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Colloquium
introductiecursus bij Frans Veldman
Met Kiek Zeyd ner, directeur van het Scholingscentrum voor Toegepaste
Haptonomie (STH) te Bemmel (tel. 0481 462524), probeer ik voldoende

mensen bij elkaar te krijgen om mee te doen aan een tweedaagse
introductiecursus bij grondlegger Frans Veldman in Oms, Frankrijk.

• Data: 23 en 24 september 2003

• Aantal: Minimaal 28, maximaal 40 personen.
Er zijn nog 10 plaatsen beschikbaar
• Kosten: € 270 per persoon, exclusief reis- en verblijfskosten
• Inhoud: Introductie in de theoretische en praktische ontwikkelingen

van de laatste vijfentwintig jaren
Daar Frans het liefst zoveel mogelijk mensen van gelijk niveau en met
voldoende praktische ervaring in de haptonom ie bij elkaar heeft, wil hij op
het aanmeldingsformul ier zowe l de scholing in de haptonomie verme ld zien,
als het aantal jaren met praktische ervaring. De eindselectie wordt door Frans
Veldman ze lf gemaakt.

Bij de opgave gaarne vermelden:
- naam en roepnaam
- adres, postcode, woonp laats. telefoon en e-mail adres
- geboortedatum
- vooropleiding
- opleiding in de haptonomie
- werkervaring in de haptonomie

Aanmelden bij:
W im laumans
Kortenhoefsedijk 197d
1241 NB Kortenhoef
tel: 035 - 6561690
e-mail: w.p.claumans@freeler.nl
Zodra de definitieve lijst bekend is, ontvangt u verdere praktische
informatie van mij.
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Namens de redactie

I Wim

1-

Laumans

COLOFON
Uitgave
Stichting Haptonomisch Contact
KvK Utr&ht 30181509

----~

Het is mijn overtlligin g, dat er een onafha nkelijk tijdschrift
moet bestaan voor iedereen d ie gcïntcressecrd is in dc
haptonomie. Dat is de rcdcn dat ik heb ingestemd met dc
ui tnod igin g van Mia van Luttcrvclt om plaats te nemen in het

ISSN 0929-7723

Voorzitter Stichting
Paulien Pinksterboer, tel.0251·210707
psharpinkOhotmail,com

bestuur van de pas opgeri chte Sti chti ng Haptonomisc h
Contact. Zoa ls dat gebruikelijk is, wist ik nict waaraan ik
begon, voora l niet , dat ik

Redactie
Wim Laumans,
w.p.claumansOfreeler.nl
Mia van Luttervelt,
rnvanluttOfysionet.nl

ti

nu zo u sc hrij ven als waamemend

hoo fdredacte ur.
Nadat de Vere ni gi ng voor Haptono mi e in 200 I was
opgeheven wegens gebrek aan bestuurs leden, was een

Redactieadres

d' Aumeriestraat 49
2586 XM Den Haag
mvanluttOfysionet.nl
Abonnementen
Riet Barto
De Otter 29
7414 HZ Deventer
haptonomischcontactOhotmail.com

Initiatiefgroep Doorstart Haptono misch Contact (lDH C)

gevormd, met als opdrac ht te onderloeken of een doorstart
van het tijdschrift moge lijk was. Het antwoo rd was: ja. De
toenma lige redacti e, die was opgestapt en geen deel
uitmaakte van de IDH C, kwam weer terug op ve rzoek van de
IDH C en hel bestuur va n de Stichtin g in opric hti ng. In

Advertenties

Inlichtingen & tarieven via:
leni Gudde, tel.0343 533091
leniguddeOhetnet.nl
Projectbeg eleiding

november 2002 verscheen hun nul-nummer dat nogal wat stof
deed opwaa ien en wein ig betalende abonnees op leve rde,
mede omdat de prij s te hoog leek. De samenwerking tusse n

Van der Veer,
Grafisch Intermediair, Blaricum

Prijs
Euro 27,50 per jrg. voor 4 nrs.

Inleverdatum kopij
23 april. 24 juli, 24 oktober 2003
Losse nummers verkrijgbaar na

bestuur en redactie bereikte een zodanig dieptepunt, dat de
redactie in haar gehee l opn ieuw opstapte.
Bestuur en redactie kwamen nog eenmaal bijeen 0 111 het
afgelopen jaar te eva lueren. Niet gemakk elij k. Toch we rd het
ge lukk ig ee n goede avond, met grappen en ge lach. Mart

overmaking van t: 9 op bankrekeningnr.
62.92.88.194 t.n.v. Stichting Haptonomisch
Contact te Driebergen.Rijsenburg.
(Studenten)kortingen zijn onder bepaalde
voorwaarden mogelijk na overleg met
penningmeester leni Gudde
(zie bij advertenties).

di ent daarb ij ex tra te worden genoemd .

o A.lle rechten voorbehouden. Overname

Daarna werd een voorlopige redactie gevormd, bestaande uit

van artikelen alleen na schriftelijke
toestemming. Bij plaatsing na
toestemming van de redactie dient
Haptonomisch Contact te allen tijde als
bron vermeld te worden.

Blokland, I1 se Feuth en Jos Zandv liet werden door het
bestuur hartelijk en met gesc henke n bedankt voor alle
bewezen diensten. Vooral Mart die jarenlang redactie li d was,

Mia va n Lutterve lt - medeoprichter va n dit tijdsc hrift e n oudredacteur/secrelari s - en mijzelf al s waarnemend
hoofdredacteur.
Wij zij n blij dat wij dit tijd sc hrift aan u kunnen presenteren.
We zijn ook eell beetje trot s, omd at we erin ges laagd zijn met
toestem ming een aantal kwal itatier goede artike len opn ieuw
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te plaatsen. Bovendien zal iedereen die zich abonneert op dit geprivati seerde tijdschrift een
exemp laar ontvangen van de lezing die gehouden werd door mevrouw Willem PollmannWardenier, bij de open ing van het academisch jaar 2002-2003 van de Academie voor Haptonomie

te Doom.
Nieo van I-Ial schrijft in 'Met weerhoudende liefde ' over het belang van de bevestigingstheorie
van Terruwe. Dit artikel verscheen eerder in ABRJ - tijdschrift voor bevestigend samenleven
uitgegeven door de dr.A.Terruwe-S liehting.
Hans van Dam praat met Marten Toonder (90) over onthechting en de treuze lende dood - met
toestemming overgenomen uil het tijdschrift Relevant (NVVE), met een naschrift van Frans
Veldrnan Sr. uil O rn s, Frankrijk.
Voorts meenden wij het artike l ' Over vrijheid va n meningsuiting ' van Mia van Luttervelt uit
I-Iaptonom iseh Co ntact, Ie jrg. 1989, nr. I opn ieuw te moeten plaatsen , gezie n het belang van
het onderwerp, niet alleen voor het oude, maar ook voor het nieuwe tijdschrift Haptonomisch
Contact. Wo nd erlij k hoe actueel dit onderwerp nog steeds is.
Wij achten het onze verantwoordelijkheid een medium in stand te houden , waarin we onze
meningen en kritieken aangaande de haptonomi e kunnen uiten, omdat alleen door het uiten
va n kritiek naa st ons voe len ook ons dcnkvennogen wordt gestim ul eerd. Kritiek opgevat als
een persoonlijke aanval brengt ons !laar de verded igin g. Kritiek als ontmoetingsvorm maakt ons
nieuwsgierig naar het denken van de ander.
Dit tijdschrift wordt belangeloos gemaakt. Ook de leden van de Stichting doen hun werk
belangeloos.
Wij bopen dat u onze vemntwoordelijkheid wilt delen door op enigerlei wijze het werk van
Tijdschrif1 en Stichting Haplonomisc h Contaet te ste un en.
Wim Lal/mans
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Namens het bestuur

I

Leni Gudde, penningmee s ter

Het bestuur van de Stichting Haptonomisch Contact is trots, dat het een kleine groep mensen,

ondanks alle tegenslagen, opnie uw gelukt is nieuw leven te blazen in het vertrouwde lijfblad voor
iedereen die in de haptono mie is geïnteressee rd en/of opgeleid. Omdat wc als geprivat iseerd
tijd schrift voor haptonomie wi llen blijven bestaan, is het natuurlijk erg belangrijk dat we voeling
ho uden met onze lezers. Laat ons daarom weten wal uw verwachtingen, wensen en commentaren
zijn betreffende d it nieuwe oude tijdschrift.

Het doe l van dit tijdschrift is nog steeds hel bevorderen van de onderli nge communicatie. De
st ichting en haar redactie beoogt weer te geven wat er leeft binne n de haptonomische gemeenschap, zij wil een bijdrage leveren aan de bewegi ng in en de ontwikke li ng van de wetenschap
van de haptono m ie. Dat is uiteraard niet mogelijk zonder de inbreng van lezers. Dus: schrijf ze lf
en schrijf ons. Ook gedichten, gedachten, foto's, suggesties voor artike len of Înterv Îeuws zijn van
harte we lkom.
Voor mij als penningmeester is het natuurlijk extra belangrijk, dat dit tijdschrift voor een grote
groep mensen het geld waard is om te lezen. Er zijn veel mensen en abo nnees nodig om dit
tijdschrift draa iend en betaa lbaar te houden. Natuurlijk hope n we op rede lijke termijn weer een
niet weg te denken tijdschrift voor haptonomie te zijn. In de toekomst willen wij ook sta rten
met een website. Ma ilen kan al wel: hapto nomischcontact@hotma il.com. Vragen staat vrij.
De abonnementsprijs is verlaagd naa r € 27,50 pe r jaar voor 4 nummers. Voor studenten, of als
de prijs echt een bezwaar voor u is. is onder bepaalde voorwaarden reductie mogelij k. Neem
hiervoor contac t met op mel mij, al s penningmeester (zie colofon).
Advertenties zijn ook een man ier om het blad voor u betaalbaar te maken. Wanneer u zelf iets in
de aanbied ing heeft of zoekt, kunt u dus ook een advertentie plaatsen. Aan de op leidingen en de
Ve ren iging van Haptot he rapeuten (VVH) is ook aangeboden dit blad als communicatiem iddel te
gebruiken. Zoa ls

