H
W Ca
im rc
La hie
um f
an
s

"u
~

o
z
o

....

"z
....

"u
....
o

z

«
>

....

Q

r. 4 - 14' jaargang - December 2003

Haptonomie Congres vraagt om vervolg
Aanraking - de gevoelige filosofie van Levinas
Religie en Haptotherapie

( b......)

Congres 'The (non)expression of emotions'

H
W Ca
im rc
La hie
um f
an
s

ELECTRO

MEDICO

HAPTONOMIE BEHANDELBANKEN
Ontwikkeld in samenwerking
met de haptonoom Compleet
geleverd met speciaal matras.
De uitvoeringen zijn:

• •

Standaard uitvoering,

2-dlg verstelbaar 80 cm breed

Art. nr. 1960

€ 995.00

Electra Medica Nederland bv

Pro Marijkestraat 4 - 8
2404 BC Alphen aid Rijn
Tel. 0172 - 47 50 41
Fax 0172 - 49 17 28
E-mail: info@electromedico.nl

H
W Ca
im rc
La hie
um f
an
s

I

Inhoud

Nr. 4 - 14- jaargang - dece m ber 2003

Haptonomie Congres vraagt _________ Pagina 5
om vervolg ...
Mia van Luttervelt

Colofon ___________________ Pagina

5

Aanraking ______________ _ _ _ Pagina

6

De gevoelige filosofie van Levinas
Jan Kei}

Religie en Haptotherapie- - - -- - -- - -Pagina

15

Dorus Gerritse

Congres 'The (non)expression of - - - - -- - Pagina
emotions in health and disease'

18

Els Plooij

Uit de oude doos: ______________ Pagina
De houding van de vrouw tijdens
het baren - deel 1

28

(overgenomen uit 'Het hormoon')
Prof.Dr.H. Kirchhoff

Ingezonden brief- - - - - - - - - - - - -Marijn Benner

3 - H APTONOMISCH CONTAO - 14· JAARGANG - NUMMER 4 - DECEMBER 2003

Pagina

34

H
W Ca
im rc
La hie
um f
an
s

,
" ..IK BEN THERAPEUT "
•

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

Fysiologie voor:
fysiotherapie
kinderfysiotherapie

manuele therapie

Het gaat hierbij om de facturering aan zorgverzekeraars. patiënten~

oefentherapie

administratie. beroepsinhoudelijke en financiële administratie .

acupunctuur

D eze bedrijfsmatige kant is voor velen een opgave. De zorg voor

patiënten wordt als eerste beroepsmatig handelen gezien en de

homeopathie

daaruit voortVloeiende administratie gebeurt meestal in de vrije tijd.

podologie

Wij (LogicOata) weten al meer dan twintig jaar om welke
administntieve 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 "FysioLogie".

logopedie

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

ALS UTOCH 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 infonnatie.

Aluminiumstraat 90
fLansing hag e)
2718 RA Zoetermeer

te l: 079 - 361 76 90
fax: 079 - 361 8295
website: www.Jog icdata.nl
E ~ mail: info@logicdata.nl

r-l

UDIGiK DATA

. : ADVIES- EN AUTOMATISERINGSBUREAU B.V.
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Abonnementen administratie
Riet Salto
De Otter 29
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Geldzaken en advertenties
Inlichtingen & tarieven vla:
Lenl Gudde. tel. 0343 533091

leniguddeO hetnet.nl
Projectbegeleiding

Van der Veer,
Grafisch Intermediair, Blaricum

Prijs
Euro 27,50 per jrg. voor 4 nrs.
Inleverd atum kopij
14 februari 2004
losse nummers verkrijgbaar na
overmaking van E 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 lIdvertenties).
o Alle re<hten voorbehouden. Overname
van artikelen alleen na schriftelijke
toestemming. Bij plaatsing na
toestemming van de redacti e dient
Haptonomisch Contact te allen t ijde als
bron vermeld te worden.

Beste lezer,
Wij zijn zeer verheugd dat onverwacht veel mense n zich
hebben aangemeld als nieuwe abonnee van Haptonomisch
Contact. Dat gebeurd e op I novembe r tijdens het Landelijk
Haptonomie Congres 'Binnen handbereik ' in het
Co ngrescentrum te Ede. Met dit congres wilde de Academie
voor HapLOnomi e 'de versc hillende toepassingen van
haptonomie in kaart brengen'. Het werd een succesvo l en
goed verzo rgd congres met mim dri ehonderd deelnemers. De
vier inleidingen 's morgens werd en op knappe en hilarische
wijze aa n elkaar ges peeld door twee dames met piano, za ng.
tekst, mime en fan tas ierijke kledij, moo ie voorbeelden va n
'spelende mensen \ de haptonomische homo ludens, zoals al
vrocg zo 11100i bcsc hreven door Kiek Zeydner. 's Middags
moest gekozen worden tussen vijf workshops en vier
inleidingen van Opleidingen Haptonomie. Tijdens de pauzes
ko n ee n inronllatic ma rkt met tien stands worden bezocht, van
vereni gi ngen, opleid ingen, adv iseu rs, een nieuwe
behandelbank voo r haptono mie en ons eigen Haptonomisch
Contact, doo r de congresorganisati e met voo rl opig iets te veel
eer benoemd als ' vaktijdsch rift voor haptonomie'.
Het was bij mijn weten voor het eerst dat zoveel mensen van
zoveel versc hillende opleidingen en toepassingen van
haptonomie bijeen waren. Wij hebben er veel oude en nieuwe
lezers mogen begroeten en het weerzie n van oude bekenden
maakt zo'n co ngres tot een feestelijke gebeurtenis. Bestuur en
Redact ie va n de Sti chting Haptonomisch Contact hopen dat
een dergelijk congres een jaarlijks gebeuren mag worden in
de were ld van de hapton omi e. Het strookt met de bedoelingen
van dit tijdschri ft: mensen met belangstell ing voor
haptonomie met elkaar in contact brengen.
Mede door de co ntacten tijdens het cong res kun nen wij lJ een
moo i nummer aanbieden voor de donke re dagen ro nd Kerst.
We bopen dat II zich geraakt zult voe len. Als de ideeën en
idea len van Haptonomisch Contact ti aansp rekc n: support in
alle mogelijke vormen is nog steeds méér dan welkoll1. Wat
daeht 1I van kopij , foto 's, ingezonden brieven, tips,
sponsoring in de vonn van giften, advertenties en nieuwe
abo nnees?
Dank voor alle steun tol nu toe, en een wann en liefdevol
2004.

Mia van Lultervelt
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Aanraking

De gevoelige filosofie van Levinas
I
I
I
Dr. Jan Keij

Dr. Jan Keij is vrijgevestigd fi losoof en publicist. Hij promoveerde in 1992 op het werk van levinas.

Sindsdien geeft hij drukbezochte cursussen en schrijft hij boeken over levinas. ethiek,
hulpverlening en gezondheidszorg.
Corr.adres: De streek 68, 8245 fB Lelystad, tel. 0320 - 254251. f-mai!: j.keijl@chello.nl

Het harde diamant is niet ons thuis

maar het water; niet dat rust doch dat verglijdt.
Wij zijn de stroom, doch tegelijk de Griek
die zich in de rivier beziet.

Uit het gedicht: wij zijn de rivieren
Van: large Luis Sorges

Ik weel niet of de filoso fie van Lcvinas bekend is bij haptonomen. Zo nict, dan durr ik te s preken
van een belangrij k hiaat, vanwege het ont breken van een grondslag, een rundering van de
haptonomie als LOc h zijnde "de th eorie en de praktijk van de bevestigende aanraking en de
bevestigende ontmoeting i". Een leer du s waarbij temlen al s gevoe l, gevoe lsleven, aanraking,
contact. ec n ce ntrale rol spclcn.
Die fundering zal ik hier in grove lij ne n sche tsen. In dc uitleg va n een kernthema van
Levin as ' dcnkcn: de lichamelijkheid als ten diepste gevoeligheid, aanraking. De ideeën die ik dan
etaleer kunnen indrui sen tegen wat zelfs de hap tonomi sch gevo rmd e lezer gewend is te denken.
Temeer omdat ik in dit korte bestek verre va n uitputtend kan zijn in argumentatie, en dus wat dal
betren ge woonweg in gebreke blijf'. Ik doe daarom een dringend beroep op de Iczer om zijn
denkgewoontc n even opzij te zetten e n zic h open te ste lle n voor de meest creati eve, origine le en
ook di epzinnige gedacht en van de twintigste ee uw. De beloning is ee n bee ld van de raakbare
mens. voor w ie aanraking een le vensvoorwaarde is. Wie weet is dit beeld ee n verleiding tol
verdere verdiepin g en tot ve rder grond slageno nderzoek.
De mens als lichaam
De westerse c ultuur is doordrenkt Illet de filoso fie van Descart es. Hij beschouwde de men s al s
weze nlijk geest, dat wi l zeggen den ken. Die idee hee n ge leid tot een krac htige ontwikkeli ng van
het rationele e n wetenschappelij ke denken in het westen. met als gevo lg een steeds grotere
accentl egg ing op, en centrale posi ti onering vnn, het denken . De li cham e lijkheid , loc h a l een
bijzaak voor Descartes, ra ak te daannee ondergesneeuwd. Wij weste rl ingen, erfgena me n van deze
filoso fie en bovendien van een chri stelijk e traditie die he t li chaam meer als het domein van de
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duivel beschouwde dan als voonvaarde voor hoogstaa nde menselijkheid, neigden daarom spont aan
tot een overwaardering van de gcest en cen ondcnvaardcring van hct lichaam.
Dat blijft oo k lang de trend in de wij sbegeerte n3 Descart es (met als ui tzondering Nietzsche). Maar
de fenomenologie, een fi losofie die de concrete erva ri ngen van mensen als ui tgangspunt wil
nemen, brengt daar langzaam maa r zeker verandering in. Husserl ( 1859- 1938) was de grondlegger
van de fenomenologie. Hij beschouwt de mens nog als wezcnlijk gecst of bewustzijn, maar zijn
ui tgangspunt voert via zijn leerlingen naar het centraal stellen van hel lichaam. Bij Heidegger
(1889- 1976), de belangrijkste leerl ing va n HlIsserl. is dat nog slIm mier. Hij spreekt over de
gesitucerde mens, di e altij d al gestemd is, dat wil zeggen zich in ccn bepaa lde stemmi ng aantreft.
Heidegger stelt dal di e gestemd he id de grondslag voo r alle rationa liteit is, zodat het dcnken
vo lgens Heidegger altijd al doortrokken is van een gevoel.
Bij Gabriel Marcel( 1889- 1973) en vooral bij Mall!"icc Merl eall-Ponty( 1908- 196 1) krijgt de mens
als lichamel ijkJlcid ee n centrale positie. Vo lgens Merl cau-Ponty kan cr onmogel ijk sprake zijn van
een denken dat los van het lichaam, met ee n zui vere rationaliteit, kan functi ollercn. Bij hem rijst
het denken op uit het lichaam. Uit het lichaam dat een eigen logica, een eigen kennen, een eigen
prak/agnosie heeft . Anders gezegd: het lichaam weet, in een direct co nt act met de buitenwereld. op
de wijze van het voelen. Er is dus een zi ngeving voorafgaa nd aan de actieve en bewuste zingevi ng
van hel denken. Er is bijvoo rbeeld een seksuele zingeving. voorargaand aan het denken. En er is
een betekenis va n kleuren (bij voo rbeeld de gevoelsmatige ladi ng van rood vers us groen)
voorafgaa nd aan hel denken. Of: de benen 'weten'(voelen) hoe ze op een berghell ing moeten
lopen, een weten waar het denken zich niet mee moet bemoeien. wil je althans niet struike len. Dit
lichaam met zijn praktische logica, is de basis van, en de voorwaarde voor bet denken, voor dc
th coretische logica. Het 's prekende eogito' (denken) vooronderstelt, zegt Merl eau-Pon ty, hel
'zwijgende cogito ' (voelen). Het denken blij ft altijd schatplichti g aan dit lichamelijke weten. Er is
dus geen den ken zo nder voelen. Het. voor het denken, schemerduister vall het lic haam. dringt door
tot in het denken. De venneende helderheid van de rat io is daarom nooi t meer dan een dimlicht.
De liIosoor Levinas( 1906- 1995) is een leerli ng van Husserl, I-Ieidegger en Merleau-Ponty. Hij
overtreft zijn leermeesters in di epga ng en hij gaat de fenomenologie voorb ij in de uitwerkin g van
een nieuwe fi losofie: het difTerent iedenken. Dit 'versc hilsdenken ' is tegelijk doo r en door ee n
lichaull1sdenken. Dat wil zeggen: voor Levinas is de mens wezenlij k een lichaam. Niet in een
banale, materialistische bctekenis, maa r in een, zoals zo meteen duide lijk 1..31 worden, zee r
verheven zi n. Zo verh even dat de hapto noom di e lichaamsgericht hande lt bij uitstek
persoonsgeric ht bezig is. Het denken van Levi nas ga ik nu in grove lijnen schetsen. Mijn verzoek
daarbij aan de lezer: probeer al het gezegde te verbinden met j e eigen, concrete ervaringen.
De mens al s levend lichaam: gevoeligheid

