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" ..IK BEN THERAPEUT
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•

De druk om te automatiseren neemt steeds
meer toe: er worden steeds hogere eisen aan
uw administratie gesteld!
Het gaat hie rbij om de facturering aan zorgVerzekeraars.
patiëntenadministrade. beroepsinhoudelijke en financiële
administratie.
Deze bedrijfsmatige kant Is voor velen een opgave. De zorg voor
patiënten wordt als eerste beroepsmatig handelen gezien en de
daaruit voortvloeiende administratie gebeurt meestal in de vriJe tijd.

homeopathie

podologie
logopedie

Wij (LogicData) weten al meer dan ~ ntig jaar om welke
administratieve taken het gaat en welkè problemen daarbij om de
hoek komen kijken. A I die jaren hebb~n 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 $ bekend onder de naam 'Fysiologie'.
Er wordt letterl11k elke we",dag aan fysiologie
pakket volledig up--to-date blijft.

1tünA:.,.

gewerkt. zodat het

Het programma is daardoor z6 simpel en z6 gebruiksvriendelijk
geworden dat er geen handboek of eursus 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.

Laan van Zuid Hoorn 51
2289 De Rijswijk
tel : 070 · 415 2583
fax : 070 · 415 5119
w ebsite: www. logicd ata .nl
E-mail: info@logicdata.nl

1)
1
-

,

LOGIC DATA)

ADVIES- EN AUTOMATISERINGSBUREAU B.V.
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Geraakt

( Mia van Luttervelt

COLOFON

)

Beste lezer,
In di t nummer vindt u een arti ke l Heel de mens van de

Uitgave

Stichting Haptonomisch Contact
KvK Utrecht 30181509

ISSN 0929·7723

gro ndlegger va n de haptonomi e Frans Yeldman, een verslag
van In Contact Z ij n, het congres met de presentatie van het

Voorzitte r Sticht ing
Paulien Pinksterboer, te1.0251-2107Q7
infoOhaptonomie-time-out.nl
Redact ie

Wim laumans, tel. 035 6561690
w.p.claumansOtreeler.nl
Mia van Luttervelt, tel. 070 3500019
rnvanluttOfysionet.nl

gelijknamige boek van zijn zoon Frans R.Yeldman, en een In
memori am bij hel ove rlijden van Dr.Anna Terruwe,
intern ati onaa l bekend gewo rden door haar bevesti gings leer,
de theorie van de psychi sche mensword ing, die, zoals be kend,
één van de pij lers vormt waar de haptonomie op rust.
Ook zult u ee n arti kel aantreffen van het Centrum voor

Reda ctieadres
d' Aumeriestraat 49
2586 XM Den Haag

Gewe ldloze Communicati e dat wereldw ijd cursussen

mvanluttOfysionet.nl

organ iseert om mensen te leren minder gewe lddadig met
Abonne menten e n advertenties
Van der Veer Media

Tel. 035 5254558
Fax 035 5254652

elkaar te comm uniceren. Er is een cu rsus ontworpen speciaa l
voor haptotherapeuten, geaccrediteerd door de VVH.

Mob. 06 53610773

Hoe belangrijk het is ook in dit tijdschrift verbaal geweldloos

Projectbegele id ing
Van der Veer Media,
Blaricum

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

te leren communi ceren, heeft de redactie ondervonden naa r
aanleiding van het artikel van Frans Veldman in

He 2004-1.

Dit heeft nogal wat commotie en éé n opzeggi ng veroo rzaakt
doordat drie genoemde personen, C.q. inste ll ingen zich

Kopijsluiting
15 juli 2004

persoon lijk aangevallen konden voelen. Het kan de redactie

Kopij
Haptonomisch Contact verschijnt vier keer

per jaar. Aan haptonomie gerelateerde
artikelen, meningen, praktijkervaringen.
informatie en nieuws kunt u sturen naar
het redactieadres; indien mogelijk graag
per e~mail.
De verantwoordelijkheid voor de inhoud
van dit tijdschrift berust bij de redactie. Zij
behoudt zich het recht voor om in overleg
met betrokkene kopij in te korten of niet
te plaatsen. De auteur blijft
eindverantwoordelijk voor de inhoud van
zijnlhaar geschrift.
Losse nummer> verkrijgbaar na
overmaking van € 9 op bankrekeningnr.
64.20.94.594 t.n.v. Van der Veer Media,
Blaricum. (5tudenten)kortingen zijn onder
bepaalde voorwaarden mogelijk.

o Alle rechten voorbehouden. Overname
van artikelen ölleen na schriftelijke
toestemming. Bij plaatsing na
toestemming van de redactie dient
Haptonomisch Contact te allen tijde als
bron vermeld te worden.

worden aangerekend dat zij dit artikel heeft gepubliceerd
zonder de genoemden tij di g de gelegenheid te geven om te
reagcren. De redacti e betreurt dit gebeuren. Zij heeft deze
zaak inmiddels met de betrokkenen opgenomen.
De redactie stclt cr prijs op te verklaren dat zij
verantwoordel ijk is voor de inhoud va n dit tijdschrift, waarbij
de eindverantwoordelijkheid voor een tekst berust bij de

auteur. Indien mogelijk disc utabele passages, bij welk artikel
van wie dan ook, toch geaccepteerd worden, dan zal de
redactie de betreffende mensen zoveel mogelijk de
gelegenhcid geven om in ee n naschrift hun commcntaar tc
levere Il .
Er zijn tal van manieren van met elkaar praten of ze i fs
debattcren die de oplossing van een versch il van mening
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bemoeilijken of zelfs verhinderen. Volgens de argumentatieth eorie is er dan sprake van verkeerde

discussiezetten, die drogredenen worden genoemd. Een bela ngrijke fout is het argumentum ad
homin em, een persoon lijke aanval op ee n tegenstander die tot doel heeft afbreuk te doen aan zijn
geloofwaa rdigheid, in het extreme geval hel verdacht maken van een tegenstander. Dit wordt ook
we l ' poisoning the weil', het verg iftigen van de bron genoemd. Het zal duidelijk zijn dat de
redacti e haar uiters te best zal doen om mensen aan te moedigen met elkaar in gesp rek te gaan.
Tegelijkert ij d za l de redactie ervoor waken dat persoonlijke aanvallen plaatsvinden. Bij het
voetballen heet dit: we l de bal spelen, maar niet de man. U weet dan meteen hoe moeilijk de
interpretatie van een bepaald gebeuren kan zijn. Wij zijn all en feilbare mensen di e het allemaal
beter menen te weten. Het opbouwen van een tijdschrift waarin ook versc hill en van mening ten
aanzien van de haptonomi e te berde kunn en worden gebracht en de gesprekken vo lgens
dialogi sc he rege ls kunnen worden gevoerd, vraagt om veel goede wil, tijd, kunst en kund e. Wij
hopen daarbij op uw inzet te mogen rekenen.
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( Frans Veldman

Heel de mens
)

Totus sed non totaliter

De mens is voor zijn bestaan afllankelij k van medemenselijkheid bi nnen de context van een

ze kerheid en veili gheid (geborgenh eid) biedend samenl evingsverband.
Een medemensel ijkheid, welke een wederzijds gel ijkwaardig betro kken-zijn behelst binnen een
leefwereld die het indiv iduele bestaan bevordert en moge lij k maakt.
Zo'n leefwereld kan bestaan uit etnische - volkseigen - soc iale samenl ev ingsverbanden, die
zowel het karakter kunnen hebben van een comm une (cla ngemeenschap) met spec ifiek eigen
zeden en gewoo nten, of van pol itiek-soc iale, dan wel rel igie us-doctrinai re of sec taire groepen met

een spec ifieke regelgeving, die zich veelal kenme rken als een relatief onverdraagzame 'société-

close' .
Onze huidige leefwereld wordt meer en meer gedetennineerd door zul ke - vaak
nationa listi sche, regionalistische - po liti eke vonnen van groepsisolationi sme die dan meestal een
sterk etnocentrisch karakter tonen: een vorm van nationa lisme en po lit icologie, die het eigen volk
en de eigen cul tuur - etl/ie - als superie ur be-schouwt boven andere cu lture n en
vo lksgemeenschappen.
Hoe dit ook zij: in alle samenlevingsvormen dient de daartoe geacht te behoren - is daaraan
ondergeschikte en daarvan afhankel ijke - medemens in zijn aanwezigheid te worden aanvaard en
in zekere male erkend. Deze ee rste ex istentië le acceptati e draagt een dui de lij k kenmerk va n
loegelaten en toegestaan zijn als onontkoombaar bestaan. Een bestaan - existentie - dat erkend
dient te worden; waaraa n plaats en (Ievens-)ru imte dien t te worden geboden : samenlevingsvonnen
en -verbanden waarbinnen het individu wordt geacht (vereist) zich te ordenen en zich te schi kken
binnen een codering van zeden en gewoonten, waaraan het zich dient te onderwerpen en te
co nformeren.
Binn en die context geldt in all ereerste instantie de aanpassing (ordeni ng) binnen het gez ins- en
fam ilieleven, waarbinnen vee lal - afhanke lij k van de daarbi nnen van kracht zij nde religieuze en
po litiek-maatschappelijke normstell ingen - een zekere opvoeding (indoctrinatie) plaats vin dt in de
zin van een systematisch onden'icht in bepaalde leerstelli ngen met als doel deze als leefregels
weerstandsloos te aanvaarden. Het hangt daarbij vo ll edig af van de esthetisc h-ethische
leefo mstandi gheden binnen zulke leefgemeenschappen, of de mens vanaf zijn ex sislere: zij n
verschijnen en bestaan, eenmaal 'verlost' uit de moederschoot, zich affectief, liefdevol aanvaard,
erkend en bevestigd voelt. Een li efdesact welke de facto - zoa ls de hapto nomie op een overtuigende wijze aantoont en bewijst - reeds vanaf de conceptie een zin- en betekenisverlene nde

libido vita/is in itieert en inspireert, en een bepalende invloed heeft op de ontwikkeling en de
ze lfo ntp looiing van de - ongevraagd - op de were ld gep laatste mens. Een wereld waarin hij zich
een eigen plaats moet zien te verwerve n om zijn bestaan te verzekeren. De eerste jaren van zijn
leven blijken daarop een alleszins bepalende invloed te hebben. l
Gedu rende de vele eeuwen van fy logenetische evolutie van het leven en de daaruit evolutiona ir
voort-vloe iende mensword ing is steeds weer, tot op de dag van vandaag, gebleken dat de onderli ng
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verschi ll ende leefverbanden en leefgemeenschappen - vo lksstammen met hun specifieke
volkseigen cultuurvonnen, etnologische en nationali sti sche kenmerken - zich were ldwijd
geensz ins altijd onderlin g respecteerden of verdroegen. Integendeel! - de mutuele onverdraagzaamheid ontaarde, en ontaardt nog steeds, in gewe lddadige en mcn svernietigende
handel ingen en gedragingen, waaraan vele mensen, tegen wi l en streven, onweerstaanbaar
onderworpen worden en waarbinnen zij moeten trachten tc overleven.
De menselijke soorten , kennen vele, elkaar onderling bestrijdende en eventueel - wanneer dat
voor hen zo Ie pas komt - verni eti gende machtstrevingcn en -uitingen. De huidi ge eeuwwisseling
wordt er bij uitstek door gekenmerkt.
Het mensdom is, desondanks, in de ve le eeuwen van evo lutie en culturele "civilisatie', er lol op
heden nog steeds ni et in ges laagd een were ldwijde, elkaar wederzijds als Mens erkennende,
respecterende en waarderende universele eenheid te verwezenl ijken : een Mensheid als grondvonn
en gro ndvoorwaarde van Mede-Mens-lijkheid, die als algemeen en onvoorwaardelijk goed kan

gelden.
Om hier of mi n of meer aan tegemoet te komen wordt tegenwoordi g de to/eralllie - het
gedogen - als hoogste goed geponeerd, voo ral in de betekenis van opgelegde verdraagzaam heid
jcgens andersdenk enden of andere cultuuraanhangers, zulks met dcterminerende grenzen tot welke
men iets vermag toe te staan of kan ve rdragen. Men is daarbij vee lal ge neigd tot hel aangaan van
compromissen - schikkingen - waarbij men zelfs aspecten van zijn beginselen prijs geeft en in
zekere zin ontrouw is aan zichzelf.
Dit gedooggedrag (of 'gedoogbeleid') voerde ze lfc; tot hetgeen genoemd werd: repressieve
tolerantie die in feite het omgekee rde bewerkstelli gt: een vonn van ontkennende - wrekende verdek te mani pulatie.
In wezen is e lke vorm van tolerantie een voml van di scriminat ie. Tolerant ie betekent ipso facto
een dulden van de ander die 'anders' is (van zowe l di ens aanwez igheid als van zij n attitudes,
gedrags- en handelwij zen); zu lks tegen heug en meug: een berustend zich aanpassen aan zij n - in
fci te inacceptabel geac ht e - gedrag en aanwezigheid. Het min of mcer aa nvaarde politieke
'gedoogbeleid ' , zelfs ten opzichte van criminaliteit en mi sdaad, viert inmiddels hoogtij in onze
hedendaagse ' maatsc happij ' : de om gangs- en leefwereld di e in haar rea liteit expliciet en impl iciet
onpersoonlijke verhoudingen bewerkstell igt en benadrukt.
Een 'maatschap' is een profijtbeluste belangengemeenschap; de 'maa tschappij' een poli tiek
gedetermineerd ' samen' -Ievi ngsverband, waarbinnen de wederzijdse bevestigende erkenning en

