ik 
aan een nieuwe klant 'ga beginnen.' En ik ben die vraag steeds meer gaan 
waarderen. 

Waar begin ik aan? 
Zal het ergens toe leiden, zal het gaan klikken, hoe lang zal het duren, kan 
ik het aan, hou ik het vol, gaat het me niet tegenstaan? Vragen te over. 
Soms krijg ik er de kriebels van. Maar toch gaat het juist om die kriebels, 
die ook een andere kant opkruipen. Wat voor iemand zal het zijn, zal ik 
hem of haar kunnen helpen, zal ik een leuk en goed contact krijgen met 
deze cliënt, wat heeft hij of zi j in het leven mee gemaakt, hoe slim of crea
tief heeft deze persoon zijn of haar problemen weten te overleven, welke 
aangename of onaangename verrassingen zul len wij tegenkomen? 

Deze kriebels maken dat ik dit werk na al die jaren ellende en leed nog 
steeds graag doe. Ik geniet nog steeds van de allereerste contacten met een 
cliënt, die allereerste vrijblijvende indrukken aan de telefoon of bij een 
persoonlijke ontmoeting. Nog geen verantwoordelijkheid, nog geen bin
ding, nog geen beslissingen. Indrukken als verfspetters op een n at doek die 
spontaan gaan uitlopen en nog elk schilderi j kunnen vormen. Het begin 
heeft bovendien vaak al zoveel van het einde, van het afscheid, in zich . Zo 
vooral ook bij de cliënte wiens evaluat ie ik hierna besch rijf. Het begin was 
bijzonder! Ik werd aan alle kanten getoetst en bevraagd voordat zi j op weg 
wilde gaan met mij : 
- als ik afhankelijk word, 
- als het te lang gaat duren 
- hoe lang mag het duren, 2 jaar, 3 jaar, langer 
- en als je me zat wordt, wat doe je dan 
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- durf je het mij eerlijk te zeggen 
- en als ik gekke dingen ga doen, mezelf beschadig 
- en als ik kwaad word e n van me af ga trappen 
- en als ik geen contact meer wil 
- niets meer van me laat horen 
- wat doe je dan??? 

Maria vroeg alle zekerheid vooraf die ze maar van mij kon krijgen, en te
recht. Na jarenlange psychiatrie, na absol ute dieptepunten, levenslang 
overleven, en diverse slecht geëindigde behandel relaties, - die vaak helaas 
te mooi begonnen - , stond zij op de drempel het nog één keer te proberen. 
Nog één keer proberen, maar zonder zelfvertrouwe n, en zonder vertrouwen 
in anderen. 

Hier hebben we lang bij stil gestaan voor we op weg gingen. Ik gaf haar alle 
zekerheid die ik in alle eerlijkheid kon geven, niet meer maar zeker ook 
niet minder. Ik stak mijn nek uit, maar bleef met beide benen op de grond 
staan. 

Wij zijn op weg gegaan. Na een lange, moeilijke weg kwamen we op het 
punt waarop Maria tot de ontdekking kwam, dat ze niet meer afhankelijk 
was en ook nooit zo afhankelijk was geworden, als waar ze bang voor was 
geweest. Dat was het punt waarop ze vaststelde dat ze alleen verder kon. Ik 
moest haar wel blijven nakijken. En de garantie geven dat ze te allen tijde 
terug mocht komen . 

Op zo'n punt heb ik, na die lange samenwerking in leed en lief, soms de 
spontane behoefte om in mijn eigen woorden afscheid te nemen van mijn 
cliënten. Geen helder, klinisch, vakinhoudelijk verhaal voor een verwijzer, 
maar mijn verhaal met deze cliënte. Een afscheid van haar, en ook een 
vorm van afscheid voor mij. 

Nu ik dit aan de buitenwereld prijs geef, ben ik benieuwd hoe collegae af
scheid nemen van zo'n lange, nauwe maar bevrijdende samenwerking. 

Brief aan een cliënte, Maria 
Beste Maria, 
Je begon vanuit een grote angst ... voor afhankelijkheid. Nóg een angst 
tussen al die talloze andere angsten . Angsten die stuk voor stuk serieus 
genomen moesten worden. De vele confrontaties met hulpverleners had
den je onzeker, en terecht! , alert gemaakt. 
Waar begon je aan? Zou je er wel opnieuw aan beginnen na al d ie e llende? 
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Jij raapte alle moed bijeen die je na al die jaren vechten nog restte, en jij gaf 
jezelf opnieuw de kans een uitweg te vinden uit je problemen, je overleven! 

Je angst afhankelijk te worden was groot, maar .. . je mocht blijven wie je 
was en worden die je bent. Niets werd je afgepakt, zelfs niet je angsten of je 
overlevingsmechanismen. Alles mocht er zijn, en kreeg wat het nodig had: 
vertrouwen! 

Een eindeloos lang overleven begon langzaam af te sterven en voorzichtig 
plaats te maken voor de eerste kwetsbare sporen van leven met gevoel! 
Jouw leven, dat eindelijk begon te ontsnappen aan de eindeloze, bodemlo
ze, gruweli jke, zwarte wereld! 

Elke aanraking maakte sporen van leven in je wakker, die aanvankelijk nog 
overspoeld werden door golven van angst en ellende. Maar het leven stak 
steeds sterker de kop op, kwam steeds meer op eigen benen te staan en 
bleek steeds beter bestand tegen de duistere branding van het zwarte verle
den . Het gevoel van eigenh eid en eigenwaarde nam voorzichtig bezit van 
jouw lichaam, na jarenlang te zijn verdreven van haar rechtmatige plaats. 
Vezel voor vezel, cel voor cel bijna, werd je lichaam doortrokken van ge
voel en werden de a ngsten omgeven door sporen van zekerheid en vertrou
wen. 

De hardheid mocht verzachten, omdat de kwetsbaarheid meer bescher
ming genoot en zich veiliger voelde. 
De kilte werd langzaam verdreven door de menselijke warmte die steeds 
dieper durfde door te dringen. Je bleek niet versteend, je bleek niet verd
oemd tot de eeuwig zwarte wereld, je bleef niet de eeuwige gevangene van 
je genadeloze angsten! Nee, langzaam vond je de weg terug naar de gewone 
wereld van het leven ... die zo bi jzonder voor je is. 
Steeds dieper nam je bezit van jezelf door alle pijn en angsten heen en 
doorbrak je voorgoed de diepe eenzaamheid van je beklemmende en ver
stikkende verleden. 

Een levensprestatie! 

Na een einde loos lange gevoelloze winter, is h et eindelijk lente geworden, 
Maria. Je gevoel loopt langzaam maar krachtig uit en komt tot bloei! 
En .. . het zal ieder jaar opnieuw lente worden in jezelf en de groei gaat door 
en de wortels van je eigenheid zullen steeds dieper hun houvast en stevig
heid vinden in jezelf. 
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Je gaat verder en op eigen krachten! Een bijzonder moment: je leven voelt 
sterk genoeg om op eigen benen te staan en gaat verder zonder hulpverle
ning. Maar vergeten ... , dat zal ik je niet ... daarvoor heb ik te lang met je 
mee mogen lopen en teveel zien groeien binnen jezelf! 

En vergeten, nee, dat zul jij mij ook niet. Maar toch als extra herinnering 
geef ik je deze bijzondere steen mee! Geen steen des aanstoots meer, maar 
een steen der emotionele wijsheid. 
Steen, het lijkt zo hard en kil, zoals het zo vaak voelde van binnen. 
Maar deze steen heeft veel gevoel. Sluit hem zacht en teder in je hand, om
geef hem met je vingers, zonder hem te grijpen, sluit je ogen en koester 
hem. Voel hoe de steen zacht en warm wordt door de warme diepte van je 
gevoel! Voel je overwinning op het overleven, voel je leven dat sterker, 
dieper, warmer en krachtiger zal worden. Dat je langzaam, maar onstuit
baar zal meevoeren ... Naar jouw zomer! En jouw bloei! 
Afscheid is in dit geval ook een mooi en krachtig begin, Maria, 

Het begin van jezelf! 
Liefs, Mart 

Afronding door Maria 
De contacten die ik met Mart heb gehad gedurende een aantal jaren, heb
ben mij een stuk verder geholpen in het meer contact kunnen maken met 
wie ik zelf ben, met mijn lichaam en daardoor met andere mensen. 

De woorden die in mij opkomen als ik terugdenk aan waar wij mee bezig 
zi jn geweest zi jn: ondersteuning, erkenning, respect, zoeken, voelen, lief
de, contact, aanraking, hoop en vertrouwen, 

Het praten was nodig en goed. Het aanraken was daarnaast van wezenlijke 
betekenis, het respect de directheid van een contact met een hand op mijn 
schouders lieten mij voelen dat ik welkom ben als mens op deze aarde. 
Iedere keer een stapje verder door vele angsten en wanhoop heen, twee 
handen op mijn rug en zo verder. Op het laatst mijn benen en voeten te 
voelen, een basis, te kunnen ervaren wat dat voor mij betekent, een nieuwe 
wereld. 

Het was goed zoals ik was. Met al mijn ontreddering, paniek, argwaan, 
overleving- en afweermechanismen. Soms van de ene crisis naar andere. 
Soms blokkeerde het contact. Maar door wederzijdse openheid en de wil 
om verderte gaan, kwamen we er weer uit en leidden ook deze situaties tot 
verdere verdiep ing en vertrouwen. Van overleven naar leven, vanuit een 
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wereld van dood, leegte, angst en grote eenzaamheid naar een wereld van 
zijn, voelen, mensen en licht. Eind maart hebben Mart en ik ons contact, 
zi jnde hulpverlener-cliënt, afgerond. Het evaluatieverslag dat Mart voor 
mij geschreven heeft, is als een cirkel en een bevestiging om alles heen 
waar wij de afgelopen jaren aan gewerkt hebben. Het staat er en kan nooit 
meer ongedaan worden gemaakt. Dit vers lag van mijzelf maakt het des te 
meer tot een geheel. Afsluitend met een gedicht door mijn levenspartner 
geschreven. 

lich t trekt duister open 
wie daarin leeft 
krijgt een naam 
een gezicht 
kan opstaan 
wordt 
mens onder de mensen 
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Samenspel; meervoudig in 
haptotherapie en Overpeinzingen; 
peinzen over ontmoeten 

Gon Ferdinandus 

Bespreking van de scripties van lsabe/le eoel/en-Broeders 

Ter afronding van de opleiding tot haptotherapeut aan de Academie voor 
Haptonomie en Kinesionomie te Doorn heeft lsabelle twee scripties ge
schreven die nu een tweeluik vormen . 

In eerste instantie heeft zi j de scriptie Samenspel geschreven. In deze scrip
tie, die prachtig geïllustreerd is door haar dochter Esther, beschrijft zi j het 
proces dal zij heeft doorgemaakt gedurende vijf jaren van haptotherapie 
bij Cock van den Berg. Toen zij met de therapie begon, bestond zij uit vier 
personen: 'hoofdpersoon' Isabelle, Bellefleur, Belle en Erik. Alle vier had
den hun eigen leeftijd, eigen karakter (met sterke en zwakke kanten), ge
voel van een 'eigen' lijf en eigen herinneringen. Sommigen kenden elkaar 
vaag, anderen hadden geen weet van e lkaar. 