Het lic haam wordt vaak gezien als materi e, als een object dat binnen wetenschappelij ke modellen
uit puttend te ana lyse ren is. De lichamelijke mens wordt dan bij wijze van spreken bescho uwd als
zij nde zoals ee n baksteen: een di ng. een natuurgegevcl1. Ondergeschi kt aa n na tu urwetten, kapot te
maken en te repareren vo lgens die wetten. Zo is de mcns ook. Ik bcn, zegt Levinas. een corps
physiqlle, ee n /ichaamobject: ee n tijdruimtelijke,jysische verschij ning, behorend tot de categori e
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der dingen. Maar terecht heeft de Hongaarse schr ijver Gyorgy Konrad opge merkt dat "een mens
wetensc happel ijk bestuderen er op neer komt hem nie t als men s te zien." Daarmee zegt Konrad dat
de mens mee r is dan all een een empirisc h gegeven en dat in dit surp lus precies zijn mens zijn zi t.
Levi nas noemt dit surplus een cO/ps propre, ee n lichaamsli bjecr. Als li chaam subject va l ik buiten
de waa rneembare werkelijkhei d. Al s zodani g ben ik een metafysisch gegeven.
En inderdaad: ik va l buiten die waarneembare werkelijkheid. Een eenvoud ige test, die de lezer
meteen kan uitproberen, too nt dat aan:
Probeer jezelf eens waa r te nemen. Dan spLij t je in tweeën: in een waa111emend ik (I) en in een
waa rgenomen ik (2). Dat waarnemende ik is onzichtbaar. Als je het probeert te gaan bekijken
ve randert het onmidde llijk in een waargenomen ik en ontstaal er opnieuw ee n waarnemend ik dat
opnieuw onzichtbaar is. Ad in fi nitum.
Het diepste zelf, het meest nabije, is het minst bereikbaar. Sterker: onbereikbaar. Het ik dat kijkt ,
het punt va n waaruit gevoeld, gedacht, waargenomen wordt, is dus zelf niel waarneembaar. De
mens is ten di epste een niet objecti veerbaar subj ect. Daarom zijn wij voor elkaar een geheim, een
mysterie. lk zie de anderen slec hts voor zover ze als bakstenen zijn . Verder niet. Dank zij deze
verborgenhe id kunnen we bedrogel1 worden, maar natuurlijk ook (en dat is een hele troost)
bedriegen. Elkaar misleiden bestaat bij de gratie van deze princip iële raad se lac hti gheid of
onzichtbaarheid. Va ndaar dat de idee over de mens als slechts een materieel, emp irisch gegeven,
niet ev ident is. Sc hopenhauer heeft terecht opgemerkt dat het mater ialisme de li losolie van hel
subj ect is dat zichze i r over het hoo fd ziet (l1atuu rl ijk juist vanwege die onzic htbaa rheid).
Deze mens, al s niet objectiveerbaar su bject. heeft Lev inas op hel oog. Hij begaat daarbij niet de
' verg issing' va n Descartes om dit subject vanwege di e niet waarneembaarheid dan maar een geest
te noemen, naast en tegenover het lichaam. Int.egendeel : dit subject is het lichaam in de di epe
betekenis v3 n/e'lend lichaam. Wan neer hij dit lic haam dan toch ' geest'of ' ziel' noemt dan zijn d ie
tennen inw isse lbaar voor ' levend li cha am' .
De renomenoloog Levinas (de ervaring als uitgangspunt!) steil vervolgens dat dil leven dat ik ben,
ervaren wordt als kwetsbaar, gevoe lig. Ik boef de leze r niet uit te leggen hoe real isti sch deze
kwet sbaarheid o f gevoe ligheid is. Eenieder ervaart da l dage lijks 'aa n den lijve'. Waar het ec hter
om gaat is dat met deze karakteri sering een mens wezel/lijk en feil diepsre die gevoe li gheid ze lf is.
Het levende lichaam is immers het wezenlijke en diepste zelf. Want doorstreping ervan, de dood
dus, lijkt neer te komen op een opheffing van het

ze ll~

. Vo lgens Levillas heb ik dan oo k niet een

lichaam , maar, ik herhaal , ben ik mijn lichaam.
Gevoeligheid als ontvankelijkheid: contact

De gevoe ligheid van het levende lichaa m is: kunnen voe len va n iets da l gevoeld wordt. In deze
omschrijving is de tweehe id hoorbaar: er is een voe ler en het gevoe lde. Er is dus con-t act met een
omgeving. Op allerlei ' gevoe lsgebieden' wordt dat doo r Levi nas uitvoerig en uiterst nauwkeurig
beschreven. Dat zal herkenbaar zijn.
I.

In het genieten ervaar ik contac t met een omgevi ng. MeI een omgevin g dic zich cO ll fo n11cert
8·

H APTONOMISCH CONTACT·

14' JAARGANG· NUMMER 4 -

DECEMBER

2003

H
W Ca
im rc
La hie
um f
an
s

aa n mijn bestaan: ademcn, eten , drinken , zon nen. Dit contact is een genotvolle op name, een
assim il at ie va n die omgeving. Contact als een aan raki ng waa rvan hel aa ngena me verk laard
kan worde n ui t de schikk ing van een omgeving aan mijn behoeften: een bevesti gend
aangeraakt wo rden door mijn omgevi ng, De aanraking is een opname, de omzetti ng van een
omgev in g builen mij in mij ze lf; het mij loc-eigenen als het mij eigen maken van d ie
omgevin g.
2.

In het (fys ieke) lijden ervaar ik contact met een omgeving di e zich ni et conronneerl aan mijn
bestaan. Dit pijnlijke contact is erva ren van het kwaadaard ige binnendringen van een
omgeving. Van een omgev ing di e ik ni et kan toc-e igenen. maar die eerder als het omgekeerde,
al s dus onteige ni ng van mijn beSlaan ervaren wordt. I-l ier kom t de gevoeligheid als
kwe tsbaarhei d naar vore n. I-li er wordt de aanra k ing al s een ve rwondend bi nnendringen
ervaren, als aa nval, verkrachtin g, als aankond iging ook van de dood in de ziekte; als
voo rzeggin g van dc eind igheid. Dit is dus ni et een be vestigende, maar een ontkennen de.
tenieldoende aanraking door de omgevi ng.

Bij (I) en (2) is vo lgens Levi nas sprake van een con tact, van aangeraakt worden door hel zijn, dat
wil zeggen door de omgeving als ma terie die mij

' 11l ~l::Ikt

orbreekt'. Die mij dus zowe l doet leven

al s mij n leven bedreigt. Maa r behalve van contact met mat eri e is er ook con tact met mede mcnsen;
contact van li chamen met lic hamen (zielen met zielen), zowel op inticm( 3) als op eth isch (4) en
eroti sch (5) niveau.
3.

De kwetsbaarheid uit (2) maakt opvoeding, intimiteit. geborge nheid, besc herming, zo rg niet
all een mogel ijk, maar ook noodzakelijk. Levinas beschrijft hoe de kwetsbare mens,
bij voorbee ld hel ki nd , in de opvoeding bevestigen d word t aangeraakt (in een zeer ruime
betek eni s) waardoor het pas kan groeien naar vo l\Vasse nheid. Beleven va n intiem co nt act , va n
tederh eid, van geborgenheid en bescherming blij n echter ook voor vo lwassenen va n
weze nl ijk, ono ntbee rl ijk belang.

4.

Het erhische contact is ten di epste geraakt worde n doo r de and er en zijn noden. Niet voor niets
spe len temlcn als mededogen, mede lijden en bewogen heid in de ethiek ee n cent rale rol. Voor
Levinas be tekent de binncnkomst va n ee n appèl een direct con tact met de ander op lijfelijk
niveau, dieper zelfs dan het mededogcn. dat a l bewust gevoe ld wordt. Geraakt worden is
ervaren van ecn (o nbcwust a fTect' , waarvan ik pas een momen t later besef dat het cr ge\Veest
is, omdat ik er op hClmomen t zel f dat het gebeuJ1 niet bij kan met mijn bew ustzijn . Het appèl,
de vraag

0111

zorg. is ook, als het goed is, het begin va n haptonomi sch handelen: heel makend ,

bevestige nd aanraken ; een mens be rgen in mijn zo rg voor hem o f haar, zo geborgenheid

biedend.
5.

Het erotische contact is als de pogi ng tot eenword ing l11et de ander: een verlangen naar
ve rsmelti ng; een ve rl angen dat aan de ene kant een genot, ee n gen ieten is ( I), aan de a ndere
9 - HAPTONOM ISCH CONTACT - 14· JAARGANG - NUMMER 4 - DECEMBER 2003
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kant echter tege lijk een lijden(2), mede vanwege de onmogelijkheid van de versmelting. De
erotische streling die nergens houvast vindt. illustreert de opwindi ng van een zoektoc ht die
nict lot vo leinding zal komen; die niet zal vinden.
Zo is de mens een en al gevoeligheid. En het denken dan? Levinas gaat zove r zelfs dal als
gevoeligheid (o r in ieder geval als aOlankelij k van gevoeligheid) Ie bezien. Want:
6.

Ik denk bij de gratie va n aa nraking. Er is een zi ntuiglij ke ontva ngst van, een ont van kelijkheid
voo r, prikkels vereist om überhau pt iets te kunn en waa rnemen cn dus tens lotte iets te kunnen
denken. Het denken is daarom een afge leide van het lichaam. Levin3s: "het hoofd (het
denken! ) is een uitstulpin g va n een lichaam". Zonder leven, zonder levend lichaam, is er dus
geen denken. Anders gezcgd: zonder zintu iglijkhcid (in het Frans: .'1ensihilité, terecht te
vcrt<l len met sensiti viteit of" gevoeligheid) is er geen denken J .

Zie hi cr het levende lichaam als contact; als gevoe lige ontvankelijkheid voor de wereld 0 111 mij heen.
Voor een wereld die in het genieten accordeert met mijn leven, en in het lijden bruut inbreekt. Wa l dat
betTen lijkt de ervaring van hel lijden op de erva ring waa rb ij een ander mens met zijn eth ische appèl
bij mij bi nnendri ngt zonder dat ik daarvoor toestemming heb gegeven. Wat vanuit mijn autonomie
gezien het schandaal van de ethiek is: ik blijk niet altijd bepalend!
De conclusie is duidelijk: de mens is wezen lij k een raakbaarheid: als genieten. als lijden. als ethisc h
wezen. als erot isch wezen, ja, zelfs als denken4 • Vanuit di e raakbaarheid ka n ik ook anderen rakell.
Bevcstigendj a, maar ook ontkennend. Gevoeligheid. kwetsbaarheid, maakt beide mogelijk.
Differentie: contact met het andere

In alle bovengenoemde gevallen is het contact met de were ld om mij heen een verhoudi ng tot di e
wereld. Anders gezegd: het conlact is een re lat ie van mijn leven Illet de materie en met de anderen.
Maar als ik zeg ' relatie' dan zeg ik tegelijk 'versehil', Wa<lmlee ik bij een volkomen nieuw denkcn
ben beland: het differenliedenken. dat ik nu summier zal uitleggen.
De raakbaarheid werd beschreven als contact. Contact moet dan worden opgevat als \'erbillding met
het alldere o/de ander, anders ten opzichte van mij . Daannce is het verschil of de relatie

uitgesproken: ik en het gecontacteerde verhouden zich lot el kaar en va llen dus niet samen. Als vo lgt:
In hel contact is er een samengaan van mij met het andere. de materie. en tegelijk is cr een
niet samenva llen. Het voedsel is and ers dan ik (niet same nva llen) en toch sta ik er mee in
verbinding (samengaan ). De ziektc is anders dan ik (niet samen va llen) en toch sta ik emlee in
verbi ndin g (samengaan). Ik ben dus niet de materie waannee ik in co ntact sta. Ik ve rschil
daarvan. Juist het levende, zoals gezegd het onzichtbare zelf, verschilt van de zichtbare
materi e waarvan ik geni et, of waaronder ik lijd.
2.