aanvaarding van de medeMens nauwel ijks nog - of beter: in het geheel niet - een rol speelt. Het
daarin verweven ' maat ' -zijn - de socius2 (de ' makker', metgezel , genoot, kameraad, of in optimale
vorm : de vricnd) - in de zin van ' zee r eige nl11ct iemand zij n' heeft zijn oorspronkelijke betekeni s
verlorcn en is meer en meer verwo rden tot een handlanger - de veelal van elke ethiek en
normbesef beroofde ' medeplichtige' - waarbij met meestal nauwelijks nog onderling vertrouwen,
laat staan ' vriend sc hap ', gestree fd wordt naar het ontduiken, of voor eigen profij ldoel vervormen,
va n ethi sche grondwaarden. In die betekenis kan een uitdrukking als ' Jan Rap en zij n 111aat ' gelden
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als vertegenwoo rdigend ' het gemene volk '.
Desa lniettemi n: voor het consolideren (= duurzaam en waarachtig maken) van een
betrouw bare Mense-lij ke s3m cnl evin gsV0n11, kan men nict ontkomen aan de onmi ske nbare
noodzaak tot wederzijdse erkenning, respect en waarderende achting.
De mens - eCJUllaa l op de wereld gezet - heeft princ ipiee l be hoefte aa n deze erkenning en
achting in de bete keni s va n een affecti eve bevesti ging van zijn wezen, zij n Zij n. Hij heeft daar een
onbetwistbaar, he m tocko-mend, recht op, dat hem onder geen enkel voorwaarde mag worden

ontho uden ! Hij is er vo lledig afll ankelijk van voor zij n zelfwording: zijn rijping naar ipseitas J :
volkomen ze lfzij n.
Een mense lijke samen lev in g welk e di e naam verd ient, dient moraa l-ethisch tenm inste de
nadruk te leggen op wederzijdse beS laansbevestiging gekenmerkt door respect, erkenning e n
waardering.
Het begrip bevesti gi ng vindt zijn oorsp rong in de eerste primi tieve samenlevingsvormen, daar
deze, zonder deze wederke ri ge erkennin g en aanvaard ing, eenvoudi gweg ni et mogelij k zo uden zijn
geweest. Desa lniettemi n is bi nnen de eeuwen lange evo luti e van de mens hel begrip steeds meer
vcrl oren geraakt, want verwor-den tot een onontkoombaa r, noodgedwongen wederzijds elkaar
gedogen en berustend aanvaarde n. Stammen, clans, communes en soortge lij ke gesloten
groepsbelangen voerden cerder tot een onvennijdbare noodzaak tot to lere ren, met de drift tot 'ótetoi de là quc je m 'y metl e' (Scheer je weg: ik wil di e plaats).
Binnen die existenti ële dri ft hebben zich vele nuances. schakeringen en strevingen ontw ikkeld,
die in fe ite de grondbegrippen van wederzijdse achtin g, respect en erkenning, of zelfs van li efde
en vriendschap hebben ontlui sterd en in toenemende mate va n hun essent iële betekeni s hebben
ontdaan.
Men hoeft slechts in de hui dige 'maatschappij'

0 111

zich heen te zicn om daarvan de

repercussies op de same nlev ing te onderkenn en. Eigenbe lang e n egocentrisch-ze lfzuchtige
strev in gen - ze lfs als deze geschieden ten nadele va n anderen - hebben in de als 'hoog cu ltureel
gec iviliseerd' gekarakteriseerde leefmaatschappij heden te n dage de overhand verworven.
Liefde en vriendscha p blij ken maar al te vaak te worden blootgeste ld aan een devalorisatie d ie
gekenm erkt wordt door egocentri sme. Respect voor e lkaars waarden, gedac htengoed,
authenticite it, prestati es als persoonlij ke eigen heid en oorspronkelij kheid en de waardere nde
bevestig ing daarvan, blijken veelal ver te zoe ke n, tenzij het pop ul aire spo I1-, pret-, vulga ire geinen lust-prestaties betren. In de huidige op profij t, nuttighe id. plezier en effec ti vite it gerichte
maatschappij wordt steeds minder een plaats gereserveerd voor de bevo rdering en optim aliseri ng
van levensgeluk - de op reciproq ue beves tigende affectivite it georiënteerde innerlijke zekerheid
bi ede nde mcnsbenaderillg - waardoor dit ge luk steeds mee r aan beteke ni s dreigt te ver li eze n.
Ik kan daa r met mijn levenservaringen, mijn onderzoeken en studies binnen het kader van mij n
levens-werk, maa r al te zeer over meespreken.
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Toch is dat - alth ans voor mij - geen reden geweest om me daardoor te laten ontmoedigen of

bij de pakken neer te zitten; geheel integendeel!
De mens is niet van nature goed of slecht. noch exp liciet tot het kwade geneigd. Hij kan , naar
zijn aan leg binnen zijn te los - zijn capaciteiten tot bewust ze lfi nzicht en zelfword ing vóór het

bereiken van zijn finitude (zijn onvermijdelijke eindigheid) - alleszins geluk beleven en gelukkig
zijn binnen het kadcr van het voor hem vitaal mogelijke: zijn leefwereld en zijn persoonlijke
Zijnsw ij ze.
De haptonomie is principieel gericht op de bevordering daarvan. Zij streeft daarbij naar een
eudaemonist isc he4

-

specifieke affect ief-tactiele - bevesti ging van het goed dat de ander

representeert of vemlag te representeren.

De haptonomische tltymotactiele ajfectieve mensbevestiging zegt niet: 'U bellt goed!', maar
laat U 1I0elell en intens beielIelI dat het Goede ill U s/llimerl oj'aanwezig is en niet allders verlangt
en bellodigt dali gevoelsmatig ol1tisch bevestigd en gezekerd Ie worden. dusdanig dal dit wordt
ervure" en beleeftl als hel aallbiede11 en olltplooien
I'ijpil/g

101 de

VQ /I

een staat vall i"nerlijke zekerheid, die de

volledige ol/tplooiing van de ip.\·eiuls bevordert en mogelijk maakt.

Zoals geste ld is de wederzijdse bestaansbevesti gi ng een fundamenteel vere iste voor een
hanlloni sche samenl ev ing.
Bi nnen die co ntext werd het begrip bevestigi ng - met het ontstaan van de metafysische
wijsbegeerte - door de daaruit voortvloeiende religieuze ge loofs ieren gea nnexeerd en va n de
be tekenis voorzien van een zeker-ste ll ende liefdesuitin g. Waaruit dan wee r voo rtvloe ide de
beduiding als bevestiging in de Icer: in het katholi eke ge loof als inherent aan het zogeheten
' vonnsel ', in de protestantse kerkgemeenschappen door middel van de ' belijdenis', Daarbinnen
staat de ' leer' centraal, niet het in die leer te bevestigen indi vidu. Binnen het aan het christendom
voorafgaande judaïsme werd de wederzijdse l11 el1sbevestiging bescho uwd als een morele plicht
van de gelovigen,

Marlin BUBER sc/lreefin 1957:
' De menselijke samen levin g heeft één dubbele en uni eke basis:
a. het verlangen dat elke mens heeft bevestigd te worden door de andere mensen, in hetgeen
hij is, dan wel hetgeen hij kan worden,
b. het in aanleg gegeven vermogen zij n medemensen op deze wijze te beves ti gen.
Dat deze capaciteit heden ten dage zo onvoorstel baa r veronachtzaamd wordt blijkt de

onmiskenbare zwakheid van het mensdom aan de kaak te stellen:
Waaracht ige menselijkheid (humaniteit) kan slecht s daar bestaan waa r deze capaciteit zich vrij
en onbelemm erd kan ontplooien'

(Martin BUBER ' Distance and Relation ' in Psych iatry 1957, p.97-140).
In 1994 attendeerde Dr. Ludwig JANUS - President van de ' Intemational Society or Prenatal
and Perinatal Psyc hology and Medecin e' - mij op een andere tekst van Martin BUBER ui l z ijn

10 - HAPTONOMISCH CONTACT - 15' JAARGANG, NUMMER 2 - JUNI 2004

H
W Ca
im rc
La hie
um f
an
s

bock 'Einsichtcn' (Insel Verlag 1953, 7c ed. 199 1 p.53) va n uit een jiddisch gezichtspunt, waar ik

dus nog geen kennis van had, we lke ik hi ervo lge nd on ve rtaa ld weer geef.

'In seinem Sei" bestätigt will der MeI/sdI durc/I den Me flschen lVerden

li l/ ti

wil! im Sein des

AI/dan eille Gegel/wart habell . Die menschliche Person bedmf der Bestäligul1g. \Veil der Mensc/I

als Mel1sc!l ilwer bedOlf Das Tier braucht nicht beslä/igt ZII werden, dellll is1, was es iSI.
I/l/fragJich.

Anders der Menscll : {Il/S dem Gallflllgsreich der Nalll1' ins UiIgnis der eil/samen Kategorie
geschickt. val/ eil/em lIIilgeborenen Chaos unlwiltert, schalII er heimlich

des Seindiirfens

aLIS,

eifulIlJer reichell

das ihm

TIUf VOII

die Mel/schen

das

mellsch/icher PersolI

Himmels-bror des

til

lil/cl

scheil Ilach einem Ja

mellschlicher PersolI werden kam1 :

Selbsf-seins.'

Geheel onaflla nkelijk en ontdaan van elke vo nn van re ligieuze betekeni sverlening aan het
begrip bevest igen. en louter uitgaande van mijn persoon lijke erva ringen. berustend op mijn
beschouwende happerceptieve emp iri sc he gewaarz ij n van mensen onder on mense lijke
rampspoedi ge en desastreuze omstandigheden, en op mij n werk in het plaatselijk ziekenhuis met
ernsti ge zieken en stervenden, hi eld ik eind 1949, begin 1950 binnen een med isch kader in leidende
co nferenties met demonstra ti es over de doo r mij ontw ikkelde specifi eke tactiele bevestigen de
mensbenadering, daar deze intussen de aandacht had getrokken. Een benadering, di e ik
introduceerde als affectieve tactiel bevestigende therapie. Een benaderi ng die kort daa rna door de
Nijmeegse zenuwarts Dr. An na TERRUWE, voo r wie ik pat iënten behande lde, bet iteld we rd als
'psyc hotacticle therapie ' va nwege het, door haar herkende, speciale karakter daarvan. Een tem' die
ik geruime tijd heb overgeno men en gehandh aafd in mijn publicaties en cursussen.
Enkele jaren later int roduceerde zij haar bevesli gingsleer d ie, onder meer, berust op de
thomi stische wijsbegeerte, welke als ' leer' ee n min of meer doctrina ir - leerstelli g - karakter
venv icrf.
Door het zeer spec ifieke karakter en de kenme rkende haptisc h-tac li ele hoedanighe id van dc
hap lonomische mensbenadering - heb ik, tene inde daar de nadruk op te leggcn, de term
psychotactiel doo r thymotactiel verva ngen, confonn aan mijn intussentijds vo ltoo ide empirische
onderzoeken. Mij n nieuwe boek: Amour et Raiso n geeft hi ero mtrent een dui de lijk ui ts luitse l.
Zoa ls ik reeds eerder aa ntoonde ontleent het begrip bevesti ging zijn oorsprong aan de eerste

menselijke samen levingsvormen. Er is in mijn summiere weergave daarvan derhalve geen sprake
van het tendent ieuze vraagspcl 'Wat was er eerst de läp of hel ei? '.
De haptonom ic onderscheid dri e kara kteri st ieke vorme n va n mensbevestiging:
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I De existentiële bevestiging.
Deze beslaansbevesti ging omvat de aanvaard ing en de erkenni ng van het er-zijn als bestaan van de

mede-mens. Dat is het ja-zegge n tegen zijn aanwezigheid en het respecteren va n zijn
onbetwistbare recht op zijn eigen plaats op de were ld en in de menselijke leefwereld.
Deze bevestig ing is op zijn minst genomen een all ereerst vereiste voor een menselijke
samenlev ing. Zij omvat de onvoorwaardelijke erkenni ng door iedere mens van het recht van elke
medemens op een vo lwaardige gelijkgerecht igde autono me plaats en erkenning als Mens binnen
de menselijke leefwereld vana f zijn conceptie, zonder disc rim inatie naar ras, afko mst, relig ie,

cullc, huidk leur e.d.
Het ontkennen enlof onthouden dan wel negeren van di t grondrecht van hel menselij k bestaan is
een handeling die blijk geeft van ontmenselij king: het beroven van het menselijk e. Desalniettemin
komt zij nog veelvuld ig voor binnen de hedendaagse maatschappelij ke sa menlevingsvormen, met
name binnen de etnocentrische en re li gieus gedetermin eerde.

11 De rationale bestaansbekrachtiging.
Deze vorm van bekrachtigende bevestiging beteken t de intellectuee l- rationele waardeverleni ng aa n
de indi-vidue le existentie: de rechtvaardigi ng en legitimatie van het aa nwez ig-zijn van de mens als
persoons binnen Întenn ense lij ke verhoudi ngen, interacties en relat ies als fungerende werkelij kheid,
dat is in zijn ze lfrepresentatie, zij n waard igheid en zijn betekenis voor de samenlev ing.
Dit is in feite de bevestiging zoa ls deze door Mmtin BUBE R en Anna TE RRU WE wordt
voorgestaan en waarb innen sprak e is van een zekere vorm va n naastenli efde.
111 De thymotactiele affectieve bevestiging.