II

ziet is er al een opleiding die er gebruik van maakt , welkom Doom, dat er nog

andere mogen volgen! Ta rieven op aanvraag bij mij.
Op deze plaats wi l ik ook nog graag melden dat wc zonder de In itiat iefgroep Doorstart
Haptonomisch Contact (IDHC) en de aanvankelijke redactie nu ni et bestaan hadden, dus bij deze:
Marliska, Esther, Stepbanie, Margriet, Hans, Edu, Laurens. Jos, Jan , Man, Ellen en Monique
allemaal hartelijk bedankt.
Waa rschijnlijk is Riet Sano onze oudstgediende: ze heeft al een haptonomielintje verdiend.
S ind s jaar en dag doet Riet de administratie, voorheen voor leden van de opgeheven Nederlandse
Verenigi ng voor Haptonomie (NVH), nu du s voor de abonnementenadm inistratie van
Haptonomisch Contact. Riet, wc zjjn blij met je en hopelijk kunnen wc nog lang op je blijven
rekenen!
Wij wensen u vee l leesp lezier en ons allen vee l nieuwe (i nste llings)-abonnees, advertenties ,
ingezonden stukken en artikelen. Stuur ook uw activiteitenprogramma's voor de agenda.
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Met Weerhoudende Liefde
Het belang van de bevestigingstheorie van

Auteur: Nica van Hal

dr. A.A.A. Terruwe voor hef Humanistisch

con. adres: Tjalkwerf 42,

Raadswerk

2804 Lr Gouda.

nvhOhaprogoudani/o.demon.nl

Nico van Hal is werkzaam als onderwijsmanager van de op leiding ergotherap ie aan de Hogeschool
Rotterdam . Na zijn opleiding tot fysiotherapeut in Arnhem volgde hij de basisopleiding haptonomie
te Doorn. In 2002 is hij afgestudee rd aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht op een

scriptie "zorg in management. een aanzet tot denken in termen van zorgzaam management",
Motivatie en inleiding

Sinds 1992 maak ik als fys iotherapeut en als counselor gebruik van mijn scholing in de beginselen
en vaardigheden va n de haptonomie. Bilmen de haptonomisc he benadering van patiënten of
cliënten speelt de bevestigingstheorie van Terruwe een voorwaardelijke ro l va n beteken is voor de
kwal ite it van het therapeutisch contact. Daar was ik mij tot op heden we l bewust va n, maar dat
bleef beperkt tot een subl im inaal ni veau: Ergens had ik wel het idee dat Terruwc mij het wezen
van het intermenselijk contact duide lijk had gemaak t maar tege lijkertijd was de diepte van de
ee nvoud van haar theorie nog ni et ge hee l tot mij doo rgedrongen. De opdrac ht lel' afsluiting van de
cursus "Systeem en Zorg" aan de Un iversiteit voor Humanistiek bood mij de gelegenheid o m deze
theorie diepgaa nder te bestuderen dan ik tot op heden gedaan had. Mijn vooronderstelling bij de
keuze van dit onderwerp luidde namelijk dat de beves li gi ngstheorie van Tcrruwe niet alleen voor
de toepass ing van haptonomi e maar eveneens voor het Humanisti sch Raadswerk va n wezenlijk
belang zou kunnen zijn. Om die vooronderstellin g voor de lezer inzic htel ijk te maken behandel ik
in deze paper achtereenvolgens de levensbeschouwelijke ui tgangspunten van Ten'uwe, het o ntstaan
van de bevestig ingstheorie door de "ontdekking" van de frustratieneurose, de bevestiging al s
psychotherapeutisch medium en het ve rband tussen ontke nning en zeHbevestigillg in contrast met
de bevestiging. Daarna behandel ik de bevestiging in een breder toepassingsperspecticf: Wat is
iemand bevest igen? Hoc vindt bevestiging plaats en hoe is de bevestiging kenbaar? en Wat is de
betekenis van bevestigin g voo r zi ngev ing? Daaruit vo lgend zal ik het mogelijk belang van de
bevesti gingst heo ri e van Terruwe voo r de taak stell ing en methode va n het Humanisti sch Raad swerk
nader toelichten.

Het hele leven is een worsteling
[

]

om de ware humaniteit. (A.A.A. Terruwe)

Anna Terruwe (191 1) promoveert in 1949 in Leiden op haar di ssertatie "De neurose in het licht
der ratione le psyc ho logie". Va naf 1952 tot aan 1986 verschij nen er met een zekere rege lmaat
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boeken van haar hand. Een aantal va n die boeken is opgenomen in de noten va n deze paper.

Terruwe behandelt daarin haar bevestigingstheorie in het licht va n het leven, het (Rooms-

1

Katholieke) geloof en de opvoeding van kinderen. Dr. A.A.A. Terruwc is psychiater en dat

perspectief is in haar uitgangspunten duidelijk traceerbaar.
Psychische menswording

De grondslag van haar gedachtengang wordt gevormd door "het feit, dat de mens, gelijk in alles,

ook in zijn gevoelsleven eell groeiend, zich ontwikkelend wezen is", De ontwikkel ing van het
gevoelsleven verloopt vo lgens haar fase gcwijs. Elke fase dient daarbij als voorwaarde voor een
vo lgende ontwikkelingsfase. Zo ontkomt ook de ontwikkeling va n het gevoelsleven vo lgens
Te rruwe niet aan de wetten zoa ls die gelden in de na tuur waarin baby's baby's, ki ndercn kindere n
en pubers pubers he bben moeten ku nnen zijn. om uiteindelijk tot hun psychi sche volwassenheid
uit tc kunnen groeien. 1 Terruwe noemt d it ontwikke lingsproces; " psychi sche m e n swo rding" . ~ In dit
proces is de mens onvermijdelijk bepaald tot "de roep lIal/ Zijll diepste wezen om gelukkig te willen
=ijn" . Om gelukkig te zijn is het vo lgens haa r nodi g d at de l11ens voe lt dat hij bij iemand hoort en

dat hij bij iemand horen wiL} Een bclangrijk kenmerk van psyc hische volwassenhe id is dan de
vo lwassen liefde, waa rin men gelukki g kan zijn om de uni citeit e n het welzijn van de ander. 4 Om
gel ukk ig te ku nnen zijn om het we lzijn van een ander is een besef van zelfwaarde een
voorwaardelijk s ta lipunt in de groe i naar een psych isc he vo lwassenheid. Het besef van zelfwaarde
kom I voort uit de - belangeloze - ontmoeting met een ander die mij herkent en erkent in wie ik ben
e n ande rs ben. Z o zijn mensen voor hu n psyc hische vo lwassenhe id onvermijde lijk bepaa ld lot
elkaar en elkaars verscheidenheid. s
Samengevat zo u je kunnen zeggen dat Ten'uwe bij haar men sbeeld dri e uitgangspunten hanteert.
In de eerste plaats vat zij het mense lijk gevoe ls leven op als een olltw ikkelingsproces waarin te
onderscheiden fasen elkaa r moelen opvo lgen opdat de mens de fase van de psychi sc he volwassenheid bereikt. In de tweede plaats gaat zij uit van een onverm ijdelij ke behoefte om ge lukk ig te
willen zijn. Deze behoefte bepaalt e lk men s zodani g b ij ee n ander mens dat daarmee de psych ische
vo lwassenwording in gang gezet wordt. Hieruit vo lgt mijn s in ziens haar derde uitgangspu nt. Om
gelukkig te worden is het klaarb lijkelijk nodi g dat {!e ene meliS de ander:. 11/:!!..s 1II!!.le!:..en ~el/!I e'!...

'1'-,';-

"',,,,I,<>C;;;'

Specifieker; dat de ene mens het goede va n de ander wil leren kennen en de ander gelukkig wil
zien. Terruwe ze lf ten slotte waardee rt " het mét de ünder te kun nen zij ll"Q als de voornaamste en
meest fundamentele behoefte di e de mens kent.
Hoewe l haar Rooms·Katholieke leve nsbeschouwing zeker in aanmerking genomen moet worden
mogen we toc h veronderstellen dat Terruwes levensbesc houwing in belangrijke mate bepaald
wordt door haar professionele activiteiten. Met name de "ontde kking" va n de frustratie neurose is
van belang geweest voor haa r ideeën over psychisc he menswording en de bevestiging die zij
daarvoor nodig achtte. Het is daarom dat ik uitgebreid stil wil staan bij haar psyc hologi sc he
beschouwing zoa ls die beschreven is in haar boek "De Frustratieneurosc".7
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Oe frustratie neurose
Het ziektebeeld dat zij heeft onderscheiden van de tot dan toe door Freud beschreven
ve rdringingsneurose is de frus tratÎeneurose. Bij de frust ratieneurose is er geen sp rake van een
verdringing maar juist van een ge frustreerd zijn van natu urlijke, sensitieve bchoeften8 , de
gevoe lsbevcstiging is uitgeb leven én wordt als een gemis ervaren.<J In "De frustratieneurose" wordt
di t geïll ustree rd door de casuïsti ek die voor Terruwe een directe aan leiding was om ovcr haar
interventies anders te gaan nadenken.
" Hct was een meisje van 25 jaar, doctoranda in de wis- en natuurkunde, uitennatc intelligent, maar
mct een uitgesproken infantiel geb leven gevoelsleven. Zij was zeer angstig en ik had de diagnosc
voorlop ig gczocht in het beeld va n de doo r energie gecamouflee rde angstneurose. Ik kon echter,
ondanks mijn pogingen in die richti ng, niet het verdringingsmec hanisme ontdekken en er was
wei nig voortgang in de toestand te bespeure n. Op zekere dag zeide toen de pati ënte tegen mij:
" Dokte r, alles wat U doet, raakt mij niet. Ik zit al een ha lf jaar hier bij U op de commode en steck
mijn armpjes naa r U uit; Ill aar U neemt mij niet Op". 10
Na dezc "eye-opener" ziet Terruwe in haar praktijk steeds vaker signalen d ie erop wijzen dat
kinderen d ie gefrustreerd zijn geworden in hu n natu url ij k verla ngen naa r vei ligheid en tederhe id
een neurose kunnen ont wikkelen d ie du idelijk verschilt met d ie van andere neurosebeelden. In de
loop va n de tijd wordt haar door onderzoek duide lijk wat de d iagnosti sche en therapeutische
consequenties zij n van haar bevindinge n. Ij
Omdat ik, mede op basis van mijn praktijkervar ing, veronderstel dat de beschreven
sympto mato log ie sterke ove reenkomsten vCltoont meI hoc mensen zich kunnen voelen en z ic h
ku nnen gedragen in crisissituaties sta ik ook daar - uitvoeriger dan ogensc hij nl ijk het ka rakter van
het raadswerk van mijn vraagt - bij stil.
De symptomen van de frustrat ieneurose11 zijn volgens Terruwe: (a) Een il!fimfiel-egocenfrisch
gevoelsleven. Iemand met ee n infantiel-egocentri sch gevoelsleven za l steeds proberen anderen
" naar zich te ordenen". Dat wil zeggen dat hij zal proberen anderen zoda ni g te rcgisseren dat zij
steeds rekening met hem zull en houden. In tegenstelling tot een rat ionele re latie (zakelijke relat ies
en kenn issen) is er cen onve mlogen om mcl de ander ee n gevoe lsrelalic (vri endsc hap) aan tc gaan.
(b) fe il fundamenteel gevoel

