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ELECTRO MEDICO 

. HAPTONOMIE BEHANDELBANKEN 

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

r 
, 1 

Standaard uitvoering, ~ 

2-dlg ve rstelbaar 80 cm breed 

Art.nr. 1960 € 995.00 

ELECTROOMEDICO 

Electro Medico Nederland bv 
Pro Marijkestraat 4 - 8 

2404 BC Alphen aid Rijn 
Te l. 0172 - 47 50 41 
Fax 01 72 - 49 17 28 

E-mail : info@electro medico.nl 
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" .. IK BEN THERAPEUT , • " 

homeopathie 

podologie 

logopedie 

1tünA:.,. 

Laan van Zuid Hoorn 51 
2289 De Rijswijk 

tel : 070 · 415 2583 
fax : 070 · 415 5119 

website: www. logicdata.nl 
E-mail: info@logicdata.nl 

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

Het gaat hierbij 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. 

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 gewerkt. zodat het 
pakket volledig up--to-date blijft. 

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. 

11) , LOGIC DATA) 
- ADVIES- EN AUTOMATISERINGSBUREAU B.V. 
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Geraakt 
( Mia van Luttervelt ) 
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KvK Utrecht 30181509 
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rnvanluttOfysionet.nl 

Redactieadres 
d' Aumeriestraat 49 
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mvanluttOfysionet.nl 
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Van der Veer Media, 
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Prijs 
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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. 

Beste lezer, 

In di t nummer vindt u een artike l Heel de mens van de 

grondlegger van de haptonomie Frans Yeldman, een verslag 

van In Contact Zij n, het congres met de presentatie van het 

gelijknamige boek van zijn zoon Frans R.Yeldman, en een In 

memoriam bij hel overlijden van Dr.Anna Terruwe, 

internationaal bekend geworden door haar bevestigingsleer, 

de theorie van de psychische menswording, die, zoals bekend, 

één van de pij lers vormt waar de haptonomie op rust. 

Ook zult u een artikel aantreffen van het Centrum voor 

Geweldloze Communicatie dat wereldwijd cursussen 

organ iseert om mensen te leren minder gewelddadig met 

elkaar te communiceren. Er is een cursus ontworpen speciaa l 

voor haptotherapeuten, geaccrediteerd door de VVH. 

Hoe belangrijk het is ook in dit tijdschrift verbaal geweldloos 

te leren communi ceren, heeft de redactie ondervonden naar 

aanleiding van het artikel van Frans Veldman in He 2004-1. 

Dit heeft nogal wat commotie en één opzegging veroo rzaakt 

doordat drie genoemde personen, C.q. inste ll ingen zich 

persoonlijk aangevallen konden voelen. Het kan de redactie 

worden aangerekend dat zij dit artikel heeft gepubliceerd 

zonder de genoemden tijdig de gelegenheid te geven om te 

reagcren. De redactie 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 van dit tijdschrift, waarbij 

de eindverantwoordelijkheid voor een tekst berust bij de 

auteur. Indien mogelijk discutabele 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 een naschrift hun commcntaar tc 

levere Il . 

Er zijn tal van manieren van met elkaar praten of zei fs 

debattcren die de oplossing van een versch il van mening 
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bemoeilijken of zelfs verhinderen. Volgens de argumentatietheorie is er dan sprake van verkeerde 

discussiezetten, die drogredenen worden genoemd. Een belangrijke fout is het argumentum ad 

hominem, een persoonlijke aanval op een tegenstander die tot doel heeft afbreuk te doen aan zijn 

geloofwaardigheid, in het extreme geval hel verdacht maken van een tegenstander. Dit wordt ook 

wel 'poisoning the weil', het vergiftigen van de bron genoemd. Het zal duidelijk zijn dat de 

redactie haar uiters te best zal doen om mensen aan te moedigen met elkaar in gesprek te gaan. 

Tegelijkert ijd za l de redactie ervoor waken dat persoonlijke aanvallen plaatsvinden. Bij het 

voetballen heet dit: wel de bal spelen, maar niet de man. U weet dan meteen hoe moeilijk de 

interpretatie van een bepaald gebeuren kan zijn. Wij zijn allen feilbare mensen die het allemaal 

beter menen te weten. Het opbouwen van een tijdschrift waarin ook verschillen van mening ten 

aanzien van de haptonomie te berde kunnen worden gebracht en de gesprekken volgens 

dialogische regels kunnen worden gevoerd, vraagt om veel goede wil, tijd, kunst en kunde. Wij 

hopen daarbij op uw inzet te mogen rekenen. 
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Heel de mens 
( Frans Veldman ) Totus sed non totaliter 

De mens is voor zijn bestaan afllankelijk van medemenselijkheid binnen de context van een 

zekerheid en veiligheid (geborgenheid) biedend samenlevingsverband. 

Een medemensel ijkheid, welke een wederzijds gel ijkwaardig betrokken-zijn behelst binnen een 

leefwereld die het indiv iduele bestaan bevordert en mogelijk maakt. 

Zo'n leefwereld kan bestaan uit etnische - volkseigen - sociale samenlevingsverbanden, die 

zowel het karakter kunnen hebben van een commune (clangemeenschap) met specifiek eigen 

zeden en gewoonten, of van pol itiek-sociale, dan wel rel igieus-doctrinai re of sec taire groepen met 

een specifieke regelgeving, die zich veelal kenmerken als een relatief onverdraagzame 'société

close' . 

Onze huidige leefwereld wordt meer en meer gedetennineerd door zulke - vaak 

nationa listi sche, regionalistische - politi eke vonnen van groepsisolationisme die dan meestal een 

sterk etnocentrisch karakter tonen: een vorm van nationalisme en polit icologie, die het eigen volk 

en de eigen cul tuur - etl/ie - als superieur be-schouwt boven andere culturen en 

volksgemeenschappen. 

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 eerste ex istentië le acceptatie draagt een duide lijk kenmerk van 

loegelaten en toegestaan zijn als onontkoombaar bestaan. Een bestaan - existentie - dat erkend 

dient te worden; waaraan plaats en (Ievens-)ruimte dien t te worden geboden : samenlevingsvonnen 

en -verbanden waarbinnen het individu wordt geacht (vereist) zich te ordenen en zich te schikken 

binnen een codering van zeden en gewoonten, waaraan het zich dient te onderwerpen en te 

conformeren. 

Binnen die context geldt in allereerste instantie de aanpassing (ordening) binnen het gezins- en 

familieleven, waarbinnen veelal - afhankelijk van de daarbinnen van kracht zijnde religieuze en 

politiek-maatschappelijke normstell ingen - een zekere opvoeding (indoctrinatie) plaats vindt in de 

zin van een systematisch onden'icht in bepaalde leerste llingen met als doel deze als leefregels 

weerstandsloos te aanvaarden. Het hangt daarbij vo lledig af van de esthetisch-ethische 

leefomstandigheden 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 liefdesact welke de facto - zoals de haptonomie op een over

tuigende 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 

zelfontp looiing van de - ongevraagd - op de were ld geplaatste mens. Een wereld waarin hij zich 

een eigen plaats moet zien te verwerven om zijn bestaan te verzekeren. De eerste jaren van zijn 

leven blijken daarop een alleszins bepalende invloed te hebben. l 

Gedurende de vele eeuwen van fy logenetische evolutie van het leven en de daaruit evolutiona ir 

voort-vloeiende mensword ing is steeds weer, tot op de dag van vandaag, gebleken dat de onderling 
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verschi llende leefverbanden en leefgemeenschappen - volksstammen met hun specifieke 

volkseigen cultuurvonnen, etnologische en nationalisti sche kenmerken - zich were ldwijd 

geenszins altijd onderling respecteerden of verdroegen. Integendeel! - de mutuele 

onverdraagzaamheid ontaarde, en ontaardt nog steeds, in gewe lddadige en mcnsvernietigende 

handel ingen en gedragingen, waaraan vele mensen, tegen wi l en streven, onweerstaanbaar 

onderworpen worden en waarbinnen zij moeten trachten tc overleven. 

De mensel ijke soorten , kennen vele, elkaar onderling bestrijdende en eventueel - wanneer dat 

voor hen zo Ie pas komt - vernietigende machtstrevingcn en -uitingen. De huidige eeuwwisseling 

wordt er bij uitstek door gekenmerkt. 