In het contact is er samengaan met de ander, ecn mens, en tegelijk is er ecn niet samenva llell.
De erotische ander is anders dan ik (niet samenvallen) en tegelijk ben ik intiem verbonden
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(samengaa n). De ethisc he ander maakt met zijn appè l een indringend contact (samengaan), bij
een blijvend verschil (niet samenvallen).
Zo kan gesteld worden dat de verhoudin g tot het andere (materie) or de ander een versch il is. ook
in de zin van een relatie. Samengaa n (raken) en tegelijk niet sa menvallen (ja, 'slechts' raken) is
precies de vereiste wil er überhaupt sprake kunnen zij n van een rela ti e als verschil. Haal een van
beide kenmerken weg, en de relatie ve rdwijnt. Wa nt hoc zou er cen relatie kun nen zijn zonder
samengaan. En hoe zou er een relat ie kunnen zijn zOLlder verschil tussen de twee relata, de twee
polen van de relatie? Contact bestaat inderdaad bij de grati e van samengaan en niet samenva llen.
Logisch gesproken is dit niet passend te maken. Logisch gesproken is dit 'onwelvoegl ij k'. Want
het logische denken ka n alleen die verschillen du iden welke zijn te verenigen. De versc hillen dus

die op kun nen gaan in een eenheid. Maar deze ' relatieve ve rschillen' heeft Levi nas niet op het oog.
Hij beoogt 'absolute versc hillen ' bij de gra ti e waarvan menselijke ervari ngen pas ervaringen
kunnen zijn. Dit moge niet logisc h zijn, realistisch lijkt het des te meer. Immers. voelen (van het
andere of de ander) bestaat bij de gratie va n het gevoelde (het andere, de ander). Dat betekent
noodzakelij k samengaan van het voelen met het gevoelde. en tege lijk niet samenva llen van beide.
Met andere woorden: zoudc n voelen en gevoelde één wo rden, dan zou er dus geen versch il meer
zij n tussen degene di e voe lt en het gevoelde. Met als gevolg dat er van voe len geen sp rak e meer
zou zijn.
De aanraking is ni et meer da n een aanraking: in het con tact wijkt tegelijk het geco ntae teerde terug.
Het transcend eert (ove rstijgt) ten opzichte va n degene die cont act zoek t. In het geni eten, het lijden,
de erotiek, het ethisch geraak t worden: in al deze geva llen is er een verschil tussen de voe ler en
het gevoelde. Het contact ove rbrugt niet. Of: het overbrugt zonde r de kloor te dichten; het
overbrugt zonder te overbruggen. De verbindin g of verbondenheid doet het verschil niet teniet5 .
De hap tonoom kan dus zijn cliënt we l bereiken, maar niet uitputte nd . De ande r. iedere ander, blijrt
een geheim .
Dat betekent dat bij Levinas hel op zichzelfstaan van mensen (hun ge heim. mysterie) serieus
genomen moet worden. Elk mens is alleen. zonder ech ter eenzaam te moetcn zijn. Wa nl nogmaals:
ondanks het abso lu te versch il tussen mensen is samengaan mogelijk, zonder dal mijn leven en dat
va n een ander ver-een-i gd kunnen worden; samen éé n leven kunn en worden. Maar dcze
zelfstandigheid waarborgt mijn vrijh eid en daa rmee mijn verantwoorde lijkheid. In de laatste vind
ik mijn ultieme waa rdi gheid. Zodat mijn op mijzelf staan mij tOl heer of vrouw va n stand kan
maken.
Heb ik met het bo venstaande het bevattingsvermogen van de lezer op de proef gesteld'! Ik
vennocd va n we l. Wat logisch niet verteerbaar is, is nu eenmaal ni et te bevatten. Tegelijk moet
mij n beloog voor de hapton oom als muziek in de oren hebben geklonken6 • Want in de filosofie
van Levinas is de mens wezen lijk als een gevoelige ontvankel ijkheid te kenmerken. De mens is
wezen/ijk gevoeligheid, raakbaarheid. Opnieuw wil dal nie ts anders zeggen dan dat wij lichaam
ZijII.
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Voor de lezers die vinden dat hun bevaningsvermogel1 genoeg op de proef is gesteld is hiermee
mij n aJiikel geëindigd. Hen verw ijs ik naar de slotparagraaf. Maar, voor de lezers die meer wi llen,
dieper wi llen, volgt nu een ext ra paragraaf (cen aanhangsel) waarin ik de dieptefilosofie van
Levi nas aanstip. Die fi losofie, een poging het geheim van de mens Ie achte rhalen, verl aat een
laatste. als het wa re een ' in onze genen gekerfd ' standpu nt van hel westerse denken: de visie dat
de mens zelf één is. Waml11ee ik ui tkom bij de oem(lnrakillg ofoerhapsis.

leven als differentie: de hapsis als oertast
Laat ik teruggaan naar di e op zichzelf staande mens, naar dat niet waarneembare zelf, naar het
lichaamsubjec t als corps propre. Temggaan va nuit de vraag: wat is leven eigenlij k? Een uitputtend
antwoord krijgt de lezer niet. Wat ik in het korte bestek kan zeggen verhoud t zich tot
Levinas'argumentatie als een gerucht lot de feite n. Maa r deze aa nzet za l echter te denken geven.
Leven is lichamel ijk leven. Bestaan als lichaam. We we ten dat dit een wankel, want ee n eindig,
tijdelijk bestaan is. Het is kortweg gezegd lijd zij n. Tijd is de werkelijkheid van het wezen dat
tegelijk onafll<lnkel ijk en aOlanke lijk is. Wan t het tijdelijke wezen is op weg naar het einde. Het
staat op zic hzeir (o nanwnkelijkheid) zond er zichzeir in de hand te hebben (aflmnke lij khe id). Ik
ben als tijd dus de cont ra dictie va n onaOlankclijkheid en aOuU1ke Jij khe id. Oe sc hrijver Borges
drukt dat in zijn essay Een niel/ll'e weerlegging

vml de tijd"

poëtisch fraai uit:

"De tijd is een rivier die mij meesleurt.
maar ik ben de rivier;
hij is een tijger die mij verscheurt.
maar ik ben die tijger;
hij is een vuur dat mij verteert,
maar ik ben het vuur."

Dat de rivier mij meesleu rt duid t op atllankelijkheid. Dat ik tegelijk de rivier ben duidt op
onaOlankelijkheid. De rivier sleurt mij mee. atllankelijkheid dus, en de ri vier ben ik,
onaHla nke lijkheid. Maar dan zegt Borges zo dat ik, de ri vier, onafhankelijkheid, van iets
atllankelijk ben. En dat is ook de ri vier! In dat geval ben ik de ri vier en is de riv ier tege lijk. anders
dan ik (datgene waa rva n ik afllanke lijk ben). Anders gezegd: ik ben tijde I ). en tegelijk is tijd
anders dan ik(2). Anders. Want iets dal iets mei mij doet, namelij k mij meesleuren, dat kan ikzelr
im mers niet zijn.
Mij n voo rs lel a~lIl de leze r is om dit even tot zic h te laten doordringe n. Wa nt Le vinas zegt hiermee
het ongehoorde. Hij zegt hiermee namelijk dat ik met zijn tweeën ben. Dat ik het wezen ben dat
als tijd niet met zichzelf samenvalt. Dus dat ik als tijd vel:'ichil, dif/erelllie ben. Een verschil
besraat bij de gra tie va n twee polen die met elkaar samengaan, maar niet samenvallen. Hel verschil
is de ve rbinding die de een heid we igert. Als volgt in schema:
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zelf, subject

"' het andere

ik'
de rivier

die mij meesleurt

tijd

die mij verandert

onafhankelijkheid

afhankelijkheid (veranderen=verouderen)

voelen

gevoelde

Hel sc hema toont dal het ze lf of subj ect als verschil wordt gez ien. Tijd is de werkelijkheid van het
wezen dal niel als eenheid kan worden opgevat. Tijd is rel atie. Tijd ben ik : een ona nlankelijkheid
in relat ie tol ielS waarvan ik anlankelijk ben. En omdat deze tijd het leven, het levende li chaam is,
is deze tijd ook affect'. Onbewust affect , want d ieper dan het bewustzij n, of zoa ls Lyotard stelt :
" iets dat wellic ht in hel bew ustzijn 'inne rlijker' is dan het bewus Lzijn ze lr '.
Tijd, leven, heden zijn. is voor Lev illas het sa mengaan, en tegelijk niet samenvallen van voe len ell
gevoelde. OeraaIJraking. Oerilldruk . In de terminologie van Husserl : oerimpressie. Het is een
aanrak in g, de hapsis als oertast9 , di e mij het leven geeft. Een aanraking als inspiratie:
' bezielin g'van hel lichaam; opwekkin g lot leve n. Een aanraking doo r wat ofwic? Levi nas spreekt
over God. Maar dat is een naam di e niet benoemt. Wam di t gebeuren va n de oeraanrak ing blijfl
ecn mctafysisch mysteri e. Wie het in zic hze lf zoekt za l het niet vinden, omdat di t zclfvan waa ruit
gekcken wo rdt zelf niet bekeken kan worden (zie de eerd er gegeven test,

Cll

herhaal die zo nodig).

Dit zelf is het li chaam al s zie l. Maar zo ni et lan ger de onkwetsba re, eeuwigd urende ziel va n
Descartes. Integendeel: een vermenselijkte zie l, want door en door gevoelig, door en door tijd ,
door en door contact.
Het voert Ie ver

0111

aan te geven hoe de tijd die ik ben, en die tegelijk verschilt van mij, tot de

'on tsnapping' va n mijn tijd voert. Maar ui teinde lijk is tijd de d ifferentie als ecn différer: het proces
van een leven dal zic hzeI f niet kan vasthouden. dat tot ve rleden wordt.
Tijd is de mens en tegelijk erosie van di e mens. Tijd is voortdurend ont· zet, va n je plaats geduwd
worden. Het subj ect is onderwerp en onderworpen. Ik, en verlies van mij n ik : veroudercn. Maar is
dal ni ct precies wat de term ' leven" inhoudt: op weg zijn naar de dood? Zodat ' leven' dus de tcnn
is waarin zowe l de ona flmnkelijkhcicl als de anlankclijkh eid doorklin kt. als ook het voo rtdu rend
verschill en van jcze lr, als veranderen. als verouderen. Kortom, wat is het bovenstaande anders dan
een exp li citering va n datgene wat onze dagelijkse, co ncrete erva ring is? Behalve dan missc hi en dal

gesleid is dat deze tijd die ik ben (en waardoor ik buiten mijn oevers treed, weglek) gevoeli gheid,
oergevoeligheid, oc rhaps is. is? Maar ook di e diepe gevoelighe id staat toc h ni et haak s op de
ervaring? Als oererva ring is dit we lli cht de ervaring der ervaringe n.
Slot: aanraking - grondslag en rechtvaardiging van de haptonomie

Levinas ziet de mcns tol in zijn diepstc kern als een gevoeli ghe id; al s een verschi l van voe len en
gevoelde. Ik ben ten diepste OJllvankelijkhc id. Voor Lev inas is dat tcn diepste ethische
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raak baa rheid. Want wanneer een mens een appèl op mij doet word ik precies in dit gebied geraakt.
Daar li gt "het wa re ze lf'. Dit kcrn zelf, ethische gevoe li gheid, is de bas is van all e
' onto log isc he'gevoeligheid. Dat wil zeggen: d it kernzelf ontwikke lt zich in een di aloog met wereld
en mcdcmensen 10 tot het voe len van genieten, lijden, erotiek. In gezondheid, ziek te, vriendschap ,
liefde en ze lfs in het denken is en blijft het voelen wezen lijk. Lev in as hee n in één van zijn
hoofd werken, De tota liteit en het Oneindige, de ontw ikk eling van de ethi sc he oeraanraking tot de
mens als Icvcn-in-de-wereld uitvoe rig en min uti eus beschreven. Met ui teraard de argumenten
waarvoor hier dc ruimte ontbreekt.
Maar dan is de conclusie en de kwintessens van dit arti ke l dat Ieven aanraking is. Ja, inderdaad , in
de rad ica le zin dat zonder di e aanraking cen mens.. niets is. Een steviger grondslag voor de
haptonomi e Îs niet denkbaa r. Bovendi en stelt de riloso lïe van Levinas dat de haptonoom zelf
geraak t moet wo rden door zij n c li ënt om überhaupt vera ntwoord hu lp te kunne n verl enen. Hij
moet geraa kt wo rden door een appèl, dat kwetsbaarheid uitdrukt. cn dat een ve rzoek is

0 111

te

helen. Een appèl oo k dat de hapt onoom doet focussen op de cliënt als mens ze lf. Wat een
voorwaarde is 0111 gepaste hul p tc verl enen. Gepaste hulp in respect en bescheidenheid. Want hoe
indringend de bevesti gende aanraking ook is, ze blij ft contact. dat wi l zeggen samengaan. maar
niet samenvallen . Haptonoom en cliënt bl ij vcn voor e lkaar een gehei m.
No ten :

I. Definitie van Mia Van Luffervelt, gegevell ;1/ haar doctoraalscriptie Bevestigend aanraken.
2.

bi ieder geval worelt een mogelijke doorstreping beleefd als oph(4fil/g. Delell omenoloog blij}l

van die belevingen, ervaringen

lIil

gaal/.