VOII

ol/zekerheid. IJ Het kind hee ll. het instinctief nodig te ervaren dat

het niet all een is, dat er iemand is "die zich "zijn ' aantrekt". Wa nneer deze bevestigende aandacht
(die in eerste insta ntie vooral li chamelijk voelbaar is) in hel vroege leven gemist wo rdt blijft de
mens in een psyc hisch onbevred igde toestand. Terruwc veronderstelt dat hi er de diepste oorzaak
(het funda ment) ligt va n een gevoe lsonzekerheid. De a nde re oo rzaak va n hun gevoelsonzekerheid
ligt in hel gevoelde versc hil tussen hun vo lwassen leeftijd en hun kinderl ijke gevoels instelling.
(c) Een sterk gevoel vau minderwaardigheid. Het gaat hierb ij om een sterk gevoe l van tekort te
schieten ten aanzien va n eigen lichaam, uiterlijk, kennis, kunde of geweten wat he t gevolg is van
hun onzeke rhe id. Terruwe: "Zij staan wantrouwig tegenover iedere genegenh eid en als men zich
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aan hen toew ij dt en gocd voor hen is, blijven zij steeds twijfelen, of men echt wel van hen houdt".
Deze drie symptomen noemt zij "de ene zijde va n het psych ische beeld". De anderc zijde wordt
geformuleerd in het ondersc heid dat zij maakt tussen de fmstratieneurose en de verdringingsneurose. Volledighe idshalve: (d) Bij dc fmstrat icneurose is er geen toename van angst of
"energic"zoals dat bij dc verdringingsneurose wel het geva l is: als bij de verdringingsneurose de
angst prima ir is en dc ontwikkeli ng sec undair dan ligt dat accent bij de fmstratieneurosc net
anderso m. (c) Mcnsen die last hebben van een frustrat icncurose kl/nnell genieten, mcnsen d ie last
hcbbcn van ee n verdring ingsneurose daarent egen nÎ et. De laatsten worden geremd in hun overgave
aan het goede, de eersten zijn op zoek naar de:e overgave. (I) Bij verdringingsneurose is er altijd
ee n object dat aanleid ing geeft tot verdringing. Bij de frustrat icneurosen is er niet zozcer een
object dat aan leidi ng geeft tot angst maar meer hel gevoe/niet aangepast te zijn aan de

omstandigheden.
Samenvattend zou je dus kunn en zegge n dat: er vo lgens Terru we sprake is van ee n frllst ratieneurose als iemand last heeft van een achterblijven van zijn gevoel waarbij dat tot uitdrukking
ko mt in het bese f zich niet op een vo lwassen man ier te klilUlen vcrhouden tot andc ren, zich
onzeker en zich minderwaardig voe lt. Angst, schul dgevoelens, depressiv iteit en agressivitei t
kunnen daar ui td rukk ing aan geve n. Ter ondersc heiding van de ve rdrillgingsncurosen wo rdt doo r
Terruwe opge merkt dat bij de frustrati eneurose het verschijningsbeeld van de symptomcn een
statisc h kara kter heeft. Tcvens is het opmerkelijk dat de persoon in kwcstic, zoa ls zij dat zegt,
"een vrijc gevoe lsi nstell ing ten aanzien van het zi nne lijk goed" behoudt (= de mogelijkheid lot
het kun nen genieten, nvh). Tot zover de psyc hopath olog ie van de fruslrat ienell rose.
Bevestiging als medicij n

Het eerste dat icmand in zij n leven nod ig heen is een bevestiging van zij n

'Z ijll'. '~

In "Geloven

zonder angst en vrees" noemt Ten-uwe 'bevestiging' da n ook het meest adequ ate genees middel
voor de mens die ze lf nict in staat is

0 111

goed contact te maken, die daarin angstig is of zich

minderwaa rdi g voe lt. 'S In eerste instant ie gebe urt de bevestiging idea li ter op tact iele wijze. In
tweede instanti e verbaal. Terruwe maakt hierbij een onderscheid tussen een vrouwelijke en een
~

mannelij ke benadering; de bevestiging door de vrouw zo u meer tactiel (gevoelsmat ig) van aard
zijn terwij l die van de man meer verbaal (rationeel) zou zijn. Maar - zo relati veert zij dit
onderschcid - gevoelsbevestig ing is zowel voor de man als voor de vrouw van groot bela ng '6 ;
"( .... )wat zij (Ices: de cl iënt, nv h) verla ngt, en wat zij behoeft, zijn tactiele uiti ngen, die ui t echte
liefde voortkomen ( .... ) zij moeten voelen, dat zij geaccepteerd worden ( .... )." De cliënt vraagt
dus a. gevoe lsbevestigi ng door ge nege nheid en sympat hi e te to nen . Daarbij is bekwaamheid en
deskundigheid van sec un dair belang omdat dal niet zozeer appclleert aan het gevoel van dc cliënt
maar meer aan het verstand. De hu lpve rlener -to t wie de cliënt zich als een kind verhoud l- zal met
inachtnem ing van de ve rhoud ingen, werkelijk sy mpathie (geduld, hartel ij kheid, meeleven en
toewij ding) moeten to nen voor de hul pv rager. Maar de vo lwasse n eli ënt hee ft niet genoeg aan
gevoe\sbevestiging allee n, die heeft ook b. de goedkeuring nod ig van de therapeut. Terruwe noemt
dat laatste de bevestiging vall de persooll. 17 De gevoelsbevestiging en de persoonsbevestiging
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vo rmen het fundament van de psychi sche ui tgroei die overee nkomstig de natu urlij k groei l a zich
fasegew ijs en in ge leidelijkheid zal moeten gaan voltrekken. De therapie van de frustratieneurose
komt er in de woorden van A.W. Mante op neer dat "de therapeut de patiënt alsnog die waa rdering en zorg, liefde en tederhei d schenkt, die deze in zijn jeugd heeft moeten ontberen, zodat
zij n gevoe lsleven zich alsnog ontp loo it. Dil schenken va n waardering aan de ander, waardoor d ie
ander voe lt en weet geaccepteerd te zijn zoa ls hij is en goed te zijn zoa ls hij is, geeft hem oo k
ze lfrespect en gevoel van eigenwaarde. Hij wordt als het ware aangemoed igd

0 111

de in hem

slui merende mogel ijkheden tot werkelij kheid te laten worden en daannedc wordt hij ' bevestigd'
În zijn "zijn'."!'i

Wat als de mens niet bevestigd is?
Als de mens niet bevestigd is, blijft hij volgens Terruwe, altijd en noodzake lijk, ze lfs lot op hoge
leeftijd, nog sireven naa r bevesti gi ng. Ter compensatie van een gebrek aan be vesti ging door een
ander, kan hij zichze lf bevesti gen. Dat kan iemand doen door zic hzelf ten opzic hte van ee n ander
'groot' te maken. Imageb uildi ng, stahlsverwervi ng, carrièredwang, naijver, betutteling,
overbezorgd heid, ac hterdoc ht en g ierigheid zijn daar re latief onschul dige voorbee lden van. Maar
pogin gen tot zelfbevestiging kunnen ook direct ten koste gaan va n anderen. Leedvermaak, rodde l,
inti midatie, vandalisme, ongewenste int imiteiten, verkrachting en ze lfs doods lag zij n volgens
Terruwe eigenlijk ernstige pogingen tot ze lfbevest i~lg . "O In het lic ht van bovens taande is
zelfbeves tiging voor Terruwe daarom de grootste utop ie die er in het leven bestaat. 21
Ze lfbevestigi ng in deze betekeni s, beschad igt niet all ee n de ander maar het ontkent tevens de
goedhe id en ze lfs het bestaansrec ht van de ande r. Iedere pogi ng om de ander niet te willen zien,
niet Ic willen kennen is een ontkenning van de ander. Het is de ander van je afstoten en is daanllee
een vorm van po larisatie, een verw ijderi ng, die de ontmoet ing en daarmee dc kans op bevestiging
onmoge lijk maakt.

Wat is ie ma nd ' bevest ige n'?
In ' Bevestigend samenleve n' zegt Dr. l. Verhack dat bevesti gen op de ee rste plaats een 'laten-zijn'
is.!! Het gaat hem dus om een attitude die ruimte biedt voor de eigenheid van de ander. Te rruwe
geeft daarvan een mooi voorbeeld in "Geef mij je hand':
"De man verte lde mij dal hij ecns als kind op straat speelde en in een gevecht moel een grote re
jongen ges lagen en verslagen werd . Zijn moeder had door het raam kijkend all es zien gebeu ren.
Hui lend en schreeuwend was hij naar binnen gekol11en en min uten lang vulde hij het huis met zijn
gesn ik. Zijn moeder bleef rustig in de kamer doorwcrken. Er kwam geen woord van haar naar hem
dat verwijt was of vermani ng; ni et 'dat hij ook ni el spelen moest met zoveel oudere jongens'; niet
'dat hij ook niet luisteren wilde als zijn vader hem dat zei'; geen bevel tot st il-zij n nadat het hui lcn
lang ge noeg ged uurd had. En eindel ij k, na vele mi nuten, sp rak ze de woorden d ie de jongen nooit
mee r vergat in zijn leven en die hem de liefde van zijn moeder zo onweerstaanbaa r nabij gebracht