Van een geheel ander aard is de speci fiek haptonomi sche Mensbevestiging die geheel word t
bepaald door een zeer kenmerkend gevoe lsbeleefd - zowel ze kerheid en vertro uwen ini ti ërend als
biedend - ha ptisch-tacti el nabijheidscontact.
Deze bevesti ging overstijgt de onder I en 11 genoemde bevestigingsvormen. Zij onthult en
openbaa rt het wezen - de essenti e - van de ind ividuele mens, dat wil zeggen het goede dat in hem
sluimert of voe lbaar aa nwez ig is: zij n intrinsieke waa rde.
Deze haptono mische bevestiging beperkt zich derhal ve niet lot de rati onele erkenn ing en
waardering van de Medemens in zijn functi onele bestaan, maar bevestigt zij n persoon lijke
authenticitei t en, meer in het bij zo nder. zij n vermogen tot het aangaan en onderhouden van
li efdevoll e co ntacten en relati es. Zij bevordert en grondvest bij de aldus benaderde mens een

toesland ('Slaa t' , gevoel) van innerlijke zekerheid, van zeltbewustzijn en zelfvertrouwen, alsmede
een gevoe l van geheelzij n, va n bewuste complex ie: in div iduele geaardheid, aanleg en karakter: het
haptonomische begrip koi nesthesie: een gevoe l va n alomvattend gehee l-zij n, waarbij de van het
gevoel doorstraa lde rede de bepalende overhand heeft bin nen de zelfrepresentat ie, wel ke wordt
ge kenm erkt door een est heti sch-eth isch onderscheidi ngsvermogen.
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In 1958 introduceerde Prof. Dr. H.C. RÜMKE' het adagium: 'Maximaal naderen met behoud van

d istan ti e' , hetwe lk getuigt van een zeker respect, maar in de praktijk leidde - vooral in de
medi sche were ld - door de nadruk op distantie, tot een zekere reserve die in fcite een bepaalde

weerhouding in de betekenis va n ee n zich-terughouden, een afz ien van, zo niet een ve rhi ndere n
va n het meest essenti ële binnen de therapeuti sche ont moeting; in casu: het affectief- bevestigende

tact iele contact. Een 'weerhoudende ' liefde (TERRUWE) behelst, binnen die cont ext, een niet
aanwezige, nict voe lba re en niet beleefde, wa nt niet verl eende liefde (z ie ' In memo riam: Terruwe'

red).
Het haptonom isc he thymo-tacti el-beves ti gende co ntact daarentege n gee ft onmiskenbaar

duidel ij k blijk van een bevestigende liefde als voelbaa r aanwezige liefde (in de haptonomie
benoemd als 'gidsende (therapeuti sc he) PHILIA' die b lij k geeft van een du idelij k gevoe lsmatig
beleefde, voor de benaderde mens aanwezige. doch aan de situati e aangepaste ingehouden, dat is
inhoudende

=

doelgerichte inhoudsvoll e betekenisdragende en -verl enende liefde. De aldus daartoe

pro fess ionee l opgeleide mens is zich ervan bewust dat hij bi nnen de hapto-psychotherapeutische of
haptopsychagog ische begeleid ing in wezen veel meer aan Phil ia weet en heeft te bieden, doeh
bepe rkt zic h tol de voor de aldus benaderde mens tot hctgeen deze op dat moment th erape utisch of
pedagog isch van node heeft: niets meer en niets minder.
Hierbij ge ldt mede als grondwet het klass ieke 'to tus sed non tota li ter': hee l de mens, maar nict
in de totali tei t van zijn innerl ijke zij n. Dat Îs in fei te wat Prof. RÜMKE bedoelde met zij n
gec iteerde adag ium.
Bi nnen deze context va lt ook te beschouwcn het zogeheten: 'Yohari -venster': dat 'zicht' geeft
op de mens zoa ls deze zich 'toont' als hij therapeutisch wordt benaderd via waameembare
aspecten van zij n persoon-z ijn.

BID

I. Het aspcct A. openbaart, als een waamee mbaar gegeve n, hetgeen een te ontmoeten mens aan
eigenheid, ui tcrlij k-waameembaar, representeert : zijn voorkomen en zijn lichamelijke

ze1 rreprcsentati e, waarvan hij tOl op een zekere hoogte oo k zichzelf bew ust is: de houdi ng die hij
aannee mt, het gedrag dat hij too nt, en zij n persoonl ijke hapto mim iek en typologie.
2. Het aspect B bevat voor de benaderende persoo n ex.act deze lfde uiterl ijk waarneembare
gegevens, doch het is hem onbekend wat bepaalde ind ividuele eigenaardigheden (uiterlijke
ve rsc hij ningsvormen, hand icaps, littekens, len igheid, r igid iteit e.d.) voor de persoon ze lf
betekenen.
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3. Het aspect C bevat niet-ui terlijk-waarneembare gegevenheden waarvan echter de mens ze lf, al
of niet bewust, wel op de hoogte is, doch welke hij tracht verborgen te houden en derha lve nict
openbaart tijdens zijn ze lfrepresen tatie.

4. Het aspecl D vertegenwoord igt datgene , dat zowel voor de benaderende (b.v. therapeut) niet
uiterl ijk-zichtbaar is en dat door de persoon zelf niet ten volle gekend is: hel individueel innerlijk
eigene ontische gevoelsleven en de daaraan inherente belevingswereld met de ontogenetisch in
aanleg en natuur gegeven persoon lijke constitutie.
Simpelweg: cen man draagt een forse baard om bij voorbeeld een litteken of een kaakafwijking te
verbergen: wij zien die baard en dat weet die man ze lf ook: daar is hij zieh van bewust (aspect A).
Maar wat die baard voor hem ze lf betekent, is - en blijft - ons nonnaliter onbekend (aspect B).
Een vrouw lijdt aan een stress-inconti nentie, hetgeen betekent dat zij bij hoesten, lac hen en
affect ieve uit ingen ongewi ld wat uri ne verliest. Daar schaamt zij zich voor en dat tracht zij - zelfs
voo r haar man en kinderen - te ve rbergen. Zij za l alles pogen om te verhi nderen dat dit naar
builen toe bekend wordt (aspect C).
Aspect D lijkt mij zonder meer duidelijk.
De ex tero-, int ero- en prop rioccpt ieve hoedanigheden van de aspecten A, Ben C ku nnen
desgewenst en indien noodzakelijk worden besproken en geanalyseerd binnen het kader van een
therapie. Bi nnen de hapto-psychotherapie vindt daarentegen daarvan geen anal yse plaats, daar
deze daarbij niet noodza kelijk is. De mcns ontdekt en openbaart zich binnen het thymotact iele
contact op een geheelnatllurl ijke en open wijze, in zoverre dit noodzakelijk of wenselijk blijkt
voor de therapie of de ze lfontdekking.
Het aspect D - het ' totaliter '-aspect - dient binnen een (psycho-)therapie vo lstrekt
gerespecteerd te blijven en vergt of behoeft als rege l geen therapeut ische opening of analyse, in
ieder geval zeker niet binnen de context va n de haptopsychotherapie, daar het zelfi nzi cht daarbij
van nature ontstaat en negatieve en-grammen aldus kunnen worden weggenome n. Maar dat is een
aspect specifiek inherent aan de haptopsychotherapeut ische en haptopsychagogische
mensbegeleiding en valt bui ten de context van dit art ikel.
Er bestaan heden ten dage zogeheten ' radica le' psyc hotherap ievo rm en bi nnen de psychiat ri e,
d ie expliciet en impl iciet, bewust mani pulatief, trachten door te dringen in dit te beschermen en te
respectere n aspect D, op een wij ze di e veel weg heeft van een hersenspoe li ng of van een
detemlinerendc karakterbeïnvlocd ing, waartegen de haptonomie zich principieel keert, daar als
regel niet verantwoord, en normalitcr nict noodza kelijk geacht.
De haptonomische thymotactiele door het Pcrvium als contact-act gekenmerkte bevestigende
mensbenadering - opent all eszi ns natuu rl ijke therapeutische cn begeleidende non-directieve wegen
naar zelfontdekking en zelfkennis, tot groei en rijp ing naar ipseitas, de voltooide zelfwording:
zodat de persoon komt tot de constatering: " ill e ipso factus sum"

=

ik ben mezelf geworden als
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persoon, ... en weet dit op een open wijze uit te drukken in mijn vitale intentionaliteit en mijn

Aa nzijn: Adesse Animo.
Ik ben mij ervan bewust dat het thema affectieve bevestiging een verderstrekkende bespreking
behoeft en toelaat - vooral bi nn en de haptonomische lherapeutische en begeleidende C.q.
pedagogische mensbenadering - wil me echter voorshands beperken tot deze in leidi ng. Ik ben
echter bereid - indien daar oprechte belangstelling voor bestaa t, diverse aspecten in een nadere
besc houwing uit te diepen. Zo onder andere de vraag hoe te handele n ten opzichte van de

vertrouwen beschamende, criminele of mensonwaardige handelwijzen en de vertegenwoordigers
daarvan.

Het bestuderen van mijll nieuwe boek: Haptonomie, Amollr et Raison, 2004 behoeft (vereist)
een grondige kennis van mijn stalIdaardwerk: Haptonomie. ScielJce de l'AffeclivitéRedécol/vrir I'llIImaill; Se edilie 2001, beide hij de Presse.\' Universilaires de France.
2

Sociare: gezamenlijk delen. deelnemen. deelhebben: gemeenschappelijk bestaan.
Socielas: commulliteil. sam enleving, I/Illolsclwppij.

3. Ipse (lat.)

=

z ichzelf als persoon. Ipseitas

=

heluilgerij;Jle aulocrilische zelfbewuste, autonome

en zelfverantwoordelijke, Zelfzijn. Staat van zelfvoltooiing.
4. Eudaimonikos (gl:) = datgeIle wal het (Ievells-)geluk bevorderl.
De elldaemonische affectieve mellsbel1adering beschouwl hel bevorderen van dat ge/lik en de
gevoelsbeleving daarvan als hel hoogsle Goed - Summum bOIllI/1/ ofwel Bonum Honeslul1l dat de Mens kan bereiken en ervaren.
5. In de haplonomische definitie \lan de persoon (zie
6. Prof DI:

H. e.

He Maart-Ilummer 2004).

RÜMKE: 'Het phellomel/ologisch ajïJect

VG11

hel affectieve cOlltact ' il1: Nieuwe

studies en voordrachten over Psychiatrie. Amsterdam 1958.
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ROÈL uw partner
in verzekeringen
Haptotherapeuten Verzekeringspakket
Financieel Adviesbureau ROÈL biedt voor haptotherapeuten de
mogelijkheid verzekeringen te treffen met aantrekkelijke
voordelen in de vorm van:
- collectiviteitskorting - uitgebreide specifiek op beroep afgestemde dekking - persoonlijke advisering -

PRAKTIJKPAKKET
• Aansprakelijkheid beroep
• Rechtsbijstand beroep
PRIVÉ-PAKKET
• Woonhuis
• Inboedel
• Auto
INKOMEN EN ZORGPAKKET
• Pensioen
• Arbe idsongeschiktheid

• Extra kosten /
bedrijfsschade
• Inventaris
• Aansprakelijkhe id
privé
• Rechtsbijstand privé
• Doorlopende reis
• Ziektekosten
• Ongevallen

Financieel Adviesbureau ROÈL
Antwoordnummer 358
3740 VB BAARN
telefoon 035 5489090
Fax 035 5489091

16 • HAPTONOMISCH CONTACT ' 15" JAARGANG - NUMMER 2 - JUNI 2004

H
W Ca
im rc
La hie
um f
an
s

De oprichting

( Roos Ferdinandus

)

Lezing ter gelegenheid van de viering van de opric hting van de Nederlandse Vereniging voor
Zwangerschapsbegeleiders (VHZB).Deze werd, met toestemming van de auteur, eerder

gepubliceerd in VHZB, 2-2, april 2004.
Allereerst wil ik het bestuur bedanken voor de uitnodiging om hier voor u allen de openingslezing
te geven. Met veel plezier heb ik deze lezing gestalte gegeven.
Ten eerste omdat ik blij ben met het ini ti atieC tot de oprichting va n de vereniging, waardoor alle
begeleiders elkaa r regelmatig kUIU1cn ontmoeten en hun kenn is kunne n de len en samon kunnen

werken aan het versp reiden van de bekendheid voor Haptonomische Zwangerschapsbegeleiding.
Ten tweede omdat de zwangerschapsbege leiding en het thema opric hting zelf mij zeer na aan het

hart liggen.
Haptonomi sc he zwa llgersc hapsbege leidin g was en is een grote passie van mij . Wellicht niet gehee l
onbeke nd voor de meeste n hier in de zaal. Zwangersc hapsbegele iding zo uden we eigenlijk
oudersehapsbege leiding moeten noemen, want hel gaat om hee l wat meer dan zwange rschap
all een. Het gaat ook over de geboorte en de lijd erna. Maar het gaat vooral over een warm welkom
aan een nieuw mensje; de start van de hechting van de ouders en hun kind; en over een groei end
bewust zij n van de ouders met betrekking tot de andere rol en plek d ie zij in het leven gaa n
innemen.
He t begon voor mij in 1976 tijdens een stage fysiothera pie in het Roomskatholiek Z iekenhui s te
Dordrecht. Ik mocht aanwezig zijn bij de bege leiding van een 'zwanger' slcl en zag voor het eerst
een kindj e in de buik reageren op de aanraking van de vader. Ik weet nog goed hoe ik daar vol
verwondering en ontroe rin g naar de buik van de moeder bleer staren. Op dat mome nt leek mij
alles mogelijk, ook als het kind even met zijn handj e dwars door de buikwand heen had gereikt

0111

te zwaaien.
O ntroering toen en nu nog steeds wa nnee r ouders di t grote wonder voor het eerst beleven tijdens
een bege leid ing. Het wonder van pre natale contact!
Het wonder van het nog zo pi epk lein e kind dat 'weet' wat goed en ni et goed voor hem is.