Het mensdom is, desondanks, in de ve le eeuwen van evolutie en culturele "civilisatie ', er lol op 

heden nog steeds niet in ges laagd een were ldwijde, elkaar wederzijds als Mens erkennende, 

respecterende en waarderende universele eenheid te verwezenl ijken : een Mensheid als grondvonn 

en grondvoorwaarde van Mede-Mens-lijkheid, die als algemeen en onvoorwaardelijk goed kan 

gelden. 

Om hier of mi n of meer aan tegemoet te komen wordt tegenwoordig de to/eralllie - het 

gedogen - als hoogste goed geponeerd, vooral in de betekenis van opgelegde verdraagzaamheid 

jcgens andersdenkenden of andere cultuuraanhangers, zulks met dcterminerende grenzen tot welke 

men iets vermag toe te staan of kan verdragen. Men is daarbij veelal geneigd 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 zelfc; tot hetgeen genoemd werd: repressieve 

tolerantie die in feite het omgekeerde bewerkstelligt: een vonn van ontkennende - wrekende 

verdekte manipulatie. 

In wezen is e lke vorm van tolerantie een voml van discriminat ie. Tolerant ie betekent ipso facto 

een dulden van de ander die 'anders ' is (van zowel diens aanwezigheid als van zij n attitudes, 

gedrags- en handelwijzen); zu lks tegen heug en meug: een berustend zich aanpassen aan zij n - in 

fci te inacceptabel geachte - gedrag en aanwezigheid. Het min of mcer aanvaarde politieke 

'gedoogbeleid ' , zelfs ten opzichte van criminaliteit en misdaad, viert inmiddels hoogtij in onze 

hedendaagse ' maatschappij ' : de om gangs- en leefwereld die in haar realiteit expliciet en impl iciet 

onpersoonlijke verhoudingen bewerkstell igt en benadrukt. 

Een 'maatschap' is een profijtbeluste belangengemeenschap; de 'maatschappij' een poli tiek 

gedetermineerd ' samen' -Ievingsverband, 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 'zeer eigenl11ct iemand zij n' heeft zijn oorspronkelijke betekenis 

verlorcn en is meer en meer verworden tot een handlanger - de veelal van elke ethiek en 

normbesef beroofde ' medeplichtige ' - waarbij met meestal nauwelijks nog onderling vertrouwen, 

laat staan ' vriend schap ', gestree fd wordt naar het ontduiken, of voor eigen profij ldoel vervormen, 

van ethische grondwaarden. In die betekenis kan een uitdrukking als ' Jan Rap en zij n 111aat ' gelden 
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als vertegenwoordigend ' het gemene volk '. 

Desalniettemin: voor het consolideren (= duurzaam en waarachtig maken) van een 

betrouwbare Mense-lijke s3mcnlevingsV0n11, kan men nict ontkomen aan de onmiskenbare 

noodzaak tot wederzijdse erkenning, respect en waarderende achting. 

De mens - eCJUllaa l op de wereld gezet - heeft princ ipieel behoefte aan deze erkenning en 

achting in de betekenis van een affectieve bevestiging van zijn wezen, zijn Zijn. Hij heeft daar een 

onbetwistbaar, hem tocko-mend, recht op, dat hem onder geen enkel voorwaarde mag worden 

onthouden! Hij is er vo lledig afll ankelijk van voor zijn zelfwording: zijn rijping naar ipseitasJ
: 

volkomen ze lfzij n. 

Een mense lijke samen leving welke die naam verd ient, dient moraal-ethisch tenminste de 

nadruk te leggen op wederzijdse beSlaansbevestiging gekenmerkt door respect, erkenning en 

waardering. 

Het begrip bevestiging vindt zijn oorsprong in de eerste primi tieve samenlevingsvormen, daar 

deze, zonder deze wederkerige erkenning en aanvaard ing, eenvoudigweg niet mogelij k zouden zijn 

geweest. Desalniettemi n is binnen de eeuwenlange evolutie van de mens hel begrip steeds meer 

vcrloren geraakt, want verwor-den tot een onontkoombaar, noodgedwongen wederzijds elkaar 

gedogen en berustend aanvaarden. Stammen, clans, communes en soortgelijke gesloten 

groepsbelangen voerden cerder tot een onvennijdbare noodzaak tot to lere ren, met de drift tot 'óte

toi de là quc je m 'y metle' (Scheer je weg: ik wil die plaats). 

Binnen die existentiële dri ft hebben zich vele nuances. schakeringen en strevingen ontwikkeld, 

die in fe ite de grondbegrippen van wederzijdse achting, respect en erkenning, of zelfs van liefde 

en vriendschap hebben ontluisterd en in toenemende mate van hun essent iële betekeni s hebben 

ontdaan. 

Men hoeft slechts in de huidige 'maatschappij' 0 111 zich heen te zicn om daarvan de 

repercussies op de samenleving te onderkennen. Eigenbelang en egocentrisch-zelfzuchtige 

strev ingen - ze lfs als deze geschieden ten nadele van anderen - hebben in de als 'hoog cultureel 

gec iviliseerd' gekarakteriseerde leefmaatschappij heden ten dage de overhand verworven. 

Liefde en vriendschap blijken maar al te vaak te worden blootgeste ld aan een devalorisatie d ie 

gekenmerkt wordt door egocentrisme. Respect voor e lkaars waarden, gedachtengoed, 

authenticite it , prestaties als persoonlijke eigen heid en oorspronkelijkheid en de waarderende 

bevestiging daarvan, blijken veelal ver te zoeken, tenzij het populaire spoI1-, pret-, vulga ire gein

en 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 bevordering en optimalisering 

van levensgeluk - de op reciproque beves tigende affectivite it georiënteerde innerlijke zekerheid 

biedende mcnsbenaderillg - waardoor dit ge luk steeds meer aan betekenis dreigt te ver liezen. 

Ik kan daa r met mijn levenservaringen, mijn onderzoeken en studies binnen het kader van mij n 

levens-werk, maar al te zeer over meespreken. 
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Toch is dat - althans 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 expliciet tot het kwade geneigd. Hij kan, naar 

zijn aan leg binnen zijn te los - zijn capaciteiten tot bewust ze lfinzicht 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 

Zijnswijze. 

De haptonomie is principieel gericht op de bevordering daarvan. Zij streeft daarbij naar een 

eudaemonist ische4 
- specifieke affect ief-tactiele - bevestiging 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 VQ /I een staat vall i"nerlijke zekerheid, die de 

I'ijpil/g 101 de volledige ol/tplooiing van de ip.\·eiuls bevordert en mogelijk maakt. 

Zoals geste ld is de wederzijdse bestaansbevestiging een fundamenteel vere iste voor een 

hanllonische samenleving. 

Bi nnen die context werd het begrip bevestiging - met het ontstaan van de metafysische 

wijsbegeerte - door de daaruit voortvloeiende religieuze geloofsieren geannexeerd en van de 

be tekenis voorzien van een zeker-ste llende liefdesuiting. Waaruit dan weer voortvloeide de 

beduiding als bevest iging in de Icer: in het katholieke geloof 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 individu. Binnen het aan het christendom 

voorafgaande judaïsme werd de wederzijdse l11 el1 sbevestiging beschouwd als een morele plicht 

van de gelovigen, 

Marlin BUBER sc/lreefin 1957: 

' De menselijke samen leving heeft één dubbele en unieke 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 tigen. 

Dat deze capacite it heden ten dage zo onvoorstel baar veronachtzaamd wordt blijkt de 

onmiskenbare zwakheid van het mensdom aan de kaak te stellen: 

Waaracht ige menselijkheid (humaniteit) kan slecht s daar bestaan waar deze capacite it zich vrij 

en onbelemmerd kan ontplooien' 

(Martin BUBER 'Distance and Relation ' in Psych iatry 1957, p.97-140). 

In 1994 attendeerde Dr. Ludwig JANUS - Pres ident van de ' Intemational Society or Prenatal 

and Perinatal Psychology and Medecine' - mij op een andere tekst van Martin BUBER ui l z ijn 
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bock 'Einsichtcn' (Insel Verlag 1953, 7c ed. 199 1 p.53) van uit een jiddisch gezichtspunt, waar ik 

dus nog geen kennis van had, welke ik hiervolgend onvertaa ld weer geef. 

'In seinem Sei" bestätigt will der MeI/sdI durc/I den Meflschen 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, dell ll 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 lil/cl scheil Ilach einem Ja 

des Seindiirfens aLIS, das ihm TIUf VOII mellsch/icher PersolI til mellschlicher PersolI werden kam1 : 

eifulIlJer reichell die Mel/schen das Himmels-bror des Selbsf-seins.' 