3. Dat wilniel =eggel1 dat het deI/ keil lIoor Lel/inas een onbelangrijk gegeven is. Integendeel.
Levinas geeft aalt dal he/nodig is in het streven naar rechtvaardigheid. Geen haptonoom die
zOl/der kali. Want ook hij lIIoe/ de behoeften en urgenties vall mensen met elkaar vergelijken 0 11/
de juiste prioriteitelI te kll1111en stel/eli. Hoe zou dm kunnen zonder het denken?
4. De opsomming kali worden uitgebreid en ve/fljnd. Dal is voer voor haptonomen.
5. liet vel7et vall de logica uit zich in het paradoxale lIall mij n uitspraken.
6. Of:ijl1 onze oren nog niet geschikt om het "ongehoorde "

vtll/

deze gedachten Ie horen? Laai

staan als II/uziek!
7. Uit: JOIge Luis ilO/ges, De geschiedenis vall de eeuwigheid en andere essays, Amsterdam,2003
8. Een tijdelijk, eindig bestaall is, in gevoelstermen uitgedrukt, eell kWeISb{l(u" beSlaan. Tijd is
bestacUl als gevoeligheid.
9. De term 'oer/ast' kom ik tegen bÜ Mia va/l Lwtervelt in de eerder genoemde doctoraalscriptie.
10. In de wereld: op ol/tologisch niveall. Hel ethische kem ze(lschraagt dus de omologie. De
ethi.wlze gevoeligheid is de basis

WIII

de ollfologische gevoeligheid: gevoeligheid voor malerie

(elen. drinken , virussen). De ethische oerdljjerentie ligt ten grondslag aan de differenties van
genietelI, lijden, appèl, intimiteit. erotiek: differenties die stuk voor sluk verhoudingen, relaties
zijn.
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I Dorus

Religie en Haptotherapie
Gerrifse

Drs. T.A.CM. Gerritse was jarenlang een geliefd docent, auteur en adviseur in de wereld van de

haptonomie en in het bijzonder voor dit tijdschrift. Daarbuiten is hij het meest bekend geworden
door zijn magnum opus 'Over kleine dingen - een inleiding in de haptonomie'.

Lil Haptonomisc h Contact van juni 2003 zag ik in een mtikel van Palliicn Pi nkslcrboer hel woord
reli gie. Naar ik meen, zag ik hier dat woord voor het eerst in dit tijdschrift. Voor mij hee l welkom.

Lk realiseerde mij dat ik in al mijn schrijfsels over haptonomie hel woord religie nooi t heb geb rui kt
omdat Veldman, de grond legger van de haptonomie, daar ook nooit over repte. Maar onder deze
angstvalli gheid leefde bij mij toch de behoefte om ooit het zicht op haptonomie te verbreden via een
verhandeling over de aard va n religie. Nu is het dan zover. Ln dit artikel doe ik een pogi ng

0111

te

laten zien dat re l igiositei t een component is va n icders gemoed; dat de totale be leving van je gemoed
een religieus ervaren impliceert . Ik ka n me goed voorstell cn dat d it menigeen vreemd in de oren
kl inkt'. Waarsch ijnlijk, zo denk ik dan, omdat de lezer onder re lig ie iets anders verstaat dan ik.
I-Ict woord reli g ie ontlenen w ij aa n hel Latijnse woord ' reli gio '. Oorspronkelijk beteke nde dat
'verbo ndenheid' , maar later g ing hel betekenen ' beleving van jezelf in re latie mei het gehee l'. Wat
werd er bedoeld mei dat woord "geheel"? Dat woord sloeg niet op een opte lsom van all e ons
bekende onderde len van de we reld. Het ging ook ni et

0111

een weten en evenmin om een kennen en

begrij pen. Hoe 1110et dat woord ' ge hee l' hier dan wel verstaa n worden?
Het gebruik va n ju ist dil woord betekent op de eerste plaats dat cr in de reli g ieuze ervaring een
'gehee l' wordt erva ren; dal wij niet bcstaan binnen een samenstel van toevallige elemcnten, maar

binnen een samenhangcnd zinvol gcheel. Bovendien wil dit woord 'gehee l' ni et slaan op een
begrensd iets. Het wil geen grenze n aanduiden. Er word t bedoeld dal er een zinvol geheel wordt
erva ren dat een openheid hee ft tot oneindigheid.
Het lijkt me nu hoog tijd om eoncrele voorbee lden tc geven van zu lk rel igieus

erv~l rcn.

Wat zien we als we een mens zien? Dan zien wc hootä , hals en romp en mi ssc hien zicn we ook
zijn blijmoed ighe id of zijn verlege nh eid, enzovoort. Maar - en

llU

ko mt hel - noo it kan ik

ui tputtend weergeven wat ik aan de ander zic. Voor de Franse fi losoof Emanuel Levi nas was di t
een reden

0111

te schrij ve n dat we in het gelaat va n elke mens óneindigheid ' ervaren, zodat wc

/looit vo ll edig kunnen zeggen wie 'deze' mens is.
Maar ook bij het zien van water kan een zekere oneind igheid ervaren worden, want onmoge lijk
kan ik uitputtcnd zegge n wa t ik dan zie. Hetze lfde ka n ik zeggen van de steen di e ik zie en vu n de
boom . Maa r deze one indi gheid heeft een veel sch ralere inhoud da n bij het zi en van een menselijk
ge laat.
Re ligi e, zoa ls hier beschouwd, is ze lf geen moraal , maar vraagt er we l om. Zij vraagt om een
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respect voor all es wat er bestaat, voora l voor de mens.
In het all edaagse leven met zijn ta ll oze bes lommer in gen va ngen we niets op van die oneind ighe id.
De Westerse mens denkt ration eel en leeft sterk in de toekomst waarin verwezenl ijkt moet worden
wat hij rationee l bedenkt. Weste rlingen zij n doordrenkt geraakt van ee n rationeel denken en
verwoorden waarachter verder ni ets te zoeken va lt. Water is dan water; en daannee basta.
De chemi e leert dat water een verbindin g is van zuurstof en waterstof en daannee is voor de
geknede westerling all es opgelost. Het woorden loos ondergaan van de werkelijkh eid met al zijn
rijkdom is voor ve len vandaag een aange legenh eid voor softies.
Maar er zijn nog steeds mensen voor wie de werkel ijkheid rijker is dan in woorden te zegge n valt.
Mensen die momenten kennen waarin zij de ander, het water en alle concrete bestaanden erva ren
als iets on-uitspreke lijks, als het ware vanu it een oneindig vergez icht. Zo' n uitzich t op de wereld
zou bea ngst igend ku nnen zij n. Je zou daarbij zelf.., in paniek ku nn en raken. Zoa ls je ook in paniek
ku nt raken wa nneer je geen greep mee r voelt op alle dagelijkse bes lommeringen of op de
kakofon ie van gebeurteni ssen en medede lingen warmee de med ia ons overspoelen. Maar het
re ligieuze vergez icht is van ee n heel andere aard. Daarbinnen ervaar je geen kakofonie maar een
eenheid van het ge heel als een we ldad ige rijkdom. Die momenten noe m ik momenten va n
re ligieuze ervaring.
Hel boeddhisme is een religie met ta lloze oefenin gen en symbolisc he handelingen om de ervaring
va n rijkdom en one indigheid va n het gehee l op te roepen en te ondergaan . Bij die oefen in gen is
het leren ondergaan van je eigen li chaam, voo ral van de buik, van groot belang. Niet voor niets
hebben a ll e beeldcn van Boedd ha een heel d ikke buik. Maar het gaat niet om het ondergaan van de
buik-sec, maar va n de buik in relati e tot al het bestaande. Hel gaat om een woord-loos ondergaan.
Wie verwoordt en een naam geert is imm ers niet mee r in het zu ivere ondergaan en meent te
kennen wat hij velwoordl. All e verwoord ing hceft pretenti es. Het hoeft dus niet te verbazen dat het
boeddhi sme ook geen woord had voor God.
Hi erin staat het boeddhi sme in schrill e tegenstelling tot de westerse godsd iensten, waarbinnen aan
de lopende band wo rdt verwoord en te ksten vo l woordcn voo ltdurend worden ui tgeplo zen en
geïnterpreteerd. De weste rse mens wil verwoorden en weten. De verwoord ing van relig ie heeft in
onze cultuur een heel lange gesc hi eden is, beg innend met het verhaa l over de schepping en over
Adam en Eva en uitmondend in dogma 's en wetten. Dat mag voor mij all emaa l, als het maar voelt
naar een rijker religieuze ervarin g en begrepen blijft als een menselij ke, vaak al te mense lij ke
behoefte aa n verwoord ing van iets dat in wezen niet verwoord baar is. Maar er is iets gron dig mi s
als de verwoord ing voert tot een weten dat de onve rwoordbare erva ring opzij zet. En dat blijkt al
te vaak het geval te zijn .
Bij de interpretatie van teksten hebben we meni ngsvcrschillen zien optreden waarbij letterlijk te
vu ur en te zwaard het eige n ge lijk werd verdedigd. Een vo lstrekt on- en anti -religieus op treden ,
want daarbij domineerde het ' welen' boven het erva ren van de onverwoordbare inho ud van het
geheel.
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Vandaag wordt het woord re ligie ook gebruikt als synoniem voor godsdienst in het algemee n maar

ook de bestaand e afzonderlijke godsdiensten te benoemen, zoals de joodse religie, de christelijke
religie, enzovoort. Maar het zal duidelijk zijn da t in dit artikel het woo rd religie een hee l andere
betekenis heeft. In deze betekeni s kun je jezelf reiigiclis noemen oo k al bckenjeje niet tot een va n
de genoemde godsdi ensten. Ook het omgekeerde ka n het geval zijn. Je kunt protestant of katholiek
zijn tcr.vijl je niet religieus bent, omdat de religieuze beleving van de werkelijkheid daarbij
ontbreekt.
Waa r is God in mijn verhaal? Goede vraag, want tot nu toe is dat woord slechts één keer gebrui kt
en nog we l marginaal. Niet uit miskenning. Voo r mij is God vaak een sterk ere realiteit dan het
bestaan van de spoorwegen (waartoe mijn bijna-dood-erva ring in niet geringe mate heeft
bijged ragen). Maar het besef dat alle verwoording de ervaring schade doet , laat mij zuinig omgaan
met het woord God. Zeker wil ik ni et en kan ik niet polemiseren over het beSlaan van God. Ik
praat liever over de "Oneindigheid" die erva ren wordt in de reli gie uze erva ri ng; waarbij ik nu dat
woord met een hoofdletter schrijf.
Met het ervaren va n Gods aanwezigheid krijgt de reli gieuze ervaring voo r mij een geheel nÎeuwe
dimensie. Want God ervaar ik als persoo n, als aa nspreek baar en als de bron van Wa l111te en
rijkdom in mijn re ligieuze ervaring.
Wat heeft dit verhaal te bieden aan de haptotherapie?

De kwa liteit van de hapto th erapie, zoals door Veld man ontwikkelt, staat of va lt met de kwaliteit
van de mcns-haptoth erapelll. In de li teratuur over de haptotherap ie wordt daarbij terecht de
kwaliteit va n de aanraking door de haptotherapeut als va n cruciale betekenis. Maar te we inig (of
geen) aandacht wordt er besteed aan hetgeen aan de aanraking voo rafgaat. De ontmoeting tussen
haptothera peut en cliënt vertrekt nict met de aanraking maar met het zien va n elkaa r. De
' kwaliteit' van de blik van de therapeut trek t de affecti eve contouren van dc ontmoeting; ook al is
noch therapeut, 110ch cliënt zich daarvan bewust. Hierbij gaat het om hel authentieke element in
di e blik. Weinig cliënten zullen zich in woorden realiseren wa l zij voor de therapeut betekenen.
Geen va n hen zal het vragen. Maar in het ge moed van elke cliënt is deze vraag aanwezig; meestal
onverwoo rd en ondoordacht.
De blik van de haptotherapeut zal mede de contouren bepalen

Vim

het eOcel va n diens therapi e.

Die blik kan ee n professionele vriendel ijkheid laten zien of waa rdering voor de cliënt in allerhand
gradaties. Maar wanneer va nui t de achtergrond van die blik ervaren wordt dat je voor de therapeut
'als va n oneÎndige waarde' bent, heeft de th erapie haar opti male kansen.
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Congres Ilthe {non)expression
of emotions in health
and disease ll
I
Els Plooij

Els Plooij is gz-psycholoog/haptotherapeut in Utrecht en docente aan de
Academie voor Haptonomie in Doorn.

Corr.adres: Gerard Noodtstraat 33, 3515 VV Utrecht.
E-mai l: e lsplooij@wanadoo.nl
Dit jaar is voor mij hel jaar va n denk en en schrij ven over haptotherapie. In dat kader bezocht ik

een intemationaal congres, aan de Universiteit van Til burg. 19-21 oktober 2003. Drie dagen tussen
psychologen en psychiaters, van Israël tot Ame rika, van Austra lië tot Denemarken. Een scala van
lezingen, workshops en tientallen posterpresentalies, allemaal over emoti es, hel al dan ni et uiten
ervan , en wa l dal voor de (geeste lijke en li cha melijke) gezondh eid va n mensen kan betekenen.