•

hadd en. Ze ze i: '" Heb je verdrie t, Keesje?"21
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Maar di t ' laten-zijn' heeft nog meer in zic h dan dit voorbee ld duidelijk maake Het is meer dan een

gedogen, meer dan een dulden, meer dan een toelaten. Bevestige n is vo lgens Verhack ook de
andere mens als een 'j ij' verwe lkomen en opnemen in onze intersubjectieve leefwereld en
ont moetingsruimte.
In een boodschap die zij uitspreekt op zondag 21 januari 1973 voor de KRO radio zegt Terruwe
het zelf zo: "Bevesti ging wil zeggen: J ij mag zijn wie je bent - en zoa ls je bent - met fouten en
geb reken -

0/11

te kU1/nen worden, die je in aanleg bent, maar zoals je je nog niet kun t vertonen -

en je mag hel worden op jouw wijze en in jouw uur (leestekens redactie rad ioprogramma
Kruispu nt, curs ivering 11vh),"24 Bevestiging is dus volgens Terruwe een onthulling van het wezen
van de ander zodat hij kan gaan worden wie hij in potentie al is. Voor deze onthull ing en voor dil
wordingsproces is ruimte nod ig. Verhack: "Daartoe moet diegene die bevestigt ook in zichzelf iets
ocpellen, missc hien zelfs prijsgeven, om in zichze lf de rui mte voor de ander te ku nnen maken."
Als ik va nui t die openheid de ander aan zichzelf bekend maak als zijnde 'goed 'wo rdt ik
onvermijdelij k eveneens ze lf aan de ander onthuld als goed. Er is in de bevestigi ng dan ook sprake
va n een wederzijdse goed hei dsonthull ing tusse n

mensen. ~~

Deze wederkerigheid gaat zover dat

Terruwe, met betrekki ng tot de bcvestiging, spreekt ovcr "de ander on losmakelij k aan mij binden"
of "de ander onlosmakelijk vastmaken aan onszelf'. Het gaat hierbij echter we l om een bindi ng
zonder angst en dwang. Ik zo u willen zeggen: een bind ing in 'weerho udende liefde'o mdat Terruwe
in de spanning van deze uitdrukki ng adequaa t de afstand schetst tussen binding en het gewenste
behoud va n ieders eigenheid. Wee rhoudende liefde is volge ns haar namelijk; liefde of bevestiging
die toegesneden is op de ontvanger. Zo is de int entional itei t van de liefde va n een o uder voor zijn
kind anders dan de intent ionali teit van de liefde van d iezelfde ouder voor zijn partner. Zoals
Terruwc het formuleert: ", .. als de liefde om de een of andere reden niet ontvangen kan worden, is
het de hoogste

VO nll

van liefdc, deze liefde nict te laten ui tvloeien. Dit is di kwij ls de liefde op haa r

tederst; zij respecteert de ander in zij n niet-zij n en in z ijn niet-kunnen", 2I' Met andere woorden:
iemand bevestigen is geen pose of een truc. Bevestigen is de ander persoonlij k in zij n 'zijn en nietzijn ' cn in zijn 'worden en niet-ku nncn' dienen. Bevestiging vraagt

0111

een persoonlijk engagement.

Hoe vindt ' bevestig in g' plaats?21

We zagen reeds eerder dat ook Terruwe ervan ui tgaat dat de mens van nat ure behoefte hceft aan
contact met andere mensen. Deze behoefte wordt volgens haar gevoed door een gevoe l wat hem
vraagt voor de ander(en) 'een goed' te zijn en

0 111

evenee ns als een goed mens erkend te ku nn en

worden. Vanuit deze behoefte beweegt de mens zich naar de andere.
Indie n d iezelfde mens geconstitueerd is met de moge lijkheid tot het aangaan van gevoelscon tacte n
ka n hij een ander mens met onbaatzuchtige open heid tegemoet treden. Indien hij daarbij de ande r
als 'goed ' herkent, wat een zekere mate va n zelfoverstijging vraagt, en de ander deze herkenning
opmerkt én ontvangen

w iF~,

kan een se nsa ti e van wel behagen in beiden lichamelij k voe lbaar

worden. Deze lichamelijke sensatie maakl het mel/sel/ mogelijk de bevestiging van eel/ Glider te

leren herkennen. Bevestiging is dus lichamel ijk kenbaar. Deze ervaring maa kt de receptor bewust
van zijn eigenwaarde waardoor het we lbehagen in zichzelf verde r ve rsterkt wordt. Als de rece pto r
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zich vervolgens niet afsluit maar zich open blijft stellen, za l zijn gevoel, op zijn beurt, naar de

ander toe merkbaar zijn. Indien de primaire factor zich daarvoor ontvankelijk toont is er sp rake
van een wederkerig gevoelscontact en daarmee van wederzijdse bevestiging.
Bevestiging en zingeving

Wanneer de bevestiging mensen voor het aangaan van contacten ontsluit (opent) dan is de mens
naamlate hij ze lf meer ontsloten raakt ook in staat anderen te onts lu iten en is hij in staat om zinen waa rde-onthullend op te kunnen treden. "Dit", zegt Terruwe, " is nu waar-mense lij k
functio neren - en het ge lukki g zijn."29 Bevestigen en bevestigd worden is in deze opvatting, dus
ccht mens-zijn en tegelijkertijd gelukkig zijn. Bevestigen en bevestigd worden geeft zin aan het
leven omdat, zoa ls reeds opgemerkt is, de ervaring van wederkerigheid de vervu lling is van de
"meest fu ndamentele behoefte die de mens kent". Iedere keer wanneer het zich voordoet za l deze
zinervarin g, volgens Terruwe, iets bijdragen aan de vol heid van het bestaan, aan cen gevoel van
zekerheid en aa n de ervaring van de eigen waa rdigheid. Door de verandering in het beleven van
het "cigcn zijn ' verandert ook het leven van hel andere ZijII. Terruwe: "i n dat gevoel van
eigenwaarde, dat mij geschonken is, is het mij mogelijk de dingen van de wereld te onderkennen,
niet alleen als goed in zic h, maar als goed voor mij, ( .... ), en al s zodanig mijzelf te beleven aan de
wereld der dingen: het brengt mij tot een ' in de wereld zijn '."J(l Psychisc he menswording heeft dus
kennelijk ook consequemies vOQr de positie va n waaruit het leven beschouwd gaat worden. Het
brengt de mens, vo lgens Terruwe, van een 'kennelldzichzelfaamreJTell in de were ld' tot een
'yoelendz ichze lflhuisyoelen in de wereld '.J' Anders gezegd: het brengt de men s vanuit

'enopdewe reldz ij n' tol 'ecn in de wereld zijn '.

[

Juist troost moet bij uitstek bevestiging inhouden,
]
wil troost verlossen, verruimen en verblijden. (Terruwe)

Bevestiging en raadswerk

De bevestigingsthcorie is ontstaan uit Terruwes inzicht dat de mens de ander nodi g heeft om
gelukkig tc kunnen wordcn. Bevestiging is binnen haar theorie een adequate methode voor de
behandel ing van mensen die last hebben va n ce n frustraticn eurose. Tot zover heeft haar theori e een
psycho-therapeutisch belang. Deze waarde wordt echter overstegen door het belang van de
bevestiging al s fundamente le zijl1skwalileil voor het mens-zijn in heel zijn breedte en diepte. l2 Het
gaat Terruwe ni et alleen om de kwalitei t van de psycho-t herapi e; haar zorg en inspanningen
beogen ook de verbetering van de kwaliteit va n de me nse lijke omgang in het algemeen. Ik zou
willen zeggen: het gaat haar om de kwaliteit van leven. Het is vanwege deze waarde dat de
bevestigingstheorie, naar mijn mening, nict alleen binnen de psychotherapie of binnen
haptonomische begeleidi ng maar ook binnen het humani sti sch raadswerk serieuze aandacht
verdi ent. Ik vermoed namelijk dat de bevesti ging in het li cht van een zijns-kwaliteit ook bij
existentiële problematiek niet alleen een noodzakelijke basis-attitude is maar we llicht ook een
goede methode is voor hulp bij levensvragen.
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Basis als taakstelling

Zoals we gezien hebben veronderstelt Terruwe dat de bevestiging van het gevoel en van de
pe rsoo n een facilitatie ka n zijn van een open bestaanswij ze. Bevestiging geeft dus toegang tot een
ruimere belevi ngswereld. De ruimte di e aldus ontstaat is het begin van de ' psychische

menswording'die zich fasegew ijs zal kunnen ontwikkelen tot een 'psychische volwassenheid ' di e
gekenmerkt wordt door een volwassen, onbaatzuchtige liefde die vreugde biedt en een zich
welbevi nden in de wereld. 1J ' Toepassing' van de bevestiging heeft dus volgens Terruwe een
'mi mere belevingswcreld'en een 'zich welbevinden' lot gevolg. Ik merk op dat deze 'effecten '
grote overeenkomsten vertonen met respec tievelijk de 'verruiming' en de 'verlichting' die mr. dr.
A.A.M. l ama aanduidt als taakstelling voor het Human istisch Raadswerk. H Ik meen, onder
verwijzing naar en met instemming van zijn taakstell ing, dat de ' bevestigi ng' dan ook al s genera le
taak stellin g van het Humanisti sch Raadswerk opgevat zou kunnen worden.
Bevestiging: attitude en methode

Bevestiging is geen techniek. Bevestigen impliceert een persoonlijke betrokkenheid op en met de
ander waarbij ruimte vrijkomt voor een wederzijdse goedheidsonthu ll ing. Bevestiging als melhode
blijft daarmee beperkt tot de wil 0 111 de ander te leren kennen. Maar de attitude
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de ander te

wi ll en kennen is wel icdcre keer noodzakelijk voor dc facilitati e van een gevoelscontact.
Bevestiging is daarmee onvermijdelijk attitude en methode.
Beperking en aanmoediging

Het effect van de facilitatie en het verloop van het contact zullen in belangrijke mate bepaal d
worden door de c liënt; tot hoever de cliënt zich wil laten kennen en door zijn behoefte aan
bevestiging. Vanwege de wederke righeid va n het bevestigend contact zal dat eveneens ge lden voor
degene die bijstand verstrekt. Ook het "niet-kunnen' van de raads man limiteert de reikwijdte van
de bijstand. Het tekent de kwaliteit va n de hulpverlener als hij in het contact met de ander z ich
bewust wil worden van, en emstig rekeni ng houdt met zijn beperking(en). Ande rszins mag de
hulpverlener door de wederkerigheid van de bevestiging, erop vertrouwen dat de bevestiging niet
alleen bij za l dragen aan de ontwikkeling van de cliën t maar ook zal bijdragen aan de
ontwikkeling van hemze lf. Daardoor kan elk bevesti gend contact een zinvolle stimu lan s zijn voor
de ontwikkeling van desk/lndigheid en persoonlijkheid van raadsma n en raadsvro uw.
Tenslotte

