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Redactioneel
Erik te Loo
Van harte welkom in dit eerste nummer van 2012!
Een bijzonder nummer: in de redactievergadering van januari 2012 heeft Wim
Laumans zijn taak als hoofdredacteur aan mij overgedragen. Hij blijft gelukkig actief
betrokken bij dit tijdschrift, als lid van de redactie. Vanaf deze plaats bedank ik
Wim voor zijn jarenlange en grote inzet voor de haptonomie en voor Haptonomisch
Contact in het bijzonder. Ik weet dat wij als redactie de komende tijd nooit tevergeefs
beroep zullen doen op zijn kennis, ervaring en uitgebreide netwerk. Dat is, zeker voor
mij als kersverse hoofdredacteur, een geruststellende gedachte!
In het eerste nummer van 2011 stelde ik mij al voor aan u als lezer van dit tijdschrift.
Ik heb eigenlijk niets toe te voegen aan wat ik toen over mijzelf schreef. Wat het
tijdschrift betreft: ik hoop dat Haptonomisch Contact in de toekomst podium blijft
bieden aan een ieder die relevante gedachten, ervaringen en opinies wil delen.
De redactie moest stevig puzzelen met alle kopij, die voor dit nummer is aangeleverd.
We hebben (soms lastige) keuzes moeten maken omdat we gebonden zijn aan
32 pagina’s. Het hoofdartikel van dit nummer is van Jan Keij: Verlossing uit het
slachtofferschap, waarin Nietzsche betekenis krijgt voor haptotherapeuten.
Met behulp van Nietzsche kunnen wij als haptotherapeuten de cliënt bewust maken
van het feit dat blijven hangen in het verleden en wegkruipen in de slachtofferrol een
doodlopende weg is. Natuurlijk zijn we slachtoffer, maar nooit alleen maar slachtoffer.
We hebben ook iets van het verleden geleerd waar wij in het heden profijt van hebben
en waardoor we sterker uit het verleden komen. Deze erkenning en levenshouding,
waarin we het leven op ons nemen en verantwoordelijkheid gaan dragen voor het
eigen leven, is een weg om uit de impasse te komen.
Ammelie van Beurden schrijft in Twee geloven op één kussen over het werken met
kinderen. Anneke Kempkes brengt kunst en haptonomie weer boeiend bij elkaar in
haar artikel Geen gevecht, wel kracht. Daarnaast schrijft Anneke in Voor u gelezen
over het boek van Inga Mol: Wat zeg je? De taal van het lichaam bij de verzorging
van kinderen.
In de agenda vindt u informatie over het aanbod aan scholingsactiviteiten van drie
opleidingsinstituten. Ten slotte kregen we voor dit nummer weer enkele bronnen van
inspiratie aangereikt die wij graag met u delen.
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Nietzsche voor Haptotherapeuten
Verlossing uit het slachtofferschap
Jan Keij
‘De mensen uit het verleden te verlossen en alle ‘het was’ te herscheppen in een ‘zo heb
ik het gewild!’ - dat zou naar mijn idee pas verlossing mogen heten.’
Friedrich Nietzsche
Inleiding
Nietzsche werd in 1844 geboren in Pruisen als zoon van een zeer gelovige moeder en
een vader die dominee was. Nietzsche studeerde theologie en klassieke talen, en werd
al op vierentwintigjarige leeftijd hoogleraar. Al wandelend, en doordat hij regelmatig
gebukt ging onder veel pijnen, komt hij in zijn leven tot veel originele en ook briljante
gedachten, die in veel boeken neergeschreven zijn, en uiteindelijk ook (na 1900 steeds
meer) gelezen werden. Begin 1889 wordt Nietzsche krankzinnig, en elf jaar later, in
1900, overlijdt de man die zichzelf ironisch bestempelde als zijnde “het noodlot van de
wereld”.
Nietzsche heeft Schopenhauer in zijn jonge jaren gelezen en verslonden. Hij was weg
van diens denken en nam er veel van over, om dit op zijn eigen wijze uit te werken,
mede ook vanwege zijn eigen karakter als persoon. Zo wordt bijvoorbeeld de wil
tot leven bij Nietzsche uitgewerkt en versterkt tot de wil tot macht. Bovendien komt
bij hem de tijdsidee van Schopenhauer over het heden terug. Maar de uitwerking
van deze idee is zo totaal anders bij Nietzsche, dat verlossing bij hem uiteindelijk
niet is gelegen in een ontkenning van het leven, een nee zeggen tegen, maar in een
bevestiging van het leven. Verlossing is gelegen in een voluit bevestigend ja zeggen.
In Oneigentijdse beschouwingen vraagt Nietzsche aan zijn lezer:
‘Stem jij in het diepst van je hart met dit bestaan in? Bevredigt het je? Wil je zijn
pleitbezorger, zijn verlosser zijn? Want slechts één waarachtig Ja! uit jouw mond –
en het zo diep aangeklaagde leven zal vrij zijn.’
Ter overdenking en inleiding geef ik twee stellingen, die gelezen kunnen worden in
elkaars verlengde, waarbij de tweede stelling als een radicalisering van de eerste kan
worden gelezen:

6 - Haptonomisch Contact - 23e

jaargang

-

nummer

1-

maart

2012

7 - Haptonomisch Contact - 23e

jaargang

-

nummer

1-

maart

2012

Nietzsche voor Haptotherapeuten
Verlossing uit het slachtofferschap
Jan Keij
‘De mensen uit het verleden te verlossen en alle ‘het was’ te herscheppen in een ‘zo heb
ik het gewild!’ - dat zou naar mijn idee pas verlossing mogen heten.’
Friedrich Nietzsche
Inleiding
Nietzsche werd in 1844 geboren in Pruisen als zoon van een zeer gelovige moeder en
een vader die dominee was. Nietzsche studeerde theologie en klassieke talen, en werd
al op vierentwintigjarige leeftijd hoogleraar. Al wandelend, en doordat hij regelmatig
gebukt ging onder veel pijnen, komt hij in zijn leven tot veel originele en ook briljante
gedachten, die in veel boeken neergeschreven zijn, en uiteindelijk ook (na 1900 steeds
meer) gelezen werden. Begin 1889 wordt Nietzsche krankzinnig, en elf jaar later, in
1900, overlijdt de man die zichzelf ironisch bestempelde als zijnde “het noodlot van de
wereld”.
Nietzsche heeft Schopenhauer in zijn jonge jaren gelezen en verslonden. Hij was weg
van diens denken en nam er veel van over, om dit op zijn eigen wijze uit te werken,
mede ook vanwege zijn eigen karakter als persoon. Zo wordt bijvoorbeeld de wil
tot leven bij Nietzsche uitgewerkt en versterkt tot de wil tot macht. Bovendien komt
bij hem de tijdsidee van Schopenhauer over het heden terug. Maar de uitwerking
van deze idee is zo totaal anders bij Nietzsche, dat verlossing bij hem uiteindelijk
niet is gelegen in een ontkenning van het leven, een nee zeggen tegen, maar in een
bevestiging van het leven. Verlossing is gelegen in een voluit bevestigend ja zeggen.
In Oneigentijdse beschouwingen vraagt Nietzsche aan zijn lezer:
‘Stem jij in het diepst van je hart met dit bestaan in? Bevredigt het je? Wil je zijn
pleitbezorger, zijn verlosser zijn? Want slechts één waarachtig Ja! uit jouw mond –
en het zo diep aangeklaagde leven zal vrij zijn.’
Ter overdenking en inleiding geef ik twee stellingen, die gelezen kunnen worden in
elkaars verlengde, waarbij de tweede stelling als een radicalisering van de eerste kan
worden gelezen:

6 - Haptonomisch Contact - 23e

jaargang

-

nummer

1-

maart

2012

7 - Haptonomisch Contact - 23e

jaargang

-

nummer

1-

maart

2012

STELLING 1:
Mijn verleden ligt vast. Daar kan ik niets aan veranderen.
STELLING 2:
Het verleden bepaalt wie ik ben: ik ben een product van mijn verleden (het historische
verleden, opvoeding, sociale omstandigheden).
Denk, alvorens het volgende te gaan lezen, eens over deze stellingen na, en vraag je
af of je het er wel of niet mee eens bent. Lees vervolgens in het onderstaande over de
verlossing volgens Nietzsche.
Het historicisme
Ik begin mijn uitleg met twee citaten uit Nietzsches poëtische filosofieboek Aldus
sprak Zarathustra. Het eerste citaat is een uitspraak die hij gaat ontkrachten:
“Niet terug kan de wil willen; dat hij de tijd niet breken kan, en de begeerte van de
tijd niet – dat is de eenzaamste droefenis van de wil […].
Het volgende citaat is zeer raadselachtig en uitdagend:
“De mensen uit het verleden te verlossen en alle ‘het was’ te herscheppen in een ‘zo heb
ik het gewild!’ - dat zou voor mij pas verlossing mogen heten naar mijn idee.”
Hoe zou ik alle ‘het was’, alles dus wat geweest is, kunnen herscheppen tot een ‘zo heb
ik het gewild’? Ligt alles wat geweest is dan niet onomkeerbaar vast? Kan bij uitstek het
verleden niet ongedaan gemaakt worden? En hoe zou deze idee van herschepping van
het verleden tot mijn verlossing kunnen voeren? De idee van de tijd volgens Nietzsche
(in de interpretatie van Jan Keij) geeft een antwoord op deze mijns inziens zeer
intrigerende, en heel serieus bedoelde vragen. En let op: Nietzsche geeft een antwoord
waar de lezer zijn of haar grote voordeel mee kan doen. Ik leg Nietzsche uit vanuit
zijn hekel aan de deterministische stroming van het historicisme. Het contrast en de
overeenkomst tussen beide denkers zullen daarmee duidelijk worden.
Het historicisme verkondigt de idee dat de geschiedenis zich ontwikkelt volgens vaste
wetten. Het historicisme is als zodanig een vorm van determinisme, waaraan ik als
mens ondergeschikt ben: ik word volledig causaal bepaald door mijn verleden. Wat
geweest is determineert wat en wie ik nu ben. Dat determinerende geldt voor mijn
persoonlijke verleden (opvoeding, opleiding) en dat geldt voor het overgeërfde verleden
via genen, cultuur, traditie, et cetera. Evolutie (biologie) en sociale omstandigheden
bepalen alles voor mij.
Dit is de dominante wijze van denken in onze tijd: de overheersende overtuiging heden
ten dage is dat ik als mens volledig bepaald, gedetermineerd ben door evolutie, door
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genen, karakter, ouders, opleiding, hersenprocessen, et cetera. Ik word meer en meer
uitgelegd, wetenschappelijk vooral ook uitgelegd, als een ding. Waardoor ik feitelijk
niets meer te zeggen heb, met name ook door mijn totale ondergeschiktheid aan de wet
van de causaliteit. Ik ben niets anders dan een empirisch gegeven dat volgens de wetten
van de waarneembare werkelijkheid kan en moet worden verklaard, dus inderdaad
ook door de wet van de causaliteit, die universeel en overal de scepter zwaait in de
empirische werkelijkheid.
In verband met het historicisme betekent dit: wat geweest is determineert wat en wie ik
nu ben. Wat geweest is determineert mijn zijn nu. Zogenaamde beslissingen die ik neem
liggen daarom van tevoren al vast, en zijn dus eigenlijk (voor zover keuzevrijheid en
beslissen samengaan) geen beslissingen. En die pseudo-beslissingen bepalen opnieuw