Toen ik de aankondi ging las dacht ik: dit gaa t over ons vak, daar wi l ik bij zij n. Helemaal toen ik
zag dat ook de hechtingstl1eorie een belangrijke plaats innam op het congres.
Het waren dri e enorm vo lle dagen. Je kunt maar een dee l van hel aangebodene bijwonen. Alles
gaat in hel Engels. Van binnenkomst lol en met diner en feest, ben je in het Engels aan hel
commun iceren meI mensen. di e je tot op die dag niet kende. Geen enkele bekende lussen deze 180
mensen. een uitdaging in contact leggen! AI ga uw merk je dat er veel mensen alleen kome n, en
"een lijntje" zo gelegd is. Dit onderwerp trekt aard ige mensen, mensen die

g~ïntcrcssee rd

zij n in

mensen, die kunn en luis teren en ve rtellen, en die graag willen horen over wat j ij doet.
I-Iaptotherapie du s. " ... Wat is dat ? Is dat alleen in Nederl and ? .. Wat interessant, daar wil ik meer
van weten. Wel eng, dat aanraken, moet je daar niet erg voo rzichtig mee zijn? ... ik ben zeer
geïnteresseerd voor mijn werk. Bovendien ben ik bezig met Merleau-Ponty, het slui t dus erg aan.
Stuur me er wat over op, zodra j ullie tekst in het Engels hebben ... Wat fan tastisc h om je te
ontmoeten, we zien elkaar gauw weer... "
Korte, maar intensieve contacten. En we llicht zetten ze zich voort, via e-mail, of een vo lgend
congres.
Met een hoofd en hart vo l, en een tas met aantekeningen en papieren kwam ik thui s. De
wetenscha p is een mooi ding: er worden meer vragen opgeworpen dan antwoorden gegeven, en
ieder nieuw antwoord roept ve rdere vrage n op. Het va lt du s niet mee hieruit te halen waar de
haptotllerapeut zijn voordeel mee kan doen. Toc h is dat wat ik wil doen . En wat nog onbeantwoord
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is, wil ik ook zo laten. Het moo ie van onderzoek is namelijk ook, dat lang niet alles wat gedacht
wordt zo te zijn . ook bevesti gd wo rdt. En dat dat dan eerlij k verte ld word t. en aangedronge n wordt
op verde r onderzoek. Zo wordt bijvoorbeeld de gedachte dat het inhouden van emo ti es o ngezond
zou zijn, niet direct beves ti gd. En schrijven over emo ti es blijkt ook lang niet altijd te helpen bij de
verwerking

\ ' all

moei lijkheden. Het afreageren van woede lijdt tot meer kwaadheid in plaats van

minder. En ga zo maar door. De eerste co nclusie is dan ook - en dal weten wij natuurl ijk al la ng - :

KIJ K NAAR DEZE UN IEKE MENS en hoe je interventies daarbij uitwerken. En PAS OP MET
ALGEMENE WAARHEDEN EN CONCLUS IES. Bovendien is het therapeu tisch we rken met het
al dan niet uiten va n emoties vele ma len gen uanceerder dan tot op heden in onderzoek gevangen
is. Tot deze concl usies kwamen de onderzoekers ook: de wen s werd geuit om terug te kere n naar
waar dit onderzoeksterrein vandaan gekomen is : de therapeutische praktijk. Daar kwamen
psychotherapeuten niet ve rder met mense n die hun gevoelens niet konde n duiden en bespreken.
Die niet gewend waren 'in zic hze lf te kijken' en met verba le therapie geen kant op konden. Die
vaak psychosomatische klac hten kregen . De tenn voor deze 'aandoening' -aa ngeboren of
aange leerd, dat is nog niet zeker- is alexi thym ie. Voor mij een ni euw begrip in de psyc ho logie,
maar in de haptotherapie een be kend beeld. De vraag of alex ithymic te "genezen" is, lag in het
midden. Een Canadese therapeute -Jea nn e Watson, experienti eel psyc hot herapeut- was het meest
duidelijk daarin : zij ontwikkelde rnel elementen van Rogeriaa nse en Gestalttherap ie een methode
om veel meer non-verbaal te werken met deze mensen, en hen alsnog te leren wat hen vroeger ni et
is meegegeve n aan aandacht voo r gevoe lens. [n feite, zegt zij. werkt ze aa n het alsnog ve randeren
in therap ie van de hechti ngsstij l. Hierover straks meer. Ze is hierover ee n boc k aan het schrijven,
en zal me op de hoogte houden als het ui tkomt.
1. Alexithymie - Mark Luml ey. USA

Alcxithymie is ee n gebrek in de capaciteit om cognitieve processen te gebruiken om gevoelens te
identificeren en beschrijven.

Het woord komt van A LEX I THYMIA ~ a (gebrek aan) Iexis (woo rd) Ih ymos (emotie).
Deze me nsen k un ne n
- hun gevoe lens niet identiliceren ("als ik overstuu r ben, weet ik niet of ik bang,
boos of ve rdrietig ben")
- hUil

gevoe lens niet beschrijven (" ik kan 1110ei li k beschrijven wa t ik voel over andere mensen")

en zij n extern georiën teerd: ho uden zich liever met de bui tenwere ld bezig dan met hu n

binnenwereld.
("ik praal liever met mensen over dagelij kse bezigheden dan over hun gevoele ns")
Mensen met deze persoo nl ijkhe idstrek komen vaker in de gezondheidszorg terecht. Dat kan
versc hill ende redenen hebben : het niet herkennen, erkennen en uiten van emo ti es kan leiden tot
fys iologisc he veranderingen, of tot ongezond ged rag. Maar oo k : het lichaam voelt wel. pij n wordt
wel gevoe ld. en daar gaal men mee de gezondheidszorg in. Is de alexithymie de oorzaak va n de
klac ht of ziekte ? Dat is nog niet helder. Het kan ook zijn dat de ziekte leidt tot alexithym ie. Of dat
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er een derde factor is, die zowel tot alexithymie als tot de zÎe kte leidt. Er moet dus longitudi naal
onderzoek (mensen als het kan ee n leven lang volgen) worden gedaan. zodat je de mensen ziet
bijvoorbeeld jarcn voo rdat ze kanke r krij gen. of astma, of onvruchtbaarheid bi ijkt . Ook weten wc
niet in hoeverre het erfel ijk is of aa ngeleerd. Tweelingonderzoek kan daar meer over verhelderen.
Er zijn abso luut gendcrvcrschill en, maa r ook daarover moct nog meer uitgezocht worden. Ook is
de relatie tot stress nog niet he lder, en in hoeverre alexithymie en een gebrek aan cmotione le
intelligentie hetzelfde is. Tens lotIe is een ni euw aa ndachtspunt. ofer well icht twee typcs
alexithym ie zijn, waarbij type I we in ig emot ioneel is. en type 2 j ui st overspoe ld wordt door
emoti es.

Wat is er wel bekend ?
~

Alcxi th ym ie heen een relati e tot ongezo nd gedrag op het geb ied va n : eetstoorn issen, aJco hoJ- en
drugmisb ruik, s lec hte voedi ng, en gokprob lemen. Tot compulsief gedrag dus. Wellicht a ls poging
het afTecl daamlee te regu leren.

- Onder stress zijn deze mensen vooral bezig me t zich beter wi ll en voe len. Ze wil len niet "ploegen
in gevoe lens en con ni cten".
- Gezondhcidsproblemen bl ijken cr voora l te zijn als er ook sprake is van depressiv iteit.
- Aanmoedi gen tot het schrij ven over stTcssvo ll e ervaringen, of het uiten va n emoties, helpt bij
mensen mei een mi lde vonll va alexithym ie. Als iemand veel las l heeft van alexithymie, werkt
het j ui st vers lec hterend. Dan zjjn ontspa nni ngsoefeningen, of suggesti es die wal ex temer geric ht
z ijn, zoa ls op het geb ied van time- man agcmcnt, beter. )-Iet is du s be langrijk bij je indi viduele
c1iënlje suggesties goed af te stemmen.
- In therapie zjjn helpende factoren:
· ont spanning
· het leren identificeren en commu niceren van gevoelens
· verbeelden en Illuziek
· non-ve rba le emotionele express ie.
(NB I-Iaptotherapie brengt ook deze aspecten, en daarnaast: het aa ngaan va n cen band, omgaan
met nabijheid cn contac t, heL maken va n de verta ling van sensa ti es naar gevoe lens, het omgaan
met gcvoelens).
In Tilburg is onderzoek gedaan naar het verba nd met hoge bloeddruk en een ve rhoogd risico op
hartkwalen. Dat bl ijkt all een te ge lden voor de factor: ex terne oriëntatie (gerichtheid op de
buite nwere ld i.p.v. op de bi nnenwereld). Het al dan niet kunnen identificeren en communi ceren
va n gevoe lens.
In de traumah ul pverleni ng spreekt met van primaire en secundaire alex ithymie. Primair is a ls het
als eigensc hap al bestond voor het trauma. secu ndai r als het onts taat als reactie op het trauma.
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2. Gevoelens onderdrukken - Lynn Myers, Londen

Dit begrip gaat llit van welke "eopi ng-stijl" mensen hebben (ontwikkeld) bij moeilijkheden. Het
ligt di cht tegen alexithymic, maar hel is een andere benadering dan het te zien als ecn
persoo nlijkheidskenmerk .
Weinbcrger (1979) maakte ecn matrix van copi ng-stij len, met op de ene as de ma le va n angst (laag
of hoog), en op de andere de mate van afweer (laag of hoog). Als de a fweer hoog is, en de (zelf

gerapporteerde) angst laag, spreekt hij va n iemand met een onderdrukkende ecrin g-stij l. Zo
iemand vermij dt negatieve gevoelens. lVi i die niet voelen en voelt ze ook niet. Lichamelij k zijn er
dan wel aanwijzingen voor an gst, maar betrokkene voe lt di e zelf niet.
Er zijn aa nwijzingen dat bij mensen mei deze copi ng-stijl
- de prognose bij borstkanke r en bij hartziek tes slechter is
- hel imlllllunsystecll1 slec hter fUll ctioneclt
- er een hoge arousal is tijdens operati es
- het rapporteren met pijn ni et adekwaat is, en ze slechter reagere n op pijnprogra mma's .
. astma va ker voorkomt.
Maar opnieuw: pas op : het is nog niet duidelijk wat er eerder was, de copi ng-stijl of de kwaa l.
Bij pij n is gebleken dat mense n met een onderdrukkende copi ng·stijl bij acute pijn veel kunn en
hebben, een hoge pij ndrempel hebben, maa r bij chronische pij n j uist mi nder kunnen hebben dan
anderen. Ze hebben dan een hoge pij ngevoeligheid, terwj il ze tegelijkertijd weinig emotionele lasl
melden. "I sense bad, but I feel okay".
Ki nderen met kanker melden vaak dit zelfde. In deze groep zit een twee keer zo hoog aantalmct
een ondcrdru kkende coping·stijl dan in de bevol king (in de algemene bevolking ligt het lussen de
10011 20 %).
In de maa ndcn na de diagnose kan ker ·of een andere chronisc he emsl ige ziek tc- neeml bij mensen
met deze coping-stijl de afweer tegen voelen toe. De ziek te heeft dus ook zij n in vloed. Maa r oo k :
door di e afweer kun je niet met deze mcnsen praten over wat moe ilij k is. or dat hen een slechtere
prognose geeft in hun ziekte, daarover weten we nog niets. Missc hien is het j uist ee n beschem1ing
di e nodig is.
Bij het Helen Dowlinginsl iwut in Nederlan d is onderzoek gedaan naar hel verband tussen
baa nllocderhalskankcr en het onde rdrukken van gevoelens. Er werd naar dal verband gezocht, in
verband met het vennoede effect op het immuunsysteem.

Er was geen enkele aa nwij zing voor, dat het onderdrukken van gevoelens meer ka ns geef) op
baarmoederha lskanker. Wel zijn er aanw ijzingen voor een betere prognose voor vrouwen die hun
gevoelens niet onderdrukken.
In Israël is onderzoek gedaa n naa r onvruchtbaarhe id. Bij iedere vrouw kan cr een conni ct bestaan
tussen de bew uste we ns 0 111 een kind te krijgen, en een onbew ust verzet om zwa nger te ra ken. Bij
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een IVF behandeling wo rdt dit conflict versterkt doordat er zoveel pogingen gedaan worden om
zwanger te worden. Dit kan tot een vicieuze cirkel leiden : het veroorzaa kt stress, en door stresS
worden dive rse hormonen afgescheiden. waar onder pro lact ine, die de bevruchtingjuist tegcngaan.
Ook kan onvruchtbaarheid vaak een verlaagd zelfbee ld. gevoel van vrouw-zijn. en
relatiep robl emen ve roo rzaken. Dit all es lei dt tot mcer stress, wal weer de kans op zwa ngersc hap
verlaagt. Er word t een pleidooi gedaa n tot het psycholog isch begeleiden van onvruchtbare paren
i.v.m. deze stress-condities.