Gedurende de jaren van therapie leren ze elkaar (beter) kennen, leren ze 
naar elkaar te luisteren e n elkaar te vertrouwen. Uite indelijk zijn ze geïnte
greerd tot één persoon: eerst integreerde Bellefleur, daarna kwam Belle erbij 
en als laatste Erik. Het hele proces dat heeft plaatsgevonden, structureert 
Isabelle door er vijf hoofd problemen uit te lichten: 'aanraken, vertrouwen, 
verbinden, afhankelijk zijn en verantwoording nemen,' die ze achtereen
volgens beschrijft; daar wel bij aantekenend dat deze problemen gezien en 
gelezen moeten worden alsof ze elkaar niet alleen opvolgen, maar ook gro
tendeels overlappen. 

Ik vind het een hele bi jzondere scriptie. Ondanks dat het over haarzelf 
gaat, zit er genoeg distantie in. Het is duide lijk dat de scriptie geschreven is 
door iemand die behalve cliënt ook therapeut is. Ze is in staat van een af
standje te kijken naar het proces dat heeft plaatsgevonden. De scriptie laat 
heel helder zien wal haptotherapie kán betekenen voor meervoudige per
sonen. Zelf is zij van mening dat de hoofd problemen die zij beschrijft ken-
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merkend zi jn voor heel veel mensen die in hun verleden met machtsmis
bruik te maken hebben gehad. 

Samenspel is als scriptie afgekeurd. Aanvankelijk omdat haar kwaliteiten 
als therapeut er niet in terug te lezen zijn. Nadat Jsabelle in beroep was ge
gaan, werd de scriptie afgekeurd omdat bet theoretisch kader ontbreekt. 
Isabelle heeft geweigerd haar scriptie aan te passen en heeft in plaats daar
van nóg een scriptie geschreven: Overpeinzingen. In deze scriptie geeft zi j 
het verlangde theo retisch kader én geeft zi j voorbeelden van haar werk als 
therapeute. 

Het tweeluik is te bestellen door 30,- over te maken op gironummer 
1992897 ten name van: I. Coenen-Broeders te Zoelen onder vermelding 
van adres, postcode, woonplaats en tweeluik. Ik kan hem een ieder van 
harte aanbevelen. 

Haptonomisch Contact, lif jaargang 2000, nr. 3 IS 

HC ar
ch

ief
 

Wim
 La

um
an

s



(advertelltie) 

Opening Academiejaar op 
10 oktober 2000, 19.30 uur 

"Aanraking getoetst aan Wetenscllap en ethiek" 
Door Prof. dL Mia Leijssen 

Voor alle cursisten, oud· cursisten en belangstellenden 

Mw. Leijssen doceert beroepsethiek voor psychologen en verzorgt de 
opleiding cliëntgerichte experientiele therapie aan de Un iversiteit van 
Leuven. Zij is O.m. auteur van de "Gids voor Gesprekstherapie." 
Haar lezing heeft als onderwerp: het nut van de aanraking bij 
(psycho)therapie; mogelijkheden en valkuilen, profess ionali teit en 
ethiek. 

Nieuws voor afgestudeerden aan de basisopleiding 
• Deskundigheidsbevordering: rugzak vol haptische oefeningen 
Tijdens deze dag staan oefenvormen en oefenvariaties centraa l. Aan de orde 
komen Q.a. : 

hoe kun je mate rialen, bewegingen en contacten in dienst stellen van de 
haptonom ie? 
hoe vertaa l je de hu lpvraag naar een ocfenvorm waarin het probleem voel
baar en inzichtelijk is. 

Docenten: Arjen van der Gouwe en Cock van den Berg 
Woensdag 22 november 2000. Kosten: /250,· 

Onze nieuwe brochure met liet aaf/bod deskulldig l1eidsbevordering voor memcn met 
eell basisopleiding (o(vergelijkbaar niveall) komt ill september lIil. U kWJl deze beste/
lef/ bij de Academie of nalezen op onze website "www.avlzap tollomie.1I1" 

Leergroep persoonlijke ontwikkeling 
Als je na de basisopleiding in alle vrijheid en vanuit verschillende invalshoeken 
en ervaringen wilt werken aan je persoon lijke thema's, is de leergroep een mo
gelijkheid. Sleutelwoorden zi jn: lijfelijke ervaring, expressie en haptonomische 
fenome nen. Er wordt o.a. gewerkt met toneel, dans, stem en clownsspel. Het 
traject bestaat uit 5 x 2 dagen (donderdag en vrijdag). 
Start 23 en 24 november 2000. 
Docenten: Sas ki a Taat-Piena en Cock van den Berg. Kosten:f29S0,-

Basisworkshop Stem 
Op 24 en 25 november 2000. Docent Maurice Willems. Kosten:f325,-

• Water: oerelement en levensbron 
O. l. v.Jan van den Broek. Data: 24- 1, 3 1-1 en 7-22001 van 19.00-20.00 uur 
Locatie: Zwembad in de omgeving van Arnhem. Kosten:f27S,-

Academie voor Haptonomie en Kinesionomie 
Jan ligthartlaan 1, 3941 BG Doorn; 
tel: 0343·515178; Fax: 0343·518158 

www.avhaptonomie.nl ema il : info@avhaptonomie.nl 
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Agressie als creatief-energetisch 
principe in dienst van afweer en 
bewustwording 

Or. Theo de Graaf, psych iate r 

Deel 2: Separatie-individuatie, de depressogene dyade en de rol van (defen
sieve) projectieve identificatie in directe en transgenerationele traumatise
ring. 

3. 'Eight-month anxiety', separatie-individuatie, en 
autonomie 
Zi j die bekend zijn met het werk van Spitz zullen hebben opgemerkt dat ik 
bij mijn verhaal over de EIE (dauwworm-) baby's (§2.2) iets belangrijks heb 
weggelaten. Dit betreft de afwezigheid van de 'eight month anxiety' bij 24 
van de 28 eczeembaby's. (Van de 165 gezonde baby's waren er maar 25 bij 
wie deze 'eight month anxiety' ontbrak. De kans dat dit verschil op toeval 
berust, is verwaarloosbaar kle in .) De 'eight month anxiety' is het verschijn
sel dat een baby van 7-9 maanden voor het eerst angstig reageert bij het 
zien van vreemde gezichten. Meestal gaat de baby dan huilen, wendt zijn 
hoofd van de vreemdeling af en verschuilt zich bij zij n moeder. Dit gedrag 
behoort bij de normale ontwikkeling en bewijst dat er inmiddels een 'se
cundaire identificatie' - zoals Spitz dit noemt - met de moeder heeft plaats
gevonden. Dit wil zeggen dat het kind in de tweede helft van het eerste 
levensjaar bij stuk jes en beetjes de imago eGestalt') van degehele moeder in 
zich heeft opgenomen ('geïntrojiceerd') en haar van nu af aan kan onder
scheiden van vreemden. Wanneer de 'eight month anxiety' ontbreekt is 
dit, aldus Spitz, een teken dat deze 'secondary identification' niet heeft 
kunnen plaats vinden. In plaats van als één unieke 'Gestalt' te worden 
waargenomen is bij deze kinderen de moederfiguur als het ware opgebro
ken in afzonderli jke aspecten, 'deel-objecten' genoemd, die niet of nauwe
lijks met elkaar verbonden zijn, zoals een 'mond'-moeder, een 'huid'·moe
der, enz .. Zoals we reeds zagen (§2.2) ligt deze splitsing ten grondslag aan 
psychosomatisch·schizoide vormen van afweer en aan bepaalde posttrau
matische ziektebeelden in het volwassen leven. 
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Bij een normale ontwikkeling ontstaat er dus vanaf de achtste maand voor 
het eerst iets van een wisselwerking tussen twee persoonlijkheden, namelijk 
die van de moeder en het kind!). De centrale thema's gedurende deze ont
wikkelingsfase zi jn separatie-individuatie (Mahier 1968) en autonomie (Ke
stenberg 1966). Mahler karakteriseert deze eerste fase van het proces van 
separatie-individuatie als een periode van 'differentiatie'. Zelfs een gemid
delde 'good enough' moeder zal met problemen geconfronteerd worden 
zodra ze moet overschakelen van een houding van uitsluitend koesteren 
en verzorgen naar een situatie waarin ze adequaat moet reageren op een 
wezen met een eigen persoonlijkheid dat reeds duidelijk blijk geeft van een 
eigen wil en van een uitgesproken eigen ritme. Wat betreft dit laatste geeft 
Kestenberg aan dat sommige kinderen sterk vasthouden aan een eigen rit
me in de interactie met hun moeder en ook dat kinderen onderling in dit 
opzich t sterk van elkaar verschillen. Soms ontstaan er echter ook proble
men wanneer minder 'eigenzinnige' kinderen te maken hebben met een 
moeder die vanwege haar eigen problematiek de 'eigenheid' van haar kind 
niet verdraagt en hierdoor het kind te weinig 'zijn eigen gang laat gaan'. 
Kestenberg verwoordt dit als volgt (1966, blz. 155): 'Babies wllO in tlleir total 
bellaviour evidellce a strong prefereHce fo r specific /lana/" rhyt/uns are particu/arly 
vU/llerable to matemal interference. Tlley become easily frustrated when tfley are 
not allowed to do tllings their own way~ in tlleir own rllYthm~ alld in tlle posture 
of tlleir clloosillg. If motllers illterfere toa "Weil and toa early, babies wlro Ilave 
less pronounced preferences for anal rllythms~ wiJl also react with prematurely 
illcreased aggression ....... ~ . 
Het gedeelte van het Zelf dat de zetel is van deze autonome drijfveren heb 
ik benoemd als 'autollomOlls self. De gevoelens van frustratie en woede over 
de (soms onvermijdelijke) inmengingen van de moeder vormen dan teza
men 'bad autonomous self,2). (Het mechanisme volgens welke 'bad autono
mous self' ontstaat uit 'autonomous self' is rechtstreeks vergelijkbaar met 
de transformatie van 'skin mother' tot 'bad skin mother': in beide gevallen 
is er sprake van een re-i"trojectie van geprojecteerde agressie - zie §2.2 en Afb. 
2.) 
Bij veel vormen van oppositioneel gedrag bij kinderen (DSM-IV: 'Oppositi
onal defiant disorder'), maar ook bij enuresis (bedplassen) of encopresis 
(onzindelij kheid) vindt men in de anamnese zulk een machtstrijd tussen 
moeder en kind (die dan echter volgens de ouder duidel ijk een gevolg is 
van de stoornis van het kind en niet de oorzaak ervan.) 

1) ClJess mld Thomas 199 1, Stapert 1995. 