Het wonder van het plotse besef van de ouders dat dit daadwerkelijk hun kind is en dat zij de
ouders zijn!
Daar wi lde ik meer van we ten. In 1979 ben ik in Overasselt begonnen met de Al pha opleiding,
waarvan het eerste j anr nog onder de bezielende leid ing stond van Frans Veldman. De
Haptonomische Zwangerschapsopleiding vo lgde ik van 1982 lot eind 1984 onder de Icid ing van
Will em Pollmann, Ted T roost en Annc-Jan van Minnen. Een rantastisch drietal waar ik veel van

geleerd hcb.
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De opleiding duurde toen bijna twee-en een half jaar. Helaas werd vanaf 1986 de

zwangersc hapsbegeleiding gezien als een integraal onderdeel va n de therapieop leidin g en kreeg

het tot mijn schrik, daarin slechts enkele dagen toebedeeld.
Het ging mij zo aan het hart dat ik regelmatig mijn protest heb laten horen. Well icht hee ft dat er

ook toe bijgedragen dat ik in 1993 door de toenmalig directeur Dieneke Naeyé werd gevraagd of
ik samen met Willem Pollmann en Olga Prent opnieuw een 2-jarige zwangerschapsopleiding wilde
ontwerpen en cr leid ing aan geven. Willem was er voo ral in de beginfase bij daarna werden Olga

en ik versterkt door Jan Koo lhaas.
De tweede leergang stond ik er in verband met het aantal deeln emers allee n voor. Gelukki g
kwamen Sask ia Taat-Piena en Mart Bussink mij ondersteunen. De leergang daarna bleef Saskia en
voegde een jaar hlter ook Monica Pollmann in, waarmee wc volgens mij opni euw een mooi drietal
hebben. (Hoewel: dri e vrouwen, waar blij ven de mannen ?)
En nu zijn we hier met een grote groep zwangerschaps - ouderschapsbegeleiders en
belangstellenden bij elkaar, blijkbaar allemaal door het wonder van het prenatale contact geraakt.
Het is de dag dat we de oprichting van de eerste, en ige en echte Vereniging van en voor
Haptonomische Z wangersc hapsbegeleiders vieren!
lets oprichten kun je pas als cr ecn stevig draagv lak is. Een hui s kan all een gebouwd worden als er
een stevige ondergrond is, een stev ig fundament, en in di e geb ieden waar dat niet aanwez ig is.
moeten er ee rst palen in de grond ges lagen worden om zodoende kunstmatig een fun dament te
vormen. Bij een verenig ing oprichten gaal het net zo. Er is geen natuurlijke ondergrond aanwez ig
en zodoende moet je ee rst een bouwplan maken en pa len gaan verzamelen. Wann eer je vo ldoende
pal en hebt, moet j e deze in de grond plaatsen, waarna je ve rdcr kunt gaan met bouwen. En dat
hebben jull ie; Gert , Marja n en Chri stine gedaan . Julli e hebben samen gezorgd voor het concept én
de palen verza me ld. Tot nu toe zijn er al meer dan 50 co llega's die j ulli e plan steunen en met julli e
verde r willen bouwen.

De geboo rte vond plaats van de vereniging vond plaats op 27 mei 2003.
Fantastisc h, het heeft lang op zic h laten wachte n maar nu is het dan

zovc r~

En hiermee komen de mannen in bee ld!
Opmerkelijk is het dat Gert als tweede mannelijke deelnemer aan de zwa ngerschapsopleiding
(zoa ls die sinds 1993 bestaat) met het concept voor een veren iging is gekomen waarna hij Marjan
v. d. Vaart , Chri stine Bak en aanvankel ijk ook Marijke v.d. Oever bereid heeft gevo nden zijn
plannen te helpen ondersteunen.

Overigens heeft de eerste mannelijke deelnemer, Jan Pauwels in de tussentijd ook niet stilgezeten.
Jan heeft de nodige zaadj es op Belg ische grond verspreid en hoopt spoedig op de geboorte van
een kind va n de academi e in de vorm van een dependance in België.
Blijkbaar is het zoals het in de natuur ook gaat, zonder man geen conceptie e n dus geen geboorte.
Terug naar de oprichting. Wat zorgt er nu voor dat een mens zich kan oprichten e n ze lfstand ig de
were ld in kan gaan? Alle reerst is daarvoor een stevig fundament. een stev ige bodem nod ig.
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In haptonomische zin bedoelen we met de bodem, het gevoe l va n zekerheid, nexibi liteit en

stabiliteit van waaruit je je op kunt richten.
Het is het gevoel van het ooit met liefde gedragen tc zijn, het gevoel van het recht op je bestaan en
het er mogen zij n zoa ls je bent. Vrij snel na de geboorte is het voe lbaar en zichtbaar in hoeverre de
baby dit vemlogen tot oprichten al in zic h heeft.
Anodca Judith zegt in haar 'Handboek Chakrapsycho logie' het volgende: "Voor de zich
ontwikkelende foe tus is de baa rmoede r de eerste lichaamscrvaring, het eerste hui s, de eerste

omgeving, en de bestaansgrond van waaruit het leven verrijst. De voedingsbalans van de moeder
en de emotionele staten waarin zij tijdens haar zwangersc hap verkeerde spelen een rol in de
st ructuur van de ondergrond van het kind. Wanneer de baannocder strak gespannen is, leert hel
kind zijn eigen li chaam samen te trek ke n."
Zij stelt dat aan rak ing, behaaglijkheid en koestering het kind de zekerheid en de verbondcnhcid
geven die het veil ig maken

0111

zich los te maken. ·'Aanraking geeft ons kinesthetisch besef en is

de eerste zintuigl ijke ervaring die we lcren. Gebre k aan aanraking verhindert de ontwi kkeling van
de bela ngrijkste kana len van de sensorische waameming. Wann eer de zintui gen teveel of te we in ig
gestimuleerd worden, gaan de

~enso r isc h e

kanalen dic ht. Wanneer wc de taa l va n de zintuigen ni et

leren, is dat net zoiets als niet leren lezen. Ons wo rdt voor ons overleven, welbevinden en
verruimd bewustzijn noodzak elijke in fon11atie onthouden. Als we nict genoeg worden aangeraakt
en vastgehouden, zullen we op emoti oneel gebied misschien nooit zeker van onszelf zijn, nooit
zeker va n de grond waarop we staan, omdat wc er immers ni et op kunn en ve rtrouwen dat anderen
ons zulle n vasthouden. De ervaring is dat mensen die niet genoeg vastgehouden zijn, bang zijn

0 111

te vall en en zic h met een stijve houding van de aarde terugtrekken.
Gebrek aan aanraking wordt ook als scheidi ngsangst ervaren - door gebrek aan contact, aan
verbondenheid voe lt het kind zich in zijn overleven bedreigd en wordt het in paniek op zijn eerste
chakra teruggeworpen. waardoor de ontwikkeling ni et goed om hoog ka n gaan. I-Iet va lt dan in een
onverdraaglijke put van angst en hulpeloosheid - en ervaart dat er geen bodem is."
Het eerste chakra, wat wij de bodem noemen, staat voor de fysieke identiteit, het
ove rlevingsinst inct met de fu ncti e ze lfbehoud. A. Judith: " Het is de funde rin g van gehele systeem,
zonder een sterke geworte lde fu ndering kan nict veel worden bereikt. We hebben een bodem nodig
die stevig genoeg is om stabiliteit te versc hafTen, maar ook mcegevend genoeg om door worte ls
doordrongen te kunnen worden. Onze wortels staan voor waar we vandaan komen; de aa rde, de
baarmoeder, onze vooro uders en fam ilie, en onze persoonlijke geschi edenis. Voor het verankeren
moet diep in de aarde worden gegraven. De funde ring bepaalt grotendeels de vonn van de
structuur erboven, doordat ze vaststelt wat de structuur kan bevallen, hoe hoog ze kan worden,
we lke soorten spanningen ze kan verdragen. Een gezonde bodem onder onze voeten krijgen is het
essentiële werk en de basis voor verdere groei. Het gaat hier om de bevestiging van ons bestaan en
het recht om cr te zijn en het rec ht om te hebben, name lijk dat wat voor ons overleven
noodzakelijk is."
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Dürckheim: "De mens kan ook op rationele grond dit bewustzijn, van het er mogen zijn zoals je
bent, ontwikkelen. Hij draagt zichze lf ook, maar anders. minder soepel, minder vanze lfsprekend.
Het lijkt of hij er altijd moeite voor moet doen " .
A. Judith "'Tege1l'lOet komen aan overlevingsbehoeften en het stimuleren van gezonde emotionele
banden tussen ouders en kind is gunstig voor de ontwikkeling van het tweede chakra, doordat zo
het verkennen van de buitenwereld een plezierige en ve ili ge ervaring wordt. De aanwezigheid en

standvastigheid van de ouders vonnen zo een ondergrond, een soort springplank voor de
opwaa rtse ontwikkeling."
Dit is precies wat wij aanreiken in de haptonomi sche zwa ngerschapsbegeleiding. Wc maken de
oude rs bewust va n de behoeften van hun ki nd en van zichze lf. Als wij ze lf een zeker bewustzijn
van onze bodem en basis hebben en ons va n daaruit kunnen oprichten bieden wij door de wij ze
van ons aanwezig-zijn oo k een soort sprinkplank aan.
Waar we ons ni et genoeg bewust van kunnen zijn is dat ongeveer 90% va n onze
informatieoverdracht non-verbaal is. Bewust of onbewust stemt de ander af op wat wij uitstralen.
Als wij zelf nog geen of weinig bodem- en basisbewustzijn hebben, kunnen wij dat ook ni et
ove rdrage n. Want 111et Binswanger gesproken: 'Wo ich nicht bin, kann st du ni cht se in '.
Voora l bij het op de hand dragen va n een baby is dat heel duidelijk te merken. Als de drager ze lf
geen bodem- en bas isbewustzijn heeft, in haptonomi sc he zin, kan het kind dil ook nict vinden, het
kukelt dan voor of achterover afllankelijk van de houding van de drager.
Eeni eder di e in ons vak heeft staan zweten om deze kwalite it te verwerven, weet waar ik het over
heb. Wanneer je nog moeite moet doen

0111

in je eigen basis en bodemgeb ied aanwezig te zij n kun

je ni et bij de ander zijn.
Om je dit bewustzij n eigen te maken moet je regelmatig je aandacht erop richten of dit aa ngereikt
krijgen van een ' ervaren persoo n'. Met deze erva ren persoon bedoel ik iemand die ze lf di t
bewustzijn in zich draagt én in staal is om jou "dc bevestiging van je bestaan cn het recht er te
mogen zijn zoa ls je bent" te geven. Dit hoeft geen vakgenoot tc zijn; vooral iemand di e
onvoorwaardelijk van je houdt kan je dit geve n. Gaandeweg zal dit gevoel ingeprent raken in je
onbewuste (Iymbi sche systeem).
Oürckheim zegt hi erover in zijn bock HA RA: ·'I·lara is het fys ieke midden van de mens, dat wil
zeggen dat het zwaartepunt op de juiste plek is. Het bezit hiervan stelt de mens in staat zich te
openen voor het oorspro nkel ijke leven en hi er va n te getui gen. Het is een rusten in jezelf, rechtop,
standvastig en geconcentreerd. De persoon die dit bezit is ni et gemakkelijk uit het lood te brengen
en al s hij wankelt, vindt hij snel zijn evenwicht terug. Men noemt dit ook we l een pee rgevoe l.
Deze mens kan zic h neerl aten en vertrouwen op de grond di e hem draagt en hem het zek ere
gevoe l van een ondergrond verschaft . Tevens ervaart hij een kracht die om hoog gaat, een soort
opgeheven gevoel, en hij is in staat om dat wat va n boven ko mt te ontvange n."
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!-Iet Ham wordt in de haptonomie ook wel het gcvoels- of affectieve midden genoemd . De Franse
uitd rukking; 'ell e est dans son servi ètte' (= zij is in haar 'schaal ') geeft dit nog plasti scher wee r.

Dit is precies de plaats waar de moeder haar baby in de buik draagt. Door het groeien van hel kind
za l de moeder steeds weer, en waar nodi g of gewens t samen met haar partner, opn ieuw dit mi dden
moeten vinden. Door met al haar liefde en aandacht bij en om haar kind heen te zijn en het
regelmati g aan te raken za l het de meeste ruimte, ste un en st imulans ervaren, waardoor het zich in
de baam10eder a l enigszins za l oprichten. Deze oprichting

houdt in dat het ki nd levenslusti g en actief is waardo or het
tijdens de baring mee za l kunnen werken aan zijn weg naar

buiten.
Deze oprichtin gskrac ht is ongeveer 6 weken na de geboorte
heel goed te zien, wanneer de baby goed onder zij n kontje

gesteund gedragen wordt. De baby kan zichzeif dan al even
rechtop houden, waarbij het aandachtig en zoa ls Gerritse het
zo mooi verwoord heeft , "vrijm oedi g en met een aandoenlijk
ru sti ge ze lfverzekerd heid" om zich heen kijkt.

*Yeldman lokaliseert de basis lager dan het mi dden van von Diirc kcim.
Dü rckheim : "Deze mens hee ft geen ste uil nodig en toont een fys ieke ontspanning, een soort
ge latenheid in al zij n doen en handelen.
De mens in zijn midden toont een gesteldheid, d ie ongestoord het eeuwi ge ' uit e n in ' va n de adem
toelaat. Dan begee ft de Illens zich in de were ld, zonder zich te ve rliezen, hij ve rwijlt in haar,
zo nder te worden opges lorpt, hij trekt zich teru g, zonder zich af te scheiden en bl ijft zic hze lf
zonder zich te verharden .
Zij n houding laal zien dat hij het leven goedvindt zo-a ls- het-i s en het in zijn conc rete zo- is-he t-Il u
kan aan vaa rden.
Deze vinden wij vooral waar het ratione le bewustzijn nog niet tot vo ll edig wasdom is gekomen.
zoa ls bij natuurvolken en het gezonde kind . Zijn ongebroken zelfbew ustzijn en levensvel1rouwen,
berust niet op een weten of kunne n, maar is eenvo udi g en blijft zolang de oorspronke lijke
verbonde nhe id met het leven niet verstoord wo rdt. "
De mens d ie d it gevoel voldoende aangereikt heeft gekregen, heeft dit va n nature en draagt dit ,
ook zonder aan te raken , over op de ander va nuit zijn eigen wijze van in de were ld zijn. Toch is dit
geen vast gegeven.
De door von Dürckheil11 gestelde oo rspronke lijke verbonden heid kan snel verstoord worden door
het denken van de mens, evenals door de negat ieve inv loeden van onze ra ti onele e n op effect
geric hte maatschappij waarover Yeldman al in 1985 schreef.
Om ons vak goed te kunnen uitoefenen moeten wij ze i f zo rg dragen voor vol doende tegenwicht
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aan deze dagelijkse invloeden, door bijvoorbeeld goed voor onze elementaire behoeften te zorgen.
TOl s ial:

"Wanneer wc geaard zijn, kunnen we aanwezig, geconcentreerd en dynamisch zijn. Onze aandacht
is op het hier en nu gericht; onze ervaring is direct, met de zintuigen waargenomen. We zijn vol
zelfvertrouwen maar beheerst, verbonden met onze eigen hulpbron."