Tijdens de periode waa rin ik bezig was met het schrij ven van dit paper zond de IKON-te levisie
een docume nta ire uit over Ulrike Me inhof, voormalig lid van de gevreesde Rote Annee FraktioIl.
In hel schrille contrast tussen haar ideo logie en de ideologie zoals di e mij van Terruwe bekend
geworden was, kwa m ik tot het beser dat de conseq uenties van een me ns-maatschappe lijk
engagement radicaa l kunnen divergeren. Daar waa r Me inhor haar betrokken heid met de
onderdmkten vertaalt in een gewelddadige aanval op de manco 's van het nuttigh eidsstreven zoa ls
zich dat nadrukkelijk manifesteerde in de wederopbouw van de voormalige Bondsrepubliek
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Duitsland , wijst Tcrruwe ons op de mogelijkheid
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het goede. wat in potentie in ieder mens

aanwezig is, te faciliteren. Daar waar Meinhof ernst ig teleurgesteld raakt in de liefde en haar hoop
nog slechts tot uitd rukking kan brengen in eell rechtstreekse agressie tegen de expo nenten van de
maatschappelijke repressie, houdt Terruwe ons voor dat de lie fde waard is in de hoop op een
betere toekomst.
[ Alles van waarde is weerloos ]
(Lucebert)
Hoewel ik me in belangrijke mate ka n verplaat sen in de frustraties van Me inhof ( de va lkui l van
elk engagement) kies ik - als ik te kiezen heb - toch voor het liefdevo ll e optimisme van Temlwe
omdat ik niet kan geloven in een humancre wereld al s die doo r gewe ld tot stand gebracht zou
moeten wordcn. Bij Mein hof werd haa r keuze bepaald door de tegenstell ing; een deel te zijn van
het probleem of een deel te zijn van de oplossing. Ik meen dat als je gcweld kiest al s middel tot
oploss ing je tcze lfdertijd een em stig prob leem creëert. Beler is het, vo lgens mij, te kiezen voo r de
weerhoudcnde liefde, laten we zeggen; voor de kunst van de onbaatzuchtige liefde, wa nt ik ge loof
dat uitei ndel ijk s lechts onbaatzuchtigheid dat kan laten bestaa n wat waarde heeft.
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33. Onbaatzuchtig geven en ontvangen is het geven en ontvangen zonder dat daar wal tegenover moct komen Ie staan. Met
andere woorden dat is iemand iets schenken zonder op een tegcngif't te hopen of dat is van iemand iels ontvangen
zonder bij zidlZclf de behoefte te voelen opkomen een tege nprestatie te mocten leveren
Onbaatzuchtig ontvangen druk t. volgens Terruwe. een grotere geopendhcid uil dali onbn<ltzuchlig geven. Onbaatzuchtig
omvangen vereist dan ook. volgens haar, een dieper menselijk gerijpt zijn (Zie 2, blz. 19).
34. Uit mijn Collcgediet,lat: gemaakt op 28 mei 1997. College in het kader van de cursus Systeem en Zorg deel [] gehouden
door hoofdocent Praktische humani stiek. mr. dr. A.A.M. Joma.

Overige geraadpleegde literatuur:

Grondbeginselen van Levenskunst. Dr. A.A.A. Terruwe, 1968
Dr. A. Teml\ve en Het Menselijk Geluk, tekst van een KRO-Iclcvisieprogrumma gemaakl door Willibrord Frequin,
uitgezonden op I 8 mci 1971.
De Liefde Bouwt een Woning, Dr. A.A.A. Terruwe, Romen. Rocnnond. 1972

Naschrift Redactie:

"Met weerhoudende lie fde" is een paper van Nieo van Hal uit 1997 ter afsluiting v:m hel sludieonderdeel Systeem en
Zorg II van de Universiteit voor Human ist iek. Het werd eerder gepubliceerd in AB RI - Tijdsehrif1 voor bevestigend
samenleven. dr.A.Terruwe Stichting. oktober 1999. Dit is een herpublicatie mCltocstemming van de auteur. gezien het
belang voor haptonomisch geschoolde lezers.
Bij de inleidende opmerkingen in ABRI (p.l) schrijft mevrouw van Breemcn: "Zijn studie oOgstIe hoge waardering van
dr. Anna Temlwe ' Hij maakt geen foulen: hij laat Illij in mijn wailTde en ric ht zich op de waarheid over de mens' ".
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academie~
De Academie voor Haptonomie is een erkend
opleidingsinstituut met een gevarieerd aanbod aan
opleidingen en cursussen op het gebied van
HAPTONOMIE

Aanbod opleidingen (deeltijd)
• Basisopleiding in de Haptonomie (tweejarig)
• Opleiding in de Haptotherapie (vierjarig)
• Open Leergang Communicatie (eenjarig)
• Opleiding Tillen en Verplaatsen (eenjarig)
Overig
• Introductie cursussen
• Deskundigheidsbevordering
• Nascholing
OPEN DAG: ZATERDAG 5 APRIL 2003
Kijk voor meer informatie op: www.haptonomie.nl
Of vraag de gratis informatiegids aan: 0343-515178
Per e-mail: info@haptonomie.nl
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Het besluit dat het genoeg is,
is een heilig besluit
Schrijver/tekenaar Marten Toonder:

Auteur: Hans van Dam
Ethicus, verpleegkundige,

Met we/wil/ende toestemming overgenomen uit Relevant, tijdschrift van

docent neurologie. redactie

de Neder/andse Vereniging voor Vrijwillige furhanasie (NWf) te Amsterdam

';d Rele.ant.

AI bij zijn leven is duidelijk dat Marten Toonder (90) in zijn schepping van Olie B. Bommel en diens

trouwe metgezel Tom Poes. zijn dood royaal zal overleven. Maar dat maakt voor hem het laatste
traject niet veel begaanbaarder. Na 35 jaar in Ierland gewoond te hebben. woont hij nu in een klein
tweekamerappartement in het Rosa Spierhuis in laren. Het leven laat hem geen andere keus.
Tweemaal is hij getrouwd. beide vrouwen zijn overleden. Ook zijn vier kinderen zijn hem ontvallen.
En langzaam maar zeker laat zijn lichaam hem ook in de steek. In een gesprek dat geen einde kent.
praat Marten Toonder over het leven, de geest. veroudering. onthechting, eenzaamheid en de
treuzelende dood. En over wat hij het meest vanzelfsprekend noemt: op een zelfgekozen moment
mogen sterven.

Boeddha zei: je moet onthechten. Ik heb dat altijd een hee l stren ge eis gevonden. Zo iets als: g ij
zult nict doden, hoewel dat laatste gemakke lijk er is. Met het oude r worden , ontdekte ik tot mij n
verbazing dat onthechting geen inspanning vraagt, maar va nzelf gaat. Je onth ec ht , punt. Je moet er
aan ge loven. Het gebeurt, of je het wilt of niet. In die zin moet je inderdaad onth ec ht en. Dat
gebe urt als je maar oud genoeg wordt. lk ervaa r dat dagelijks. Je daden , j e werk, je bezittingen, ze
doen er steeds m inder toe. Op een zeker moment zijn ze zelfs een sta in de weg en moetcn ze
letter lijk weg. Ze hebben hun tijd gehad. Tegelijkettijd is dit maar de hel ft van het verhaal. Want
die onthechting is onthcc hting aan stof, aan materie . En onthechti ng vi ndt plaats om vrijheid van
geest te krij gen. De geest heeft z' n tijd nooit gehad. Integendee l: de geest groeit zich vrij . Vrij van
materie. van stof, va n het li chaam waar de geest tij dens het leven aan is gebonden.

[

"Het zou heel gewoon moeten zijn dat de ene mens de ander]
het recht geeft om zichzelf het bittere einde te besparen".

Dit denken is bepaa ld niet eige n aan onze tijd. Alom is er verkrampte hechting aan stof. Aan geld,
ve rwo rven heden, prestaties, cu rri cu lum, bezit. En aan het lic haam. Men zou het li chaam wel
honderd o f dui zend jaar will en laten worden. Also f het stoffelijke all es is. Ik bepleit geen
ve rwaarl oz ing van het lichaam. maar onderstreep dat materie niet het he le bestaan is. AI het
stoffe lijke vergaat. Oo k wat zichze lf lang overl eeft: de Nachtwac ht van Rembrandt, een symfonie

19 - H APTONOMISCH CONTA.a - 14· JAARGANG - NUMMER 1 - MAART 2003

H
W Ca
im rc
La hie
um f
an
s

van Beethoven, het werk van Kafka. Maar ni ct dc geest. Geest is: wat iemand o f iets zegt,
ui tdrukt, overbrengt. Ook de woorden die nu hier staan. Omdat mcnsen die inhoud doorgeven.

Ongeweten meestal, maar daarom mi ssc hi en des te krachtiger. Een verhaa l, een sc hi lderij, een
muziekstuk, een woord, een blik maakt een afdmk in de geest. En die afdruk doet iets met
mensen. Bij voorbeeld net een fractie anders kijken en daardoo r anders beslissen cn anders doen.
Hi erin wordt de wcreld een fractie anders. En met die fract ie als ge heel iets anders. Jets
menselijker of onmense lij ker, iets vreedzamer of vijandiger, iets leefbaarder of onleefbaarder.

Die tweedeling in stof en geest vind ik wezen lijk. Wij sc harrelen rond in een materiële were ld, die
hard en onbegrijpelijk is en die wij als de ware bescho uwen. In di e werkelijkheid ver liezen wij
dierbaren. Me nsen die je hebben aa ngezien met een blik voor de ee uwigheid. Zij worden
herinnering. Je mist hen vrese lijk, je ve rdere leven lang. In mijn geval met nadmk op lang.
Daar heb je weet van, omdat je hersens, je stof, je voortdurend doen herinnere n. Het all ee n zijn is
het probleem niet , maar de afwezigheid van men sen die je begrijpen; mensen die we in de
gauwigheid geestverwa nten hebben ge noemd. Die eenzaamheid ervaar ik dagelijks.
Een reeks mensen di e ik heb gekend zijn overleden. Sommi gen mi s ik ni et of ni et meer. Maar
anderen vergeet ik nooit. Wat ze hebben gezegd, gedaan en bedoeld, krijgt steeds meer betekeni s.