2) De GraafJ975, 1998 
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Zowel Spi tz als Mahler maken meld ing van het feit dat door de interactie 
met het kind verdrongen (of afgesplitste) conflicten en traumatische herin
neringen van de moeder zelf weer opnieuw tot leven worden gewekt. 
Spitz3) zegt hierover: IFor the motherl witnessing and condoning infantile 
behaviour reactivates all the guilty and at the same time delectable fanta
sies which she has had to conquer:.Om een beeld te geven van de vele 
factoren die hierbij een rol kunnen spelen, geef ik u het volgende verhaal 
uit mijn eigen praktijk: 

Jollan is 11 jaar en komt samen met zijn moeder. De redeu van J"m komst is dat 
Johan '5 nachts nog steeds in zij" bed plast. Hij was al heel vroeg helemaal zinde
lijk maar was weer gaan bedplassen toell hij voor het eerst naar peuterspeelzaal 
gillg. Moeder vertelt ook dat Jollall al vallaf die tijd op seiwol ollgezeggelijk is te
genover de leerkrachten en bijvoorbeeld zo maar middeu in de les de klas uitloopt. 
Zij" Jeerresultaten zijn zeer matig ondanks een zeer goede intelligentie. Johan is 
de jOligste van drie kinderen en ook thuis gedraagt hij zich zo eigengereid dat de 
andere kinderen zich bij moeder beklagen dat Johan zich te veel vrijheden pennit
teert terwijl zij zich altijd netjes moeten gedragen. 
Uit eell afzonderlijk gesprek met de drie ki"deren samen komt het beeld naar vo
ren van een goedige, conflict-vermijdende vader en een sterk aan regels vasthou
dende, maar tevens zeer onzekere moeder. Als de kinderen in haar ogen 's tout' 
zijn, dat wil zeggen zich niet aan haar uiterst strakke regels houden, reageert zij 
met een beledigd zwijgen hetgeen zij soms dagen achtereen volhoudt. Het is ook 
wel voorgekomen dat moeder zonder een woord te zeggen zomaar het huis verliet. 
(Vgl. Jollall die op school zOlnaar de klas verlaat.) Vader zei dan altijd dat ze lief 
moesten zijn voor moeder als ze weer terugkwam. 
Johalls geboorte verliep normaal maar ging volgens moeder wel 'te snel'. Bij verder 
doorvragen blijkt dat zij ondanks de beginnende weeën toch was gaan werken. 
Toen lij in allerijl naar huis moest terugkeren omdat de weeën plotseling veel 
sterker waren geworden waarschuwde zij direct de arts. Toen deze er aan kwam 
en zag dat de geboorte al bijna beg01men was, begon hij woedend te vloeken en 
beschuldigde haar van 'eigeugereid gedrag'. Toen zij de zwangerschap van Johan 
aan /Zaar schoonouders meldde had schoonmoeder gereageerd met: 'Nou nou, is 
dat niet wat snel ua de vorige?!' 
Moeder zelf komt L1it een zeer eenvoudig dagJollersgezin en is heel erg beschermd 
opgevoed. Ondanks haar goede intelligentie mocht z ij niet doorleren, want ' .... 
dat is niets voor 0" 5 soort meusen ' ell ' ... . een dubbeltje wordt tocll nooit eell 
kwartje'. Toen l ij desnieffegenstaande toch een verpleegstersopleiding begon gaf 
dit hooglopende col/flicten met haar ouders. 

3) 1965, blz. 125. 
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johan onderscheidde zich volgens moeder van de andere kinderen daarin 
dat hij haar altijd te slim af was, en dat zij bij hem steeds 'achter de feiten 
aanliep' - eigenlijk precies zoals haar ouders, haar schoonmoeder en die 
arme dokter door haar 'eigengereide' toedoen voor 'nare verrassingen' wa
ren geplaatst. Bovendien leek johan qua temperament en vindingrijkheid 
van alle drie kinderen het meest op moeder zelf. 

Het is mij opgevallen hoe vaak je bij mensen met psychische proble
men te horen krijgt dat er tijdens of rondom hun geboorte of in de 
hieraan voorafgaande zwangerschap iets is gebeurd wat de moeder 
ernstig 'upset' heeft gemaakt. Dit kunnen negatieve opmerkingen zijn 
geweest van de echtgenoot, de ouders of schoonouders, de verloskundi
ge, de arts of het verplegend personeel. Het lijkt dan alsof een dergelijke 
negatieve ervaring zich heel vaak aan het kind 'hecht' en hierdoor be
palend wordt voor de moeder-kind relatie en, helaas dikwijls ook, voor 
de verdere levensloop. Dit gegeven weerspiegelt zich mogelijk ook in de 
archetypen van de 'boze' en 'goede' geboortefeeën in sprookjes, wier 
voorspellingen immers bepalend waren voor de verdere levensloop van 
het kind. 

We hebben hier dus duidelijk te maken met een zgn. projectieve identificatie 
(zie later) van johan met het 'bad autonomous self' van de moeder. Door 
deze projectie van de moeder op haar kind van haar eigen (schuldige) stre
ven naar autonomie was zij inderdaad tot benauwens toe waarschuwend 
en 'fürsorgerisch ,4l geweest voor Johan en juist bij hem het meest beledigd 
en teleurgesteld wanneer hij problemen veroorzaakte. (Net of hij haar nu 
'aandeed' wat zij zelf zogenaamd haar ouders, de dokter, en in een bepaal
de zin ook haar man, had 'aangedaan'. Elders') heb ik dit gedefinieerd als 
voortvloeiende uit een 'narcistische identificatie met een slachtoffer-ou
der'.) 
Bij johan had zich nu gaandeweg ook een 'bad autonomous self' vastgezet, 
dat wij zouden kunnen omschrijven als 'slecht, moeder verdriet doend, 
jongetje'. [n Johans geval had dit geresulteerd in een klinisch beeld dat 
kinderpsychiaters zouden willen omschrijven als ADHD (Attention Deficit 

4) Dit uitte zich in gezegden zoals (bijv. toell hij voor het eerst naar scllool ging): 'Zul je 
we/lief z ij" voor de juf!!', of: 'Tk zie dat je nodig een plasje moet doen!', of: 'Waarom 
moet je tIll weer plassen, je bent tiet geweest!' (Vgl. schoonmoeder die zegt: 'Nou nou, is 
dat niet wat snel na het vorige kind?!') 

5) De Graa(1997b, 1997c. 

20 Haptonomisch Contact, JO' jaargang 2000, m. 3 

HC ar
ch

ief
 

Wim
 La

um
an

s



and Hyperactivity Disorder)". In een volgend artikel zullen wij zien hoe dit 
zich onder bepaalde omstandigheden zelfs kan ontwikkelen tot delinquent 
gedrag. 
Een tweede bron van agressie, en dientengevolge ook van 'bad auto no
mOllS self', zijn de problemen en frustraties d ie een kind kan ondervinden 
wanneer het afstand wil nemen van de ouderliguur, in een vroeg stadium 
vertegenwoordigd door de moeder. Dit is met name het geval wanneer de 
ouder de afhankelijkheid van het kind aan zichzelf heel erg nodig heeft en 
de behoefte aan separatie-individuatie van het kind interpreteert als een 
tegen hem gerichte vi jandige daad, ja zelfs als een soort 'oorlogsverklaring'. 
Bijna altijd is dit terug te voeren op schuldgevoelens rondom de scheiding 
van de eigen ouders, hetzij door het vroegtijdig overli jden van een ouder, 
hetzij vanwege vermeende 'ongehoorzaamheid ' jegens de eigen ouders, 
zoals bijvoorbeeld een huwelijk tegen de zin van laatstgenoemden. 

4. De depressogene moeder-kind dyade; transgene
rationele traumatisering 
We kunnen ons nu de vraag stellen wal er gebeurt wanneer de gezonde 
drang tot separatie·individuatie zo sterk wordt, dat het kind niettegen
staande de tegenkanting van de ouders zich toch van laatstgenoemden 
losmaakt. Welnu, h et blijkt dan dat de band met vooral de moeder dermate 
sterk is dat het kind zich weliswaar fysiek van haar losmaakt, maar dat het 
tegelijkertijd de scheiding in psychologische zin ongedaan maakt door de 
relatie met de moeder in zijn geheel in zich op te nemen - te introjiceren. 
Er ontstaat dus een innerlijke moeder·kind dyade die we zouden kunnen 
omschrijven als Izielige, door haar kind in de steek gelaten, goede moeder' 
<.----> Islecht, moeder-in-de-steek-Iatend, autonoom kind'. Dit proces 
wordt uitgebeeld in Afb. 3. Deze depressogen e moeder-kind dyade is een 
voorbeeld van wat Kernberg (1966) heeft genoemd 'a non-metabolized 
internalized object-relationship'. 
Men zal zich nu ongetwijfeld afvragen wat de redenen zijn om een dergelij
ke ingewikkelde constructie te bedenken. Is het niet voldoende om aan te 

6) Zelf beschouw ik dit ziektebeeld als eell uitirlgsvonn Va11 eell posttraumatische stress
stoomis (PTSS) bij kinderen . Ofschoon toediening van het medicament RUal;'1 in zulke 
gevallen - evenals bij lolla" - de mstelooslleid en concentratieproblemen (en daardoor 
ook de bezorgdheid en angst van de ollders) in aanzienlijke mate duet afnemen, is het 
probleem Iliennee allennimt 'erledigt. ' Deze ziektegesc1liedellis, die beslist tliet op zich
zelf staat, loollt aan dat de oorzaken vall afwijkend gedrag in de eerste plaats moeten 
worden gezoeM in hel ;/Jlennenselijke vlak en pas j" de laa tste plaats ;11 cle hersenen of 
in 'de genen' 
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nemen, evenals Freud dit deed in 'Mourning and Melancholia' (1917), dat 
het verlies van een dierbaar persoon waaraan men nochtans ambivalent 
gebonden was, tot gevolg kan hebben dat men deze persoon - al dan niet 
tijdelijk - geheel en al in het 'ego' opneemt')? Het blijkt echter dat de aan
name van een twee-polig introject ons helpt om veel klinische versch ijnse
len begrijpelijk te maken. 
De directe aan leiding om in termen van een tweepolig - dyadisch - intro
ject te gaan denken was voor mij mijn kennismaking met de psych ische 
problematiek van kinderen van overlevenden van de Holocaust - de zgn. 
'tweede generatie'. Toen ik als militair psychiater dienst deed in het Israeli
sche leger merkte ik op dat veel van de psychische en psychiatrische pro
blemen, inclusief psychosen, van de jongeren die onze polikliniek bezoch
ten, gerelateerd konden worden aan de Holocaust-ervaringen van hun ou
ders. Mi jn latere ervaringen met kinderen van Nederlandse verzetsdeelne
mers en die van veteranen uit Nederlands-Indië hebben deze bevindingen 

7) Om deze reden bezigt Freud hiervoor de tenn 'narcistische identificatie.' 
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bevestigd8
). Veelal waren de problemen van deze jongeren rechtstreeks te

rug te voeren op on verwerkte schuldgevoelens met betrekking tot de separa
tie van de ouders die bijvoorbeeld de militaire dienst met zich meebracht. 
Heel vaak bleek dan dat de ouder reeds lang tevoren zi jn of haar bezorgd
heid had geuit ten aanzien van de problemen die het kind in de militaire 
dienst te wachten zouden staan en zijn of haar vermogen om deze het 
hoofd te bieden. Niet zelden werden er door de ouder ook toespelingen 
gemaakt over zijn of haar slechter wordende gezondheid, zoals bijvoor
beeld een verhoogde bloeddruk of hartklachten - die inderdaad vaak in 
ernst toenamen naarmate het tijdstip van afscheid nemen dichterbij 
kwam. Wanneer het mij dan lukte om de ouders zelf te spreken, hoorde ik 
veelal verhalen over de vóórti jdige dood van de eigen ouders door de ver
volgingen van de Nazi's, terwijl zijzelf - vaak op wonderbaarlijke wijze -
waren gered. Een veel voorkomend verhaal was dat van (orthodox-joodse) 
ouders die in het ghetto achterbleven, terwijl het kind (dat wil zeggen de 
huidige ouder) naar de partizanen in de bossen vluchtte en daar een 'losge
slagen' bestaan leidde, om na de oorlog tot de ontdekking te komen dat 
zijn (of haar) ouders samen met de jongere broers en zusters op wrede wijze 
om het leven waren gekomen. (Precies dezelfde verschrikkingen speelden 
of spelen zich thans weer af in Cambod ja, Afrika of, helaas weer dicht bij 
huis, in het voormalige Joegoslavië, om maar enkele voorbeelden te noe
men.) 
We kunnen nu de angstige reactie van deze ouders op de verzelfstandiging 
en separatie van hun kind alleen maar begrijpen als we deze laatste inter
preteren als een re-traumatisering 'by proxy/ van de desbetreffende ouder: 
'mijn kind laat mij in de steek net zoals ik destijds mijn eigen ouders in de steek 
heb gelaten. / Met andere woorden, de ouder identificeert zich hier 'narci
stisch' met zijn eigen ouders (dat wil zeggen de grootouders van de jonge
re), alsof laatstgenoemden eigenlijk het slachtoffer zijn geworden van het 
weggaan van hun kind en van diens drang tot zelfbehoud. ('Mijn brood 
was hun dood!'). Tegelijkertijd projecteert deze ouder op de jongere het 
beeld van (kind dat geen rekening houdt met z ijn ouders' verdriet en nade
rende dood'. In dit laatste herkennen we duidelijk het 'bad autonomous 
child' introject dat ik hierboven heb beschreven. We kunnen deze identifi
caties en projecties alleen maar ten volle begrijpen wanneer we aannemen 
dat de schuldgevoelens over de vóórtijdige dood van de grootouder(s) in de 
ouder zelf een dyadisch introject hebben gecreëerd waarvan de twee polen 
bestaan uit 'anne, ten dode opgeschreven, ouder' resp. 'alleen-aan-zichzelf-den
kend, ouders-in-de-steek-Iatend kind/. De nu volgende gevalsstudie kan dit 
psychologische mechanisme verduidelijken. 