3. Invloed van de famil ie, partner, therapie - Jeanne Watson, Canada
De sociale omgevi ng, en in belangrij ke mate is dat in ee n men senl even de fam il ie, bepaalt of
emoties geuit kun nen worden, wclke cr geuit mogen worden, en hoc dat mag gebeuren. Die
invloed gebe Uli lan gs drie hoofdlijnen :
- matchen van de ex pressie: als de ouders gedeprimeerd zij n, nemen de kinderen dat vaak ovcr
- coachen van de expressie: oude rs kunnen hu n kinderen coachen in het (h)erkennen en
omgaan met emoti es en gevoe lens. Een optimale coachi ng houdt dan in : het leren van
Ic. bewus t zij n va n gevoe lens,
2e. praten over gevoelens en
3e. ondersc heid maken lusse n versc hillend e soorten gevoelens en ve rschill ende intensiteit.
Dit zijn bela ngrijke factoren die niet goed we rken bij alcx ithymie !
Hoc coach je je kind hi erin?
Door -accepteren. meevoelen en respecteren van de gevoelens van hel kind
-opvoeden: . gcvoelens labelen (woorden gcven)
. rege ls stell en ove r het uiten

V ~ln

gevoe lens (begrenzen)

. Strategieën hel pen ontwikkelen, waardoor het kind leert zijn gevoelens te
gebruik en om problemen op te lossen.
Dal is dan de ideale opvoedi ngsstijl. Helaas gebeurt het ni et altijd zo. Andere opvoedingsstijl cn
met be tre kkin g tot emoties

Zijll :

- vee l accepteren/wein ig coachen (alles mag, cr wordt ni et geleerd)
- ontkennen (negat ieve gevoelens worden ontk end, er is geen troost)
- afkeuren (kritiek op en bestraffen van het uiten van negatieve gevoelens)
- ontregelend (ve rwarrend ).
De heeh li ngsstijl bep<lalt ook hoe en welke emoties geu it wo rden.
Wie veili g gehecht is, heeft een gematigde emotio nalite it. De afhan ke lij ke is j ui st zeer emo ti oneel,
en tegelijkertijd is het uiten va n boosheid bedreigend. De ontkennend/vermijdende uit zich we inig,
en ontkent negat ieve gevoe lens. De angsti ge uit zich nog minder, voel t wel negatieve emoties,
maar durft die niet te ui ten ui t angsl anderen daardoor te verliezen.
Voor therap ie zijn zowe l de hech ti ngsstij l, als de coac hing die iemand gehad heeft op hel gebied
van emoties, va n belang. Als iemand daarin slecht gccoac hed is. kan dat alsnog in therap ie. In het
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ui terste geval: als je te maken hebt met iemand met al ex ithymi e, kun je di e, mi ts je langzaam en
met veel empat hi e werkt, alsnog leren emoties te (h)erkennen, te verwoorden en În te zett en om
confl icten op te lossen. Precies dat wat in de opvoed ing niet ofte we ini g is aangeboden. In de
eerste fase van de therap ie is het herkennen van non-verbal e tekenen van emoties dan hee l
belan grijk. Je gee ft dan als th erapeut terug wat je opmerkt, en geeft er woorden aan
(on derscheiden van emoti es).
Ook de hechtingsstij l kan in de loop van therapi e veranderen, evenals dat ka n binnen een relati e op

volwassen leeftijd. Je hebt dan wel een geduldige therapeut of partner nodi g, want het is een
langzaam proces.
4. Huilen in psychotherapie - Judith Nelson, USA

Huilen is ni et all een een ui ting van een emoti e. Het is vooral hechtgedrag, bedoe ld om de
volwassene in de buurt te houden. De vraag is dus niet : waarom huilt een baby, maa r : waa rtoe

hu ilt hij .
Om welke reden de baby ook huil! : aanraken is altij d het meest effectief om het te laten stoppen
met huilen.
Zowe l kinderen als vo lwassenen huilen bij (dreigend e) sc heiding en verli es. Ook op die mani er is
het verbonden aan hec hting. De tranen komen soms ook al s het verli es voo rbij is : bij terugv inden
van een kind bij voorbeeld . Dan gaat het nog steeds om het verli es, de tranen zijn 0 111 de doorstane
angst.

Er zijn globaal d r ie soorten huilen bij verlies:
- protest huil en : boos, eisend huil en. De huil ende wil zich ni et overgeven aan het verli es. Hij
wil het ongedaan maken. Dit soort huil en roept bij de ander irri tat ie op, en wordt vaak
manipulatief genoemd.
- droevig huil en. wanhoo p, overgave: di ep, zwaar huil en. I-Iet roept bij de ander op dat die cr
wil zijn, w il troosten.
- inhoudcn van huil en, onth ec ht : ni et huilen , uitseinen dat cr ni ets aan de hand is. Di t zet de
and er op a fs tand.
Deze vonnen kunnen bij een persoon afwisselen, maar als er ecn patroon in zit dat langere lijd
duurt, zegt het iets over hoe iemand gehecht is.
Als iemand veil ig gehecht is, zal di e droevig en wanhopi g huil en, en troost en intimiteit krij gen.
Het lucht op en ze ervaren nabijheid.

Bij onveilige hechting:
Als de hec hting ambi va lent/afhan ke lijk is, is er zowel het verlange n naa r co ntact als de angst voor
afwijzing. Deze mensen huil en snel, klampen zich aan je vast, verto nen protest huilen, en zij n
moeilijk tc troosten.
Bij venn ijdende hech ting wo rdt er ni et gehuild. Deze mensen houden de ander emoti onee l op
afstand, ze kunnen slec ht zorg geve n en ontva ngen. A ls ze huil en zijn ze erg va n slag, omdat ze
niet ervaren dat het hel pt.
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Gezond hui len: is droev ig en wan hopi g huilen. Je geeft je eraan ovcr, het lucht op, en je omgev ing

geeft je nabijheid.
H uilen is ongezond volgens Nelson, als het gaat om
_ protest huilen bij een vo lwassene. In therapie zou je dat kunnen ombuigen naar boosheid.
- in nl1lti el huil en als volwassene
- huil en zonder aanleiding.

Denk dan aan . een fysiologische oorzaak, bv. een tumor, herseninfarct, etc .
. niet-erke nde

rOllW

. ecn niet-herkende heehtingsbchoefte
- huil en dat maar doo rgaat o f vaak terugkom t, zonder dal cr sp rake is van ve rlies.
Zoe k dan uiL o f cr sprake is va n depress iviteit. Bij ee n middelmatige depress ie wo rdt er veel
ge huild, bij een em sti ge dep ressie is het huilen j ui st geb lokkeerd .
Het is steeds belangrijk

0111

uit te zoeken wat voor deze persoon nOnllaal is wat betreft hoe

lan g en hoe vaak di e huilt, Dat verschilt per persoon .
- drama ti sch hu ilen: dit is op effect geri cht
- ingehouden huilen : soms wil je niet hui len onder de omstan digheden. Je stelt het dan uit,
bijvoorbeeld tot je thui s bent. Dit is ni et ongezo nd.
Als je ni et kunt huil en. is het dat we l. Het huil en vindt dan een andere. ongezonde, weg:
. verplaatst hui len: hoofdp ij n, n jet kunn en slikken, adem halingsstoomissen,
urine-in recti es of probl emen met urin eren, astma
. huil -vervangend gedrag: eten, roken, drinken
Een vo lwassene hecht zich aan zijn partner, of aa n ee n therapeut , in zijn in de jeugd ontwikke lde
hechtingss tijl. Zowe l de mani er van huil en, als je eigen reacti e (t egenoverdracht) hi erop. gee rt daar
infonna ti c over. So ms kan een hec htingsst ijl in de loop van een leven nog veranderen, door het
contact met de partner, of een therapeut.
5. Positieve emoties en gezondheid - Susan Folkman, USA

In de 20ste eeuw is vee l duidelijk geworden over de relati e tussen stress en gezo ndheid. Zoa ls dal
stress het im l11uunsystcem nega ti ef beinvloedt. Daarmee g ing het om negatief gek leurde emot ies.
zoa ls di e ve rbo nden zijn met stress. De laatste jaren zijn er steeds meer aanw ijzingen, dat er ook
positieve emot ies ve rbonden kunnen zijn met stress, en dat deze waarschijnlijk ee n buffer vormen
tegen so mm ige va n de sc hadelijk e efTecte n van stress voor de gezondh eid.
Emoties, zegt Folkma Il , brengen li chaam ell ziel bij elkaar.
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In onderzoek is geb leken dat posi ti eve gevoe lens: je gelukkig voelen, hoopvol gestemd zijn etc.,

de gezondheid positief beïnvloeden:
- je leen langer
- je hebt meet kans een ernstige ziekte te overleven
- je bent vee l minder vaak verkouden dan mensen met een negatieve gevoelsk leur.
I-li er moet nog veel meer onderzoek Ilaar worden gedaan, waarbij niet alleen de biologische kant
van gezondheid en emo ti es, maar ook de psychische kant meegenomen met wo rden.

Een mens reageert op een st ressvoll e gebe urtenis met zij n eigen 'waa rdering ' (gevoel) daarover.
De een ziet de stress als een ui tdagi ng, de ander als ee n bedreiging. I-Ioe mensen denken , waar ze
in geloven, wat ze willen bereiken. heen daar invloed op. Vervolgens komt er een fase van
'omgaan met' (copi ng). Onanlankelijk van de uitkomst daarvan , komt daarna een fase van
herwaardering. Die kan positief zijn, ondanks dat bij voorbeeld een ziekte niet verbetert. Vooral de
betekenis die de mens aan de doorstane ellende toekent , is daarbij van belang. Als je jezel f kunt
richten op het zoeken van of je herinneren aan wat je eraan gehad hebt

0111

dit mee te maken,

verbetert dat je stemming. onanlankelijk van bijvoorbeeld pijn. Je kunt dan dankbaar zijn, je
liefdevol voe len, voor wat je ervan ge leerd hebt.
Andersom kan iemand uit een stressvo lle periode komen met woede en verdriet. Als iemand daar
ni et uitkomt, beïnvloedt dat de gezondheid negatief.
Uiteraard is het wel gezond om sterke negatieve gevoelens te erva ren bij grote st ress, maar ook als
die gevoelspiek sne l daarna weer afneemt. Dat gebeu rt het snelst bij mensen d ie moeilijkheden als
een uitdaging zien.
Deze lezing werd afges loten met een cabaretier, die de zaa l li et zingen "Always look at th e bright

side of li fe".
6_ Het uiten van emoties bij rouw.

Het is een Westerse opvatting dat er rouwwerk gedaan moet worden om tc herstellen na verlies.
Dat het ui ten van emoties belangrijk is voor de verwerking, en dat steun uit de omgev ing het
herstel versnelt. Het is maar de vraag of dat zo is. (-Iet blijkt vee l gen uancee rder te li ggen_
Bijna al le mensen blijken hel rouwen prima ze lf te redden, met of zonder het uiten van emoties,
met of zonder ste un uit de omgev ing. Het rouwproces heeft voora l zijn eigen tijd nod ig. Er is maar
een klei ne groep die professionele hulp nodig heeft. Als je te veel aanbiedt of aandringt op het
uiten van emoties, kan dat zelfs sc hadelijk zijn_ Sociale steun helpt voor het de len van het verl ies.
wat door vrouwen meer wordt opgezocht dan door mannen. Het versnelt het herstel op zich niet.
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Rouw is de prijs die je betaa lt voo r de liefde. In die zin is het een proces dat bij het leven hoort,
tenzij je de li efde op zou will cn geven.
Pro fessionele hulp aanbieden is negatief als het ongevraagd gc beurt , 31s het zonder naar het
indiv idu te kijken aan iedereen wordt aangeboden, en als het te snel gebeurt (i n de ee rste paar
weken na het verl ies).
AJs er wel hulp nodig is, ka n dat op twee ma ni eren:

I. problcemgericht
2. emotiegeri cht.
Probleemgericht heeft bij vrouwen e ffect. Emoti egeri chte hulp helpt bij hen een beetje. Bij
mannen doet probleemgerichte hul p ni cts, cmotiegeri chte hul p helpt op korte temlijn niet, op
langere tennij n we l. Als rou wen voor een mcns moei lijk is. blij k je dus iets aan te moeten bieden,
wat tegenover hun coping-stij l ligt. Je moet dus erop letten dal je mensen dan niet gee ft wat ze
graag will en. maar wat zc nodig hebben.
Gericht op het verlies of het herstel.

Als iemand all een gericht is op het verli es (rouwwerk. denken aan de verlorene, in de herinn erin g
gaan), komt die terecht in chron ische rouw. Is iemand all een gericht op het herstel (ik moet vcrder,
ga mij n leven ve randeren, nieuwc activiteiten. nÎeuwe relaties), dan komt dÎ e terech t in afwezig of
onderdrukt verdriet. Een ' gezonde rouw' is een proces dat heen cn weer gaat lussen be ide kanten.
In de loop van de tijd wordt die heen en weer beweg ing mi nder extreem. Die bewegin g is een
belangrijke coping-strategie. Als die er niet is, kom je in de traumati sche rouw.
Hechting.