mijn volgende pseudo-beslissingen. Zo rol ik door mijn leven als een loutere speelbal
op de golven van de causaliteit. Ik meen misschien abusievelijk dat ik wat in te brengen
heb (ik noem dat dan vrijheid), niet wetend van alle mechaniekjes, radertjes, waaraan ik
vastzit, als aan één grote kluwen van causale processen.
Nietzsche noemt deze idee van bepaaldheid door het verleden in zijn boek
Oneigentijdse beschouwingen de historische ziekte. Een ziekte, want deze idee
maakt de mens en de mensheid ziek, zwak en misselijk, juist in verbinding met het
determinisme:
“Het leven lijdt aan de historische ziekte. De overmaat aan geschiedenis heeft de
plastische kracht van het leven aangetast, het verstaat niet meer de kunst zich van het
verleden als van een krachtige voeding te bedienen.”
Nee, want vanuit het determinisme is alles bepaald, dus ik heb dan niets meer in te
brengen. Dit leidt volgens hem tot fatalisme, apathie en een slachtofferhouding. Wij zijn
allemaal als pure uitkomst van een determinerend proces slachtoffer, louter speelbal van
de geschiedenis, en op geen enkele wijze een vrije speler die zijn eigen bestaan bepaalt.
Op deze wijze kijken we ook inderdaad vaak naar het verleden: het verleden ligt vast
en bepaalt ons heden, hoe we nu zijn. Zo zien we onszelf met onze ‘wetenschappelijke
blik’ maar al te gemakkelijk. In onze tijd meer dan ooit. Wij zijn als mensen het product
van opvoeding, overgeërfde genen, cultuur. Wij zijn een pure geworpenheid en we
hebben daarbij niet de mogelijkheid van enig verweer.
De bevrijding van het historicisme
Nietzsche wil bij deze visie van het historicisme toch graag zijn filosofisch kritische
vraagtekens zetten. Want, zo denkt hij, misschien is die hele causaliteitsgedachte slechts
een fictie. Een fictie waarvan we handig gebruik kunnen maken bij het beheersen en
benutten van een werkelijkheid. Maar ook een fictie die tegen ons kan werken wanneer
we de causaliteit verabsoluteren tot een waarheid die we vervolgens op onszelf van
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(in de interpretatie van Jan Keij) geeft een antwoord op deze mijns inziens zeer
intrigerende, en heel serieus bedoelde vragen. En let op: Nietzsche geeft een antwoord
waar de lezer zijn of haar grote voordeel mee kan doen. Ik leg Nietzsche uit vanuit
zijn hekel aan de deterministische stroming van het historicisme. Het contrast en de
overeenkomst tussen beide denkers zullen daarmee duidelijk worden.
Het historicisme verkondigt de idee dat de geschiedenis zich ontwikkelt volgens vaste
wetten. Het historicisme is als zodanig een vorm van determinisme, waaraan ik als
mens ondergeschikt ben: ik word volledig causaal bepaald door mijn verleden. Wat
geweest is determineert wat en wie ik nu ben. Dat determinerende geldt voor mijn
persoonlijke verleden (opvoeding, opleiding) en dat geldt voor het overgeërfde verleden
via genen, cultuur, traditie, et cetera. Evolutie (biologie) en sociale omstandigheden
bepalen alles voor mij.
Dit is de dominante wijze van denken in onze tijd: de overheersende overtuiging heden
ten dage is dat ik als mens volledig bepaald, gedetermineerd ben door evolutie, door
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genen, karakter, ouders, opleiding, hersenprocessen, et cetera. Ik word meer en meer
uitgelegd, wetenschappelijk vooral ook uitgelegd, als een ding. Waardoor ik feitelijk