Geheel onafllankelijk en ontdaan van elke vonn van re ligieuze betekenisverlening aan het 

begrip bevest igen. en louter uitgaande van mijn persoon lijke ervaringen. berustend op mijn 

beschouwende happerceptieve empiri sche gewaarzij n van mensen onder onmenselijke 

rampspoedige en desastreuze omstandigheden, en op mij n werk in het plaatselijk ziekenhuis met 

ernstige zieken en stervenden, hield ik eind 1949, begin 1950 binnen een medisch kader in leidende 

conferenties met demonstra ties over de door mij ontwikkelde specifieke tactiele bevestigende 

mensbenadering, daar deze intussen de aandacht had getrokken. Een benadering, die ik 

introduceerde als affectieve tactiel bevestigende therapie. Een benadering die kort daa rna door de 

Nijmeegse zenuwarts Dr. Anna TERRUWE, voor wie ik pat iënten behandelde, bet iteld werd als 

'psychotact icle therapie ' vanwege het, door haar herkende, speciale karakter daarvan. Een tem' die 

ik geruime tijd heb overgenomen en gehandhaafd in mijn publicaties en cursussen. 

Enkele jaren later int roduceerde zij haar bevesligingsleer d ie, onder meer, berust op de 

thomistische wijsbegeerte, welke als ' leer ' een min of meer doctrina ir - leerste llig - karakter 

venvicrf. 

Door het zeer specifieke karakter en de kenmerkende haptisch-tac liele hoedanigheid van dc 

haplonomische mensbenadering - heb ik, tene inde daar de nadruk op te leggcn, de term 

psychotactiel door thymotactiel vervangen, confonn aan mijn intussentijds vo ltooide empirische 

onderzoeken. Mijn nieuwe boek: Amour et Raison geeft hieromtrent een duide lijk ui ts luitse l. 

Zoals ik reeds eerder aantoonde ontleent het begrip bevestiging 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 drie karakteri st ieke vormen van mensbevestiging: 
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I De existentiële bevestiging. 

Deze beslaansbevestiging omvat de aanvaard ing en de erkenning van het er-zijn als bestaan van de 

mede-mens. Dat is het ja-zeggen tegen zijn aanwezigheid en het respecteren van zijn 

onbetwistbare recht op zijn eigen plaats op de wereld en in de menselijke leefwereld. 

Deze bevestig ing is op zijn minst genomen een allereerst vereiste voor een menselijke 

samenleving. Zij omvat de onvoorwaardelijke erkenning door iedere mens van het recht van elke 

medemens op een volwaardige gelijkgerecht igde autonome plaats en erkenning als Mens binnen 

de menselijke leefwereld vanaf zijn conceptie, zonder discriminatie naar ras, afkomst, 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 ontmenselijking: het beroven van het menselijke. Desalniettemin 

komt zij nog veelvuld ig voor binnen de hedendaagse maatschappelij ke samenlevingsvormen, met 

name binnen de etnocentrische en re ligieus gedetermineerde. 

11 De rationale bestaansbekrachtiging. 

Deze vorm van bekrachtigende bevestiging betekent de intellectueel- rationele waardeverlening aan 

de indi-viduele existentie: de rechtvaardiging en legitimatie van het aanwezig-zijn van de mens als 

persoons binnen Întennenselijke verhoudingen, interacties en relat ies als fungerende werkelijkheid, 

dat is in zijn ze lfrepresentatie , zij n waard igheid en zijn betekenis voor de samenleving. 

Dit is in feite de bevestiging zoals deze door Mmtin BUBE R en Anna TERRUWE wordt 

voorgestaan en waarbinnen sprake is van een zekere vorm van naastenliefde. 

111 De thymotactiele affectieve bevestiging. 

Van een geheel ander aard is de speci fiek haptonomische Mensbevestiging die geheel wordt 

bepaald door een zeer kenmerkend gevoelsbeleefd - zowel zekerheid en vertrouwen ini ti ërend als 

biedend - haptisch-tactiel nabijheidscontact. 

Deze bevestiging overstijgt de onder I en 11 genoemde bevestigingsvormen. Zij onthult en 

openbaart het wezen - de essentie - van de individuele mens, dat wil zeggen het goede dat in hem 

sluimert of voelbaar aanwezig is: zij n intrinsieke waarde. 

Deze haptonomische bevestiging beperkt zich derhalve niet lot de rationele erkenning en 

waardering van de Medemens in zijn functionele bestaan, maar bevestigt zijn persoon lijke 

authenticitei t en, meer in het bij zonder. zij n vermogen tot het aangaan en onderhouden van 

liefdevolle contacten en relaties. Zij bevordert en grondvest bij de aldus benaderde mens een 

toesland ('Slaat' , gevoel) van innerlijke zekerheid, van zeltbewustzijn en zelfvertrouwen, alsmede 

een gevoel van geheelzij n, van bewuste complex ie: indiv iduele geaardheid, aanleg en karakter: het 

haptonomische begrip koinesthesie: een gevoel van alomvattend geheel-zijn, waarbij de van het 

gevoel doorstraa lde rede de bepalende overhand heeft binnen de zelfrepresentat ie, welke wordt 

gekenmerkt door een estheti sch-eth isch onderscheidingsvermogen. 
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In 1958 introduceerde Prof. Dr. H.C. RÜMKE' het adagium: 'Maximaal naderen met behoud van 

distan tie' , hetwe lk getuigt van een zeker respect, maar in de praktijk leidde - vooral in de 

medische were ld - door de nadruk op distantie, tot een zekere reserve die in fcite een bepaalde 

weerhouding in de betekenis van een zich-terughouden, een afzien van, zo niet een verhinderen 

van het meest essentiële binnen de therapeutische ontmoeting; in casu: het affectief-bevestigende 

tact iele contact. Een 'weerhoudende ' liefde (TERRUWE) behelst, binnen die context, een niet 

aanwezige, nict voelbare en niet beleefde, want niet verleende liefde (z ie ' In memoriam: Terruwe' 

red). 

Het haptonom ische thymo-tactiel-beves tigende contact daarentegen geeft onmiskenbaar 

duidel ijk blijk van een bevestigende liefde als voelbaar aanwezige liefde (in de haptonomie 

benoemd als 'gidsende (therapeuti sche) PHILIA' die b lijk geeft van een du idelij k gevoelsmatig 

beleefde, voor de benaderde mens aanwezige. doch aan de situatie aangepaste ingehouden, dat is 

inhoudende = doelgerichte inhoudsvolle betekenisdragende en -verlenende liefde. De aldus daartoe 

pro fess ioneel opgeleide mens is zich ervan bewust dat hij bi nnen de hapto-psychotherapeutische of 

haptopsychagogische begeleiding in wezen veel meer aan Phil ia weet en heeft te bieden, doeh 

beperkt zich tol de voor de aldus benaderde mens tot hctgeen deze op dat moment therapeutisch of 

pedagogisch van node heeft: niets meer en niets minder. 

Hierbij geldt 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 

geciteerde adagium. 

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-zijn. 

BID 

I . Het aspcct A. openbaart, als een waameembaar gegeven, hetgeen een te ontmoeten mens aan 

eigenheid, ui tcrl ijk-waameembaar, representeert : zijn voorkomen en zijn lichamelijke 

ze1 rreprcsentatie, waarvan hij tOl op een zekere hoogte ook zichzelf bewust is: de houdi ng die hij 

aanneemt, het gedrag dat hij toont, en zij n persoonl ijke haptomimiek en typologie. 

2. Het aspect B bevat voor de benaderende persoon ex.act deze lfde uiterl ijk waarneembare 

gegevens, doch het is hem onbekend wat bepaalde individuele eigenaardigheden (uiterlijke 

ve rschijningsvormen, handicaps, littekens, lenigheid, r igid iteit e.d.) voor de persoon zelf 

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 lfrepresentatie. 

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 persoonlijke 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 zelf ook: daar is hij zieh van bewust (aspect A). 

Maar wat die baard voor hem zelf betekent, is - en blijft - ons nonnaliter onbekend (aspect B). 