8) Op den Velde&DeGraaf1985, Opdell Velde etal. 1992 
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Een 22-jarige, pas gehuwde IsraëLische soLdaat werd tijdens de oorLog van 1973 
naar ons verwezen wegens hardnekkige sLapeLoosheid en aanvallen van lievige 
angst. Hij leed aan een regelmatig terugkerende angstdroom: 'twee hoge, rode 
soldatellschoenell steken uit boven een zalldhoop '. Hij Iwrinnerde zich vrij spoedig 
dat hij dit beeld ook in werkelijkheid had gezien, toen hij als ordonnans op weg 
was in de Sinaï woestijn. De schoenen bleken toe te beJwren aan eell gesneuvelde 
soldaat die men inderhaast, ell op nogal nonchalante wijze, had begraven in het 
zand. Dit ziende had hij zijn eerste angstaallval gekregen. 
Zijn associatie met 'hoge, rode soldatenscfwenen' was, dat alleen parachutisten, 
de 'elite' van het Israëlische leger. dit soort schoeiseL dragen. Van meet af aan was 
het zijn wensdroom geweest om bij dit keurkorps te behoren. Omdat hij enig kind 
was had hij hiervoor de toestemming van zijn ouders nodig. Dezen hadden dit 
echter geweigerd. Aangezien hij z ijn ouders had moeten beloven zich tevens te 
ont/wuden van andere, wapengebruik eisende, militaire activiteiten, was hij ten
slotte in een administratiefbaantje, dicht bij zijn ouderlijk huis, terechtgekomen. 
Bovenstaande gebeurtenissen hadden plaatsgevonden, toen hij, heg noch steg 
kennend en bij geen enkel vast onderdeel behorend, in zijn eentje op weg was in de 
woestijn. 

Voorgeschiedenis: 
Beide ouders waren de enige overlevenden van hun families die in Roemenië 
tijdens de Tweede Wereldoorlog waren omgekomen. Zij kenden elkaar reeds 
vóór de oorlog, maar met name moeders ouders waren sterk gekant tegen hun 
omgang met elkaar. 
Zelf hadden zij hun zoon ell enig kind erg verwend waarbij zij zich angstig
bezorgd en cJaimend ten opzichte van hem opstelden. Zijn huwelijk met een 
meisje van sefardische huize stuitte op veel verzet van de kant van zijn ouders. 
Vuural mueder had nog steeds moeite met het accepteren van haar schoon
dochter. 

De dode soldaat met de parachutistenschoenen is hier een symbolische 
verdichting van een 'bad self' dat wij zouden kunnen noemen: 'ongehoor
zaam kind dat z ijn ouders verdriet doet door zijn leven op het spel te zetten'. An
derzijds ondervindt de jongeman nu door zijn paniekaanvallen laan den 
lijve' de angst van zijn ouders en het verdriet dat hij hun zou hebben aan
gedaan als hij, hun enig kind, op deze wijze zou zijn omgekomen.') Met 
andere woorden er is hier dus tevens sprake van een 'narcistische identifi
catie' met de ouders in hun hoedanigheid van 'door het kind in de steekgela-

9) Uit gesprekken nIet, af dali niet getraumatiseerde, soldaten is ons gebleken dat zij jn 

gevaarssituaties soms meer gepreoccupeerd waren met het verdriet van hWI nabestaan
den, watmcer zij liet leven zouden laten, dan met hun eigen overleving. 
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teil, treurellde ouder(s) '. Deze gelijktijdige identificatie met enerzijds 'treu
rende ouder' en anderzijds 'bad autonomous child' - dat wil zeggen 'het 
kind dat door zijn streven naar onafhankelijkheid zijn ouders verdriet 
doet' - is 'ret meest essentiële kenmerk van de depressogelle dyade. 
Het 'kind dat wat goed heeft te maken ' ('makil1g reparatiol1 to the object) is 
ook het centrale thema in de ontwikkelingsfase die door Melanie Klein 
werd gekenschetst als de 'depressive position'. Deze fase, die ongeveer te
gen het einde van het eerste levensjaar een aanvang neemt, wordt geken
merkt door wat wij reeds zouden kunnen betitelen als een soort van 'on
derhandelingen' tussen moeder en kind op basis van wederzijdse betrok
kenheid. Dit is bijvoorbeeld de leeftijd waarop een kind mama spelender
wijs een klapje geeft en mama weliswaar niet echt boos wordt maar toch 
zegt: 'Dat mag niet h OOf, want dat doet mama pijn!' Onder normale om
standigheden zie je dan dat het kind even schrikt en bijna gaat huilen, 
maar dan direct weer door moeder getroost wordt. 
In 'A contribution ta the psychogenesis of manic-depressive states' zegt 
Mela nie Klein in dit verbandlOL ' ....... Tlre ego feels impelled [ ... } to make resti-
nltion for all Ore sadistic attacks that it Iras lawlChed 011 tlrat object.' Het ge
bruik van de term 'sadistic attacks' vloeit voort uit Kleins orthodox
psychoanalytische o pvatting als zou agressie een primaire (aan)drift zijn. 
(Zie §2.) Op grond van wat ik hierboven heb uiteengezet zijn deze 'sadistic 
attacks' echter naar m ijn mening equivalent met de 'agressie' van 'bad au
tonomous child' zoa ls waargenomen door de moeder (en, in het vervolg hier
van, uiteraard ook door het kind) . Met andere woorden, zonder 'aangeval
len' moeder geen 'bad child' en dus ook geen 'agressie'. We hebben hier dus 
duidelijk te maken met cOllditiollele (in tegenstelling tot primaire) agressie. 
(De Engelse psychoanalyticus Fairbairn (1952) spreekt in dit verband over 
(geïnternaliseerde) objecten die 'conditionally bad' zijn.) Zo bestond de 
'agressie' van de moeder van Johan uit het simpele feit dat zij tegen de 
wens van haar ouders in toch was gaan leren en dat zij eigenmachtig en 'te 
snel' - althans volgens haar moeder en de dokter - weer een kind had ge
baard. Op haar beurt ergerde de moeder van Johan zich weer aan het im
pulsieve, 'eigenmachtige', gedrag van haar zoon en verdacht zij hem bi j 
voorbaat van allerle i 'kattekwaad' (wat dan ook - om redenen die ik in een 
volgend artikel za l uiteenzetten - prompt gebeurde!). Dit mechanisme van 
dóórprojectie vatl 'bad alltonomous child' is ketllllerkend voor tratlsgenerationele 
traumatisering. 
De ouders van de jonge Israëlische soldaat in het laatste voorbeeld hadden 
zich tijdens de Holocaust in veiligheid kunnen brengen terwi jl hun beider 
ouders om het leven waren gekomen. De overlevingsschuld van deze ou-

10) Klein, 1975/ 1935, p. 265. 
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ders werd nog versterkt door het feit dat zij door na de oorlog met elkaar te 
trouwen lin overtreding' waren geweest tegen hun eigen ouders die zich zo 
verzet hadden tegen hun verbintenis. Net of zij door hun Iongehoorzaam
heid' medeschuldig waren geweest aan de dood van hun ouders" ). (Ons 
onderbewustzijn houdt er, in tegenstelling tot ons bewuste denken, kenne
lijk een geheel andere soort van logica op na - we noemen dit kinderlijk
magisch denken.) Er moet zich dus bij deze ouders een depressogene dyade 
hebben vastgezet in de vorm van 'kind wiens ollgehoorzaamheid zijn ouders' 
dood veroorzaakt' - 'door het kind aangevallen, stervende ouder'. Op hun beurt 
vereenzelvigden deze ouders hun kind weer - via projectie - met het eerst
genoemde, 'bad autonomous child' -, deel van deze dyade en wel zelfs zo
danig dat nu ook zij de partnerkeuze van hun zoon gingen veroordelen op 
precies dezelfde wijze als hun ouders dit ten opzichte van henzelf hadden 
gedaan U ) Dit is een karakteristiek voorbeeld van (defensieve) projectieve 
identificatie. We zullen aan dit mechanisme nu een korte bespreking wij
den. 

s. Projectieve identificatie als afweermechanismeI3
) 

Het bestaan van een dyadisch introject houdt, zoa ls we hierboven zagen, 
in dat een voormalige haat-liefde verhouding met een object in de buiten
wereld zich op intrapsychisch niveau heeft vastgezet. Zo exact mogelijk 
geformuleerd wil dit laatste zeggen dat de vijandige interactie zich thans 
afspeelt tussen die delen van het zelf, die elk één van de polen van het 
'ouder-kind'-introject in zich hebben opgenomen. In dit bestek zullen wij 

11) Het was ook Freud (1917) reeds opgevallen dat de 'narcistische identificatie' met het 
verloren liefdesobject des te sterker is llaannate de aatl het overlijdetl voorafgaande 
relatie ambivaleuter van aard was geweest Zo kennen wij allen het verschijnsel van 
heftig mZÎënde eclltpare'1l, waarvan in aallsl"itillg op het overlijden van ébJ der echte
lieden de overlevende partner een enfstig depressiefsyndroom ontwikkelt 

12) Dit is een vorm van 'identificatie met de agressor', zoals Anna Freud (J 936) dit afweer
mecharlisme oorspronkelijk heeft beschreven. 