niets meer te zeggen heb, met name ook door mijn totale ondergeschiktheid aan de wet
van de causaliteit. Ik ben niets anders dan een empirisch gegeven dat volgens de wetten
van de waarneembare werkelijkheid kan en moet worden verklaard, dus inderdaad
ook door de wet van de causaliteit, die universeel en overal de scepter zwaait in de
empirische werkelijkheid.
In verband met het historicisme betekent dit: wat geweest is determineert wat en wie ik
nu ben. Wat geweest is determineert mijn zijn nu. Zogenaamde beslissingen die ik neem
liggen daarom van tevoren al vast, en zijn dus eigenlijk (voor zover keuzevrijheid en
beslissen samengaan) geen beslissingen. En die pseudo-beslissingen bepalen opnieuw
mijn volgende pseudo-beslissingen. Zo rol ik door mijn leven als een loutere speelbal
op de golven van de causaliteit. Ik meen misschien abusievelijk dat ik wat in te brengen
heb (ik noem dat dan vrijheid), niet wetend van alle mechaniekjes, radertjes, waaraan ik
vastzit, als aan één grote kluwen van causale processen.
Nietzsche noemt deze idee van bepaaldheid door het verleden in zijn boek
Oneigentijdse beschouwingen de historische ziekte. Een ziekte, want deze idee
maakt de mens en de mensheid ziek, zwak en misselijk, juist in verbinding met het
determinisme:
“Het leven lijdt aan de historische ziekte. De overmaat aan geschiedenis heeft de
plastische kracht van het leven aangetast, het verstaat niet meer de kunst zich van het
verleden als van een krachtige voeding te bedienen.”
Nee, want vanuit het determinisme is alles bepaald, dus ik heb dan niets meer in te
brengen. Dit leidt volgens hem tot fatalisme, apathie en een slachtofferhouding. Wij zijn
allemaal als pure uitkomst van een determinerend proces slachtoffer, louter speelbal van
de geschiedenis, en op geen enkele wijze een vrije speler die zijn eigen bestaan bepaalt.
Op deze wijze kijken we ook inderdaad vaak naar het verleden: het verleden ligt vast
en bepaalt ons heden, hoe we nu zijn. Zo zien we onszelf met onze ‘wetenschappelijke
blik’ maar al te gemakkelijk. In onze tijd meer dan ooit. Wij zijn als mensen het product
van opvoeding, overgeërfde genen, cultuur. Wij zijn een pure geworpenheid en we
hebben daarbij niet de mogelijkheid van enig verweer.
De bevrijding van het historicisme
Nietzsche wil bij deze visie van het historicisme toch graag zijn filosofisch kritische
vraagtekens zetten. Want, zo denkt hij, misschien is die hele causaliteitsgedachte slechts
een fictie. Een fictie waarvan we handig gebruik kunnen maken bij het beheersen en
benutten van een werkelijkheid. Maar ook een fictie die tegen ons kan werken wanneer
we de causaliteit verabsoluteren tot een waarheid die we vervolgens op onszelf van
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toepassing achten. Waardoor we ineenschrompelen tot een willoos ding, overgeleverd
aan krachten waarover dat ding niets te zeggen heeft. En dat is, in verband met de slapte
van deze visie, het laatste wat je zou moeten wensen. Juist daarom is Nietzsches totale
filosofie te beschouwen als één groot verzet tegen dit historicisme.
En dat verzet komt ook tot uitdrukking in zijn tijdsopvatting. Hij sluit daarbij aan
bij Schopenhauer. Diens idee was dat ik het heden met mijn verstand niet te pakken
kan krijgen. We kunnen het heden niet waarnemen, omdat het heden het punt is
van waaruit we kijken, denken, voelen. We kunnen het ook niet waarnemen omdat
verleden en toekomst rechtstreeks aan elkaar vastgeplakt zijn, en het heden daar dus