Een vrouw lijdt aan een stress-incontinentie, hetgeen betekent dat zij bij hoesten, lachen en 

affect ieve uit ingen ongewild wat urine verliest. Daar schaamt zij zich voor en dat tracht zij - zelfs 

voor 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 extero-, intero- en proprioccpt ieve hoedanigheden van de aspecten A, Ben C kunnen 

desgewenst en indien noodzakelijk worden besproken en geanalyseerd binnen het kader van een 

therapie. Bi nnen de hapto-psychotherapie vindt daarentegen daarvan geen analyse plaats, daar 

deze daarbij niet noodzakelijk 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 volstrekt 

gerespecteerd te blijven en vergt of behoeft als rege l geen therapeut ische opening of analyse, in 

ieder geval zeker niet binnen de context van de haptopsychotherapie, daar het zelfinzicht daarbij 

van nature ontstaat en negatieve en-grammen aldus kunnen worden weggenomen. 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' psychotherapievormen binnen de psychiat ri e, 

d ie expliciet en impl iciet, bewust manipulat ief, trachten door te dringen in dit te beschermen en te 

respecteren aspect D, op een wijze die veel weg heeft van een hersenspoeling of van een 

detemlinerendc karakterbeïnvlocding, waartegen de haptonomie zich principieel keert, daar als 

regel niet verantwoord, en normalitcr nict noodzakelijk geacht. 

De haptonomische thymotactiele door het Pcrvium als contact-act gekenmerkte bevestigende 

mensbenadering - opent alleszi 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: " ille 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 

Aanzijn: Adesse Animo. 

Ik ben mij ervan bewust dat het thema affectieve bevest iging een verderstrekkende bespreking 

behoeft en toelaat - vooral binnen de haptonomische lherapeutische en begeleidende C.q. 

pedagogische mensbenadering - wil me echter voorshands beperken tot deze in leiding. Ik ben 

echter bereid - indien daar oprechte belangstelling voor bestaat, diverse aspecten in een nadere 

beschouwing uit te diepen. Zo onder andere de vraag hoe te handelen ten opzichte van de 

vertrouwenbeschamende, 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'Affeclivité

Redécol/vrir I'llIImaill; Se edilie 2001, beide hij de Presse.\' Universilaires de France. 

2 Sociare: gezamenlijk delen. deelnemen. deelhebben: gemeenschappelijk bestaan. 

Socielas: commulliteil. samenleving, 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 He Maart-Ilummer 2004). 

6. Prof DI: H. e. 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 
• Arbeidsongeschiktheid 

• 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 
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De oprichting 
( Roos Ferdinandus ) 

Lezing ter gelegenheid van de viering van de oprichting 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 van de vereniging, waardoor alle 

begeleiders e lkaar regelmatig kUIU1cn ontmoeten en hun kenn is kunnen de len en samon kunnen 

werken aan het versp reiden van de bekendheid voor Haptonomische Zwangerschapsbegeleiding. 

Ten tweede omdat de zwangerschapsbegeleiding en het thema oprichting zelf mij zeer na aan het 

hart liggen. 

Haptonomische zwallgerschapsbege leiding was en is een grote passie van mij . Wellicht niet geheel 

onbekend voor de meesten hier in de zaal. Zwangerschapsbegeleiding zouden we eigenlijk 

oudersehapsbegeleiding moeten noemen, want hel gaat om heel wat meer dan zwangerschap 

alleen. 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 groeiend 

bewustzijn van de ouders met betrekking tot de andere rol en plek d ie zij in het leven gaan 

innemen. 

Het begon voor mij in 1976 tijdens een stage fysiotherapie in het Roomskatholiek Z iekenhuis te 

Dordrecht. Ik mocht aanwezig zijn bij de begeleiding 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 ontroering naar de buik van de moeder bleer staren. Op dat moment leek mij 

alles mogelijk, ook als het kind even met zijn handje dwars door de buikwand heen had gereikt 0111 

te zwaaien. 

Ontroering toen en nu nog steeds wannee r ouders di t grote wonder voor het eerst beleven tijdens 

een begeleid ing. Het wonder van prenatale contact! 

Het wonder van het nog zo piepk leine kind dat 'weet' wat goed en niet 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 Alpha opleiding, 

waarvan het eerste janr 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 

Willem Pollmann, Ted Troost 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 

zwangerschapsbegeleiding gezien als een integraal onderdeel van de therapieopleiding 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 Wi llem Pollmann en Olga Prent opnieuw een 2-jarige zwangerschapsopleiding wilde 

ontwerpen en cr leid ing aan geven. Willem was er vooral in de beginfase bij daarna werden Olga 

en ik versterkt door Jan Koolhaas. 

De tweede leergang stond ik er in verband met het aantal deelnemers alleen voor. Gelukkig 

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 opnieuw een mooi drietal 

hebben. (Hoewel: drie 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, enige en echte Vereniging van en voor 

Haptonomische Z wangerschapsbegeleiders vieren! 

lets oprichten kun je pas als cr ecn stevig draagvlak is. Een huis kan alleen gebouwd worden als er 

een stevige ondergrond is, een stevig fundament, en in die gebieden waar dat niet aanwezig is. 

moeten er eerst palen in de grond ges lagen worden om zodoende kunstmatig een fundament te 

vormen. Bij een verenig ing oprichten gaal het net zo. Er is geen natuurlijke ondergrond aanwezig 

en zodoende moet je eerst een bouwplan maken en palen gaan verzamelen. Wanneer je vo ldoende 

palen hebt, moet j e deze in de grond plaatsen, waarna je ve rdcr kunt gaan met bouwen. En dat 

hebben jull ie; Gert , Marjan en Christine gedaan. Jullie hebben samen gezorgd voor het concept én 

de palen verzame ld. Tot nu toe zijn er al meer dan 50 collega's die j ullie plan steunen en met jullie 

verder willen bouwen. 

De geboorte vond plaats van de vereniging vond plaats op 27 mei 2003. 

Fantastisch, het heeft lang op zich laten wachten maar nu is het dan zovc r~ 

En hiermee komen de mannen in beeld! 

Opmerkelijk is het dat Gert als tweede mannelijke deelnemer aan de zwangerschapsopleiding 

(zoals die sinds 1993 bestaat) met het concept voor een veren iging is gekomen waarna hij Marjan 

v.d. Vaart , Christine Bak en aanvankel ijk ook Marijke v.d. Oever bereid heeft gevonden zijn 

plannen te helpen ondersteunen. 

Overigens heeft de eerste mannelijke deelnemer, Jan Pauwels in de tussentijd ook niet stilgezeten. 

Jan heeft de nodige zaadjes op Belgische grond verspreid en hoopt spoedig op de geboorte van 

een kind van de academie in de vorm van een dependance in België. 

Blijkbaar is het zoals het in de natuur ook gaat, zonder man geen conceptie en dus geen geboorte. 

Terug naar de oprichting. Wat zorgt er nu voor dat een mens zich kan oprichten en zelfstand ig de 

were ld in kan gaan? Allereerst is daarvoor een stevig fundament. een stevige bodem nodig. 
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In haptonomische zin bedoelen we met de bodem, het gevoel van zekerheid, nexibi liteit en 

stabil iteit 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 zoals je bent. Vrij snel na de geboorte is het voelbaar en zichtbaar in hoeverre de 

baby dit vemlogen tot oprichten al in zich heeft. 

Anodca Judith zegt in haar 'Handboek Chakrapsycho logie' het volgende: "Voor de zich 

ontwikkelende foetus is de baarmoeder de eerste lichaamscrvaring, het eerste huis, de eerste 

omgeving, en de bestaansgrond van waaruit het leven verrijst. De voedingsbalans van de moeder 

en de emotionele staten waarin zij tijdens haar zwangerschap 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 lichaam samen te trek ken." 

Zij ste lt dat aanrak 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. Gebrek aan aanraking verhindert de ontwi kkeling van 

de belangrijkste kanalen van de sensorische waameming. Wanneer de zintuigen teveel of te weinig 

gestimuleerd worden, gaan de ~ensorisc he kanalen dicht. Wanneer wc de taa l van de zintuigen niet 

leren, is dat net zoiets als niet leren lezen. Ons wordt voor ons overleven, welbevinden en 

verruimd bewustzijn noodzakelijke in fon11at ie onthouden. Als we nict genoeg worden aangeraakt 

en vastgehouden, zullen we op emotioneel gebied misschien nooit zeker van onszelf zijn, nooit 

zeker van de grond waarop we staan, omdat wc er immers niet op kunnen vertrouwen dat anderen 

ons zullen vasthouden. De ervaring is dat mensen die niet genoeg vastgehouden zijn, bang zijn 0 111 

te vallen en zich met een stijve houding van de aarde terugtrekken. 