13) Wij maken hier duidelijk onderscheid hlssen wat men lOU kunnen noemen de adaptieve 
vann van PI en een defensieve vonn. De adaptieve vonn is een overdracht vmJ 'slecllte' 
inhouden van het kind naar de moeder, die deze inhoudelI vervolgens 'ontgift' en weer 
als 'goed' aall het kind teruggeeft. Wat hier ter sprake komt is de defensieve vonn van PI 
als (patllOlogiscll) afweenneclwllisme. Zie voor een dieper gaande bespreking van dit 
van origine Kleiniaanse begrip: Joseph SalJd/er (Ed.) 'Projectioll, Idelltificatioll, Pro;ecti
ve /de/ltifieation', Kamac Books, /988. Zie ook: Aarts [;: De Graaf /992, De Graaf 
1998. 
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niet uitvoerig stil kunnen staan bij de gecompliceerde dynamische verhou
dingen binnen de depressogene dyade. Ik zal daarom volstaan met op te 
merken dat dit introject een gespletenheid van het zelf ('divided self') ver
oorzaakt welke op haar beurt een voortdurende bron vormt van spanning 
('anxiety') en/of van depressie l ' >. Vaak wordt dit ook letterlijk verwoord als 
'een gevoel van innerlijke verscheurdheid'. Een psychisch conflict dat zich 
'binnen het zelf' afspeelt tussen verschillende delen van het 'zelf' veroor
zaakt een grote mate van spanning en disfunctioneren. (Bij het kind johan 
uitte zich dit onder meer in ernstige concentratiestoornissen en een pro
blematische schoolcarrière.) Door het contHct te extemaliseren ontstaat er 
een mogelijkheid om de toestand van machteloos makende en beangsti
gende passiviteit om te zetten in een activiteit die in het teken kan staan van 
vermijden of juist zoeken van spanning. We zouden ook kunnen zeggen 
dat door middel van externalisering de spanning (anxiety) wordt omgezet 
in angst (fear) voor externe objecten, die men kan vermijden of opzoeken, 
aanvallen of manipuleren. Deze reëxterna1isering kan op de volgende wij
zen plaats vinden: 

a) door één van de componenten van het dyadisch introject, meestal het 
'slecht kind/-deel van het zelf ('bad self'), te localiseren in een orgaan of 
lichaamsdeel dat zic h om bepaalde redenen hiervoor leent. Het met dit 
'bad self' geïdentificeerde orgaan of lichaamsdeel kan vervolgens in letter
lijke zin worden afgestoten (psychosomatose), het kan in ideationeel op
zicht worden ontkend (conversie), of het kan tegelijkertijd zowel worden 
bestreden als gekoesterd (hypochondrie, orgaanneurose). Dit mechanisme 
werd onder de benaming 'psychosomatisch-schizoide afweer' door mij 
reeds besproken in §2.2; zie ook Afb. 2 .. 

b) door één van de componenten van het dyadisch introject buitelI het eige1l 
ze/r te lokaliseren en h et te hechten aan, of te vereenzelvigen met, een per
soon, een groep van personen, een gefantaseerd of concreet voorwerp, een 
bepaald ideeëngoed o feen specifieke gebeurtenis. Er is dan sprake van een 
projectieve identifica tie van dit externe object met een 'ouder'· of 'kind'·deel 
van het dyadische introject. Voorwaarde hierbij is wel dat bepaalde attribu
ten van dit externe object een zekere gelijkenis vertonen, concreet inhou-

14) Bij onze psychodynam ische beschouwingen mogen we niet uit het oog verliezen dat al 
deze door ons gepostuleerde psychische structuren zich verankeren in bepaalde, door 
henzelf in het leven geroepen, neuronale circuits. De 'innerlijke verscheurdheid' van de 
depressogelle dyade za l dan ook tot uitdmkkil1g komen in biochemische veranderingen 
binnen deze fllll ctionelecircuits ofllersetlgebiedetl . 
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delijk dan wel symbolisch-verdichtend, met het te projecteren deel van het 
zelf. 
Projectieve identificatie als pathologisch afweennechallisme is dus, kort samengew 

vat, een vonn van projectie, waarbij niet alleen sprake is van een toedichten van 
eigen, ongewenste of 'verboden ', gedachten aandriften ofgevoelens aan een na
bijstaand persoon, maar waarbij de zender van de projectie geen afstand kan ne
men van, en zelfs geobsedeerd bli;ft door, dit in de ander gepro;ecteerde gedrag c.q. 
de in de ander geprojecteerde gevoelens ofbeweegredenen 15) . Dit kan ertoe leiden 
dat de projecterende persoon er tegelijkertijd alles aan doet om het door 
hem- of haarzelf afgeweerde gedrag of de afgeweerde gevoelens bij de ande
re persoon in stand te houden. Van dit laatste is degene die projecteert zich 
in het geheel niet bewust. 
Wij kunnen deze definitie verduidelijken aan de hand van een zeer herken
baar voorbeeld van een wisselwerking tussen ouder en kind zoals men die 
in de dagelijkse praktijk veelvuldig tegenkomt. Het betreft hier een moe
der, die er niet in is geslaagd zich los te maken uit de afhankelijkheid van 
haar eigen liefdevol dominerende moeder. Wanneer haar eigen dochter in 
de puberteit komt - de fase van de ' tweede' separatie-individuatie - en zich 
zelfstandiger gaat opstellen, raakt deze moeder in paniek en reageert met 
buitensporig veel misbaar op relatief onschuldige dingen zoals: te laat thui
skomen, niet goedendag zeggen, een te langdurig telefoongesprek met een 
vriendin, niet meewil1en naar het wekelijkse bezoek bij oma, en z. 
enz . .Tegelijkertijd echter blijkt bij nauwkeurig doorvragen dat deze moeder 
naar haar dochter heel tegenstrijdige boodschappen uitzendt. Deze kun
nen bijvoorbeeld bestaan uit enerzijds een overtrokken en slachtofferig 
beschuldigend reageren op het gebeurde, maar anderzijds ook een sterke, 
achter de achterdocht en het wantrouwen schuilgaande, nieuwsgierigheid 
en zelfs begerigheid naar de ervaringen en belevenissen van de dochter 
tijdens haar 'vreemdgaan' . ('Wat had je allemaal te bespreken met je vrien
din in dat lange telefoongesprek, mogen wij dat soms niet weten?!', 'Wees 
nu maar eerlijk, je was met ]effrey uit en daarom kwam je te laat!', 'Oma 
denkt nu dat jij misschien een hekel aan haar hebt ... ! Maar ja, je had na
tuurlijk belangrijker dingen te doen ... ?!') Wanneer de dochter dan ingaat 
op het impliciete verzoek om 'moeder in vertrouwen te nemen' wordt ze 
beloond met een vertoon van liefde en harteli jkheid en, voor haar eigen 
gevoel, een herstel van de relatie met moeder. In deze gevallen heeft de 
moeder een niet-geleefd, afgeweerd, deel van zichzelf ('bad autonomous 
self') als het ware gedelegeerd naar haar dochter: zi j moet het weliswaar blij
ven veroordelen maar blijft er tegelijkertijd toch sterk in geïnteresseerd 

15) Kernberg 1987a, 1987b, De Graaf 1975, 1997c, 1998. 
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omdat het ooit een belangrijk deel van haar eigen 'true (autonomous) self' 
uitmaakte. 
Van het kind uit gezien ontvangt het de verwarrende paradoxale bood
schap: 'Ik vind je pas lief wanneer je stout bent geweest maar het daarna 
weer goedmaakt door alles eerlijk aan mij te vertellen!'. 
Dit is een voorbeeld van wat Bateson etal. (1956) een 'double bind' hebben 
genoemd: een kind wordt door een ouder onbewust verleid tot gedragin
gen die dezelfde ouder bewust veroordeelt. (Zie in dit verband ookjohnson 
&: Szurek (1952) en Ferenczi (1932) in diens artikel 'Confusion of tongues 
between the adult and the child'.) Zo vertelde de moeder van een delin
quent kind mij: IIIk heb aan mijn zoon gezegd: 'Het kan me niet schelen 
hoe slecht het is wat je doet, als je mij maar alles eerlijk vertelt!""'- Het 
gevolg hiervan was dat het kind dingen was gaan doen diezo erg waren dat 
hij het zelfs zijn moeder niet kon vertellen ..... 'omdat dit haar te veel verd
riet zou doen'. 
De moeder van johan had haar kind projectief geïdentificeerd met het 'ei
gengereide, ouders-verdriet-doende kind'-introject van zichzelf. Echter, 
zoals ook de andere kinderen al gesignaleerd hadden, was johan niet alleen 
maar moeders 'zwarte schaap', maar mocht hij zich tegelijkertijd ook ver
heugen in een grote mate van belangstelling van de kant van moeder, zo
wel voor hem persoonlijk als voor zijn belevenissen en avonturen. De iden
tificatie met Johan ging zelfs zo ver dat moeder een 'openbare' briefwisse
ling met hem was gaan onderhouden in een voor iedereen toegankelijk 
schrift waarin zi j haar gedachten en Johan de zijne zou opschrijven. Het
ook in oedipale zin 17) -grensoverschrijdende karakter van deze handelwij
ze zal voor iedereen duidelijk zijn. Gelukkig heeft johan het na één korte 
antwoordbrief aan zijn moeder verder af laten weten. In het algemeen kan 
men stellen dat met name bij kinderen de met de projectieve identificatie 
gepaard gaande 'bemoeizucht' als sterk intrusief en grensoverschrijdend 
wordt ervaren. Dit kan voor het kind ernstige gevolgen hebben. IB

) 

De vereenzelviging van een ander persoon met een 'bad child'- respectieve
lijk 'ideal parent'-introject komen we tegen in neurotische partner-relaties, 
waarin de partner in bepaalde opzichten wordt verguisd ('bad child'-pro-

16) Ook deze moeder had - door de zeer slechte relatie met Iwar eigen moeder en een streng
religieuze opvoeding - als kind haar zelfstandigheid en persoonlijke aspiraties opzij 
moeten zetten. 

17) Door de zwakte van de mderfiguur vervulde Jollan voor moeder ook de rol van 'sparring 
partner' en zelfs van vervangende echtgenoot. 

18) Zoals psychotisch uf delinquentgedrag (De Graaf 1997a). 
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jectie) dan wel geïdealiseerd ('ideal parent'). Zoals we hierboven zagen le
nen kinderen zich in het bijzonder voor een projectieve identificatie met 
het 'bad autonomous child'-introject van één der ouders. De verschillende 
manieren waarop dit in relaties kan plaats vinden, worden hieronder sche
matisch weergegeven in Afb. 4. 
Kenmerkend voor de 'martyr solution' (vrij vertaald 'de afweer van het 
slachtofferschap') is het gegeven dat de 'zender' van de projectie zich altijd 
op de één of andere wijze aangevallen voelt door het kind of de volwassene 
in wie de zender zijn of haar 'bad child self' heeft geprojecteerd. Deze vorm 
komt het meest frequent voor in ouder-kind relaties - met de ouder in de 
rol van 'slachtoffer' - en is hierboven uitvoerig beschreven. Echter, we zien 
deze 'martyr solution' ook terug in het gedrag van sommige partners van 
verslaafden zoals alcoholisten. Vaak horen we dan van de partner een droe
vig verhaal van zelf als kind ernstig verstoten of verwaarloosd te zijn ge
weest maar zichzelf hiervan de schuld te hebben gegeven. 
(Internalisering van (ouderlijke) schuld: ' Ik was immers ook een kreng voor 
mijn ouders!') De alcoholistische partner wordt dan projectief vereenzel
vigd met delen van zichzelf die we zouden kunnen benoemen als 'boos 
kind dat zich tekortgedaan voelt' en 'kind dat stiekem zijn kostje ergens 
anders opscharrelt'. We krijgen dan het beeld te zien van een zeer verant
woordelijke en zorgzame man of vrouw die echter tevergeefs, dat wH zeg
gen als een 'achter-het-net-vissende, teleurgestelde, ouder', het drinkge
drag van de partner onder controle tracht te krijgen. Laatstgenoemde ver
valt hoe langer hoe meer in 'stout kind'-gedrag van stiekem drinken en het 
op listige wijze verstoppen van drank. In extreme gevallen is de 'slachtof
fer'-partner even obsessief bezig met het 'redden' van de verslaafde partner 
en met diens drinkgedrag als de verslaafde zelf met de drank. 
In het 'redden' van de partner zit tevens een sterk element van het onge
daan willen maken van het liefdeloze en verwaarlozende gedrag van de 
eigen ouders. (Ik heb dit laatste elders l9

) omschreven als het fenom een van 
de 'culpabie parent'.) 
Van de verslaafde partner uit bezien wordt hier de 'delinquent SOIUtiOtl' ge
hanteerd. Vaak betreft het dan een man die zijn vrouwelijke partner pro
jectief heeft vereenzelvigd met 'ideale, ingoede moeder aan wie verdriet 
wordt aangedaan door haar moeilijke kind (of agressieve man)'. (Vaak zegt 
de echtgenote inderdaad: "Mijn man beschouwt mij als zijn moeder.") 