Dit is wat ik ons allen toewens opdat wij een SOOI1 fierheid, zekerheid en betrouwbaarheid
uitstralen. De kans is groot dat we deze innerlijke houding dan doorgeven aan de ouders die bij
0 11 5

komen, die zij op hun beurt weer aan hun kinderen kunnen doorgeven.

Literarlf/lr:

Judith A.. Handboek

cJl(lkrap~ychologie

Diirckheim K. G. von, Ham Hel dragende midden van de melis
VeldmaIl p,

Haptonomie. wetenschap van de a.Oècriviteit

Gerrilse D..

Over kleine dil/geil
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Kent u uw eigen geweld?
Teekens

)

Geweldloze Communicatie\ een kennismaking door iJlga Teekcns, trainer bij hel Centrum Geweldloze Communicatie.
Geweldloze Commun icatie is een gedachtegoed met als doel te leven in harmonie en mei respect
voor jezelf, voor anderen en voor de omgeving CIl dus met versch illen.

'Geweldloos' in deze context betekent contmunieeren zonder angst voor of vanuit oordelen. Het
resu ltaat is ruimte voor alles wat is en vooral ruimte om te kiezen hoe om te gaan met versch illen.
Een paar uitgangspunten:
- alle mensen hebben dezelfde basisbehoeften
- alle mensen hebben de behoefte om in hamlOn ie en met respect te leven
- gevoelens zij n signalen van behoeften, vervuld of onvervuld
- oordeien/analyserenlintcrpretcrenlciassificcrcilletiketteren creëren angst ,
schuld en schaamte
- angst, schuld en schaamte roepen geweld op; mededogen lost die op
- taal/commun icatie is de weergave van onze innerlijke wereld, waarvoor iedereen zelf
verantwoordel ijk is.
Geweldlozc Commu nicatie (Ge) is een gedachtegoed dat door ' het model' praktisch toepasbaar
gemaak t kan worden. Het model werd door de Amerikaanse psycholoog Marshall B. Rosenberg
ontwikkeld.
Het model bestaat uit 5 elementen: waameminglgevoel(ens)/behoeftc(n)/verzoekJmededogen.
Een waameming stimuleert gevoel(ens). De gevoelens signa leren onze behoeften, die vervuld dan
wel onvervuld zij n. En dat vraagt al dan niet om act ie (verzoek).
De meesten va n ons zijn gewend aan verwarri ng. Letterlijk. Een eenheid aan erva ring van de
waarneming, de interpretatie daarvan or de analyse daarover, de gevoelens. ons oordeel en de ideeën
over de 'oplossing'.
Door de waamem ing te scheiden van de interpretatie en het oordeel, kunnen we elvaren welke
gevoelens gestimuleerd worden door die waarneming. Dan kunnen we ook helderheid krijgen over
de onde rli ggende behoefte. Dan weten wc of er actie nodig is en kunnen we kiezen we lke actie op
dal moment past en kunnen we een verzoek doen.
'Geweld ' ontstaat uit angst. Omdat die angst mimtc wegneemt (om te zijn wie je bent - behoefte aan
authentic iteit en autonomie) sch ieten wc in de verded iging. De aanval is de beste verdediging. En
dus ' slaan ' wc terug, wat weer angst bij de ander oproept die op zijn beUli in de aanval gaat. ("Je
luistert niet." "Wel waar, maar je draaft zo door.") Zo ontstaat een spiraal van geweld. Gewe ld dat we
niet (meer) herkennen.
Geweld naar onszeI f (innerlijk geweld) en naar anderc(n) ondcrnlijnt ons zelfvertrouwen en
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EXTRA INSCHRIJFMOGELIJKHEID
TOT 1 JULI 2004!
Colloquium bij Frans Veldman
in september 2004 .
• data: woensdag 1 en donderdag 2 september 2004 .
• aantal deelnemers: minimaal 30, maximaal 40 personen .
• kosten: 300 euro per persoon, excl . reis- en verblijfkosten .
• lesuren: 10hOO- 12h30 en van 14h30- 17hOO
• inhoud: verzoeken kunnen ingediend worden .
Bij opgave gaarne vermelden:

. naam en roepnaam
- adres, postcode, woonplaats, telefoon en e-mai l adres
- geboortedatum
- vooropleiding
- opleiding in de haptonomie
- werkervaring in de haptonom ie
De eindselectie wordt door Frans Veldman zelf gemaakt.
Aanme lden bij:
Wim Laumans
Kortenhoefsedijk 197 d
1241 NB Kortenhoef
tel: 035-6561690
e-mai l: w .p.c1aumans@free ler.nl

Zodra de definitieve lijst bekend is. ontvangt
u verdere praktische informatie van mij.

zelrrespect. Beide nodi g om in harmonie en met respect te kunllen leven.
Gewe ld en gebruik van geweld is iets waar w ij all emaal "gewend' aan zij n geraakt. Het is

'gebruikelijk ' . We horen de oordel en nict of nauwclijks. Wc beleven onszelf niet als 'gewelddadig' ,

We gaan daardoor ook voorbij aan de pijn die de oordelen veroorzaken. We onderdrukken onze angst
voor het fout zijn en de daarbij behorende straf. We ontkennen de in vloed die de angst voor het
verli es van de beloning voor het goed zijn op ons heeft.
We gaan er aan voorb ij omdat we niet weten wat we eraa n kunnen doen.
Toepassen van

Ge vraagt om zelfreflec tie.

Die st imuleert het bewustzijn. Bewustzij n van het eigen

denken, voe len en ervaren. Bewust worden wat we wi llen zeggen en hoe we het zeggen. Bewust
worden hoe we luisteren en wat de invloed daarvan is op onze be levi ngswereld.
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Wc hebben moed nodig om onze communicatie te veranderen en patronen te doorbreken.
Het leerproces ingaan betekent meestal wat frustratie in de fase dat wc 'bewust onbekwaam ' zij n.
Het lijkt atsofwe niet meer 'nonnaal ' kunnen praten, we zoeken naar woorden en zijn onzeker ofwe
wel voelen wat we voelen.
Na verloop van tijd verdwijnt dat en daarvoor in de plaats komt rust, helderheid en een ongekende
kwaliteit van contact.

'GC leven ' is een onomkeerbaar proces waarvan de effecten direct merkbaar zijn.
GC biedt de mogelijkheid om langdurige, con llictucuze relaties om te zetten in werk bare,
respectvolle relaties en confli cten te voorkomen. GC creëert intimitcit, bewustzij n cn helderheid.
I-Ict Centrum Geweldloze Communicatie voor het Nederl ands taalgebied maakt deel uit van een
wereldwijd netwerk. In zo'n 40 landen op 5 continenten wordt hct gedachtegoed verspreid en het
model getrai nd. Mensen reageren overal tcr wereld op dezelfde manier.
Van uit het Centrum werken gekwalificeerde trainers op indi vidueel niveau, met groepen met open
inschrijving en met maatwcrk bilU1cn organisaties. Daamaast biedt het een aantal diensten, zoa ls bijv.
'Tekst Ontwapenen', en verkoopt het producten/publicaties.
De nieuwsbri efCGC Beri chten versc hijnt zo'n 4 x per jaar en wordt gratis aan geïnteresseerden
toegestuurd.
De Vereniging voor Haptotherapeuten (VVH) heeft accred itatie verl eend aan het vo ll edige
programma vaste train ingen van het Centrum. De 5 daagse basistraining, de 6 daagse vervo lgtrain ing
en het 12 daagse leerj aar.
In vervo lg op dit artikel staat een speciale basistrailling gepland voor Haptotherapeuten, waarin een
aantal di ngen specifiek op de berocpsgroep afgestemd wordt.
Data: 22/23-30 okt/ 5/6 - 20 1101' 2004
Inschrijving: telefonisch oIvia de website.
Cenlrl/III Geweldloze Communicatie
070 - 363 7863
WIVw.gewel dl ozeeom 11// (11 ieil t ie. 111

Marga Smal, haptotherapeut
Ent hous iast geworden na het lezen van het boek GC, heb ik de basistra ini ng gevo lgd.
Het proces en het model van Geweldloze Communicatie leren toepassen in allerlei situaties is hel
wezen van die training. Ik heb mijn behoefte aan inspiratie, helderheid en heelheid vervul d.
Ik heb ge merkt dat hel uitwisse lcn van ervaringen en betekenissen van woorden en begrippen als
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geweld, angst, schuld en schaamte bij bewust worden een wezenlijke rol speelt.
Tij dens de tra ining werkten wc (in de hele groep, in kleine groepen en indi vidueel) met
praktij kvoorbeelden die door de deelnemers werden ingebracht en situaties di e tijdens de trai n ing
ontstonden. Deze manier van leren ervaarde ik als inspi rerend en sloot aan bij mij n behoefte aan
leren. De openheid en het respectvoll e omgaa n met ons door de train er droeg voor mij bij aan

vertrouwen en plezier.
Mijn enthousiasme voor

Ge is dennatc dat

ik daarna de vervolgtrainin g en het leerjaar hcb gedaan.

Gebrui k in de pr aktijk:

Dat wal voor mezelf geldt neem ik mee in mijn privé-leven, hel werken met cliënten, en studenten
van de op leiding.
Ik ben me bewust dat achter ieder gevoel mij n behoefte schu ilt d ie al da n niet vervuld is. Helder
krij ge n van mij n behoe ften resulteert in het ku nnen doen van een verloek Om mij n behoe ften te
vervullen. Voora l het onderscheiden van gevoelens en quas i-gevoe lens in het sc hriftelijk en
mondeling taa lgebru ik draagt bij tot duide lijkheid in mijn communicatie.
Ook ben ik in comm un icatie mij n innerlij k geweld gaan onderscheiden. Het herkennen en erkennen
daarvan maakt dat ik meze lf met mededogen kan ervaren.

Ma rtijn

Bakker~

ha ptot hcrepcut

Inga heeft mij gevraagd om iets te schrijven over de bas is c ursus van Gewe ld loze Commun icatie.
Va nuit mijn enthousiasme hierover zei ik di rect j a, echter nu ik hier voor mijn toetsenbord zit hapert
het. Want , wat zal ik schrijven ? I-Iet fe it dat deze leergang geacc rediteerd is zegt toch al genoeg? Ik
rea li seer mij dat dit stukje over mij gaat, en over hoe geweld loze conmmn ica lie mij helpt om nog
weer d ichter bij mezelf te komen. Dichterbij dan het Wetenschappelijk Inst ituut voor Haptonom ie
(WlH) en het Instituut voor Toegepaste Haptonomic (l TI-I) of de Academie voor Haptonomie (Av l-l )

mij gebrach t hebben.
Het begi n ligt in het november/december 2000 nununer van Ode. Hierin stond een interview met
Marshall Rosenberg. Er werd een lezing door hem aangekondigd; ik erheen. Waa rover, en de ma nier
waarop hij sprak, raakte mij. en deed mij inschrijven voor de basistraining en nu doe ik de
vervolgtraini ng.
Wat mij zo enthousiast maakt over de GC-trai ning is het fe it dal ik als dee lneme r cr bij voortduri ng
op aangesproken word dat ik alleen voor mezelf kan spreken en, dat is hel allerbe langrijkste, ikzelf
verantwoorde lijk ben voor mijn eigen gevoel. En dat deed me aanvankel ijk noga l sputteren, maar

Ge hccflmij een heclmooi, werkzaam Illodel gegeven om de comIllunicatie te verhelderen. Ooit
heb ik in de Voorbere idingsComm iss ie (VC) va n de (Ned. Vereniging voor Haptonom ie (NVH
opgeheven in 2001) meegeholpen een lezing serie over commun icati e te organiseren, en de zaal was
afgeladen vo l. De voordracht vo ldeed helaas niet aan de verwachtingen, maar ik weet zeker dat Ge
dat we l gedaan had . Volgens mij voorziet d il in een lac une dic in mijn beleving op de opleidin gen
nict gevuld word. Dus: Vo lgen !!!!