Gebrek aan aanraking wordt ook als scheidingsangst ervaren - door gebrek aan contact, aan 

verbondenheid voelt het kind zich in zijn overleven bedreigd en wordt het in paniek op zijn eerste 

chakra teruggeworpen. waardoor de ontwikkeling niet goed omhoog kan 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 

overlevingsinst inct met de functie zelfbehoud. A. Judith: " Het is de funde ring 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 verschafTen, 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 voorouders en fam ilie, en onze persoonlijke geschiedenis . Voor het verankeren 

moet diep in de aarde worden gegraven. De fundering bepaalt grotendeels de vonn van de 

structuur erboven, doordat ze vaststelt wat de structuur kan bevallen, hoe hoog ze kan worden, 

welke 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 bevest iging van ons bestaan en 

het recht om cr te zijn en het recht om te hebben, namelijk 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 zichzelf ook, maar anders. minder soepel, minder vanzelfsprekend. 

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 ilige ervaring wordt. De aanwezigheid en 

standvastigheid van de ouders vonnen zo een ondergrond, een soort springplank voor de 

opwaartse ontwikkeling." 

Dit is precies wat wij aanreiken in de haptonomische zwangerschapsbegeleiding. Wc maken de 

ouders bewust van 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 van daaruit kunnen oprichten bieden wij door de wijze 

van ons aanwezig-zijn ook een soort sprinkplank aan. 

Waar we ons niet genoeg bewust van kunnen zijn is dat ongeveer 90% van 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 niet 

overdragen. Want 111et Binswanger gesproken: 'Wo ich nicht bin, kannst du nicht se in '. 

Voora l bij het op de hand dragen van een baby is dat heel duidelijk te merken. Als de drager ze lf 

geen bodem- en bas isbewustzijn heeft, in haptonomische zin, kan het kind dil ook nict vinden, het 

kukelt dan voor of achterover afllankelijk van de houding van de drager. 

Eenieder die 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 bodemgebied aanwezig te zijn kun 

je niet bij de ander zijn. 

Om je dit bewustzij n eigen te maken moet je regelmatig je aandacht erop richten of dit aangereikt 

krijgen van een 'ervaren persoon'. Met deze ervaren persoon bedoel ik iemand die zelf di t 

bewustzijn in zich draagt én in staal is om jou "dc bevestiging van je bestaan cn het recht er te 

mogen zijn zoals je bent" te geven. Dit hoeft geen vakgenoot tc zijn; vooral iemand die 

onvoorwaardelijk van je houdt kan je dit geven. Gaandeweg zal dit gevoel ingeprent raken in je 

onbewuste (Iymbische systeem). 

Oürckheim zegt hierover in zijn bock HARA: ·' 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 oorspronkel ijke leven en hier van te getuigen. Het is een rusten in jezelf, rechtop, 

standvastig en geconcentreerd. De persoon die dit bezit is niet gemakkelijk uit het lood te brengen 

en als hij wankelt, vindt hij snel zijn evenwicht terug. Men noemt dit ook wel een peergevoel. 

Deze mens kan zich neerlaten en vertrouwen op de grond die hem draagt en hem het zekere 

gevoel van een ondergrond verschaft . Tevens ervaart hij een kracht die omhoog gaat, een soort 

opgeheven gevoel , en hij is in staat om dat wat van boven komt te ontvangen." >I< 
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!-Iet Ham wordt in de haptonomie ook wel het gcvoels- of affectieve midden genoemd. De Franse 

uitd rukking; 'elle est dans son serviètte ' (= zij is in haar 'schaal ') geeft dit nog plasti scher weer. 

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 nodig of gewens t samen met haar partner, opnieuw dit midden 

moeten vinden. Door met al haar liefde en aandacht bij en om haar kind heen te zijn en het 

regelmatig aan te raken za l het de meeste ruimte, steun en st imulans ervaren, waardoor het zich in 

de baam10eder a l enigszins za l oprichten. Deze oprichting 

houdt in dat het kind levenslustig en actief is waardoor het 

tijdens de baring mee za l kunnen werken aan zijn weg naar 

buiten. 

Deze oprichtingskracht 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 zichzei f dan al even 

rechtop houden, waarbij het aandachtig en zoals Gerritse het 

zo mooi verwoord heeft , "vrijmoedig en met een aandoenlijk 

rustige zelfverzekerdheid" om zich heen kijkt. 

*Yeldman lokaliseert de basis lager dan het midden van von Diirckcim. 

Dürckheim : "Deze mens heeft geen steuil nodig en toont een fys ieke ontspanning, een soort 

ge latenheid in al zijn doen en handelen. 

De mens in zijn midden toont een gesteldheid, d ie ongestoord het eeuwige ' uit en in ' van de adem 

toelaat. Dan begee ft de Illens zich in de were ld, zonder zich te ve rliezen, hij ve rwijlt in haar, 

zonder te worden opgeslorpt, hij trekt zich terug, zonder zich af te scheiden en bl ijft zichzelf 

zonder zich te verharden . 

Zij n houding laal zien dat hij het leven goedvindt zo-a ls-het-i s en het in zijn concrete zo- is-he t-Il u 

kan aanvaarden. 

Deze vinden wij vooral waar het ratione le bewustzijn nog niet tot vo lledig wasdom is gekomen. 

zoals bij natuurvolken en het gezonde kind. Zijn ongebroken zelfbewustzijn en levensvel1rouwen, 

berust niet op een weten of kunnen, maar is eenvoudig en blijft zolang de oorspronkelijke 

verbondenheid met het leven niet verstoord wordt." 

De mens d ie d it gevoel voldoende aangereikt heeft gekregen, heeft dit van nature en draagt dit , 

ook zonder aan te raken, over op de ander vanuit zijn eigen wijze van in de were ld zijn. Toch is dit 

geen vast gegeven. 

De door von Dürckheil11 gestelde oorspronke lijke verbondenheid kan snel verstoord worden door 

het denken van de mens, evenals door de negat ieve inv loeden van onze ra tionele en op effect 

gerichte maatschappij waarover Yeldman al in 1985 schreef. 

Om ons vak goed te kunnen uitoefenen moeten wij ze i f zorg dragen voor voldoende 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? 
Ga Teekens ) 

Geweldloze Communicat ie\ een kennismaking door iJlga Teekcns, trainer bij hel Centrum Geweld

loze Communicatie. 

Geweldloze Communicatie 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 

resultaat is ruimte voor alles wat is en vooral ruimte om te kiezen hoe om te gaan met verschillen. 

Een paar uitgangspunten: 

- alle mensen hebben dezelfde basisbehoeften 

- alle mensen hebben de behoefte om in hamlOnie 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 Communicatie (Ge) is een gedachtegoed dat door 'het model' praktisch toepasbaar 

gemaakt 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 signaleren onze behoeften, die vervuld dan 

wel onvervuld zij n. En dat vraagt al dan niet om act ie (verzoek). 

De meesten van ons zijn gewend aan verwarring. Letterlijk. Een eenheid aan ervaring van de 

waarneming, de interpretatie daarvan or de analyse daarover, de gevoelens. ons oordeel en de ideeën 

over de 'oplossing'. 

Door de waameming 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 onderliggende behoefte. Dan weten wc of er actie nodig is en kunnen we kiezen welke 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 verdediging. 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. Geweld 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 haptonomie 

De eindselectie wordt door Frans Veldman zelf gemaakt. 

Aanmelden 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 nodig om in harmonie en met respect te kunllen leven. 

Geweld en gebruik van geweld is iets waar w ij a llemaal "gewend' aan zijn geraakt. Het is 

'gebruikelijk ' . We horen de oordelen 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 invloed die de angst voor het 

verlies van de beloning voor het goed zijn op ons heeft. 

We gaan er aan voorb ij omdat we niet weten wat we eraan kunnen doen. 

Toepassen van Ge vraagt om zelfreflec tie. Die st imuleert het bewustzijn. Bewustzijn van het eigen 

denken, voelen 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 belevingswereld. 
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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, conllictucuze relaties om te zetten in werkbare, 

respectvolle relaties en conflicten te voorkomen. GC creëert intimitcit , bewustzij n cn helderheid. 

I-Ict Centrum Geweldloze Communicatie voor het Nederlands taalgebied maakt deel uit van een 

wereldwijd netwerk. In zo'n 40 landen op 5 continenten wordt hct gedachtegoed verspreid en het 

model getraind. Mensen reageren overal tcr wereld op dezelfde manier. 