Onveil ig gehechte mensen hebben vak er gecompl iceerde rouw. De rouw weerspiege lt de band met
de overledene.
Mensen die on ve ilig afllank elij k ge hecht zij n, kunnen terechtkomen in de chroni sc he rouw. Deze
mensen zien zichzelf als negati ef, de ander als positic C. Ze uiten vee l emotie, maar ni et op ecn
manie r di e hen helpt. Bij deze mense n zou dagboeksc hrij vcn kunnen he lpen. maar da n niet om de
emoti es boven te la ten ko men (wa nt dat z ijn ze al), maar om anders

IC

leren denken over het

verlies. Je moet dan duidelijke aanwij zingen geven en met ze kijken naar het geschrevene, anders
besta at het gevaar dat het dagboekschrij ven bijdraagt aa n de chroni citeit van de ro uw : dat ze
blij ven uiten hoe erg het is, zonder er verder iets mee te doen.

Bij een onveilig ontkennende hechti ng. kan iemand terccht komen in het onderdru kken en
vennijdcn van TOU W. Deze mensen zien zichzelf als positief, en de ander als negati ef. Het is niet
zeker of deze mensen baat hebben bij het sc hrij ven over gevoe lens.
Bij onveilig angstig gehechte mensen is de uiting van de emoti es ook angsti g, en incoherent. Deze
mensen zicn zowel zichzelfa ls de ander als negatief. Misschien helpt schrij ven deze mensen, om
wat meer he lderh eid tc krijgen.
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Ook na het overlijden blijft er een band. Als de achtergeblevene verlies-gerich t is, moet die leren

de band wat losser te laten. Als di egene meer herstel-geric ht is, moet de band j uist een plek
krijgen.
7. De mythe van het ventileren van woede - Brad Bushman, USA

Bushman trekt ten strijde tegen de myth e, di e bij therapeuten in de zesti ger jaren is begonnen, en
nog steeds voortleeft in de gedachten va n mensen, dal je door het slaan op kussens, kapotgoo ien
van servies, slaan op een boksbal . je woede kunt kwijtraken.

AI tien jaar is bij psycho logen bekend, dal je door dit soort act ivite iten juist agressiever wordt. Je
oefent je in feite in een zich kwaad gedragend pe rsoon te worden. Het is wel fijn 0111 op een
bo ksbal te slaan, maar je wordt cr oo k agress ieve r va n. Ook van het sc hrijven of fa nt aseren ove r
iets wat je kwaad maakt, word j e kwader. Net als door het kijken naar gewelddadige media.
Hardlo pen helpt ook ni et: het arousa l-ni veau blijft te hoog.
Als je kwaad bent en di e woede moet zakken, doe je cr bete r aan 0111 ni ets te doen , tot 10 te tell en,
aan iets anders te denken, te ontspa nn en, of iets te doen dat niet samengaat met boosheid. Da t doet
de woede zakken . Je woede binnenhouden is niet goed, maar eruit gooien ook niet. " Lower the
flamc and reduce th e heat" , zegt Bushman. Vervolgens ku n je dan gaa n kijken naar wat je zo boos
maakte, en dat gaan uiten aan de j ui ste pe rsoon. Dagboekschrijven moet dan ook gaa n om het
begrijpen van wat je boos maakt en waarom, in plaats va n het venti leren van de boosheid.
Zelf denk ik dat we in de haptoth erapie een andere manie r hebben om mct boos heid

0 111

te gaa n.

Om te beginnen gebru iken all erl ei th erapeuten het schrij ven over boosheid of het fysie k je kracht
voelen door e rge ns op of tegen te slaan of te du we n, a ls de cliënt juist een onbeke ndhe id heeft met
zij n boosheid. Die moet cr dan mee in aanraking kom en, om vervo lge ns een weg te vindcn om
e nnee om te gaan. En dan komt het proces van in contact met je boosheid, in contact met de ander,
er wat mee doen. Op de Academi e voor Haptonomi e hebben we daar in nascho lin gen man ieren
voor gevo nden om mensen dal te laten erva ren, fys iek, emoti oneel, in beweging, Illaar voora l : in
contact. Dat is iets heel anders dan afreageren.
In mijn aantekeni ngen schreef ik het in het Enge ls zo op : "being in touch with onc's ange l", and
acting upon it instead ofacti ng-ouL"

Tot slot.
Het is een lang verhaal geword en. Ik hoop dat de lezer er iets aan heeft. Ik hoop ook, dat de
haptot he rapie dui de lij ker aanwezig zal zij n op een vo lgend congres. De onderzoeksgroep van de
VVH zal daar welli cht een bijdrage aan kunn en leveren. En ik zal ook eens proberen in het Engels
te sc hrij ve n.
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Uit de oude doos:
De houding van de vrouw tijdens het baren
van prehistorie tot heden

I

Prof. Dr. H. Kirchhoff, Göttingen

I

Het volgende artikel hebben wij met welwillende toestemming mogen
overnemen uit: 'Het hormoon', vol. XLI, no. 1b. pp. 7-15 (1977)

Deel I

Zo lang cr sprake is van een wetenschappelijk gefundeerde discuss ie over het
geboon emechani smc. bestaat ook de tel kens weer zeer omstreden vraag over

de beste houding van de vro uw tijdens de partus. Het is ni et verwonderlijk
dat er tot nu toe geen eensluidend antwoord gegeven kon woorden op de

vraag or de vClticalc or de ho ri zon tale lichaamshouding als de meest
'natuurlijke' en daardoor voor het verloop van de gebo0l1c als de gunstigste
houding durante pat1U beschouwd moet worden.
Bekijkt men namelijk beeldjes uit de prehistorie of vroege afbeeldingen van
de gebo0l1c uit Mesopotamië, Egypte, Indië, Grieken land en ve le andere
landen en leest men over het verloop van een geboorte in bijbelteksten or in
verslagen van ontdekkingsreizigers, of beziet mcn de ve le atbeeld ingen van
gcbo0l1 en door middeleeuwse kunstenaars, dan is het opvall end en eigenlijk
ook velTasscnd dat de barende overwegend zo ni et uitsluitend in zittende,
hurkende, or staande houding weergegeven wordt: dus in een verticale
houding. Deze lichaamshouding, die in de kunsthistorie maar ook i n de
geschi edeni s der geneeskunde steeds genoemd wordt en vaak wordt
aangedui d als de ' nol111ale houding' voor de barende vrouw, wordt ook nu
nog bij natuurvolken meestal als zodan ig beschouwd. Niet slec hts het
kunsthistorisch belang. maar ook de hieronder te bespreken prob lematiek
van het voor en tegen van be ide houdingen tijdens de baring - horizontaal of
verticaa l

rechtvaardigt de publica tie van een overolicht over dit onderwerp,

aan de hand van afbeeldingen van de mcest ui teen lopende volken en rassen
en uit verschillende cu ltuurperioden.
Laten wc beginnen met de prehistorie. In dit tijdperk , dus legen het einde
van het Paleo lithicum en in het Neolithicum was het voornamelijk, zo niet
uitsluitend, de idee 'vnlchtbaarheid van huis, hof of fami lie ' die de eerste
kunstenaars ertoe bracht beeldjes afrotstekeningen te maken waarmee ze de
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'goddelijke moeder ', de 'magna mater' uitbeeldden.
De vrouw, en zij alleen, vaak afgebeeld met het dier waarop jacht gemaakt
werd, belichaamde het idool van de voortplanting; ze was zelf identiek aan
de scheppingsdaad, de brengster van nieuw leven. Het kind speelde in deze
tijd nog geen ro l; dat werd pas in de kunst betrokken na de overgang van het
nomadi sch bestaan naar het leven op een vaste woonp laats, waarin het

Afbeelding 1

stichten van een fami lie van belang werd. Vandaar dat uit deze prehistorische
tijden maar weinig afbeeldingen van geboorten werden gevonden. Maar juist
daarom zijn di e enkele vondsten van bijzonder belang.
De afbeeldingen van geboorten, afkomstig van de zeer belangrijke
onderzoekingcn van de Engelse archeoloog James Mellaart, bij opgravingen

in het gebied van het tegenwoordige Anatolië (Turkije) cn wel in Catal
Hüyük, kunnen terecht tot de oudste ter were ld gerekend worden. Ze

Afbeeldmg 2

stammen uit het Neolith icum (laatste periode van de steentijd) en dateren uit
hel 6e tot Se millenn ium v. Chr.
Afbeelding 1 toont de baring bij een god in die op een luipaardentroon zit,

het kinderhoofdje ziel men lussen de benen. Uit dezelfde opgravingen komt
een heel ander motief te voorschijn, dat echter eveneens een geboorte
voorstelt.
Afl)celding 2 De sterk gestileerd weergegeven vrouw - godin - die

Afbeelding 3

eveneens rechtop zit tegen een wand, met gespreide benen, heeft een
stierenkop gebaard. Het zou buiten het kader van dit artikel vallen om nader
in te gaan op de mythologie van de geboorte van een stier. De verklaring dat
hier de manne lijke kracht als complement van de vrouw wordt uitgebeeld,
zou echter zonder twijfe l geoorloofd zijn.
Een geboortescène die eveneens uit de prehistorie stamt, en die in Nesazio
(lstrië) werd gevonden (afbeelding 3), loonl een beva ll ing waarbij de
barende knielt. De vrouw schij nt zelf de labiae te spreiden, terw ij l ze een
ander kind zoogt. Men zou hier bijna van een instinctmatige handeling
klilmen spreken, want zoa ls bekend veroorzaakt prikkeling van de tepel een
versterkte weeënactiviteit; een vroege aanwijzing voor de hOnllOlmle
samenhang tussen borst. hypofyse en uteruscontracties en wel uit een tijd
waarin men nog niets van deze samenhang afwist! Ploss is van mening dat
het in deze voorstell ing gaat om een 'geboorte-magie', namel ijk om het
" naar buiten lokken ' van het kind dat geboren moet worden door een ander
kind dat aan de borst ligt (H. Buess). Een bijna ona fzienbaar aantal
afbeeld ingen van geboorten vi ndt men in de kunstschatten van Egypte. In
all e tijdperken beviel de vrouw in dit land in vel1ica le lichaamshouding.
hetzij zittend op een primitieve ' baarstoel' (afbeelding 4) die vaak uit slechts
enke le bakstenen beslond, hetzij knielend.
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De bevalling van Cleopatra (afbeelding 5) op een bas-reliëf van de tempel
van Esneh, toont deze houdin g bijzonder duidelijk. Hel volgende voorbeeld
van een geboOlte in knielende houdi ng uil Egypte toont nog een ander
obstetri sch curiosum. Op de schouder van de barende zit de beroemde
chondrodystrofische dwerg Bes, die ook tegenwoordi g nog als
Afbeeldmg 5

beschenn geesl van barende en kraamvrouwen geldt (afbeelding 6). In de
souvenilwi nkels van Caïro krijgt de toerist hem als ta li sman - met
uitpui lende ogen en een leeuwenhuid - in de meest uiteenlopende vormen
aa ngeboden.
Laten we nu een sprong maken naar de ' klass ieke oudheicl' . Twee bijzonder
frdaie kleibeeldjes uit een pri vé-verzameli ng in Bazel, waarvan wij tot onze
dank kopicën kregen voor onze Göttinger verzameling, wcrden onlangs

Afbeelding 6

uit voerig beschreven door K. Schefold.
De volgende afbeelding 7 toont duidelij k een bari ng in hurkhouding, di e
vroeger bij dergelijke figuren ni et zelden werd aangezien voor een
'dcfccalichollding').