2 6 - H APTONOMISCH CONTACT - 1 S· JAARGANG · NUMMER 2· JUN I 2004

H
W Ca
im rc
La hie
um f
an
s

L'univers affectif Haptonomie et pensée moderne
Boekbesprek i ng door Wim Laumans en Frans Veldman

Het boek werd geschreven door Dr. Jean- Louis REVARDEL, lid van het Wetenschappelij k College
van het Intcmationaal Centrum voor Onderzoek en Ontwikkeli ng der Haptonomie (C. I.R.D.H.) in
Frankrij k.
Presses Uni versitaires de France (PUF) 2003. ISBN 2 130539866
Het bestuderen van het boek van Dr. REVARDEL in de franse taa l was geen eenvoudige
opgave, maar desondan ks een groot genoegen, omdat ik voor de inspanning ruimsc hoots werd
beloond met een fors toenemend inzicht en kenn is betreffende de haptonomie als fenol11cnologischempiri sche wetenschap, al smede de plaa ts die de hapto nomie in de hu idige wetensc happelij ke wereld
imlcemt en de prakt ische mogelij kheden die zij biedt voor de opvoeding en therap ie.
lk wil trachten in het hi er volgende mij n indl1lk van mij n eerste studie van dit boek - als
persoon lij ke ervaring - weer te geven.
Het geeft een zeer uitgebre ide epistemologische besc houw ing van de haptonom ische
empi ri sche fenomenali teit, binnen de context van het aan onze tijd eigen wetensc happelij ke complexdenken: een door een concreet geverifieerd gegeven, of affect, samengesteld en samenhangend
- verbonden - geheel aan contro leerbare en onderling agerende gegevenheden (fe iten).
In zeker opzicht kan men slell en dat REVARDE L uitgaat van de opvatling dat een weten-

schap die gebaseerd is op het dualistische denken, welke berust op de uitsluitende logica, niet in staat
is de werkelij kheid (Ia réalité) weer te geven zoals zij in wezen is (Ie rée l).
De werkelij kheid die zij stelt weer te geven blij kt in fe ite een reductie van de wezenl ij kheid, het essentiële.
Zo is zij onder meer een abstractie van de persoon, d.w.z. een beeld van het ind ivid u,
ontdaan van het kara kteristiek persoon lijke - het eigene en wezen lij ke - om de mens in zijn
algemeen mens-z ij n te kunnen detenn ineren. Een nog b innen bepaalde wetenschappelij ke vis ies
geldende opvatting: de mens wordt aldus beschouwd en gedetennineerd als een abstract ie:

losgemaakt van zichzelf, het hem persoonlijke eigene: dat is gedepersonifieeerd, ontkoppeld van zijn
leefwereld - entourage - om hem in de algemeenheid van zij n menszij n, geïsoleerd - als obj ect - te
kunnen analyseren en beschrij ven.
REVARDEL, bioloog, geïnteresseerd in en geori ënteerd op menswetenschappen,
universitair docent, hee ft zich, sinds zij n eerste kennismaking met de haptonomie, als wetenschap
van de menselijke affecti viteit, in 1985. gefascineerd door haar wetensc happelijk verifieerbare en
representeerba re op reiten berustende ren omenalitei t, vergaand - door intense stud ie- en
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bewijskrachtig onderzoek - verdiept in de door Frans VELD MAN ontwikkelde, haptonomische

theoretische en praktische evidente gegevenheden en onbetwistbaar feitenmateriaal, alsmede in haar
toepassingsmogelijkheden. Daarvan getuigt dit boek op een alleszins ovcltuigende wij ze.

Het verklaart de haptonomie zoals zij zich een plaats heeft verworven in het hedendaagse
denken: zoa ls REVARDEL het stelt: De haptonomische affectieve Zijns-fenomenaliteit is, vanuit de

epistemologische gezichtspunten een tijdeigen aanwi nst en bijdrage aan de "pensée du complexe"
(hel complex-denken) en heeft als dusdanig haar plaats ingenomen in de transdisciplinaire

intemationaal wetenschappelijke denk- en belevingswereld.
Binnen de toepassingsmogelijkheden van de haptonomie geldt de affectieve tactie le
bevestiging van de mens als persoon, als absol ute voorwaarde voor een zin-, inhouds- en waarde-vo l
leven, waarbij het persoonlijke verantwoordelijke handelen geleid wordt door een pri ncipiële ethiek
op basis waarvan hij bijdraagt aan de bevordering van het levensgeluk va n de mensen waanllede hij
omgaat.
De studie van d it bock heeft een onui twisbaar positieve indruk op mij gemaakt en mijn
inzicht van de haptonomie op een onnoemelijke wijze verdiept en verrijkt, zoals het tevens het geval

was met het franse OPUS PRI NCEPS· van Frans VELDMAN, dat een uitgangspunt vormt va n
REVARD EL'S bock, en dat ik evenzeer onder de indruk en met veel respect en genoegen heb
bestudeerd.
Het bock van REVARDEL is daarbij - daarop aanvullend en voortbordurend - van immens
belang voor het wezen van een grond ige kennis en inzicht in het zo belangrijke levenswerk van
Frans VELDMAN, eens te meer waar in Nederland sprake is van een forse achterstand in kennis
betreffende de, in de achterl iggende decennia, zich intemationaal voltrokkcn hebbende
ontwikkelingen in de haptonomie.
Ik meen te mogen volstaan met deze eerste in troductieve indruk-weergave va n mijn kennisname van het bock van REVARDEL, daar meer verstrekkende bespreki ng ervan een vool1gezette,
verdiependc studie vergt om het in zijn voll e waarde tc omvatten.
Maar ik acht hel van groot belang dat dit boek, al smede de standaardwerken van Frans
VELDMAN, in Nederland, thans de aandacht verwerven die zij verdienen: ik kan niet anders dan
deze van harte aanbevelen.
Wim LAUMANS.

* "Haptonomie, Sciellce de I 'J~ffecti\lité -

Redécol/vrir ,'/wII/ai,,". Presses Universitaires de

Frallce (PUF) 8e editioll 2001.
Aanvullende niellwe lIitgave : « HapTOnomie. Amour et Raison »; ze(!(Je lIitgever. JanIlori 2004.

28 • H APTONOMISCH CONTAa • 15· JAARGANG - NUMMER 2· JUNI 2004

H
W Ca
im rc
La hie
um f
an
s

Haptonomie,
een kwestie van gevoel

Boekbespreking door Wim Laumans

fen kwestie van gevoel

Uitgeverij : Archipel, Amstcrdam- Antwerpen.

ISBN 90 6305 11 9 Ol NUR 770

prijs: 17,95 euro
Alleen iemand die precies weet waar hij over schrijft is in staat zo helder te verwoorden als Bob

Boot doet. Hiermee ontdoet hij de haptonomie van al le zwaarte en/of onduidelijkheid en maakt de
haptonomie toegankelijk voor iedereen. Een verademing!
Het boek is verdeeld in drie hoofdstukken. Ocel een beschrijft de haptonomie, deel twee de
haptothcrapie en dee l drie behandelt het leven in haptonom isch perspectief.
Niet alleen maakt hij de haptonomie toegankelijk voor iedereen, maar hij maakt ook duidelijk dat
de inz ichten uit de haptonom ie gewoolllhuis horen in ieders leven: dat het voelen de eerste wijze
van zijn Îs in deze wereld, dat we dat allemaal met elkaar gemeen hebben en afstemmen op elkaar
het leven in haptonomisch perspectief plaatst.
Het makkelijk leesbaar zijn va n een boek zegt niets over de inspann ing die het heeft. gekost om het
boek zo makkelijk leesbaar te krij gen. Uit eigen ervaring weet ik hoe moeilijk hel is om te
verwoorden wat haptonomie betekent.
Ik feliciteer Bob met deze prestatie en ik hoop dat het boek de belangstellin g krijgt die hel verdient.

Een kwestie van gevoel
In Haptonomie, een kwestie van gevoel, legt
haptotherapeut Bob Boot de betekenis en het
belang uit van aanraken en voelen.
Het eerste toegankelijke handboek voor patiënt
en therapeut.

293 pagina's

verschijnt 15 april 2004

I

€ 17,95

fwww.àLFHULPBOEKEN.NL

I
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Buitenspelen

( Maroeska Dorrestijn )
Maart 2004, het weer begint beter te worden, het buitenspeelseizoen breekt aan. Met mijn oudste
zoon, nu bijna zes, hcb ik een heel gebied afgesproken waarbinnen hij mag spelen. Eng, het enige

wat ik nu weet, of eigen lijk hoop, is dat hij ergens in dat gebied speelt.

Vanmiddag vroeg ik mijn zoon of hij zin had om mee te gaan naar de supermarkt. Dat leek mij
gezell ig en ik had bedacht dat hij het laatste stukje dan even mocht 'autorijden'.

"Nee," zei hij : "ik ga liever buiten spelenl l ,

Ik was stomverbaasd. Er was ee n tijd dat ik hem geen groter plezier ko n doen dan hem meenemen
voor de boodschappen.
Ik vroeg of hij het zeker wist en of het dan straks niet huilen zou worden. Maar nee hoor, hij wi lde

ec ht buiten spelen.
Goh, ze i ik legen mijn vrie nd, hij wil niet mee, d it is het einde van de tijd dat hij het all erliefst bij
mij is.
"Ja schat , kleine jongetjes worden groot" zei mijn vriend en hij grapte: "Over een tijdje mill de
naarl ing je ook nog in voor een andere vro uw".
Tja, dacht ik, dat is waar, dit is opvoeden, steeds weer loslaten en een stukje afschei d nemen.
Dat deed pijn, en nog veel ook. Ik wilde mijn tranen wegs li kken wan t ik was ve rbaasd dat ik
opeens zo verdrietig was en ik vond het ook een beetj e raar van mezelf.
Toen dacht ik, laat maar komen , ik gi ng zitten en het verdriet liep er zo maar uit. Mijn jongste
zoon begreep cr eerst ni ets van. Hij kwam bij mij op schoot zitten en prikte met zijn pietepeuterige
vinge rtje in mijn tranen. Hij keek mij verwonderd, hal f lachend aan. Ik deed een traan op Zij ll
neus. Ja, nat hè, mamma moet een beetje huilen, mamma heeft een beetje verdriet, ik moest er van
lachen, door mijn tranen heen. Hij begreep het wel, hij bleef nog even zitten, gaf mij een kus , en
daar ging hij weer, wagge lend op zijn kromme babypootjes.
Mijn lief kwam mij ook nog even troosten en zo g ing het weer. Over naar de orde van de dag, tijd
voor de boodschappen.
Terwijl ik met de boodschappentassen naar de auto loop stuiO mijn

ZOOIl

voorbij. Dikke pret , hij

op de ske lter van zijn vriendje en het vri endj e op zijn fie ts. Hij gloeit, hij straa lt zelfve rtrouwen
uil. lk sc hi et ter plekke vo l, mijn kind is prachtig. Het is goed, hij was er aan toe.
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In contact zijn Frans R. Veldman
Congres en presentatie van
het gelijknamige boek

( Bespreking door Mia van Luttervelt)

Het congres /11 Con/tlcl Zij"
Op 3 april j. 1. werd in het VechthuÎ s te Utrec ht een Congres gehouden tcr gelegenheid van hel

versc hijnen va n het boek In Contact Zij n - au the ntieke haptonomie, een andere kijk op
hulp verl enen door Frans R.Veldman.

Het werd een drukbezochte, verwannend mooie dag met een aantal boeiende lezingen, een
voortreffelijke lunch en aan het eind van de middag de presentatie van hel lang ve rwachte bock.
De bekende auteur en th erapeut Rickje Boswijk-Hummel hield een zee r belangwekkend, toch af
en toe hilarisch verhaa l over Ovcrdrachtrregenoverdracht, de blinde en de lamme therapeut, over
h311 en ego. Ze illustreerde haar verhaa l met haar droom van di e nacht, die leidde naar haar
kinderangsten als meisje van zes naast haar grote broe r, in dit geval als titell oos therapeute vóór
all emaal mannelijke professor-doctor-sp rekers. Liefde in wonderland , lezen, oefenen en he rlezen .
Dr. Joke de Vries, Cappe lle aJd IJ ssel, verving Prof.DLClaes di e wegens ziekenhu isopname
afwezig was. Zij spra k over he lingsprocessen, vanuit het In stituut voor Eko logisc he
Gezondhe idszorg. Haar proefschri ft Autonom ie als basis van heling, uitverkocht , is als

publieksversie Staan in het onmogelijke nog verkrijgbaar. Zij onderzocht wat (alledaags) geweld
doet, waaronder incest. Geweld is een onderdee l van ieders levenssysteem, dus ook de mens, die
ook potentieel dader is. Zij wijst op overlevingsstrategieën waarbij mensen ' co mfortabl y numb '
worden na afsl ui ting van het gevoel en de innerlijke erva ring als besc henning tegen pijn en
desi ntegrat ie. In ieder slachtoffer sc huilt een dader. Voor therapeuten is het noodzakelij k de eigen
onderwereld in te gaan , ze lf op weg te zijn, bewust te wo rden van eigen slacJlloffer- en
daderschap , op weg naar de ontwikkeling van autonomie , dit wil zeggen in vrijh eid van innerlijke
wil en keuze.
Prof.Dr.R.H .van den Hoofdakker, als dic hter met pseudoniem Rutger Kopland, sprak over
Empathie. Empathi e is een conditio si ne qua non voor goede therapie. Empathi e is die activiteit,
waardoor je iemand leert ken nen en begrijpen via de verbee lding, du s ee n vonll van waarnemen en
verwoorden waardoor de ander zich herkend voelt: ' That 's how

J

feel, that ts what I meant ', een

soort cogniti efaffecli ef, zonder zichzelf te verli ezen. Empat hie is goed als het goed gebrui kt
wordt. Empathie wordt schade lijk als het gebru ikt wordt al s vorm van macht suitoefening.
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Empathie wordt bij artsen in opleiding meestal afgeleerd. Hel verband 'dichterschap en

doktersc hap' heeft bij v.d. Hoofdakker geleid tot een gezond bestaan.
Prof.Manu Keirse uil Leuven besprak op vaak ontroerende wijze hel 'Helpen' bij verdriet en
verlies, tevens de titel va n een van zijn boeken. Hij benadru kte dat verli esverwerking echt 'arbeid '
is, 'doodgaan van verdriet': hel onder ogen zicn va n de werk elijkheid van het verl ies, het ervaren
van de pijn va n het verlies (wat ni ct hetzelfde is als ee n depressie!), 'op verhaal komen ' in de
vin gerafdrukken di e de pijn achterlaat, om daarna opnieuw tc leren houden van de mensen en het
lcven in onszelf en