[

"Voor mij is de dood niet afschrikwekkend maar een natuurlijk]
sluitstuk van het leven. Hier loop onthechting op uit".

Hierin ervaa r ik di e and ere waarheid, namelijk dat het feil dat iemand er niet meer is, niet de
laatste waarheid is. Want het leven met die ander heeft ons mede gemaakt tot wie we zijn. Onze
geest heeft er iets van opgestoken. In posi tieve en negat ieve zin. En dát heeft bl ij vende waarde, die
zich uitdrukt in wat je tijdens je le ven doet en laat, in wat je als taak ziet. En nu kom ik bij de
dood. Want di e taak kan vo ltoo id zij n. Er is gedaa n wat moest worden gedaan. De geest - je
"zeJr'- is niet meer gebonden aan de taak waar het li chaam voor nodig was en maakt zich los.
Onthechti ng dus. En in dc vrijheid tot sterven d ie dan ontstaat, kan het stoffelijke leven te lang
gaa n dure n.
Da t is precies wat ik ervaar. Mijn leven is vo ltooid. Ook al sc hrij f is nog aan een boek. Ik heb
gedaa n wat ik wild e doen. Ik heb op mijn manier geprobeerd om in mijn leven en werk iets bij te
drage n aan een leefbaarder wereld. Mijn voetafd rukke n staan in mijn ve rhal en. De opdracht di e ik
voo r mezelf heb gezien, is klaar. Toch ben ik hier nog en daL moet een misverstand zijn . Ik ben
negentig en bezig om tot sto f te vergaan. Ik ben mijn werk voorbij en al mijn d ierbaren zijn mij
voorgegaan. Zeker, ik heb kleinkinderen. Het contact met hen is goed, maar hun wereld is de
mijne niet. De cirkel is al lang rond en het ergert me dat de conseq uentie hi erva n uitblijft. De dood
komt , ik weet het, maar ik vind wel dat die erg lang treuzelt.
Godsd ienst ige verha len hebben om de dood een web van angst geweven. Die ve rhalen hebben op
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mij geen vat. Ze zouden dat hebben als er na de dood een hel was, o f een hemel en ik weet eerlijk

gezegd niet wat erger is. Voor mij is de dood niet afsc hri kwekkend. maar een natuurlijk s luitstu k
van hel leven. Hier loopt ont hechting op uit. Veroudering is onthechting. En onthec hting is
sterve n. En sterven doe je ze lf. Sterve n is een act, een daad. Daarom is het pleidooi va n Huib
Drion om oud e mensen het recht te geven te beschikken over een midde l om op een zelfgekozen
1110ment te ste rven, veel meer dan een mening. Hel is ee n poging om vrijhei d te geven aan de
geest. Dat is: die niet te binden waar die, onder dank voor bewezen dien sten , van ons storfelijk
bestaan losraakt. Een vrijheid dus waarin de dood een plaats krijgt, waarin de dood voor iemand
doodgewoon mag zijn. Een vrijheid waarin een mens moet kunnen zeggen dat het genoeg is en
daar consequenties aa n mag verbinden. Die vrijheid is cr nu niet.
Mensen kooien elkaar in geboden en verboden. Ze lfs. of sterker nog, juist in dit zo heel
persoonlijke, in dit meest eige ne: het sterven. Veertigers weten precies wat ik moet denken en
voora l dat ik moet leven. In hun verzet tegen wat "de pil van Drion" is gaan heten , zeggen mensen
dat daannec ouderen wo rden gem inacht. Maar precies die uitspraak is een minachting van
ouderen. Zij getuigt van niet luisteren en daarin van een gevaarlijk onbegrip. Hicr ligt de bedding
voor de moderne be voogding, uitmondend in "gij zult leven". Als di eze lfde veert igers werkelijk
zouden luisteren naar oude mensen, dan zouden de woorden hen in de keel blijven steken.
Gevangen in de verhalen van de angst blokkeren zij de natuurlijk e uitgang van het leven. Dat is
absurd en onverdraaglijk. Maar ook tragi sch: men keel1 zich tegen de mensen voor wie men zegt
op te komeJl. In dit klimaat is

~

de euthanasiewet ten spijt - in tien, vijftien jaar tijd een spro ng

achterwaarts gemaakt. Mijn broer had dubbele kanker: in de hersenen en in de longen. Op een dag
ging hij naar zijn hui sart s en zei dat het niet verder glng. Hij keerde hui swaarts mei een doosje
pillen waannee hij kon sterven. En zo gebeurde het vaker. Nu is het niet goed dal mensen in hun
sterven afhankelijk zijn va n helden die de moed hebben deze normal e hulp te geven. Die hulp
moet gewoon beschikbaar zijn, zoals Drion voorstaat.

"Mijn leven is voltooid. Ik heb gedaan wat ik wilde doen. ]
[ Toch ben ik hier nog en dat moet een misverstand zijn".

Het beschikken over een veilig dodelijk middel zou mij zeer geruststellen.
Nogmaal s, ik ben negenti g en bezig tot stofte vergaan. Mijn lichaam is bezig mij
lelijk in de sleek te laten. Een bitter einde gluurt om de hoek. In de onthechting aan materi e rijpt
de geest lOt de la atste onthec hting: Die va n het lichaam. In d ie eerbied iging is waa r we nu over
praten, het pleidooi van Drion, het minst belangrijke omdat dit het mcest voor de hand liggende is.
Het zou heel gewoon moeten zij n dat de enc mens de ander het recht geeft om zichze lf het bittere
einde te besparen. Dat betekent dat de middelen hiertoe beschikbaar moeten zijn . En dat de
gemeensc hap zo'n bes luit ook draagt, in die zin dat ik cr van op aan moet kunnen dat ik hulp krijg
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als zo' n middel onvoldoende werkt, bijvoorbeeld omdat het sterven alsnog een martelgang wordt
of ik ze lfs dreig te overleven in erbannelijke toestand. Met minder dan deze omkering kunncn we
nict toc. Het bes luit dat het genoeg is, is een Heili g Bes lui t, met hoofdletters. Als een mens zegt
dat het gcnoeg is, is het genoeg. Of het nu om ziekte of ouderdom gaat. Het gaat hier om hel
laatste en tegelijk meest eigene, tere, intieme besluit dat ee n mens kan nemen: dat over zijn
bloedeigen, materi ële leven. Vrijh eid te leven reikt tot in hel sterven. Mensen moelen elkaar het
licht in de ogen gunnen, ook als iemand de ogen voorgoed wi l sl uiten.

Hans van Dam

Nllschrift:
De redactie vroeg aan Frans Veldman naar zijn haptonomische visie betreffende bovenstaand
onderwerp. Uil Oms, Frankrijk ontvil/gen wij het volgende commentaar dat wij meI Frans '
toestemming publiceren:
"Harrelijk dank voor de loezending van hel artikel betreffende Marlen Toomlel: Zeer belangrijk.
Hel is een dusdanige persoonlijke gevoelsuiting, dat daal' niets aan toegevoegd behoort Ie wordell,
maal' die in Zijll geheel als =odallig dienl te worden gerespecteerd. Ik ac!lI hel dus /liel juisl hier
vanuil de haptonomie een beschouwing aan lOe te voegen.
MeI vriendelijke groeien.
Frans Veldman "
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" ..IK BEN THERAPEUT "
•

De druk om te automatiseren neemt steeds
meer toe: er worden steeds hogere eisen aan
uw administratie gesteld!

Fysiologie voor:
fysiotherapie
kinderlysiotherapie

manuele therapie

Het gaat hierbij om de facturering aan zorgverzekeraars, patiënten-

oefentherapie

administratie, beroepsinhoudelijke en financiële administratie ,

acupunctuur

Deze bedrijfsmatige kant is voor velen een opgave. De lorg voor
patiënten wordt als eerste beroepsmatig handelen gezien en de
daaruit voortvloeiende administratie gebeurt meestal in de vrijt= tijd.

homeopathie
podologie

Wij (LogicData) weten al meer dan twintig jaar om welke
administratieve taken het gaat en welke problemen daarbij om de
hoek komen kijken. AI die jaren hebben wij samen met uw collega's
aan de software van een geautomatiseerde administratie gesleuteld
en dat heeft geleid tot het meest doordachte pakket wat er te krijgen is. Het is bekend onder de naam "FysioLOCic".

logopedie

DiI,.._".,,,.,,.,,,,.,...,,,.

f!~""/JPIfid*f ""L."'"

Er wordt lette rl ijk elke werkdag aan FysioLogie gewerkt, zodat het
pakket volledig up-to-date blijft.
Het programma is daardoor z6 simpel en zó gebruiksvriendelijk
geworden dat er geen handboek of cursus voor nodig is om er mee
om te gaan.

ALS U TOCH MOET AUTOMATISEREN ...
HOUD HET DAN VOORAL SIMPEL

(en wees daarbij zuinig op uw vrije tijd!)
U kunt vrijblijvend een demonstratie aanvragen.
Uiteraard kunt u ook bellen voor meer informatie.

Aluminiumstraat 90
(Lansinghage)
2718 RA Zoetermeer
tel: 079 - 361 7690
fax : 079 - 361 82 95
website: www. logi cdata.nl
E-mai l: info@logicdata.nl

I~I ADVIES-'EN AUTr ~I..~r.)_(~I(:~~TA
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HAPTONOMIE BEHANDELBANKEN
Ontwikkeld in samenwerking
met de haptonoom. Compleet
geleverd met speciaal matras.
Oe uitvoeringen zijn:
Standaard uitvoering,
2-dlg verstelbaar 80 cm breed

Art nr. 1960

i~

€ 995.00

Electro Medico Nederland bv
Pro Marijkestraat 4 - 8
2404 BC Alphen a/d Rijn
Tel. 0172 - 47 50 41
Fax 0172 - 49 17 28
E-mail: info@electromedico.nl
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De vrouw bij de bron
Jacqueline Roelofs-v.d.Linden

Jij stelt een vraag aan mij
Aan wie geen mens iets vraagt.
Jij wendt je hoofd niet af,
Jij ziet mij staan.
Nu ik jouw dorst hier les,
Word ik opnieuw een mens.
Ik vind mijn leven weer;
Ik mag bestaan.