Van deze vrouwen figuur met een door pijn velt rokken gezich t wordt
aangenomen dat ze ongeveer uit het midden van de 4e eeuw voor Chr. stamt.
Het zou een grafvondst zijn uit het cultu urgebied van de stad Taranto. In
dezelfde verzamel ing bevindt zich een eveneens bij zonder goed bewaard
gebleven en indrukwekkend beeldje (a lbee ld ing 8).
Deze weergave van een gebo orte hoort bij de groep van hellenisti sche
beeldj es uit de eers te eeuw voor Chri stus. ScheCo ld noemt een groot aantal
redenen voor het ontstaan van dit terracotta bee ldje. Het zou door de
griezelige uitdnlkking - hel vertrokken gezicht - als apotropaeisch, dus als
onhe il afwerend en als magisch voorwerp gezien kunnen worden, maar hel
ZOLI

ook kunnen duiden op het wonder van de vnlchtbaarhcid. Telkens weer

hebben godsdiensthistorici en volkenkundigen de bij ve le volken
gebnlikelij ke baringshouding waarb ij de vrouw op de grond zit, afgeleid uit
de ocrgcdaehte dat de 'aarde' tenslotte gezien moet worden als de bron van
alle leven.
De diepe zin van deze gebo0l1e op de aarde (hl/mi positio) kwam zonder
Iw ij fell/ il de voorstelling van de 'tellurische afstamm ing', het ' moederschap
van de aarde ' (Mircea Eliade).
In de Grieks-Romeinse mytho logie word t, hoewe l de vonn sterk varieert,
j ui st vee l aandacht geschonken aan de baring in knielende houding. Sterk op
de voorgrond staat hier de beva lling van Lelo, die naar het eiland Delos
mocst vluchten omdat ze achtervolgd werd door de jaloerse Hera. Het kind
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dat Leto verwachtte, was namelij k van Hem 's godgemaal Zeus. Slechts met
de hu lp van de reeds in de Minoïsche cu ltus hoog vereerde gebool1egodin
Eileithyia, kon de bedreigde ' Leto' de knie gesteund op hel zachte gras' zich
vasthoudend aan een palm na een negen dagen lang durende weeënactivi teit
verlost worden van het beroemde tweelingpaar Artemis en Apollo

(afbeelding 9al,

Afbeelding 9a

De goddelij ke vroedvrouw Eileithyia, aan wie talrij ke tempels en
heil igdommen in Griekenland en Italië gewijd werden, wordt zelf als
barende in een vaak afgebeeld sculptuur getoond.
Afb eelding 9h toont du idel ij k de kn ielende houdi ng van de god in, di e in de
rechterhand een duif vasthoudt als zinnebeeld van de vruchtbaarheid, met op
haar schouder, ter ondersteun ing, twee vleugelloze geni ën (G. Gaber).
Wederom een grote sprong nemend , naderen we nu de ElIIvpese

Middeleellll'en. De volgende beelden bew ijzen duidelij k dat in die tijd de
beva ll ing eveneens in verti cale houding, en wel voomamelijk in zittende
houding plaatsvond. Aa n weerszijden van de vrouw o f achter haar stonden
helpers ter ondersteuning.
Deze zittende houding bij de baring betekent in vergelijking met het staan,
hurken of knielen een belangrij ke verlichti ng voor de barende. Uit de
primitieve

o ud ~Egypt i sche

'baarstoel' ontw ikke lde zich. voomamclij k in

Europa, reeds in de vroege middeleeuwen de ook tegenwoordig steeds weer
bij vlagen met enthous iasme en hartstocht gepropageerde 'baarstoel'

(atlJceldin g lOl.
Hiervan ontstonden verschillende vari anten van hel elegante fraai versierde
model tol de eenvoudige houten sloel. die eigendom van de gemeenschap
was en voor de beva ll ingen werd uitgel eend. Deze stoelen waren relatief
laag, zodat de vroedvrouw er gehurkt voor kon zitten.
De rugleuni ng die aanvankel ij k vastzat, werd echler al in 1679 door de
Hollandse arts Van Deventer verstelbaar gcmaakt, zodal de barende in dc
wecënpauzen liggend kon uitrusten; dus een voorloper van de hui dige
combinatie verlosstoel en - bed (o.a. gepropageerd door Ehrström Stoc kholm; Manstein en Ke iler, DelnlOld e.a.).
Grote verbreiding vond en vindt ook heden ten dage nog de ' levende
baarstoel', ook wel de 'schootverloss ing' genoemd. De barende zit hierb ij op
de schoot van een hulpvroedvrouw of op die van de echtgenoot, di e op deze
wijze direc t bij de geboOlie betrokken wordt. Op deze plaats mag een
grappig verhaal uÎt dc omvangrij ke en ook nu nog zeer lezenswaardige
monografie van H. H. rloss uit 1872 getiteld, Lage und Stellung der Frau
wäh rend der Geburt bei versc hiedenen Völ kem '. niet on tbreken:
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academie~

ACADEMIE VOOR HAPTONOMIE
Opleidingen:
Leergang haptonomie en co mmunicatie

Open leergang st em
Opleiding tillen en verplaatsen
Basisopleiding in de haptonomie
Opleiding in de haptotherapie
Vervolgopl e iding zwa ngerscha psbegeleid i ng
Nascholing voor haptotherapeuten, waaronder:

Afscheid nemen, 5 en 6 februari 2004
Woorden geven aan je werk, 9 maart en 6 apri I 2004
Leven met pijn, 29 en 30 maart 2004
Intimiteit en nabijheid, 26 en 27 apri l 2004
Korte cursussen, waaronder:

Introductiecursus haptonomie, 4 en 18 februari en 10 maart 2004
Water, 16 en 17 januari 2004
Haptonomie en sportmasseurs, 1 en 2 en 29 maart

Het vieren van je vrouw zijn, 8 en 9 juni 2004
De man ontdekt, 17 en 18 juni 2004

Kijk voor een compleet overzicht en meer informatie op

www.haptonomie.nl
U kunt natuurlijk ook even bellen:

0343·515178

Academie voor Haptonomie

Jan Ligthartlaan 1, 3941 BG Doorn
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feil

man lIil het dorp was elVm hekend dat hij =0 goed als baarstoel kon

jimgeren. Hef \lias bekend ;1/ hel dOlp dar de geboorte veel gemakkelijker
plaatsvond als de

VIVU\\'

Men I'ertelde

hem dat geen vroUIV in hel dorp meer =onder hem bevallen

WUI

met gespreide bellen op de schOOI

VllII

deze

/lUlII

zal.

lViIde, I-lij "Teeg er echler genoeg vall en zei: "Ik Za lf hel erg druk krijgen als
ik voor elke dwaas =011 moelen zitten die op mijn schoot =011 willen kalveIl "I
- Dus vond hij de
bl1arSfoelllit.
Meer indrukwekkende voorbee lden en commentaren m.b.t. het telkens weer
uit de vergetelheid gehaalde thema ' baarstoel' vindt men in hel bekende
boek van Euc harius Röss!in: "Der leutschcn Frauen Rosengm1en" (1547),
voorts in een wetenschappelij k geflll1dcerd bock van de verloskundige Stein
ui t Kassei en voora l bij de gynaecoloog Benjamin Os iander, die van 17921822 in Götti ngen de Uni vcrsitcits-Vrouwenkli nick leidde.

Afb. I:

Bevalling van een zinende godin op een luipaardeentroon; Catal hüyük, Museum Ankara.

Af b. 2:

Houding bij de geboorte van een stier; Catal HQyOk, Monografie van J. Mellaart.

Afb. 3:

Bevalling in knielende houding. Een prehistorische afbeelding u it Nesazio (lstrië). Moritz
Hoernes. Jaarboek van de k.u.k. Zentralkommission der Erhaltung hist. Oenkm31er
(eIBA-tijdschrift nr. 122, 1950).

Afb. 4:

Oud-Egyptische baarstoel.

Afb. 5:

Bevalling van Cleopatra. Bas-reliëf uit de tempel van Esneh

Afb. 6:

Bevalling in knielende houding. Op de schouder de god Bes. Naar Spiegelberg: Annales du
service des Antiquités de I~gypte, deel 29. Caïro (1929).

Afb. 7:

Baring in hurkende houding. (Oudklassieke tijd, midden 4e eeuw v, Chr.). K. Schefold,
Archáolog, Anzeiger 19S4.

Afb. 8:

Baring in zittende houding (Hellen. Type, ca. Iste eeuw v. Chr.). K. Schefold. Archäolog.
Anzeiger 1954.

Afb. 9a: Bevalling van Leto, in knielende houding.
Afb.9b: Baring van Eileithya, godin van de verloskundigen. Baring in knielende houding met 2
geniën op de schouders, afbeelding o.a. P. Georgak opoulO$ Zb!. Gynäk. 158,166 (1966).
Hirmer-Verlag München . Arch. Nr. 601-3445.
Afb. 10: Baarstoel uit de middeleeuwen. Aesculap, 1929 blz. 320.

Deel 11 volgt in de volgende uitgave Haptonomisch Contact nr. 1 2004.

Mededeling van de Vereniging
Haptonomische
zwangerschapsbegeleiders (VHZB):
Tijdens de eerste inhoudelijke dag op 2 oktober 2003 werd het
Tijschrift Haptonomische Zwangerschapsbegeleiding gepresenteerd.

www.vhzb.nl
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Een hart onder de riem
van haptonomen
I

Marijn Benner

Zo'n vijftig artsen en therapeuten had ik al achter de rug toen ik. een I'&A studente, op de bank va n mijn
haptonome be landde. Niet omdat ik zo'n 'gezond heidsshopper' was, integendeel. ... Hoewel ik meer en meer
legen artsenbezoeken op gin g zien bleef mijn ziek te om veel aandach t van allerl ei artsen 'vragen', Zo' n 10.
12jaar geleden begon het: hCIlcck alsMrn ijnli chaam ontspoorde en dc ene na dc andere wagon
meegetrokken werd. Allerlei organen (longe n, hart , spijsverteri ng), gewrichten, huid maar ook 'syste men'

zoa ls bloeddruk en temperatuurregeling gingen steeds slechter functioneren. Tol op dc dag van vandaag is cr
geen diagnose cn gcllraagt dc ziekte zich progressier.
Inmiddels slaagde ik er we l in om de bezoeken aan artsen en apotheek te reduceren maar de kwaliteit van
mijn leven bleef eigen lijk erg slecht. Pogingen om de 'mndvoorwaarden' beter te maken slaagden maar
nauwelijks, Mijn li chaam reageert bijv. te agressief op pijnbestrijdingsmiddelen. Voor de psycholoog blcek ik
geestelijk Ie goed te functioneren. De beste acupuncturist in de regio stond Illet zijn nag legen de muur.
Uiteindelijk was het mijn doorzettende diëtiste. met wie ik een innige band had. die mij een goede haptonome
aanbcveelde. En aanmadde. en aanraadde. wel een aantal maanden lang. Tot ik de knoop doorhakte en ging.
Omdat ik zo voor7iehtig was op mijn lichaam had ik her e n der geïnfonneerd wat haptonomie was, iemand
kon ech t een an twoord geven. De eerste keren lag ik dan ook met gemengde gevoelens op de matras. Stoere
Marijn , die ra tioneel de strijd aanging met 'die ziekte' naar de Imptonome. ja. ja .... Ik begreep er helemaal
niets van. Het kostte dus nogal wnt tijd om o p elkaar afgestemd Ie raken .
Vrienden waren dc ee rsten di e de veranderin gen zagen, "M urij n, je ben t rustiger" zeiden ze. De co nc ret\;!
aanwijzingen die ik op dat moment nodig had kWtllnen iets later toen ik merkte dat ik in een verge lijkbare
situa tie heel anders reageerde dan een mlland o rt wee daarvoor. Ik voe lde me inderdaad rustiger en veelmeer
op mijn plek, Ik ging me makke lijke r door de samenleving bewegen omdat ik me minder kwetsbaar voelde.
Ook wns ik minder ba ng voor aanraking.

Dat gevoel en het vertrouwen dat de haptonome inmiddels gcwonnen had maaktc het mogelijk 0111 open te
staan voor de .dekte. Tc stoppen wnnneer het nodig is .... Maar ook meer en meer om gevoelens die dc
agressievc aard van de ziekte oproept è<: ht te voe len en een plaatsje te geven. En om bewUSt om te gaan met
al die andere dames en heren medici die zich mei mij bemoeien. Nog meer onderzoek of niet? Wal i!i je
gevoel daarover.... '! Je màg 'nee' zeggen, of juist doorgaan als je dat zo voelt. Het is jouw keuze! Niet wat het
protocol of de arts voorschrijn .... nee .. .jouw keuze. jouw regie ,
Hoewel de ziekte zich nog steeds agressief en progressief Illtmifesteerl ben ik me meer één met mijn liclmam
gaan voelen.
Omdnt ik cr nog ni et he lemun l ben (i k zal denk ik a lt ijd wel een beetje een stoere binllenve llcr blijven) en
omdat de ziekte zich zo he fti g ont wikk e lt blijven mijn haptonomc CIl ik voorl opig intensief contact houden.
Dal voelt OK en ik weet zeker dat wc nog meer kunnen bereiken,
Dit stuk hcb ik geschreven tcr ere van mijn haptonome en dc haptonomie in z'n a lgemeenhe id. Ik voel me
trots dat we zoveel bereikt hebben. meer dan bij welke andere thenlpie dan ook in de I:mtsle jaren .... Ik wi l
mei dit verhaal behalve mij n eigen haptonome ook andere haptonomen die serieus en intensief met hun vak
bezig zijn een hart onder de riem steken.
Met vriendelijke groeten. Marijn Benner
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Auteur: drs. T.A.CM. Gerritse

De hoofdschotel van dit boek is het presenteren
van de haptonomie als geheel van inzichten . Het
uiteindelijke doel is om de haptonom ische inzichten
daadwerkelijk toe te passen in uw praktijk van
zorg en hulpverlening . Een scala van toepassingen
komt aan de orde, zoals de haptotherapie,
haptonom ische begeleiding bij zwangerschap en
bevalling en kinesionomie.
De auteur koos in dit boek voor een vijfdeling :
een oriënterend deel met theoretische achtergronden en uitgangspunten, de menselijke
lichamelijkheid, het menselijk gevoelsleven, het
hart van de ha ptonomie en tenslotte de toepasbaarheid en toepassingen van de haptonomie.
Dorus Gerritse gaf o.a. colleges in wijsgerige
antropologie, heeh tientallen publicaties over
haptonomie op zijn naam staan en gaf samen
met haptotherapeut Ted Troost gastcolleges.

Over kleine dingen
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Een inleiding in de haptonomie
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