0 111

ons heen. Wat kUil je zegge n, \Vanneer er geen woorden zijn? ' Ik weet nict

wat ik je moet schrijven ... · In zijn boek geeft hij suggest ies. 'Vcl1el es .. ' Leren lui steren, leren
delen. Tran en wo rde n gedroogd, altijd weer, op weg naar liefde, verbond enh eid, sol idariteit en
were ldvrede ..
Prof.Dr.Joh n Ka re maker, als fysio loog verbonden aa n het AMC, doet onde rzoek naar aanraking en
de afweerreac ti e. In ee n proefopzet ve rge lij kt hij reacties va n mense n met tien jaar ervaring in
a ut ogene training met reacties va n mense n (voorheen o nbekend met haptonomie) na een
haptonomiesessie met Frans R. Veldman.
Karemaker presenteert vervo lgens het bock van Frans R. Ve ldma n.
In een dank woord stelt Frans dat e r geen boek en geen Frans zo u zijn zonder zijn vrouw Ann . Hij
ho udt een bewogen p leidooi voor 'psyc hotactiel contac t', voor het belan g va n de eigen belevin g en
voor de aanraki ng die, als psychotaclic le beves tigende cOllt actna me, ee n weze nlijke aanvullin g en
verrijking is binnen de hulpverleni ng.
Hct boek 111 COlltact Zijn -Authentieke haptonomie, een alldere kijk op hulpverlenen,

Auleur Frans R.Veldman, uiIg. Koninklijke va n Go rcum BV, 11 3 pp., ISBN 90-232-3998-9,
prijs EUR 17,50.
Het lezen van d it boek is mij niet meegevallen. Het schrijven van een bespreking ervan evenmi n.
Voortdurend betrap ik mij ze lf op bladeren in di t boe k, hi er en daar een stukje lezen, proeven, ja,
ja, en toch wecr mijn hoo fd sc hudden. Het lij kt alsof hie r bij uitstek een praktijkmens aan het
woord is die de grootst mogelijke moeite heeft gedaan om de wonderlijke e n subti ele fenomenen
e n verworvenheden van de haptonom ie op wetenschappelijk aanvaardbare wijze ex pliciet te

verwoorden voor niet-haptonomisch geschoolde hulpverleners. Deze als arts en psycholoog
geschoolde zoon van de grond legger van de haptonomi e poogt een brug te s laan tussen ' de hui dige
medisch professionele begeleidings- e n zorgcultuur ' en datgene dat de auteur 'a uth entieke
haptonomi e' noemt. Binne n voornoemde cultuur bestaat ee n steeds groter taboe op aanraking (het
directe contact), behandelingen worden vastge legd in p rotocollen; er wordt ee n objectiverende
afstand in acht genomen waar nabij heid scontaet nodig is; de een heid van li chaam en geest wordt
in duali sme doorbroken , waarb ij geen ru imte is voor licham elijkh eid en de belevi ng daarvan. Dit
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alles mede uit angst voor 'o ngewenste intimiteiten' en mi sverstanden. 'De authenLÎeke haptonomie
laat zien dat hel heel goed mogelij k is deze aspecten adequaat te overwinnen, omdat cr
therapeutische contactmogelijkheden zijn die het aanraken en het lichaam als zodanig overstijgen.
Via een zogeheten psychotactiel contact kan in een veiligheid biedend lichamelijkheids- en
nabijheidscontact getreden worden, dat op de patiënt toegesneden en afgestemd is en waarin de
patiënt zich als mens ontmoet en gezien weet.'
Het boek leest het beste met de pen in de hand, veel bladeren, terugs laan, herkauwen en langzaam
overdenken, als in de nuninatio va n de benedictijnen. Er wordt bijna ongemerkt een schat aan
materiaal aangeboden voor verdere studie en onde rzoek. Bchalve een inleiding en een slotwoord
bestaat het boek uit acht hoofdstu kk en: Haptonomie - wetenschap van de affecti viteit, Aspecten
van een haptonomische begeleid ing, Contact, Nab ijhe id, Fenomenen, Scholing, Ontwikkeling door
contact, en Fenomenologische en psychologische grondslagen. De literatuurlijst is niet
systematisch, maar biedt voor elk wat wils.
Ondanks de moe il ijke leesbaarheid - fami li etrekje? - staat er vee l goeds in dit weerbarstige boek.
Mijn krit iek Îs dat het vaak ni et helder is op welk niveau de lezer wordt aangesproken: affecti ef
persoonlijk op hel alledaagse ni veau, op het niveau van de klinische praktijk. op vakwetenschappel ijk of op vakfilosofisc h niveau. Wa t mij rondu it stoort is dat bijna voortdurend
gesproken wordt over ' de patiënt', alsof een ieder die een haptonomisch traject bewandelt 'een
patiënt ' is. En ook móeten die patiënt en die hulpverleners te lkens zovee l. Voor de haptonomie, die
toch sterk gericht is op ont-moeten, is er heel vee l 'moeten' in dit bock. Dal is jammer. Ook wordt
geen he lder onderscheid gemaakt in haptotherapie en/ of werken op haptonomische basis vanuit het
eigen beroep.
Wat mij na lezing van dit boek bezighoudt is de vraag wat 'a uthentieke haptonomie' onderscheidt
van andere toepassingsvormen van haptonomie. Zou het zo kunnen zijn dat haptonomi e op het
geb ied van het voelen - bevestigend aanraken - een school, een beweging vormt, waarvan

Veldman Sr. de grondlegger is, met leerlingen, volgelingen die haptonomie op hun eigen, zo u wilt
aut hentieke mani er vormgeven? Zoals we bewegingen, stromi ngen kennen in de schilderkunst, de
muziek, de Wie ner Kreis in de wetenschappen, de feno menologisc he beweging in de fi losofie en
de gezondheidszorg? Kortom een ontdekkingsreis, een proces van (des)int.egratie en groei, van
ontmoeten en afs tand nemen, zowel voor ieder persoonlijk, als voor de haptonomie als geheel?
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In memoriam:
Dr. Anna Terruwe (1911-2004)

( Wim Laumans en Mia van Luttervelt )

Een leven lang 'bevestiging' en 'weerhoudende liefde'
"Je mag zijn wie je hellt - en

ZfJll[S

je hellt -

met fiJllten en gebreken -

om te kllllllell worden die je in aallleg be", maar zoals je je nog "iel klillt vertonen -

elf je lIlug het wordelI op jouw wijze eJl ju jouw ullr."
AIIIW

TerruJVe

Op 28 april 2004 overleed op 92-jarige leeftijd de psychiater Dr.Anna Tcrruwe in haar woonplaats
Deurne, NB. Met haar ontdekki ng van de 'frustrat ieneurose' en haar ontwerp van de

' bevestigingslecr' heeft zij een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de kathol ieke emancipatie
én aan de ontwikkeling va n de haptonomie. Volgens Martin Sommer (Volkskrant 1-5-04)
probeerde Terruwe een brug te slaan tussen de leer van de hartstochten van de kerkvader Thomas
van Aquino en de verdringi ngstheorie van Freud. Ook een vuri g gebedsleven kan seksue le
gevoelens niet onderdrukke n, vond Terruwe. Zij leerde haar patiënten, vaak priesters, nonnen en
seminaristen, zic hzelf te accepteren en hun seks ualiteit als iets normaal te beschouwen. Hierdoor
kwam zij in botsing met de katholieke kerk , waa rdoor haar leven van 1949 tot 1965 letterlijk een
hel is geweest. Volgens Pieter van der Ven (Trouw, 29-4-04) werd zij onder paus Pius XII verguisd
en onder paus Paulus VI gerehabiliteerd. Tegelijkertijd werd Terruwe een gevierd psychiater, met
intemationale erkenning. Haar kracht lag in het verwoorde n: allereerst in haar proefsc hrift · De

jrustratieneurose' en vervo lgens in een hele serie eenvoudig geschreven en voor ve len
toegankelijke boekjes waa rin ze de bevestiging uitdroeg. Deze beleefden talloze herdrukken en
zijn grotendeels nog steeds verkrijgbaar.
' Het nieuwe g ilde van haptonomen voelde zich door haar 'bevestigd", sc hrijft Pieter van der Ven.
Bij ve len is niet bekend hoe belangrijk Terruwe is geweest voor de ontwikkeling va n de
hapt onomi e. Zij verwoordde de behoefte van de mens aan tactiele be vesti ging. Zij inspireerde

Frans Veldman tol de ontwikkeling van de door haar genoemde 'psychotactiele therapie'(1964).
Het is de verdienste va n Frans Veld man dat hij de bevestiging tot een tactiel ervaarbare realiteit
wist te maken. Mense n hebben ni et alleen bevestiging met woorden nodig, maar ook door de
bevestigende aanraking, de ervaring. De bevestiging was wat Frans Veldman en Terruwe deelden.
Later noemde Veldman zijn therapi e ' haptonomie ', omdat hij iedere dualistische interpretat ie wi lde
uitsluiten. In 1975 sprak Terruwe op het symposium ' Raakvlak heel de mens' met de lezing

'Affectiviteit en effectiviteit. breekpunt van meI/se/ijk leven'.
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' Bevesti ging ontstaat vanuit een inn erlijke behoefte: het vraagt niets, het cist niets van de ander.
Integendeel, de ander mag juist zij n zoals hij is; hij wordt in zijn waa rde en eigenheid gela ten.
Bevesti ging onthult de ander in de hoogste vorm van zijn Zijn: zijn goedheid. Bevestiging of
bevestigd zijn ligt aan de basis van de mense lijke zelfverwezenlijking, de ontpl ooiin g en
ontwikkelin g van iemands mogelijkh eden ' (Huib de Haas van Dorsser, Van effecti viteit naar

affectiviteit in de hlllpveriening, 1979) Zodra tenminste aan één zijde sprake is van bevestiging
binnen aanraking en on tmoeting, is aan die zijde sprake va n ' bevestigend, c.q. haptonomi sch
omgaan met'. Deze

V0n11

noemt Terruwe ' weer/lOtidende liefde', de communicatievorm va n

bevesti gend leven met die (we lli cht gebroken) mens, die om wat voor reden dan ook, de
bevestiging niet kan of wil beantwoorden in wederkerigheid. Zonder voldoende bevestigende
aanraking en ontmoeti ng verpa uperen en verkommere n mensen; vaak worden ze letterl ijk ziek .
Het is deze 'weerhol/dellde liefde ' aan wie Terruwe haar lange leven en werken heeft gewij d. Zij
was een zeer gelo vige vrouw die ervan overtu igd was dat mensen noo it alleen op bi ologische
gro nden één konden worden, maar uits luitend in God. Wij zijn dankbaar voor het vele goede dat
zij ons gebracht heeft.
Dr.Anna Terruwe zal altij d voo rtl even als de persoon én psychiater die het belang van bevestigin g
opnieuw onder de aandac ht heeft gebracht, ook cn j uist in de gezondhe idszorg.
Op I j uni wordt in Den Haag door de ' Dr.Anna Terruwestichting voor Bevestigend Samenleven '
en de Terruweberaadgroep het boek Bevestig ing - Eljäeel en opdracht, red .Profdr.H. WJ. Vckeman
gepresenteerd, een bundel artik elen 'vanuit de vraag o p welke mani er de bevesti gingsleer actu ee l
ka n bijdragen aan een humane aanpak op vc le terreinen van het maatschappelijk leven '. Nu zij is
overl eden. zal deze bijeen komst tevens in het teken staan van een herdenking van haar leven en
werk .
Info: Dr.A.Terruwestichting, te1.0485-5 I3379.
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Uit de oude doos:
De houding van de vrouw tijdens het baren
van prehistorie tot heden

( Prof. Dr. H. Kirchhoff, Göttingen
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Het volgende artikel hebben wij met welwillende toestemming mogen
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Afbeelding 11

)

overnemen uit: 'Het hormoon', vol. XLI. no. 1b, pp. 7-15 (1977)

~

, ..

Deel 111

De bijzonder reali sti sche en daardoor zo vaak gepubliceerde uitbee ld ing van
de bevalling van de maisgodin, de Azteekse god in T laco lteotl, is een baring
in gehurkte houding (afbeelding 22). Naast het in nonnale dorso-anteriore
ligging geboren hoofdj e ziet m en al beide handen. Deze obstetrisch gezien
ongebruikelijke gebeurtenis wordt door sonunige godsdicnsth istoricli en ook
door etnologen gezien als een soort spontane ze lfhul p van het uit de donkere
moederschoot nieuw ontstane leven, dus een mythologische verk laring.
Dezelfde situatie z iet men bij een tel11leotta uil de NayaIit-cuhuurperiode

Afbeelding 23

van het oude Mexico (afbeelding 23l.
Een zeer kunsti zinnige voorstelling van de geboorte van een tweeling (men
ziet tussen de benen 2 kinderhoofdjes) uit de Maya-cultuur-van 1000 tot
1500 na Chr. - is afbeelding 24, die zich bevindt in het museum voor
Volkenkunde in Bazel. Zeer fraaie klei figuren van de Karaja-[ndianen uil
Brazilië, zoals die tegenwoordig ook nog gemaakt worden, tonen eveneens
een bevalling in geknielde houding (H. Kirchhoff, G. HartmalUl) (afbeelding
25 en 26).
De be ide vo lgende afbeeldingen z ij n afkomstig van de Apache-Indianen
(afbeelding 27 en 28). Het met een lus aan een boom omhoogtrekken
van de barende vrouw (afbeelding 27) nodigt niet bepaald uit tot
navolging! De vo lgende afbeelding (afbeelding 28) toont een bevalling
in staande houdi ng met een interessa nte houdingsvariant van de
vro uwvrouw. Ze zi t achter de barende vrouwen is juist bezig het hoofdje

Afbeelding 25

te ontwikkelell. Bij

CCIl

dergel ijk e houding zou men ku nn en

veronde rstell en dat het kinderhoofdje de Z.g. 4de draaiing ni et hoen te
maken, d.w. Z. dat het achte rhoofd niet onder de symfyse hoeft te d raaien,
omdat de as van he t geboorte kanaal bij een dergelijke houding zonder
kromming verloopt.
De vo lgende afbeelding (afbeelding 29), waarvan men er ve le kent, is
afkomstig uit de Mexieaande prceolumbiaansc tijd. De zittend-hurkende
vrouw heeft het kind a l gcbaard, het is nog niet afgenaveld.
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Als laatste etappe van onze rei s het verre Oosten; maar ook hier slechts

enkele markante voorbeelden.
Deze voorstelling van een geboorte in staande houding en met gespreide
benen is afkomstig uit Zuidw lndia (18e eeuw). Het beeldje maakt deel uit van
de beroemde verzameling Agit Mookerjee in New Dehli. In tegenstelling tot
de goddelijke vrouw wordt hier de knielende vroedvrouw bewust in
miniatuur voorgesteld (afbeelding 30l. Er zijn meer van deze afbeeldingen.