19) 1997c, 1998. 
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Afb. 4. 

, ",I 

& 

I. DELINQUENT SOLUTION 

(1 J ) Prnjccli vc idcntitïcation of partner 
with 'cryillg rnothe r' . 

( 10) NardssiSlh.: idcnl itkal ion wilh 
' bad aU\0I111lllOUS sdL 

2. "MARTYR' SOLUTION 

(2a) Nan: issis lil.: idcntiti cation with 
"(Tying l11olhc r'. 

(2b ) Projccti ve iderilitication of p:'l11ncr 
wilh ' bad alltnnOlllOUS scl f'. 

Extemalisering van de depressieve dyade in een neuro tische partner-relatie 
(overgenomen uit : De Graaf 1998) 

Zelf heeft hij zich dan vereenzelvigd met de 'stout, teleurstellend kind '-rol. 
Wat kan de innerlijke reden zijn om ook in werkelijkheid deze teleurstel
lende rol te blijven spelen? Zonder hier al te diep op in te willen gaan kan 
ik een tipje van de sluier oplichten door te melden dat dit vaak mannen 
betreft die zich erg verantwoordelijk hebben gevoeld voor een moeder die 
zich op enigerlei wijze door haar man - i.e. de vader van de jongen - in de 
steek gelaten of slecht be jegend heeft gevoeld. (Als de vader zelf alcoholist 
was is de kans zelfs zeer groot dat de jongen tegen vader in het geweer 
heeft moete n komen om zijn moeder te beschermen of te ontzetten.) Om 
aan deze 'oedipale schuld' te ontkomen regrediëert de jongen naar een zgn. 
pre-oedipaal, 'bad autonomous child'- oftewel 'stoute jongen'-niveau.20

) 

20) Vaak z ie je dan ook de schoo/resultaten teruglopen: "Ik moet minstem even teleurstel
lend z ijn voor moeder als vader dat reeds is!' Het kind Johan vertoonde dit mechanisme 
ook. 
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Een tweede, ruet minder belangrijke, factor is de (neurotische) loyaliteit 
van de man aan zijn eigen moeder: hij mag niet minder teleurstellend zijn 
voor zijn vrouw dan hij voor zijn moeder was. 

6. De rol van de sensibiliteitsfactor ('Personal 
Sensitization Factor') in het traumatiseringsproces 
Zoals ik hierboven reeds uiteenzette is de depressogene dyade een voortdu
rende bron van innerlijke spanning, gespletenheid ('divided self') en de· 
pressiviteit. Ook zagen we hoe het organisme tracht deze spanning op te 
heffen door het innerlijke conflict te extemaliseren. Eén van de mogelijkhe· 
den is het projectief vereenzelvigen van een ander persoon, heel vaak een 
eigen kind, met één der polen van de dyade. Dit bespraken wi j reeds. Een 
andere mogelijkheid is echter het vereenzelvigen van een schokkende 
gebeurtenis met de negatieve pool van het dyadische introject, heel vaak is 
dit 'bad autonomous child'. De schokkende gebeurtenis wordt hierdoor tot 
een trauma dat de persoon letterlijk blijft achtervolgen in nachtmerries en 
overdag in zich opdringende herinneringen aan het gebeurde. Een duide
lijk voorbeeld hiervan is de Israëlische soldaat die in zijn nachtmerries 
steeds weer de rode soldatenschoenen voor zich zag die boven het woe
stijnzand uitstaken . Deze schoenen symboliseerden heel duidelijk zijn 'bad 
autonomous self', dat bestond uit zijn wens om zich van de afhankelijk
heid aan zijn ouders los te maken en zichzelf te gaan profileren . Het beeld 
van de inderhaast begraven soldaat in de woestijn symboliseerde voor hem 
zowel zijn verloren gegane ('begraven ') aspiraties als ook de 'straf voor 
ongehoorzaamheid': 'Kijk eens wat er met je gebeurt als je je ouders trot
seert en je tegen hun verbod toch in de geva renzone waagt!'. In tegenstel
ling tot de andere soldaten, die dit schokkende beeld weer spoedig naast 
zich neer konden leggen , werd dit voor deze jongeman een actueel trauma. 
Geruime tijd, soms zelfs decennia, na een ernstig trauma kan door een op 
zichzelf onschuldig voorval een ernstige psychisch e of psychosomatische 
reactie worden geJuxeerd. Het volgende vignet is hiervan een voorbeeld. 

Een man van midden zes tig werd door mij gezien in het kader van de behandeling 
van zijn vrouw, die aan eetl depressie leed waaTVan de origine 011S niet duidelijk 
was. Haar depressieve klachten waren begonnen kort nadat haar man een pro
staatoperatie had doorgemaakt. In aansluiting hierop was hij gaan lijden aan 
libidoverlies en impotentie maar "ad geweigerd om hiermee naar een dokter te 
gaan. Hij was ook last gaan krijgen vml nachtmerries en flashbacks waarin 
éé/1lelfde thema steeds tenlgkeerde. Hij had als soldaat deelge/1ol/1e/l aa/1 de 
politionele acties in Ned.-I1ldië. Een keer was de carrier die hij bestuurde op eell 
mij/1 gelopen e/1 vloog i/1 bra/1d. Hij IVerd eruit geslingerd en kwam terecht ill een 
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kuil die zich langzaam met benzine vulde. Omdat de kogels om zijn oren floten 
moest hij met zijn onderlichaam in de kuil met benzine blijven liggen. 
De traumatische herinneringen aan dit voorval, alsmede de ziekenhuisopname ter 
behandeling van de brandwonden aan zijn onderlichaam, waren acuut gereacti
veerd door de 'gynaecologische' flOuding die hij tijdens de recente prostaatoperatie 
gedwongen was geweest il1 te nemen. 

De traumatisering vindt dus nimmer in een vacuüm plaats. Een potentieel 
traumatische ervaring wordt als het ware 'aangetrokken' door een reeds 
bestaand complex van onverwerkte eerdere psychotraumata en gaat hier
mee een affectieve binding aan. 
Bovenstaande gedachtegang voerde ons tot het postulaat van de 'sensibili
teitsfactor'.21) Hieronder wordt verstaan: 

.... . on verwerkte traumatische ervaringen of conflictconstellaties uit het verle
den, die iel/wild blijvend kunnen sensibiliseren voor toekomstige 'congruente' 
gebeurtenissen. Onder dit laatste worden verstaan gebeurtenissen die een sym
bolische dan wel inhoudelijke gelijkenis hebben met de sensibiliteitsfactor. 

De sensibiliteitsfactor is te beschouwen als een condensaat van voorafgaan
de ervaringen die een specifieke gevoeligheid voor latere, congruente 
stresssoren met zich meebrengt. Aan deze specifieke gevoeligheid kunnen 
wij daarom de naam geven van pretraumatische sensibilisering. In het geval 
van de Israëlische soldaat bijvoorbeeld bestond de sensibiliteitsfactor uit de 
depressogene dyade (door de autonomie van liet kind bedreigde ouder' - 'op
standig, ongehoorzaam kind'. We kunnen zelfs stellen dat na de identificatie 
van de schokkende ervaring met 'opstandig, ongehoorzaam kind', hijzelf 
net zo onder deze traumatische ervaring was gaan lijden als zijn ouders 
destijds 'leden' onder zijn vermeende ongehoorzaamheid (w.o. een huwe
lijk tegen hun zin). M.a.W. de soldaat zelf had zich nu geheel geïdentifi
ceerd met 'door het kind bedreigde ouder'. 
Wanneer een ziekteproces ontstaat in aansluiting aan een congruente 
stressor (de zogenaamde 'luxerende factor' of 'trigger'), dan kan de werking 
van deze 'trigger l worden vergeleken met die van een lont in een kruitvat; 
in deze vergelijking symboliseert het kruitvat de door de sensibiliteitsfactor 
veroorzaakte pretraumatische sensibilisering en de lont stelt de Itrigger 
event' voor. 
Wanneer een gefantaseerd of concreet voorwerp dan wel een bepaalde situ
atie projectief geïdentificeerd wordt met 'bad self' ontstaat er een fobie voor 
dat voorwerp of voor die situatie. Het hierbij optredende vermijdingsge-

21) De Graaf& Van der Molen 1989, 1996. 
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drag is een weerspiegeling van de behoefte van het ego om het 'bad self' 
zodanig onder controle te houden dat de emotionele band ermee welis· 
waar bestendigd blijft maar tegelijkertijd ook ontkend kan worden. ('Mijn 
vriend de vijand'.) 
Naar mijn mening zijn de uit het bestaan van de depressogene dyade 
voortvloeiende gevoelens van 'innerlijke verscheurdheid' en angst ook 
verantwoordelijk voor de zogenaamde 'Übertragungssucht', die volgens 
Ferenczi zo kenmerkend is voor neurotische mensen 22

). Kennelijk is het in 
dergelijke gevallen dus zo dat het individu onbewust voortdurend de bui
tenwereld 'scant', op zoek naar personen, ideeën of gebeurtenissen in de 
buitenwereld waarmee het zijn of haar 'bad self' projectief kan identifice
ren2J). 

De overdracht zoals deze in de context van een psycho-therapeutische situ
atie optreedt komt waarschijnlijk op dezelfde wijze tot stand"J 
Uit het bovenstaande moge duidelijk zijn geworden waarom juist een 
schokkende gebeurtenis of ervaring zich bij uitstek leent voor een projec
tieve identificatie met een reeds aanwezig 'bad self' van de percipiënt. In 
feite hebben we dus ook hier te maken met een overdracIJtsfenomeen. Fair
bairn (1952) spreekt in dit verband over de ' transference to the trauma' . 

Het derde en laatste deel zal worden gewijd aan de consequenties van het 
hierboven gepresenteerde objectrelationele model voor de diagnostiek en 
therapie van psychiatrische en psychosomatische ziektebeelden met speci
ale aandacht voor de psychodynamische mechanismen die (mede) kunnen 
leiden tot het ontstaan van psychosen en van agressief en delinquent ge
drag. Wij besluiten met een bespreking van de overdracht- en tegenoverd
rachtperikelen bij verbale en non-verbale vormen van psychotherapie. 

22) Ferenczi 1910. 

23) Dit voortdurend 'afzoeken' van de spatio-temporele nlÏmte komt op merkwaardige wijze 
tot uiting in gevallen va" zgll. crisis-telepathie, d. w.z. het langs kennelijk parmwnnale 
weg waarnemen van het reit dat iemand met wie men nauw verbonden is sterft of in 
ernstig levensgevaar verkeert. Kenmerkend voor deze vormen van buitenzintuiglijke 
waameming is het gegeven dat er tflssen de waamemer en de in een crisis verkerende 
persoon een sterke maar ambivalente binding bestond. Dit verschijnsel duidt tevens aan 
hoe dramatisch sterk de krachten zijn die binnenl1et dyadische introject optreden. 