Jij richt jouw woord tot mij ,
Met wie geen mens meer praat.
Jij wendt je blik niet af,
Jij kijkt mij aan.
Nu jij mijn dorst begrijpt
Voel ik mij steeds meer mens.
Ik krijg mijn waarde weer:
Ik mag bestaan.

J ij wekt weer hoop in mij,
Wie alle hoop verging.
Jij laat een bron van kracht
In mij ontstaan.
Nu jij mijn dorst hier lest
Ben ik voor altijd mens.
Ik zie mijn toekomst weer:
Ik mag bestaan

25 - H APTQNOMIS( H CONTACT - 14· JAARGANG - NUM M ER 1 • MAART 2003

H
W Ca
im rc
La hie
um f
an
s

Over vrijheid van meningsuiting'
Drs. Mia F. W. van Luttervelt

Mia van Luttervelt is vrijgevestigd fysiotherapeut - haptonoom - filosoof te Den Haag. In 1997 is zij

aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam afgestudeerd met een scriptie "Bevestigend aanra ken een filosofisch onderzoek van de haptonomie,"

Wat waa r is, werke lijk waar. weel niemand. Dat geldt overal en dus ook binnen dc haptonomie.
Ee n pragmat isc h waarhcidscritcriuITI voor wetenschappe lijk onderzoek is het door Peirce
geformuleerde uitgangsp unt, 'waarheid is wat door eell ideale gemeenschap als zodanig wordt
opgevat'. In de gepopulari seerd e versie van James betekent het pragmatisme 'waar is, wat werkt',
Rui m een ee uw d aarvoor sc hreef Goct he "waar is, wat vruchtbaar is' , Wie bin nen de haptonomie
wil ontdekken wat waa r en van waarde is, za l zijn weg moeten vinden tu ssen enerzijds de terreur
van de co nsensus en de traditi e en anderzijds de baby lonisc he spraakverwarrin g si nds de
'sc heid ing der geesten'. Het vormen van een eigen oo rdee l is geen ee nvoudi ge zaak. Iedereen
heeft wel een gevoe l voor het wa re, het moo ie en het goede, maar bij enig dieper gesprek blijken
deze zaken toch n iet zo gemakke lij k een consensus Ol) te leveren als aanvanke lij k mi sschi en werd
gedacht. Het is goed va n tijd tot tij d over dit soort d ingen na te denken en gesprekken te voeren.
Men zou dit tiloso fi sche refl ex ie kunn en noemen. Va n groot be lang daarvoo r is ge legenheid èn
vrijheid va n meni ngs uiting en verslag legging va n erva ringe n en opvattingen. Vooral voor het
sc hriftelijk openbaar maken van ervaringen en opvattingen wil dit tijd schrift ruim te bieden in de
hoop dat het als platfo nn bevruc htend za l we rken op de ontwikke ling va n de hapto nom ie, d ie ons
all en ter harte gaat.

Om het be lang van vrij heid van meningsuiti ng te bek lemtonen volgt bi er een fragment uit het boek
On Liberty ( 1859) van de 'philosophieal radi eal' John Stu"rt Mil! ( 1806 - 1873).
" Ik geef toe dat de neigi ng van alle opvattingen om sektarisc h te wo rden ni et genezen word t door
een zo vrij moge lijke d isc uss ie, maar vaak daardoor ve rsterkt wordt en vererge rd , zodat de
waarheid die gczien had behoren te worden en d ie niet herke nd werd, des te heftiger verworpen
werd doordat ze werd uitgeroepen door personen di e beschouwd werden als elkaars tegenstanders.
Maar het is ni et op de hartstochte lij ke aanhanger, maar op de ka lme en meer belangeloze
toeschouwer, dat het botsen va n me nin gen zijn heil zame effect heeft. Niet het gewe lddadi ge
confl ict tu ssen delen van de waarheid, maar het stil zw ij gend onderdmkken van de helft erv an, is
het kwaad dat te duchten va ll; er is alt ijd hoop zo lang er mensen gedwongen wo rden naar be ide
zijden te lui steren; juist wanneer ze slec hts aandacht aan één kant geven, ve rharden dwa lingen en
vergissingen in vooroorde len en de waarheid houdt op de werking van waarheid te hebben doordat
ze overdreven wordt tot leugen. En aangezien maar we inig geestelij ke gaven nog ze ldzamer zij n
dan het vermogen om een verstand ig oordee l te ve llen over twee kan ten van een probl eem, terwij l
slec hts éé n daarvan door een advocaat wordt vertegenwoord igd, heeft de waarheid geen kans
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zolang niet elk aspect, elke opvatt ing die een deel van de waarheid belichaamt, advocaten vindt en
bovendien op zo'n manier wordt verdedigd dat men cr naar luistert.
We hebben nu de noodzaa k erkend voor het geestelijk welzijn van de waarheid (waarvan elk ander
welzijn afllankelijk is) va n vrij heid van meningsuiting, op vier duidelijke gronden, die we nu kort
zullen samenvatten:
Ten eerste, als enige men ing tot zwijgen wordt gebracht, dan zo u di e mening, want dat kunnen wc
tenminste zeker weten, waar kunnen zijn. Wanneer we dit ontkennen dan matigen wij ons aan dat
we onfeilbaar zijn.
Ten tweede, hoewel de tot zw ijgen gebrachte mening een onjuiste kan zijn dan toch zou deze een
element van de waarheid kunnen bevatten, zoa ls erg vaak voorkomt; aangezien de algeme ne of
gangbare opinie over en ig onderwerp zelden of nooit de gehele waarheid is, dan is het slechts door
het botsen van menin gen dat het resterend e deel van de waarheid enige kans heeft naar voren
gebracht te worden.
Ten derde, ze lfs als de heersende opin ie niet alleen waa r is, maar de gehe le waarheid bevat, tenzij
deze ern stig getoetst en krac htig betwist wordt, zal zij, door de meesten va n diegenen die haar
ontvangen, gehouden worden op de wijze waarop zij een vooroordeel koesteren, met weinig
begrip en gevoel voor rationele gronden.
Want bovendien za l, als vierde, de betekenis van een leerstelling ze lf het gevaar lopen verl oren te
gaan of zwakker te worden en haar noodzakelij ke uitwerking op hel karakter en het ged rag
verliezen: het dogma wordt niet meer dan een fonne le erkenn ing, die tot het goede ni ets bijdraagt,
maar die de weg verspert en de opkoms t verhindert van iedere oprechte en hartgrondige
ove rtuig ing, uit rede lijke overwegingen of uit persoonlijke onde rvindi ng".
Dit fragment is mij uit het hart gegrepen. Wie nog meer hierover w il lezen. leze het o rigineel of de
vertaling in de serie van uitgeverij Boom.

Vrijheid van meningsuiting is een kostbaar goed, dat wij in dit land maar al te gemakkelijk als
vanzelfsprekend veronderste llen. Maar al te vaa k worden niet - welkome opvattingen ongemerkt
ofzelfs hardhandig onder tafel geveegd. Niet all ee n de kracht van de argumen ten te lt, ook de
geloofwaardigheid van de brenge r en de sociale context waarin iets gezegd wordt. Soms is
opbouwende kritiek nodi g, soms keiharde afbraak van gebleken onj uistheden. Soms zacht, soms
hard. Deze feitelijke gang van zak en heeft ook gevo lgen voor de oordeelsvorming binnen de
Nederlandse Vereniging voor Haptonomie2 • Mogen polemieken in dit tijd sc hrift en hoe netjes
moeten di e dan zijn? Wie bepaalt of wat iemand in dit blad sc hrijft klinkk lare haptonomische
ol1zi n is en op grond waarvan mag dat nog wel of niet gezegd worden?
Wie weel wat het betekent om haptonom isch om te gaan met de vrijheid van meningsui tin g mag
het zeggen ...
I. Dit artiket is een herdruk uil Haptonomisch Contact. Ic jaargang, nr l. dec. 1989.
2. De NVH werd in 2001 opgeheven. red.
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Van: Er is ... naar: Er zijn
Wim Laumans

Ik ben manisch depressief
AAN HEN DIE MIJ VEROORDELEN,
Deze kop alleen maakt mij angstig. De reikwijdte ervan neemt ieder voor zich maar. Echter
de persoon, familie en aanhang kennen de diepe ellende van deze ziekte. Ik word haast zestig
en hoop nog zo'n tien jaar te leven - gewoon, dat zou een geschenk uit de hemel zijn. Dit

overwegend is ook een goede aanleiding om eens terug te kijken.

Nu: ik heb zelfs geen huis meer. Ik heb namelijk een palmhaantje in de elektrische oven
gedaan, dat bleek chemisch te zijn in plaats van brooddeeg. Grote roetwolken verspreidden
zich. De gevolgen: het appartement zat onder het roet, er was waterschade, de politie kwam
en vervolgens de ziekenauto.
Ik ben geen gewone patiënt. Manisch depressief: dus de crisisdienst stond me al in de hal
"op te wachten". Het ziekenhuis. Ik ben half psychotisch. Bij de inbewaringstelling ben ik
nauwelijks bij mijn positieven en vertel over vieze rook , terwijl ik word beschuldigd van
barbecue te hebben aangestoken in het zijkamertje. Ik ken nauwelijks nog het verschil
tussen "Dichtung" und "Wahrheit".
Dan volgt automatisch het Gekkenhuis. Gesloten afdeling, isoleercel in en uit. Ik
overschreeuw me als "een gek" om staande te blijven. Tijd valt weg. Ik roep gelijk een kind
om mijn moeder. En de kinderen? Die zijn dot "gekke" gedrag al jaren zat en hebben
afgehaakt. Ze hebben genoeg geleden. Hun moeder is een sta in de weg. Opsluiten die
handel (zei vroeger hun vader die een rechter is). Dan volgt automatisch een Rechterlijke
Machtiging. Voor de rest van mijn leven ben ik een gestoorde misdadiger (zes maanden
minimaal) en de advocaat zweeg in alle talen. AI drie maanden wordt dit leven hier voor
mij bepaald, heb nauwelijks kleren en zelfs de zon niet gezien. Tot genoegdoening van ieder

zal ik verder hier permanent moeten wonen, Noch mijn kinderen of poesjes of mijn spullen
terugzien. Er staat nergens een verhuiswagen ,
Jaren heb ik me met hulp van vrienden kunnen redden. Finito. Polio, spina bifida, dubbele
hernia, manisch depressief. "Ik heb een zieke moeder gehad, ik wil geen zieke vrouw," hoor ik
mijn ex zeggen,
Over mijn kinderen kan ik alleen maar huilen. Och ja, ik word zestig en droom van vrede .