Vanuit het Centrum werken gekwalificeerde trainers op individueel niveau, met groepen met open 

inschrijving en met maatwcrk bilU1cn organisaties. Daamaast biedt het een aantal diensten, zoals bijv. 

'Tekst Ontwapenen' , en verkoopt het producten/publicaties. 

De nieuwsbriefCGC Berichten verschijnt zo'n 4 x per jaar en wordt gratis aan geïnteresseerden 

toegestuurd. 

De Vereniging voor Haptotherapeuten (VVH) heeft accreditatie verleend aan het vo lledige 

programma vaste train ingen van het Centrum. De 5 daagse basistraining, de 6 daagse vervolgtrain ing 

en het 12 daagse leerjaar. 

In vervolg op dit artikel staat een speciale basistrailling gepland voor Haptotherapeuten, waarin een 

aantal dingen 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 

Enthousiast geworden na het lezen van het boek GC, heb ik de basistra ining gevolgd. 

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 vervuld. 

Ik heb gemerkt dat hel uitwisselcn 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. 

Tijdens de tra ining werkten wc (in de hele groep, in kleine groepen en individueel) met 

praktijkvoorbeelden die door de deelnemers werden ingebracht en situaties die tijdens de train ing 

ontstonden. Deze manier van leren ervaarde ik als inspi rerend en sloot aan bij mijn behoefte aan 

leren. De openheid en het respectvolle omgaan met ons door de trainer droeg voor mij bij aan 

vertrouwen en plezier. 

Mijn enthousiasme voor Ge is dennatc dat ik daarna de vervolgtraining en het leerjaar hcb gedaan. 

Gebruik in de praktijk: 

Dat wal voor mezelf geldt neem ik mee in mijn privé-leven, hel werken met cl iënten, en studenten 

van de opleiding. 

Ik ben me bewust dat achter ieder gevoel mijn behoefte schuilt d ie al dan niet vervuld is. Helder 

krijgen van mijn behoeften resulteert in het kunnen doen van een verloek Om mijn behoeften te 

vervullen. Voora l het onderscheiden van gevoelens en quas i-gevoelens in het schrifte lijk en 

mondeling taa lgebruik draagt bij tot duidelijkheid in mijn communicatie. 

Ook ben ik in communicatie mij n innerlij k geweld gaan onderscheiden. Het herkennen en erkennen 

daarvan maakt dat ik mezelf met mededogen kan ervaren. 

Martijn Bakker~ haptothcrepcut 

Inga heeft mij gevraagd om iets te schrijven over de bas is cursus van Geweld loze Communicatie. 

Vanuit mijn enthousiasme hierover zei ik di rect ja, echter nu ik hier voor mijn toetsenbord zit hapert 

het. Want , wat zal ik schrijven ? I-Iet fe it dat deze leergang geaccrediteerd is zegt toch al genoeg? Ik 

rea li seer mij dat dit stukje over mij gaat, en over hoe geweldloze conmmnica lie mij helpt om nog 

weer d ichter bij mezelf te komen. Dichterbij dan het Wetenschappelijk Inst ituut voor Haptonomie 

(WlH) en het Instituut voor Toegepaste Haptonomic (lTI-I) of de Academie voor Haptonomie (Av l-l ) 

mij gebracht hebben. 

Het begin 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. Waarover, en de manier 

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-training is het fe it dal ik als dee lnemer cr bij voortduring 

op aangesproken word dat ik alleen voor mezelf kan spreken en, dat is hel a llerbelangrijkste, ikzelf 

verantwoorde lijk ben voor mijn eigen gevoel. En dat deed me aanvankel ijk nogal sputteren, maar 

Ge hccflmij een heclmooi, werkzaam Illodel gegeven om de comIllunicatie te verhelderen. Ooit 

heb ik in de Voorbere idingsCommissie (VC) van de (Ned. Vereniging voor Haptonomie (NVH 

opgeheven in 2001) meegeholpen een lezing serie over commun icatie 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 wel gedaan had. Volgens mij voorziet d il in een lacune dic in mijn beleving op de opleidingen 

nict gevuld word. Dus: Volgen !!!! 
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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 Wetenschappelijk College 

van het Intcmationaal Centrum voor Onderzoek en Ontwikkeling der Haptonomie (C. I.R.D.H.) in 

Frankrijk. 

Presses Universitaires 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 desondanks een groot genoegen, omdat ik voor de inspanning ruimschoots werd 

beloond met een fors toenemend inzicht en kennis betreffende de haptonomie als fenol11cnologisch

empirische wetenschap, alsmede de plaa ts die de haptonomie in de hu idige wetenschappelij ke wereld 

imlcemt en de prakt ische mogelijkheden die zij biedt voor de opvoeding en therapie. 

lk wil trachten in het hier volgende mij n indl1lk van mij n eerste studie van dit boek - als 

persoonlijke ervaring - weer te geven. 

Het geeft een zeer uitgebre ide epistemologische beschouwing van de haptonomische 

empi ri sche fenomenali teit, binnen de context van het aan onze tijd eigen wetenschappelij ke complex

denken: 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 slellen dat REVARDEL 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 werkelijkheid (Ia réalité) weer te geven zoals zij in wezen is (Ie réel). 

De werkelijkheid die zij stelt weer te geven blijkt in fe ite een reductie van de wezenl ijk

heid, het essentiële. 

Zo is zij onder meer een abstractie van de persoon, d.w.z. een beeld van het ind ividu, 

ontdaan van het karakteristiek persoonlijke - het eigene en wezenlijke - om de mens in zijn 

algemeen mens-zijn te kunnen detennineren. Een nog binnen bepaalde wetenschappelijke vis ies 

geldende opvatting: de mens wordt aldus beschouwd en gedetennineerd als een abstract ie: 

losgemaakt van zichzelf, het hem persoonl ijke eigene: dat is gedepersonifieeerd, ontkoppeld van zijn 

leefwereld - entourage - om hem in de algemeenheid van zijn menszijn, geïsoleerd - als obj ect - te 

kunnen analyseren en beschrij ven. 

REVARDEL, bioloog, geïnteresseerd in en georiënteerd op menswetenschappen, 

universitair docent, heeft zich, sinds zijn eerste kennismaking met de haptonomie, als wetenschap 

van de menselijke affecti viteit, in 1985. gefascineerd door haar wetenschappelijk verifieerbare en 

representeerbare op reiten berustende renomenalitei 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 wijze. 

Het verklaart de haptonomie zoals zij zich een plaats heeft verworven in het hedendaagse 

denken: zoals REVARDEL het stelt: De haptonomische affectieve Zijns-fenomenaliteit is, vanuit de 

epistemologische gezichtspunten een tijdeigen aanwinst 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 absolute voorwaarde voor een zin-, inhouds- en waarde-vol 

leven, waarbij het persoonlijke verantwoordelijke handelen geleid wordt door een principiële ethiek 

op basis waarvan hij bijdraagt aan de bevordering van het levensgeluk van 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 PRINCEPS· van Frans VELDMAN, dat een uitgangspunt vormt van 

REVARDEL'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 grondige 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 van mijn ken

nisname van het bock van REVARDEL, daar meer verstrekkende bespreking ervan een vool1gezette, 

verdiependc studie vergt om het in zijn volle waarde tc omvatten. 

Maar ik acht hel van groot belang dat dit boek, alsmede 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. 
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Haptonomie, 
een kwestie van gevoel 

Boekbespreking door Wim Laumans 

Uitgeverij : Archipel, Amstcrdam- Antwerpen. 

ISBN 90 6305 11 9 Ol NUR 770 

prij s: 17,95 euro 

fen kwestie van gevoel 

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 deel drie behandelt het leven in haptonomisch 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 van een boek zegt niets over de inspanning die het heeft. gekost om het 

boek zo makkelijk leesbaar te krijgen. 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 belangstelling 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 toegankeli jke handboek voor patiënt 
en therapeut. 

293 pagina's I 
verschijnt 15 april 2004 € 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 spelenll
, 

Ik was stomverbaasd. Er was een tijd dat ik hem geen groter plezier kon 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 

echt buiten spelen. 

Goh, ze i ik legen mijn vriend, hij wil niet mee, d it is het einde van de tijd dat hij het allerliefst 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 vrouw". 

Tja, dacht ik , dat is waar, dit is opvoeden, steeds weer loslaten en een stukje afscheid nemen. 