Afbeelding 27

Een persoonlijk onderzoek naar de Khmer-cultuur in Angkor (ca. 1000-1 200
na Chr.) stelde me in staat de volgende opname te maken van een bevalling
in ha lfzittende houdin g (afbeelding 31l. Men kan slechts hopen dat ondanks
de oorlogshandelingcn in Cambodja deze prachtige tempelreliëfs gespaard
bleven!
Aan miss ionarissen en etno logen danken we bijzonder indnlkwekkende
berichten over geboortetaferelen bij verschillende stammen op Nieuw w
Guinea. Afbeelding 32 is afkomstig uit een verhandeling van een van de
beste kenners van deze matcric, Gcorge Höltkcr.
Deze plastiek werd gevonden in het beneden Sepik-gebied. Interessant is dat
ook hier, hoogst waarschijnlijk onbewust en onopzettelijk het kind in dorso w
posteriore ligging geboren wordt waarbij de vrouw in knielende houding is.
Uit dezelfde publikatie ontleen ik het vol gende beeld (afbeelding 33) dat
bij zonder goed de ontwikkeling van het kinderlichaam onder de symfyse van
de staande vrouw laat zien.
Een gelukkig toeval wilde dat juist deze dagen ons het bericht bereikte dat
het echtpaar G. en W. Schi efenhövel eveneens een geboorte heeft ge fi lmd op
Nieuw-Guinea. Met dank. nemen we afbecldine 34, die een beeld uit deze
film weergeeft, in deze publikatie op met het volgende commentaar:
"Vrouw uit het spraakgebied van de Eipo, hoogland van lrian Jaya
(Indonesiche NicuwwG uinea). De houding na het intreden van de weeën en
tijdens de gebool1e wisselt telkens en wordt door de vrouw ze lf gekozen.
Meestal zit de barende vrouw met cen orbeide benen wijd gespreid, vaak
ook in een zijdelings gesteunde houding waarbij het niet belaste bovenbeen
sterk geabd uceerd wordt. Soms wordt het verval van een helling op zo'n
man ier gebru ikt, dat de barende vrouw bij een vrijwel liggende houding het
bovenlichaam toch nog ongeveer 45° gebogen heeft. Het kind is zojuist
geboren, het werd direct na de geboorte met varnes bede kt. H
Alleen al uil deze enkele schetsmatig weergegeven historische feiten over de
lichaamshouding van de vrouw tijdens de baring blij kt dat de verti ca le
lichaamshouding de gebru ike lijke houding is, niet alleen bij de eerste
cultulIIvolken en later in de Europese middeleeuwen, maar ook
tegenwoordig nog bij het grootste deel van de natuurvolken. Hierdoor wordt
de wetenschappelijke belangstelling voor dit zonder twij fe l belangrij ke
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obstetrische probleem begrijpelijk.
Tot nu toe bleef de vraag onbeantwoord of de barende vrouw zuiver
instinctief - intuïtief -, of ander gezegd "gedreven" zelf deze verticale
lichaamshouding kiest, of dat uit de ervaring deze hurkende, knielende of
staande houding als optimaa l voor het verloop van de geboorte en in ieder

opzicht gunstig werd beschouwd en deze van generatie op generatie werd
doorgegeven zodat het een gewoonte, gebruik en voorschrift werd. Vóór de

verklaring dal het een onwillekeurige instinctieve handeling zou zijn, naar
analogie van de "defecatiehouding", pleiten de berichten over bevallingen bij

vrouwen die door de weeën verrast werden en de geboorte zonder hulp
volbrachten. Deze vrouwen nemen altijd een hurkende of kn ielende houding
aan, waarschijnlijk daartoe gedwongen door wat zij voelen en door de
Afbeelding 34

anatomische verhoudingen, zonder zich ooit rekenschap gegeven te hebben
over de zin van deze houding.

Anderzijds lukte het niet bij een experiment dat al in 1862 in Berlijn gedaan werd om dit probleem op
te helderen, om vrouwen die zich vrijwillig ter beschikking hadden gesteld in staande houd ing te laten
bevallen, ondanks een in het vooruitzicht gestelde beloning. De Europese vrouw is niet in staat deze
ongewoon sterke lichame lijke belasting te doorstaan.
Met deze constatering over het geboortemechanisme komen wij tot de meest interessante zijde van het
hele probleem van de optimale lichaamshouding van de barende vrouw. De vraag luidt: Heeft de
verticale houding bij de baring voordelen boven de hori zontale houding in een bed en zijn deze te
bewijzen?
De tot nu toe bekende bevestigende geluiden resulteerden óf uit eerunalige waarnemingen óf waren
gebaseerd op reisverhalen en voorname lijk op afbeeldingen van geboorten vanaf het stenen tijdperk tol

heden.
Voor zover mij bekend, is cr tot nu toe geen systematisch en groot opgezet vergelijkend onderzoek
gedaan waarbij twee groepen onder overigens gelijke omstandigheden tegenover elkaar werden

gesteld:
Eerste groep: Nauwkeurige obselvatie van het geboorte-verloop, de invloed op het kind, de frequentie
van complicaties en de duur van bet geboorteproces in de gebruikelijke liggende houding.
Tweede grocp: Als vergelijking zou een even grote groep gekozen moeten worden, waarbij de
bevalling plaatsvindt op een modem combinatie-verlosbed, dat het mogelijk maakt door hel omhoog
zetten van de mgleuning om tijdens een wee van een "horizonta le" een "vert'ivcalc" bevalling te
maken.
De gedurende vele eeuwen verzamelde empirische gegevens over de verticale houding met mogelijk
grote voorde len, verplicht de tegenwoordige verloskundi ge om deze zaken intensief en nauwkeurig te
onderzoeken!
Een eerste indrukwekkende en tot navolging aansporende stap op deze weg werd gezet door de
onderzoekingen van de Argentijn F. Perussi. In samenwerking met anatomen, röntgenologen en
fysiologen voerde Perussi gedurende acht jaar een onderzoek uit over het geboortemechanisme in
verticale houding. Aan de hand van dit onderzoek meent hij de ui terst belangrijke conclusie te mogen
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trekken dat de tegenwoordig gebmikte liggende houding van de barende OImatuuriijke, nutteloos,
cnergicverspillend en onproductief is en dat deze houding de Ilonnale fimctione le dynamiek verstoort

die en dergelijk fysiologisch gebeuren anders hanlloniseert (verg. H. Geiger).
Perussi propageert een houding waarbij romp en bekken een hock met het horizonta le vlak maken, die
tussen de 45' en 90" ligt.
Door de voorstanders van de bevalling in verticale houdtng worden een aantal verschillen t.O.V. de
bevalling in liggende houding naar voren gebracht.

I. Bij het staan, hurken, knielen of zitten komt het tot een betere aanpassing van het hoofdje in de
bekkenillgang, waardoor er een vroegtijdige gunstige flexie van het hoofd tot stand komt.

2. Voorts meent de Zweedse gynaecoloog Chr. Ehrströrn. die een nieuw combinatie-verlosbed
ontwikkeld heeft waarin de barende vrouw een gemak.kelij ke zithouding kan aannemen,
röntgenologisch bewezen te hebben dat de sagittale vlakken van het geboortekanaal ongeveer 1,5 cm
groter worden.
3. Een verder voordeel van de verticale houding tijdens de bevalling wordt toegeschreven aan de
invloed van de zwaartekracht op de utemsinhoud. Omdat bij staande of hurkende houding het
geboortekanaal van de fundus uteri tot aan de bekkenbodem een vrijwel loodrechte stand aanneemt,
zal de werking van de zwaartekracht op de vrucht niet alleen weeënversterkend werken, maar ook
bevorderend we rken op de ontsluiting van de baannoedennond en vooral ook de ontwikkeling van
hel hoofdj e onder de symfyse en langs het perineum gemakkelijker maken.
De Deense onderzoeker Suhr-Jessen, die eveneens een voorstander van de bevalling in zithollding is,
is van mening dat de werking van de zwaartekracht op de uterusinhoud zowel in de
ontsluitingsperiode als tijdens de uitdrijving ongeveer overeenkomt met de kracht uitgeoefend bij
een vacuümextractie. Een bewijs voor het effect van dc zwaartekracht zien genoemde auteurs in de
wa3l11emi ng dat hel kinderhoofdje bij een vertica le houding van de barende in de weeënpauzen niet
weer terugglijdt.
4. De wezenl ijke verkorting van de bevall ing in zittende houding die Pemssi bij honderden geboortcn
waarnam, wordt ook toegeschreven aan het feit dat de intra-abdominale dmk verhoogd wordt en dat
tijdens de uitdrijvi ng de buikpers versterkt wordt en beIer kan functioneren.
5. Met behulp van een tocograafkon Pel1lssi bij de barende in zittende houding een verhoogde tonus
en een intensifiëring van de uteruscontracties waarnemen.
6. Aan de noodzaak van een optimale bloedtoevocr naar het kind tijdens de geboorte kan in hurkende
of staande houding beter vo ldaan worden dan in liggende houding, "'omdat de placenta boven het
kind is gelegen en zich daardoor beter kan ontledigen". Uit dit feit leidt Suhr·Jessen nog een ander
voordeel af, namelijk een
7. veel geringere foeto-matemale transfusie bij de staande houding, omdat in deze houding het foetale
bloed minder gemakkelijk in de moederlijke bloedbaan kan overgaan. Als dit vennocden juist is zou
het van belang kunnen zijn bij de inullunisering van Rh-negatieve moeders.
Volledig onafhankelijk van deze berichten van de Deense gynaecoloog stelde Windie, medewerker
van het Medical Center lnstÎtute of Rehabilitation te New Vork, bij de mogelijkheden

0111

permanente hersenbeschadi gi ng van de neonatus door asfYxie te voorkomen, de houding tijdens het
baren ter duscussic.
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Windie stelde dat tijdens de baring bij natuurvolken in gehurkte houding het kind voortdurend onder

de moeder blijft en zo het grootste deel van het bloed lIit placenta en nave lstreng krijgt.
De moderne gedragswetenschap, dat brede en veelzijdige gebied van de ethologie, heeft ons

duidelijk en overtuigend aangetoond hoezeer onze technisch ingestelde wereld verleerd heeft om
natuurlijk gedrag en instinctmatige handelingen te herkelmen, te dui den en voor ons eigen doen en
laten bruikbaar te maken.
Een systematisch betrokken zijn bij dit thema aan de hand van de verzamelde atbeeldingen en

vooral ook op grond van het modeme filmmateri aal zal ook de verloskundige uit het tijdperk van de
perillatologic aansporen om zich opnieuw intensief bezig te houden met de nog steeds niet
opgehelderde vraag van de optimale houdi ng tijdens de baring en de voor- en nadelen daarvan.
GÖlfingen, mei /976.
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Wie komt
het bestuur van
Haptonomisch Contact
versterken?
Haptonomisch Contact
is het kwartaal
tijdschrift
van de Stichting
Haptonomisch Contact
Ir \:'·'·ii"i',i!!.,@i_~!t,!~~~

_

De redactie stelt zich ten doel haar
lezers te informeren over alles wat met
haptonomie in brede zin te maken heeft

"'"' ....... -~

.....-. ......·.....
000...,'...-.......
AfWMW " ..... ol-"

en de communicatie daarover op gang
te houden.

Na de opheffing van de Nederlandse Vereniging voor
Haptonomie maakte het tijdschrift in 2002 een doorstart met de
oprichting van de Stichting Haptonomisch Contact.
De overgang van een verenigingsb lad naar een geprivatiseerde
versie kent veel voetangels en klemmen . In een tijd van economische
recessie is het van groot belang het aantal abonnees, begunstigers
en adverteerders op pe il te houden, zodat dit tijdschrift
onafhankelijk kan (blijven) bestaan.
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Auteur: drs. T.A.e.M. Gerritse

De hoofdschotel van dit boek is het presenteren
van de haptonom ie als geheel van inzichten. Het
uiteindelijke doel is om de haptonom ische in zichten
daadwerkel ijk toe te passen in uw praktijk va n
zorg en hu lpverlening . Een scala van toepassingen
komt aan de orde, zoals de haptotherapie,
haptonomische begeleiding bij zwangerschap en
beva lling en kinesionomie.

•

De auteur koos in dit boek voor een vijfdeling:
een oriënterend deel met theoret ische achtergronden en uitgangspunten, de menselijke
lichamel ijkheid, het menselijk gevoelsleven, het
hart van de haptonomie en tenslotte de toepasbaarheid en toepassingen van de hapto nomie.
Dorus Gerritse gaf o.a. colleges in wijsgerige
ant ropolog ie, heeft t ient allen publ icaties over
haptonom ie op zijn naam staan en gaf sa men
met haptotherapeut led Troost gastcolleges.
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