24) Het is van belang op te merken, dat de therapeut hierbij lang niet altijd wordt vereenzel
vigd met de 'ideal parent' van de cliënt maar dat het ook mogelijk is dat de therapeut 
wordt vereenzelvigd met het 'bad cJlild'-ze1fval1 de cliërlt (porder 1987). 
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Over toon en boodschap 

Jos Zandvliet 

De telefoon gaat. 
'Goedenavond, met Jos Zandvliet.' 
'Dag, met Mart Blokland, ik wilde je wat vragen .. .' 
'Dat hoeft niet, ik doe het.' 

Dit ongeveer was de eerste stap op weg naar de redactiecommissie. Of ei
genlijk de tweede, want zo'n anderhalf jaar geleden had ik al eens een re
dactievergadering bijgewoond na een oproep in Haptonomisch Contact. 
Bij die ene vergaderingwas het echter gebleven. Privé en werk vroegen veel 
energie toen. Ik kon er niet veel bij hebben en kwam zeer snel terug op 
mijn toezegging om mee te doen. 
Maar niet zonder te zeggen dat ik later zeker weer mee wilde gaan doen. 
Mart had de tijd nu rijp bevonden en de hoorn gepakt. Ik ben er dit keer 
klaar voor. 

'Hoe zou het zijn als mensen nooit het woord zouden vinden dat hen op 
de tong ligt' 

Het is misschien niet zo origineel om de woorden van een ander te gebrui
ken als begin van deze 'voorstelling' als nieuw lid van de redactie van Hap
tonomisch Contact. 
Maar vaak kan een ander iets voor me betekenen. En soms kan iets niet 
beter gezegd worden. 
Daarbij hou ik van Bert Schier beek ... 
Welk verhaal ligt me nu op de tong? 

Er was eens ... 
.. . een jongeman die een roman wilde schrijven en daar niet toe kwam. Hij 
had geen tijd, vond hij , en stelde hoge eisen ... 
... een idealist die de mondiale welvaartsverhoudingen wilde veranderen 
en merkte da t de wereld groot was ... 
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... een medicijnenstudent die de kilheid van de ziekenhuisgeneeskunde 
ervoer.. . 
... een onzekere man die zich staande probeerde te houden door aan ver
wachtingen te voldoen ... 
.. . een actieveling met vele plannen .. . 
.. . een minstreel met een stem en een gitaar ... 
... een blije twi jfelaar. 

Er is nu ... 
... een haptotherapeut in opleiding die na jaren ervaring met haptothera
pie - als cliënt en student - in november aanstaande examen wil doen ... 
... een 'secretaris' (directiesecretaris, programmasecretaris) die van schrij
ven zijn werk gemaakt heeft ... 
.. . een 'vliegende keep' - zoals zijn visitekaartje aangeeft - in een organisatie 
die verbeteringen doorvoert in de gezondheidszorg ... 
... een onzekere man die het niet altijd hoeft te weten .. . 
.. . een actieveling die kan plannen en het geduld heeft om oud te durven 
worden (voor latere plannen) ... 
... een minstreel met een stem, een gitaar en een pracht van een piano, een 
meer dan 100 jaar oude Steinway ... 
... een blije Jas. 

En straks ... 
... een nieuwe redacteur ... 

Taal heeft voor mi j alles met gevoel te maken. 
Dit weekend nog kwam ik een vriendin tegen, hevig in gesprek met haar 
vriend. Ik liep met Sascha, mijn kersverse echtgenote op straat, en ook wij 
waren serieus in gesprek. We zagen Anja en Peter van verre aan komen lo
pen. Eenmaal genaderd zei Anja: 'Daar is Jas, die ook weet dat toon belan
grijker is dan boodschap.' Meer was er niet. We lachten en beide stellen 
liepen stukken lichter over hun sores verder. Een wereld van verstandhou
ding, een wereld van contact en gevoel in enkele woorden . 
Ik hou van taal. Vanwege de fijn zinnigheid die het vraagt om spreker en 
luisteraar, schrijver en lezer met elkaar in contact te brengen. fk hou van 
woorden, van hun vele betekenissen} maar kan er soms ook wanhopig van 
zijn als ik ze niet kan vinden of ik me er voor de ander niet mee kan verhel
deren - wanneer er 'woorden zijn'. 
Als ze mankeren of ik de rust niet heb naar hen te zoeken. 
Bovenal hou ik van halve woorden, want goede verstaanders zi jn heerlijk 
gezelschap. 
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'en later 
soms 
denk je 
zit je helemaal 
alleen 
en die 't leest 
ook' 

Ik hou van de taal van stilte, van contact dat dieper gaat. Ik hou ervan mijn 
betekenis, mijn wezen te voelen in de nabijheid van de ander. De ander die 
betekenis voor mij heeft. Familie, vrienden, fijne buren in onze nieuwe 
buurt. Ik zei het net al, ik ben net getrouwd, over de veertig en voor het 
eerst. Nooit gedacht en toch gedurfd, vanwege de overrompelende pracht 
van de stilte en innerlijke beweging, de gevoelstaal die er tussen ons is. 
Omdat ik al heel snel kinderen tussen ons voelde en Sa scha op klaarlichte 
dag, bij volle bewustzijn op mijn werk zwanger voor het kopieerapparaat 
zag staan - een voorbeeld? 
Nou ja, bij volle bewustzijn, ik was hevig verliefd. 

'en daar rustig bij worden 
al die kinderen 
die geen rust 
willen' 

Ik weet niet of het ons gaat lukken en of we ze mogen krijgen. Dat ligt in 
het verschiet, dat zal ons toevallen of niet. Mijn leven is - anders dan ik 
vroeger dacht- 'maakbaar' voor zover ik mee kan bewegen op wat me over
komt en mij bevalt. Dan is er veel te bereiken en te genieten. Want de ver
rassing, het spelen, het geestige (dat zo anders is dan het verstandelijke) 
maakt me los, houdt me vrij en open, doet me groeien. 

'kijk denk ik 
wat je niet snapt 
is bijna zo waar' 

En dat geldt ook voor hoe dit stukje tot stand kwam. Ik weet niet hoe dat 
gebeurde. Het past me. 
Neem het zo bijna waar. 

(Citaten: Bert Schierbeek - Weerwerk. De Bezige Bij, Amsterdam, 1977) 

Haptonomisch Contactl ](1 ;aargang 20001 nr. 3 39 

HC ar
ch

ief
 

Wim
 La

um
an

s



Verenigingsnieuws 

Enige tijd geleden is de nieuwe informatiebrochure van de vereniging uit
gekomen. De contactcommissie stuurt deze folder aan mensen die de vere
niging om algemene informatie vragen. Het lijkt ons voor u, als lid van de 
NVH, interessant om kennis te nemen van de inhoud van deze folder. 
Mocht je hem in huis willen hebben om aan cliënten of collegae te kunnen 
geven, dan kun je hem bestellen bij Riet Barto, telefoon: 0570 - 643875. 

Tekst Folder 
De Nederlandse Vereniging voor Haptonomie (NVH) is een vrijwilligersor
ganisatie die zich ten doel stelt de communicatie te bevorderen tussen hen 
die in de haptonomie zijn geïnteresseerd en lof opgeleid en dat in de 
breedst mogelijke zin. Momenteel telt de vereniging 512 leden (1999). 
Zij kent een organisatiestructuur die bestaat uit een beleidsbepalend be
stuur en beleidsuitvoerende commissies en die zich kenmerkt door korte 
communicatielijnen en persoonlijke betrokkenheid. 

Organisatiestructuur NVH: 

B 
O.B. 

I I I 

R.C. V.C. C.C. 

secretariaat 

Bestuur 
Het bestuur (B) bestaat uit een dagelijks bestuur (DB) en vertegenwoordi
gers van de drie commissies, te weten de Voorbereidingscommissie (VC), 
de Contactcommissie (CC) en de Redactiecommissie (RC). Elke commissie 
kiest zelf haar twee vertegenwoordigers voor het bestuur. 
De commissies hebben ieder hun eigen specifieke inbreng met betrekking 
tot de doelstellingen van de vereniging. Deze inbreng vertaalt zich in acti
viteiten voor de leden maar ook in beleidsvoorbereidende initiatieven voor 
het bestuur. 
Het dagelijks bestuur - bestaande uit een voorzitter, een secretaris en een 
penningmeester - behartigt de dagelijkse gang van zaken zowel wat de in
terne contacten als wat de externe contacten betreft. Zij houdt intensief 
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contact met de ambtelijk secretaris van de vereniging. Bovendien heeft zij 
een coördinerende en een controlerende taak met betrekking tot alle vere
nigingsactiviteiten_ 
Het bestuur toetst verenigingsactiviteiten (inclusief bestuursactiviteiten en 
externe contacten) aan verenigingsdoelstellingen en aan haptonomische 
waarden. 
Belangrijke beleidsbeslissingen worden voorbereid door het voltallige be
stuur en voorgelegd aan alle leden middels een schriftelijk beleidsstuk ter 
accordering door de algemene ledenvergadering (ALV) 

De Redactiecommissie 
De vereniging kent een verenigingsorgaan, het tijdschrift 'Haptonomisch 
Contace . De redactiecommissie is voor de samenstelling daarvan ver
antwoordelijk. Abonnementen op dit blad zijn gekoppeld aan het lidmaat
schap van de vereniging. Losse abonnementen zi jn slechts mogelijk voor 
bibliotheken en andere instellingen. Haptonomisch Contact verschijnt 
vier maal per jaar en bevat - naast berichten uit de vereniging - oorspron
kelijke artikelen, boekbesprekingen en andere artikelen, die hetzij de oor
spronkelijke grondslagen van de haptonomie representeren, dan wel daar
aan gerelateerd kunnen worden, alsmede artikelen die de meningsvorming 
over haptonomie en de toepassingen daarvan bevorderen. Een present
exemplaar is op aanvraag beschikbaar. 

De Voorbereidingscommissie 
De voorbereidingscommissie bestaat uit vijf leden en stelt zich ten doel om 
middels thema-avonden en workshops verschillende visies en theorieën in 
relatie te brengen met de basistheorie van de haptonomie. Daarbij worden 
de leden uitgenodigd om deze theorieën te toetsen aan hun eigen visie op 
haptonomie en eventueel voor hen belangrijke e lementen uit de aange
boden theorie toe te voegen aan deze visie. 

De Contactcommissie 
De contactcommissie bestaat uit drie leden en stelt zich ten doel randvoor
waarden te scheppen ter bevordering van de communicatie, zowel binnen 
als buiten de vereniging. De commissie organiseert thema / discussiebijeen
komsten, regionale bijeenkomsten, eventueel onder begeleiding van een 
externe deskundige, waarbi j de leden gestimuleerd worden om hun erva
ringen, gedachten en gevoelens onder woorden te brengen en uit te wisse
len. 
Naast deze interne conlacten houdt de contactcommissie zich act ief bezig 
met externe contacten. De verschillende opleidingen haptonomie nemen 
hier een belangrijke plaats in. 
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Secretariaat 
Aanmeldingen voor het lidmaatschap, alsmede informatie over de diverse 
commissies dan wel de NVH in het algemeen kunt u krijgen bij het secreta
riaat. Ook is het mogelljktpfl'i_fm,.lIIIIèrlliá-intYInet op te vragen op 

emailadres:nvvh@Xs4all.nl 

De kosten van het lidmaatschap, inclusief de toezending van Haptono
misch Contact bedragen fI50,- per jaar (wijzigingen voorbehouden). De 
toegang tot de meeste activiteiten is voor leden gratis. Voor workshop's 
e.d. wordt een aanvullende bijdrage gevraagd. 