als een ‘niets’, als een leegte, tussen zit. Opnieuw voorgesteld in schema, dat aansluit
bij Schopenhauer:
geboorte …………………………|………………………… dood
verleden
heden
toekomst
Op het snijvlak zit de mens, als een niets, als een nulduur, een punt, een nulpunt,
buiten de tijd als duur, zo meent Schopenhauer. Een leegte volgens Schopenhauer, een
eeuwigheid zonder bewoner. Nietzsche sluit bij de nulduur aan. Lees bijvoorbeeld het
volgende citaat uit Oneigentijdse beschouwingen:
“Het is een wonder: het moment, vliegensvlug aanwezig, vliegensvlug voorbij, ervóór
een niets, erna een niets.”
Dit is het heden als een snijvlak. Maar Nietzsche ziet dit snijvlak echter niet zozeer
als een leegte, maar eerder als een volheid. Hij ziet het namelijk als de volheid van
mijn leven. Ik leef nu, of ik leef niet. Dit heden is mijn leven, en als zodanig niet
een niets, maar mijn alles, mijn wezen. Want als ik mijn leven verlies, dan verlies
ik mijzelf, en pas dan ben ik, heb ik, niks meer. Dus terwijl er bij Schopenhauer in
het heden niemand thuis is, is dit heden bij Nietzsche wel degelijk bewoond! En
die bewoner mag dan wel onbekend zijn, maar onbekend maakt nog niet onbemind,
integendeel. Want die bewoner ben ik, en het zou volgens Nietzsche goed zijn
behoorlijk veel van jezelf te houden.
Die bewoner ben ik. En dit levende heden, dit nu, of zoals Nietzsche graag zegt,
dit ogenblik, is alles wat ik heb, en ik bepaal daarvan uiteindelijk de waarde voor
mij. Ik word niet bepaald, ik bepaal zelf, zelfs als ik stel dat ik bepaald word.
Nietzsche verzet zich aldus met kracht tegen het determinisme, tegen de idee van het
historicisme dat ik vastgelegd zou zijn. Hij kan dat doen om twee redenen:
1. Hij kan dat doen vanuit de idee dat het heden, als vallend buiten de waarneembare
werkelijkheid, de plek van de vrijheid is. Met andere woorden: de wet van de
causaliteit ‘geldt’ voor de empirische, waarneembare werkelijkheid, en dus juist
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niet voor het buitenempirische. Sterker: de wet van oorzaak en gevolg kan niet
gelden voor het nu, juist omdat het ogenblik niet duurt. Voor oorzaak en gevolg is
immers een duur vereist: het gevolg volgt op de oorzaak – oorzaak en gevolg is een
reeks in de tijdsduur.
2. Hij kan dat doen vanuit de gedachte dat het heden de enige werkelijkheid is. Het
heden is het enige wat het geval is, een status die volstrekt onvergelijkbaar is met
verleden en toekomst die juist niet zijn. Ik herhaal: niet zijn! Zie het citaat: “Ervóór
een niets, erna een niets.”
Ik leg deze laatste idee, het heden als de enige werkelijkheid, uit met een schema:
geboorte …………………………|………………………… dood
verleden
heden
toekomst
Vanuit dat levende heden beschouwd bestaat het verleden niet: het verleden is voorbij,
weg, verdwenen. Het is geschied, geschiedenis. Mijn jeugd, vorig jaar, vorige week,
gisteren, zijn afwezig. En vanuit dat heden beschouwd bestaat de toekomst niet: de
toekomst moet nog komen, is er dus nog niet. Volgend jaar, volgende week, morgen, ze
zijn afwezig. Het verleden ‘bestaat’ slechts in mijn herinnering, als een beeld van mijn
verleden. De toekomst ‘bestaat’ slechts in mijn anticipatie, als beeld van de toekomst.
Vanuit deze idee, dat het heden, het ogenblik, het enige is wat bestaat, valt Nietzsche het
historicisme als zijnde een determinisme aan. Zijn aanval luidt, in mijn uitleg, als volgt:
1. H