Dat deed pijn, en nog veel ook. Ik wilde mijn tranen wegs likken want ik was ve rbaasd dat ik 

opeens zo verdrietig was en ik vond het ook een beetje raar van mezelf. 

Toen dacht ik, laat maar komen, ik ging zitten en het verdriet liep er zo maar uit. Mijn jongste 

zoon begreep cr eerst niets van. Hij kwam bij mij op schoot zitten en prikte met zijn pietepeuterige 

vingertje 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, waggelend op zijn kromme babypootjes. 

Mijn lief kwam mij ook nog even troosten en zo ging 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 skelter van zijn vriendje en het vriendje op zijn fie ts. Hij gloeit, hij straa lt zelfvertrouwen 

uil. lk schiet ter plekke vol, 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 VechthuÎs te Utrecht een Congres gehouden tcr gelegenheid van hel 

verschijnen van het boek In Contact Zij n - au thentieke haptonomie, een andere kijk op 

hulpverlenen 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 verwachte bock. 

De bekende auteur en therapeut Rickje Boswijk-Hummel hield een zeer 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 die nacht, die leidde naar haar 

kinderangsten als meisje van zes naast haar grote broe r, in dit geval als titelloos therapeute vóór 

allemaal mannelijke professor-doctor-sprekers. Liefde in wonderland, lezen, oefenen en he rlezen . 

Dr. Joke de Vries, Cappelle aJd IJssel , verving Prof.DLClaes die wegens ziekenhu isopname 

afwezig was. Zij sprak over he lingsprocessen, vanuit het Instituut voor Ekologische 

Gezondhe idszorg. Haar proefschri ft Autonomie als basis van heling, uitverkocht , is als 

publieksversie Staan in het onmogelijke nog verkrijgbaar. Zij onderzocht wat (a lledaags) geweld 

doet, waaronder incest. Geweld is een onderdeel van ieders levenssysteem, dus ook de mens, die 

ook potentieel dader is. Zij wijst op overlevingsstrategieën waarbij mensen 'comfortably numb' 

worden na afsl ui ting van het gevoel en de innerlijke erva ring als beschenning tegen pijn en 

desintegrat ie. In ieder slachtoffer schuilt een dader. Voor therapeuten is het noodzakelijk de eigen 

onderwereld in te gaan, ze lf op weg te zijn, bewust te worden van eigen slacJlloffer- en 

daderschap, op weg naar de ontwikkeling van autonomie, dit wil zeggen in vrijheid van innerlijke 

wil en keuze. 

Prof.Dr.R.H .van den Hoofdakker, als dichter met pseudoniem Rutger Kopland, sprak over 

Empathie. Empathie is een conditio sine qua non voor goede therapie. Empathie is die activiteit, 

waardoor je iemand leert kennen en begrijpen via de verbeelding, dus een vonll van waarnemen en 

verwoorden waardoor de ander zich herkend voelt: ' That 's how J feel, that ts what I meant ', een 

soort cognitiefaffeclief, zonder zichzelf te verliezen. Empathie is goed als het goed gebruikt 

wordt. Empathie wordt schadelijk als het gebru ikt wordt als vorm van machtsuitoefening. 
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Empathie wordt bij artsen in opleiding meestal afgeleerd. Hel verband 'dichterschap en 

dokterschap' 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 van een van zijn boeken. Hij benadrukte dat verli esverwerking echt 'arbeid ' 

is, 'doodgaan van verdriet': hel onder ogen zicn van de werkelijkheid van het verl ies, het ervaren 

van de pijn van het verlies (wat nict hetzelfde is a ls een depressie!), 'op verhaal komen ' in de 

vingerafdrukken die 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 zeggen, \Vanneer er geen woorden zijn? ' Ik weet nict 

wat ik je moet schrijven ... · In zijn boek geeft hij suggest ies. 'Vcl1el es .. ' Leren luisteren, leren 

delen. Tranen worden gedroogd, altijd weer, op weg naar liefde, verbondenheid, sol idariteit en 

were ldvrede .. 

Prof.Dr.John Karemaker, als fysio loog verbonden aan het AMC, doet onderzoek naar aanraking en 

de afweerreac ti e. In een proefopzet ve rge lij kt hij reacties van mensen met tien jaar ervaring in 

autogene training met reacties van mensen (voorheen o nbekend met haptonomie) na een 

haptonomiesessie met Frans R. Veldman. 

Karemaker presenteert vervo lgens het bock van Frans R. Veldman. 

In een dankwoord stelt Frans dat e r geen boek en geen Frans zou zijn zonder zijn vrouw Ann. Hij 

ho udt een bewogen p leidooi voor 'psychotactiel contact ', voor het belang van de eigen beleving en 

voor de aanraki ng die, a ls psychotaclic le beves tigende cOlltactname, een wezenlijke aanvulling en 

verrijking is binnen de hulpverlening. 

Hct boek 111 COlltact Zijn -Authentieke haptonomie, een alldere kijk op hulpverlenen, 

Auleur Frans R.Veldman, uiIg. Koninklijke van Gorcum BV, 113 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 evenmin. 

Voortdurend betrap ik mijze lf op bladeren in di t boek, hier en daar een stukje lezen, proeven, ja, 

ja, en toch wecr mijn hoo fd schudden. Het lij kt a lsof hier bij uitstek een praktijkmens aan het 

woord is die de grootst mogelijke moeite heeft gedaan om de wonderlijke en subti e le fenomenen 

en verworvenheden van de haptonom ie op wetenschappelijk aanvaardbare wijze expliciet te 

verwoorden voor niet-haptonomisch geschoolde hulpverleners. Deze als arts en psycholoog 

geschoolde zoon van de grondlegger van de haptonomie poogt een brug te s laan tussen ' de huidige 

medisch professionele begeleidings- en zorgcultuur ' en datgene dat de auteur 'authentieke 

haptonomie' noemt. Binnen voornoemde cultuur bestaat een steeds groter taboe op aanraking (het 

directe contact), behandelingen worden vastge legd in p rotocollen; er wordt een objectiverende 

afstand in acht genomen waar nabijheidscontaet nodig is; de een heid van lichaam en geest wordt 

in duali sme doorbroken, waarb ij geen ru imte is voor lichamelijkheid en de beleving daarvan. Dit 
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alles mede uit angst voor 'ongewenste intimiteiten' en misverstanden. '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 van de benedictijnen. Er wordt bijna ongemerkt een schat aan 

materiaal aangeboden voor verdere studie en onderzoek. Bchalve een inleiding en een slotwoord 

bestaat het boek uit acht hoofdstukken: Haptonomie - wetenschap van de affectiviteit, Aspecten 

van een haptonomische begeleid ing, Contact, Nabijhe id, Fenomenen, Schol ing, Ontwikkeling door 

contact, en Fenomenologische en psychologische grondslagen. De literatuurlijst is niet 

systematisch, maar biedt voor elk wat wils. 

Ondanks de moeil ijke leesbaarheid - fami lietrekje? - staat er veel goeds in dit weerbarstige boek. 

Mijn krit iek Îs dat het vaak niet helder is op welk niveau de lezer wordt aangesproken: affectief 

persoonlijk op hel alledaagse niveau, op het niveau van de klinische praktijk. op vak

wetenschappel ijk of op vakfilosofisch niveau. Wat mij ronduit 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 veel '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 'authentieke haptonomie' onderscheidt 

van andere toepassingsvormen van haptonomie. Zou het zo kunnen zijn dat haptonomie op het 

gebied 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 

authentieke manier vormgeven? Zoals we bewegingen, stromingen kennen in de schilderkunst , de 

muziek, de Wiener Kreis in de wetenschappen, de fenomenologische 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 van 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 verdringingstheorie van Freud. Ook een vurig gebedsleven kan seksuele 

gevoelens niet onderdrukken, vond Terruwe. Zij leerde haar patiënten, vaak priesters, nonnen en 

seminaristen, zichzelf te accepteren en hun seksualiteit als iets normaal te beschouwen. Hierdoor 

kwam zij in botsing met de katholieke kerk , waardoor 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 verwoorden: allereerst in haar proefschrift · De 

jrustratieneurose' en vervolgens in een hele serie eenvoudig geschreven en voor ve len 

toegankelijke boekjes waarin ze de bevestiging uitdroeg. Deze beleefden talloze herdrukken en 

zijn grotendeels nog steeds verkrijgbaar. 

' Het nieuwe gilde van haptonomen voelde zich door haar 'bevestigd", schrijft Pieter van der Ven. 