Secretariaat van de Nederlandse Vereniging voor Haptonomie: 
Mw. R. Barto 
De Otter 29 
7414 HZ Deventer 
Tel: 0570-643875 

---------------------------------------------------------- ei nde teks t folder 

Bestuur 
Van symposium naar feestelijke workshop 
Een proces van' moeten zonder keuzevrijheid' naar' moeten vanuit het 
bewust verantwoordelijkheid nemen'. 
Het kan verkeren! Iedereen doet zijn best en iedereen wil dat er iets gewel
digs ontstaat en wat gebeurt er, het komt niet van de grond en verwachtin
gen moeten worden bijgesteld. 
Zo informeerden wij jullie reeds over het op handen zijnde symposium, 
dat dit najaar gehouden zou worden ter viering van het derde lustrum van 
de NVH. Nou dit symposium gaat dus NIET door! In plaats daarvan wordt 
er op zaterdagmiddag en - avond 11 november 2000 een feestelijke work
shop aangeboden. 
Een korte verantwoording van het bestuur voor deze aanpassing lijkt ons 
op zijn plaats. 

Het moest fantastisch worden. Met een organisatieadviseur in de hand 
wisten we Ihoe we ons zouden voelen als het symposium ter viering van 
het derde lustrum tot een einde zou zi jn gekomen.' 
'Tevredenheid.' 'Een feestelijk gevoel.' 'Dit heeft verschil gemaakt, en er is 
een gevoel van verbondenheid.' 'We hebben het gevierd.' 'Inhoudelijk is 
het over haptonomie gegaan.' En nog veel meer! 
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Kortom, we zouden het, samen met leden van de NVH en alle anderen die 
we ook van buiten de vereniging zouden gaan uitnodigen, goed hebben 
gehad en met elkaar in beweging zijn gekomen en dit zou de NVH weer 
duidelijker een plek hebben gegeven in haptoland. 
En dan aan het werk. Een aantal mensen zeer enthousiast, IIMaar ik doe het 
niet alleen!" "Wie doet er mee?" IIWie gaat de kar trekken?" 
Achteraf bezien, is er toen al iets ingeslopen van: IEr MOET gevierd wor
den' en 'Dat symposium MOET er KOSTE WAT HET KOST komen!' 'Dit 
MOETEN we voor onze leden en de Haptonomie als geheel doen!' Terwijl 
er realistisch gezien maar een paar leden daadwerkelijk bereid waren om 
hun schouders er onder te zetten. En hadden we in een algemene bestuurs
vergadering ook al niet eens geroepen: 11 Als bestuur kunnen we initiëren en 
kleine aanzetten doen. En als deze initiaties niet worden opgepakt door 
een aantal leden, dan blijft het daar bij. We moeten als bestuur realistisch 
blijven en ervoor waken om onze plannen zelf te moeten verwezenlijken. 
We zijn en blijven - naaste een kleine presentievergoeding - gewoon vrij
willigers." 
Om kort te gaan, met de hete adem van Ihet moeten zonder nog echt een 
vrije keuze' is, - aanvankelijk met name de contactcommissie -, en later 
ook nog een aantal - met name reeds in andere commissies actieve leden 
aan de slag gegaan. 
Maar ... de Islag' kwam er niet echt in. De gebrekkige daadkracht was wel 
iets waar reeds een aantal keren bij stil was gestaan, maar had er niet toe 
geleid dat er daadwerkelijk vanuit het bestuur ingegrepen werd. Want dat 
symposium moest en zou er toch immers gewoon komen. Achteraf bezien 
is dit ten koste gegaan van het enthousiasme en de bereidheid van de leden 
van de symposiumcommissie. 
Toen het - pijnlijk - duidelijk werd dat een aantal commissieleden onheus 
in een kwaad daglicht was komen te staan, hebben we de moed gehad om 
een evaluatiebijeenkornst te beleggen. Hierbij zou ik Imoed' beschrijven als 
de consequenties nemen van de verantwoordelijkheid die je bewust of mis
schien ook wel onbewust op je hebt genomen. Ook alle betrokken commis
sieleden en twee onpartijdige bestuursleden hadden deze moed. Ze waren 
allemaal aanwezig bij de evaluatie en spraken zich eerlijk uit. Wat een la
ding en wat een kwetsbaarheid tegelijkertijd! En wat er dan óók gebeurt, is 
dat het opklaart. Oké, én er blijven pijnlijke en beurse plekken over. 
Naast de excuses die wij als bestuur te maken hadden over het laten lopen 
van deze zaak, werd mij pijnlijk duidelijk dat alle bestuursleden en ik als 
voorzitter in het bijzonder, de verantwoordelijkheid dragen om de doel
stelling van een projecten de daarbij horende verantwoordelijkheden van 
bepaalde personen met enige afstand en realiteitszin te blijven toetsen. 
Dit wil zoveel zeggen als: bepaal duidelijk wie vanuit de gestelde doelstel
ling waarvoor verantwoordelijk is en ga na of mensen deze verantwoorde-
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Iijkheid ook daadwerkelijk nemen; dus dat dit ook zichtbaar wordt in da
den en concrete resultaten. Als dat niet het geval is - wat hier dus reeds 
langere tijd het geval was - dan moet het bestuur haar verantwoordelijk
heid nemen om mensen hierop aan te spreken. 
Dat hebben we dus als bestuur te laat gedaan en daarop zijn wij dus aan
spreekbaar. We hebben het idee dat we ons daarop ook hebben láten aan
spreken_ En er blijft dan toch een gevoel van falen en schuld_ 

En u zult zich misschien afvragen: 'Hoe het met die schuldgevoelens is 
afgelopen_. ?' 
Nou, dat is door middel van 'agressie' - het feitelijk naar buiten brengen 
van je eigen gefrustreerdheid - luchtige bereidheid geworden om vooral 
van fouten te blijven leren . 
En wat een geluk nu dat de VoorbereidingsCommissie bereid is gebleken 
om als alternatief voor het symposium, op zaterdag 11 november aanstaan
de, een workshop en feest te organiseren met als thema: 'Het positief aan
wenden van agressie .' 

En: alle ex-leden van de symposiumcommissie nogmaals bedankt voor 
jullie MOED o m jullie nek uit te steken! 

Noud van rappel, voorzitter DB 

Voorbereidingscommissie 
In november organiseren wij een feestelijke workshopdag om het derde 
lustrum van de Vereniging te vieren, en om het jaarthema IAgressie' af te 
sluiten . Dit thema heeft dit jaar al twee boeiende conferentieavonden 
opgeleverd. Zowel in deze He, als in de vorige, is daa r uitvoerig verslag van 
gedaan. 

Op 11 november zal het draaien om de positieve kracht van agressie. De 
krach t die wij nodig hebben om onszelf te laten zien, om een plek in te 
nemen in de wereld. Daartoe hebben we stevigheid in staan en in bewe
ging nodig en alles natuurlijk in wisselwerking met de mensen en de we
reld om ons heen. Wat wij van deze ingrediënten maken, onthullen we in 
de uitnodiging die eind september op de mat zal vallen. 

En dan: FEEST! Aansluitend aan de workshops willen wij het derde lustrum 
van de vereniging vieren. Wij hopen dat alle leden van de NVH er zullen 
zij n! 
Noteer je zaterdag II november alvast in je agenda? Het wordt een bijzon
dere dag! 

Ingrid Moonen, voorzitter 
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Actualisatie interne ledenlijst 
Zoals jullie weten, zijn wij vorig jaar begonnen met het beschikbaar stellen 
van de interne ledenlijst. Ruim 150 leden hebben de lijst opgevraagd. Wij 
hopen natuurlijk dat zij hem ook gebruiken! Voor diegenen die nog geen 
weet hebben van het bestaan van de interne ledenlijst, hier een korte toe
lichting. 
De interne ledenlijst heeft als doel het vergemakkelijken van de onderlinge 
communicatie van de leden van de NVH. Hierbij valt te denken aan bij
voorbeeld het opstarten van een oefengroep bij jou in de buurt, het voeren 
van intercollegiaal overleg afhet gericht doorverwijzen. Op de lijst worden 
personalia, gevolgde opleidingen en werkervaring vermeld. Plaatsing op de 
interne ledenlijst is vrijwillig. De lijst is alleen beschikbaar en bestemd voor 
leden. Je kunt de lijst op papier of op diskette bestellen bij Riet Barta, de 
hieraan verbonden kosten zijn f 30,-. 

Het is nu tijd de interne ledenlijst te actualiseren. Daarom tref je op de 
laatste bladzij van dit tijdschrift een inschrijf/mutatieformulier aan. Wil je 
dit formulier invullen en opsturen aan Riet Barto, indien: 

je op de interne ledenlijst wilt komen te staan, 
je gegevens gewijzigd zi jn ten opzichte van vorig jaar 

Esther Snijder 
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AGENDA 2000 

PLAATS ACTIVITEIT TIJD 
OKTOBER 

10 Jan Ligthart- Opening van het Acade- 19.30 uur 
laan 1 te mischjaar met een lezing Tijdig 
Doorn van Prof. Dr. Mia Leyssen: opgeven 

, Aanraking getoetst aan (zie adv.) 
wetenschap en ethiek.' 

NOVEMBER 
11 Het Oude Derde lustrum van de ca. 15.00-

Tolhuis te NVH. 00.00 uur 
Utrecht Afsluiting van het jaarte-

ma I Agresie' 
Aansluitend 's avond 
FEEST. 
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Inschrijf/mutatiefonnulier interne ledenlijst N.V.H. 

Deze lijst is alleen bedoeld voor intern, collegiaal gebruik onder de leden. De gege
vens van deze lijst mogen niet aan derden worden verstrekt. Vermelding op de 
interne ledenlijst geeft geen enkele kwaliteitsgarantie. 

Naam:: ___________________________________________ ___ 

Adres:: ___________________________________________ _ 

Postcode en woonplaats::. _ _____________ ___ _ 

Tel. Privé: ___________________ _ _ _ 

Tel. Werk :: ___________________________ _ 

Het betreft 
o Aanmelding op de interne ledenlijst: 
o Wijziging van gegevens 

Basisopleiding haptonomie Datum afronding 
o Academie v. haptonomie en kinesionomie 
o I.T.H. 
o Synergos. 
o W.I.H .. 
o Andere opleiding. 

Opleiding tot haptotherapeut Datum afronding 
o Academie v. haptonomie en kinesionomie 
o I.T.H. 
o Synergos. 
o W.IR. 
o Andere opleiding. 

Zwangerschapsbegeleiding 
Opleiding, __________________________________________ _ 

Opleiding tot docent in de klinische haptonomie 
Opleiding, ________________________ ___________________ ___ 

Geregistreerd als haptotherapeut bij de VVH: ja/ nee 

Afgeronde andere beroepsopleiding in de hulpverlening 

Geregisteerd als: _ _ ___________ ja/nee 

Specifiek ervaringsterrein binnen de hulpverlening/begeleiding: 

Ik wil wel /niet de lijst toegestuurd krijgen. Kosten: f 30.00. 
Zo ja: 0 CD- rom, 0 papier 

Plaats: Datum:. _____________ _ 
Handtekening:. _ ________ __ 
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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
ui twisseling; 

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 ken t 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 financiële 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. 0570-6438 75 
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