 et historicisme doet feitelijk niets anders dan het verleden herleiden tot een voor
mij begrijpelijke structuur. Het herleidt zo het verleden tot een idee over het verleden.
Omdat het verleden dus volgens Nietzsche feitelijk weg is, resteert er niets anders
dan een gedachte over het verleden in mijn verstand. In mijn verstand volgens de
regels van dat verstand. Met andere woorden: een idee over het verleden moet altijd
voldoen aan het ordeningsbeginsel van de causaliteit. Begrijpen van het verleden met
het verstand is dus altijd begrijpen volgens het principe van de voldoende grond: ik
geef oorzaken, motieven, redenen, gronden aan: dat zijn allemaal bepalingen, die
zijn allemaal determinerend. Op die manier is heel begrijpelijk dat het historicisme
een determinisme is. Dat kan niet anders, omdat het ordeningsprincipe van het
verstand het causale perspectief dwingend voorschrijft. De uitleg van het historicisme
is dus onvermijdelijk een causale uitleg. De logische uitkomst van een analyse van
het verleden is het zicht op het verleden als een causale opeenvolging. Waar ik dan
natuurlijk het product van ben: ik als bepaald, gedetermineerd.
Met het verstand kan ik dus niet om het determinisme heen. Begrijpen is per definitie
causaal begrijpen. Elke uitleg van het verleden is daarom een deterministische uitleg.
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toepassing achten. Waardoor we ineenschrompelen tot een willoos ding, overgeleverd
aan krachten waarover dat ding niets te zeggen heeft. En dat is, in verband met de slapte
van deze visie, het laatste wat je zou moeten wensen. Juist daarom is Nietzsches totale
filosofie te beschouwen als één groot verzet tegen dit historicisme.
En dat verzet komt ook tot uitdrukking in zijn tijdsopvatting. Hij sluit daarbij aan
bij Schopenhauer. Diens idee was dat ik het heden met mijn verstand niet te pakken
kan krijgen. We kunnen het heden niet waarnemen, omdat het heden het punt is
van waaruit we kijken, denken, voelen. We kunnen het ook niet waarnemen omdat
verleden en toekomst rechtstreeks aan elkaar vastgeplakt zijn, en het heden daar dus
als een ‘niets’, als een leegte, tussen zit. Opnieuw voorgesteld in schema, dat aansluit
bij Schopenhauer:
geboorte …………………………|………………………… dood
verleden
heden
toekomst
Op het snijvlak zit de mens, als een niets, als een nulduur, een punt, een nulpunt,
buiten de tijd als duur, zo meent Schopenhauer. Een leegte volgens Schopenhauer, een
eeuwigheid zonder bewoner. Nietzsche sluit bij de nulduur aan. Lees bijvoorbeeld het
volgende citaat uit Oneigentijdse beschouwingen:
“Het is een wonder: het moment, vliegensvlug aanwezig, vliegensvlug voorbij, ervóór
een niets, erna een niets.”
Dit is het heden als een snijvlak. Maar Nietzsche ziet dit snijvlak echter niet zozeer
als een leegte, maar eerder als een volheid. Hij ziet het namelijk als de volheid van
mijn leven. Ik leef nu, of ik leef niet. Dit heden is mijn leven, en als zodanig niet
een niets, maar mijn alles, mijn wezen. Want als ik mijn leven verlies, dan verlies
ik mijzelf, en pas dan ben ik, heb ik, niks meer. Dus terwijl er bij Schopenhauer in
het heden niemand thuis is, is dit heden bij Nietzsche wel degelijk bewoond! En
die bewoner mag dan wel onbekend zijn, maar onbekend maakt nog niet onbemind,
integendeel. Want die bewoner ben ik, en het zou volgens Nietzsche goed zijn
behoorlijk veel van jezelf te houden.
Die bewoner ben ik. En dit levende heden, dit nu, of zoals Nietzsche graag zegt,