Bij ve len is niet bekend hoe belangrijk Terruwe is geweest voor de ontwikkeling van de 

haptonomie. Zij verwoordde de behoefte van de mens aan tactiele bevestiging. Zij inspireerde 

Frans Veldman tol de ontwikkeling van de door haar genoemde 'psychotactiele therapie'(1964). 

Het is de verdienste van Frans Veld man dat hij de bevestiging tot een tactiel ervaarbare realiteit 

wist te maken. Mensen hebben niet 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 therapie ' haptonomie ', omdat hij iedere dualistische interpretat ie wi lde 

uits luiten. 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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' Bevestiging ontstaat vanuit een innerlijke behoefte: het vraagt niets, het cist niets van de ander. 

Integendeel, de ander mag juist zijn zoals hij is; hij wordt in zijn waarde en eigenheid gela ten. 

Bevestiging onthult de ander in de hoogste vorm van zijn Zijn: zijn goedheid. Bevestiging of 

bevestigd zijn ligt aan de basis van de menselijke zelfverwezenlijking, de ontplooiing en 

ontwikkeling van iemands mogelijkheden ' (Huib de Haas van Dorsser, Van effectiviteit naar 

affectiviteit in de hlllpveriening, 1979) Zodra tenminste aan één zijde sprake is van bevestiging 

binnen aanraking en ontmoeting, is aan die zijde sprake van ' bevestigend, c.q.haptonomisch 

omgaan met'. Deze V0n11 noemt Terruwe ' weer/lOtidende liefde', de communicatievorm van 

bevestigend leven met die (wellicht 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 verpauperen en verkommeren mensen; vaak worden ze letterl ijk ziek . 

Het is deze 'weerhol/dellde liefde ' aan wie Terruwe haar lange leven en werken heeft gewijd. Zij 

was een zeer gelovige vrouw die ervan overtuigd was dat mensen nooit alleen op biologische 

gronden één konden worden, maar uits luitend in God. Wij zijn dankbaar voor het vele goede dat 

zij ons gebracht heeft. 

Dr.Anna Terruwe zal altijd voortleven als de persoon én psychiater die het belang van bevestiging 

opnieuw onder de aandacht heeft gebracht , ook cn j uist in de gezondheidszorg. 

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 artikelen 'vanuit de vraag op welke manier de bevestigingsleer actueel 

kan bijdragen aan een humane aanpak op vc le terreinen van het maatschappelijk leven '. Nu zij is 

overleden. zal deze bijeenkomst tevens in het teken staan van een herdenking van haar leven en 

werk. 

Info: Dr.A.Terruwestichting, te1.0485-5 I 3379. 
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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 ) 

~ ~'r~\ ~ .'~ 
.. - lil ~ 
j- .~ 

,"t' ,.. 
"" 

'" Afbeelding 11 

Afbeelding 23 

Afbeelding 25 

Het volgende artikel hebben wij met welwillende toestemming mogen 

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 hoofdje ziet men al beide handen. Deze obstetrisch gezien 

ongebruikelijke gebeurtenis wordt door sonunige godsdicnsth istoricli en ook 

door etnologen gezien als een soort spontane ze lfhulp 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 

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 interessante houdingsvariant van de 

vrouwvrouw. Ze zi t achter de barende vrouwen is juist bezig het hoofdje 

te ontwikkelell. Bij CCIl dergel ijke houding zou men ku nnen 

veronde rstellen dat het kinderhoofdje de Z.g. 4de draaiing niet 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. 

Een persoonlijk onderzoek naar de Khmer-cultuur in Angkor (ca. 1000-1200 

na Chr.) stelde me in staat de volgende opname te maken van een bevalling 

in ha lfzittende houding (afbeelding 31l. Men kan slechts hopen dat ondanks 

de oorlogshandelingcn in Cambodja deze prachtige tempelreliëfs gespaard 

bleven! 

Aan miss ionarissen en etnologen danken we bijzonder indnlkwekkende 

berichten over geboortetaferelen bij verschillende stammen op Nieuww 

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 dorsow 

posteriore ligging geboren wordt waarbij de vrouw in knielende houding is. 

Uit dezelfde publikatie ontleen ik het volgende beeld (afbeelding 33) dat 

bijzonder 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. Schiefenhövel 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 zelf 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 geabduceerd wordt. Soms wordt het verval van een helling op zo'n 

manier gebruikt, 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 blijkt dat de verti cale 

lichaamshouding de gebruikelijke 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 belangrijke 
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Afbeelding 34 

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 optimaal 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 

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 houding te laten 

bevallen, ondanks een in het vooruitzicht gestelde beloning. De Europese vrouw is niet in staat deze 

ongewoon sterke lichamelijke 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 horizontale 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 voornamelijk 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 voordelen, verplicht de tegenwoordige verloskundige 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 

vert icale 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.kelijke 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 werken op de ontsluiting van de baannoedennond en vooral ook de ontwikkeling van 

hel hoofdje 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 

wa3l11eming dat hel kinderhoofdje bij een verticale 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 uitdrijving 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 hersenbeschadiging 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 navelstreng 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 duiden 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 filmmateriaal 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 houding tijdens de baring en de voor- en nadelen daarvan. 

GÖlfingen, mei /976. 
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Wie komt 
het bestuur van 

Haptonomisch Contact 
versterken? 

Ir \:'·'·ii"i',i!!.,@i_~!t,!~~~ 

Haptonomisch Contact 
is het kwartaal 
tijdschrift 
van de Stichting 
Haptonomisch Contact 

De redactie stelt zich ten doel haar 

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

lezers te informeren over alles wat met 

haptonomie in brede zin te maken heeft 

en de communicatie daarover op gang 

te houden. 

_ . 
.....-. 000...,'...-....... ...... · ..... 

AfWMW " ..... ol-" 

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 haptonomie als geheel van inzichten. Het 
uiteindelijke doel is om de haptonomische inzichten 
daadwerkel ijk toe te passen in uw prakti jk van 
zorg en hulpverlening . 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 achter
gronden en uitgangspunten, de menselijke 
lichamel ijkheid, het menseli jk gevoelsleven, het 
hart van de haptonomie en tenslotte de toepas
baarheid en toepassingen van de haptonomie. 

Dorus Gerritse gaf o.a. colleges in wijsgerige 
ant ropolog ie, heeft t ientallen publ icaties over 
haptonomie op zijn naam staan en gaf samen 
met haptotherapeut led Troost gastcolleges. 

• 

Over kleine dingen ISBN 90 352 2540 6 I 
Een inleiding in de haptonomie 2e druk I 2002 I 352 blz. I 

~ JA. stuur mij 
____ ex. Over kleine dingen I ISBN 90 352 2540 61 à € 29,50 

Organisatie : ____ _________ _ 

T.a.\!. dhr.l mw.: 

Adres: 

Postcode/plaats: ___ _________ __ _ 

Telefoon : _______ _________________ _ 

Datum: Handteken ing: 

€ 29.50 

Stuur (een kop,e van) de antwoord~t.ook in een envelop zonder ~tzegel naar; Elsev.er Gezondheidnorg. Afdeling Marketing. 
Antwoordnummer 2S94.3600 VB M3 .. r~sen. Telefoon: 03t43S8 358, F3.: 0346 S77 950. gezondheidszo.gOreedbusines5.nl, 
WW'W.elsev,ergezondheldszorg.nl 

• Elle~'ef Gezondheidszorg "!!'en onde.deel v .. n Re-ed 8UIJneIJ Info.m .. r,on 

Geld Ig tot 1111212001. Prijzen boeken indo BTW en ud. venendk05tefl. Prijswijzigingen voorbehouden. Boeken zijn ook vtftrijgbair in de boekhandel. 
Stiltvtilir gevertigd te Ämsterdim. Op ille aanbiedingen, offerte1 en ovtrftllkomrten zijn van toepassing de ilgMlene voolVolurden die zijn gedepont'tfd 
bij de KvK in Amsterd.llm. Handell~isttr Amswrdim llJ93.47S. Uw opglgeven gegevens kunnen worden gebl\likt voor hetloeunden Vin infolmitle 
.nlof speeille aanbiedingen door Refli Busine'n InfOlmitlon en Jj)e(iul !I~lerteerde beodrljven_ Indien u hiertegen bflWW he-eft. stuurt u e-en brief nii. 
Reed Bus;n~s Infolmilion, t.l.V. Adres~irtrptl., PosUlUI 608. 7000 AV Doetinchem. 
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