Ik ben in het paradijs geboren en leef nu in de hel. (L'enfer, c'est I'autre, de hel is de ander).
Ik besta namelijk nog. Ik verlang zo naar huis.
Om redenen van privacy blijft de schrijfster anoniem, naam en adres zijn bij de redac tie beken d.
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Er is ... , is de werkelijkheid die de joodse filosoof levinas en velen met hem ervaren hebben in het

concentratiekamp in de Tweede Wereldoorlog. De werkelijkheid van geen zeggenschap hebben
over het eigen bestaan. De werkelijkheid van geen perspectief hebben, van zinloosheid, van
wanhoop, van geleefd worden, van overgeleverd zijn, van geen afstand ... ; geen afstand waardoor
je er niets over kunt zeggen, niet over kunt praten, omdat het ervaren er eerder is dan het
verwoorden.

Van ee n oude sc hool vriendin kreeg ik nevenstaande brief, ("Aan hen die wij veroordelen") een in
bewaringstelling, haar persoon lijke concentrati ekamp (zie pagina hiernaast).
Meer dan veertig jaar zit er tussen. Ik heb haar opgezocht en we hebben elkanders hand
vastgehouden en veerti g jaar vielen zo weg.
Op het moment, dat ik dacht: "Nu ga ik weer naar hui s," sprak zij: "Ga nu maar weer naar hui s."
Het was goed ..... en helpen kan ik haar nict.
We waren ki nderen en voe lden ons bij elkaar op ons gemak.
We waren het ni ct eens met de vo lwassen wereld. Die wereld was naar ons gevoel niet goed. We
konden benoemen wat we niet goed vonden en hoe de wereld zou moetcn zijn : een ideale were ld,
een wereld van begrip en nlimte, een wereld waar je mocht zijn d ie je was, waar je je ni et hoefde
aan te passen aan voor ons gevoel belachelijke nomlen, waartegen je wel in verzet moest komen,
een verzet dat shlkliep op autoriteit. We voe lden ons ex istentiali sten, we lazen Sartre en vonden
dat in de vo lwassen were ld iedereen vui le handen had en dat de werkclijkheid van de
'vernielende' blik de enige werkelijkheid was.
Wij hadden een vriendsc hap met een con-sc ience, een

sa l11 e n ~ weten,

ccn gczamen lijk weten, ee n

ge-weten. Wat wc gemeen hadden was dat we het echte leven nog niet aan konden , dat we nog
ni et volwassen wuren en eigenlijk helemaal niet vo lwassen wildcn zijn. We wilden niet leven in
een wereld waarin je ban g moest zijn voor een ander en waarin de waarde die iemand had werd
afgemeten aan het ge ld dat hij had.
De grote mensenwereld vera fschuwden we. Die wereld vereiste ee n aanpassing die te ver g ing.
Hoe kan je vo lwassen worden in ecn wereld waarin je ni et de ruimte krijgt om van me ning te
versc hi ll en,

0 111

anders te denken?

In 1966 versc hijnt de Nederlandse vertalin g van ' Totalité ct Intini ' van Lev inas, waarin het
denkbeeld va n de totaliteit beschreven wordt, als zijnde de eenheid van denken van de gevestigde
orde en daannee het ontzeggen van het recht op een eigen mening, dus een wereld van aanpass in g,
van de red ucti e van het andere tot hetze lfdc.
Lev inas beschrijl1 dit in de tegenstelling van 'hetzelfde' en ' het andere ', waarbij 'dc wereld van
hetze lfdc' in ieder geva l het ni et kunnen uiten van de eigen mening inhoudt; bij het wel uiten va n
de eigen mening is het oorlog. Het is buigen of barsten. Een afwijkende men ing is offi ciee l ni et
toegestaan.
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Tegenover dit enkelvoudige, dit monisme, staat de meervoudigheid, het plural isme: er is ru imte

om een andere meni ng te hebben zonder dat dil ruzie betekent. In deze wereld is het boeiend om
van mening te verschi llen, omdat dit de uitdaging inhoudt om tol een gesprek te komen. Dan ga je
niet in gesprek om de ander toch te overtuigen van jouw gelijk (terugva l in monisme), maa r je gaat
in gespre k om te weten te komen hoe de ander tot zijn meni ng komt (pluralisme blijft). Dit is dus
de echte be langstell ing voor de ander.
In haptonom ische lermen zou dit betekenen dat inpassing inderdaad mogelij k is. Ik wil hiel111ee
schetsen hoe de wereld van oorl og, van aanpassing en van liqui dati e, overgaat in de wereld van
vrede, met ru imte voor hel anders denken, voor inpassing en voor de wereld van vrede.
Pas heel geleidelij k ontstond bij mij hel inzicht dat je als ki nd besmet benl met het denken van je
omgeving: je had niet door dal je van je omgeving precies hetzelfde verwachtte als wat d ie
omgeving van jou eiste. Je omgeving verwac htte van jou dat je je zou aanpassen, terwij l j ij dus
omgekeerd een aanpassing van de omgeving aan jou verwac htte. Je was zodoe nde ook ze lf in de
valku il van het tota li ta ire denken gestapt, je was het gevecht aangegaan en zat nu zelf met de
brokken van de oorlog.

En dan komt het moment dat je moet kiezen. Wordt tota le en absolute aanpass ing van je vere ist,
dan kun je tot de conclusie komen dat elke verdere aanpassing je existentië le dood betekent, dit
wil zeggen dood in de zin va n verl ies aan autonomie. Wanneer je dan toch voor het leven k iest en
de consequenties van die keuze accepteert, dan kan je dat soms ook hel fys ieke leven of je
geestelijke gezondheid kosten . Tijdens de opleiding haptonomie bij Frans Ve ldman werd dit door
Wi llem Poll mann-Warden ier ook wel de 'Bettelheimse keuze' ) genoemd.
Uiteindelijk groeit het besef dat wat je als kinderen onderl ing deed, namel ijk het creë ren van je
eige n we rkelijkhe id, dat dat je taak als vo lwassene is geworden, name lijk die dromen te gaan
verwerkelijken. Dat ' kiezen voor leven ' betekent ' kiezen voor vrede' en dat dat betekent datje een
nieuwe we rkelij kheid helpt creëren d ie je beamen kunt, waar je ac hter staat en waardoor tenminste
de moge lijkheid lol geluk openblij ft.
Mij n vroegere schoolvriendin is manisch-depressief geworden.
Ik heb geluk gehad. Ik leerde de haptonomi e kennen, ik leerde wat bevestiging was, ik las Anna
Terruwe, Ma rt in Buber en Emmanuel Lev inas.
Ik leerde dat het mogelijk was andere mensen in hun bestaan te bevestigen en hen zo het
vertrouwen en het zelfvertrouwen te geven dat mensen nodig hebben in hun psychische groei naar
volwassenheid. Van Frans Veldman leerde ik op we lke wijze aanrak ing hierbij nodig is,
bevest igend aanraken, hel essentiële kenmerk van de hapto nomie. "Je hoeft er alleen maar te zijn;'
zegt Willcm Pollmann. "Maar je moet er wél zijn, bet moet je wé l raken," zegt Levinas.
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Wij hielden elkanders hand vast en veertig jaar afwezigheid konden worden overbrugd.

En zo vi ndt de tran sformatie plaats van: er is .. naar: er zijn ...
Noten
I.

Totalité et lnfini (De totaliteit en het Oneindige - Essay ovcr de cxtcrioritcit) is hel hoofdwerk van Emmanuel

Levina~ ;

het houdt zich bezig met de vraag in hoeverre een ervaring van het andere or de uitwendigheid mogelijk is. zonder dat
deze door het subject (het bewustzijn. de existentie) wordt ingekapseld of geïnterioriseerd,
2.

Zie ook: Filosofie Magazine 1212, maart 2003. I let menselijk gcluul - de cthiek van Levinas. door Cocn Simon: ' Het
gelaat is een onmiddellijk appèl , een oproep 101 vrijheid',

3,

The informcd hean, Bnlllo Bettclheim, Penguin Book London 1986. Hel g:mt over de psychologische gevolgen van hel
leven onder extreme angst en terreur,

4.

Met dank aan Anneke en Mia voor hun welwillende aanvullingen.
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De hoofdschotel van dit boek is het presenteren
van de haptonomie als geheel van inzichten. Het
uiteindelijke doel is om de haptonomische inzichten
daadwe rkelijk toe te passen in uw praktijk van
zorg en hulpverlening. Een scala va n toepassingen
komt aan de orde, zoa ls de haptotherapie,
haptonomische begeleiding bij zwangerschap en
bevall ing en kinesionomie.
De auteur koos in dit boek voor een vijfdeling:
een oriënterend deel met theoretische achtergronden en uitg angspunten, de menselijke
lichamelijkheid, het menselijk gevoelsleven, het
hart van de haptonomie en tenslotte de toepasbaarheid en toepassingen van de haptonomie.
Dorus Gerritse gaf o.a. colleges in wijsgerige
antropo logie, heeft tientallen publicaties over
haptonomie op zijn naam staan en ga f samen
met haptotherapeut Ted Troost gastcolleges.
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JA, IK WORD ABONNEE

_____________________________ mN

Naam en voorletters
Straat en huisnummer _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __
Woonplaats

Postcode
E-mail

Handtekening

Studeert aan opleiding:

ja/nee korting

Het jaarabonnement geldt tot wederopzegging. Een jaarabonnement op
Haptonomisch Contact kost € 27,50 voor 4 nrs. Prijswijzigingen voorbehouden.

D

Het verschuldigde bedrag kan automatisch van mijn bank- of girorekening
worden afgeschreven: I

D

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Het verschuldigde bedrag wordt per omgaande overgemaakt op
bankrekeningnr. 62.92.88.194 t .n.v. Stichting Haptonomisch Contact te
Driebergen-Rijsenburg .

Na betaling ontvang ik als welkomstgeschenk de tekst van de lezing door
Mw. Willem Pollmann-Wardenier gehouden bij de opening van het academisch
jaar 2002/2003 van de Academie voor Haptonomie te Doorn .
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