dit ogenblik, is alles wat ik heb, en ik bepaal daarvan uiteindelijk de waarde voor
mij. Ik word niet bepaald, ik bepaal zelf, zelfs als ik stel dat ik bepaald word.
Nietzsche verzet zich aldus met kracht tegen het determinisme, tegen de idee van het
historicisme dat ik vastgelegd zou zijn. Hij kan dat doen om twee redenen:
1. Hij kan dat doen vanuit de idee dat het heden, als vallend buiten de waarneembare
werkelijkheid, de plek van de vrijheid is. Met andere woorden: de wet van de
causaliteit ‘geldt’ voor de empirische, waarneembare werkelijkheid, en dus juist
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niet voor het buitenempirische. Sterker: de wet van oorzaak en gevolg kan niet
gelden voor het nu, juist omdat het ogenblik niet duurt. Voor oorzaak en gevolg is
immers een duur vereist: het gevolg volgt op de oorzaak – oorzaak en gevolg is een
reeks in de tijdsduur.
2. Hij kan dat doen vanuit de gedachte dat het heden de enige werkelijkheid is. Het
heden is het enige wat het geval is, een status die volstrekt onvergelijkbaar is met
verleden en toekomst die juist niet zijn. Ik herhaal: niet zijn! Zie het citaat: “Ervóór
een niets, erna een niets.”
Ik leg deze laatste idee, het heden als de enige werkelijkheid, uit met een schema:
geboorte …………………………|………………………… dood
verleden
heden
toekomst
Vanuit dat levende heden beschouwd bestaat het verleden niet: het verleden is voorbij,
weg, verdwenen. Het is geschied, geschiedenis. Mijn jeugd, vorig jaar, vorige week,
gisteren, zijn afwezig. En vanuit dat heden beschouwd bestaat de toekomst niet: de
toekomst moet nog komen, is er dus nog niet. Volgend jaar, volgende week, morgen, ze
zijn afwezig. Het verleden ‘bestaat’ slechts in mijn herinnering, als een beeld van mijn
verleden. De toekomst ‘bestaat’ slechts in mijn anticipatie, als beeld van de toekomst.
Vanuit deze idee, dat het heden, het ogenblik, het enige is wat bestaat, valt Nietzsche het
historicisme als zijnde een determinisme aan. Zijn aanval luidt, in mijn uitleg, als volgt:
1. H
 et historicisme doet feitelijk niets anders dan het verleden herleiden tot een voor
mij begrijpelijke structuur. Het herleidt zo het verleden tot een idee over het verleden.
Omdat het verleden dus volgens Nietzsche feitelijk weg is, resteert er niets anders
dan een gedachte over het verleden in mijn verstand. In mijn verstand volgens de
regels van dat verstand. Met andere woorden: een idee over het verleden moet altijd
voldoen aan het ordeningsbeginsel van de causaliteit. Begrijpen van het verleden met
het verstand is dus altijd begrijpen volgens het principe van de voldoende grond: ik
geef oorzaken, motieven, redenen, gronden aan: dat zijn allemaal bepalingen, die
zijn allemaal determinerend. Op die manier is heel begrijpelijk dat het historicisme
een determinisme is. Dat kan niet anders, omdat het ordeningsprincipe van het
verstand het causale perspectief dwingend voorschrijft. De uitleg van het historicisme
is dus onvermijdelijk een causale uitleg. De logische uitkomst van een analyse van
het verleden is het zicht op het verleden als een causale opeenvolging. Waar ik dan
natuurlijk het product van ben: ik als bepaald, gedetermineerd.
Met het verstand kan ik dus niet om het determinisme heen. Begrijpen is per definitie
causaal begrijpen. Elke uitleg van het verleden is daarom een deterministische uitleg.
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Vandaar het historicisme: het verstand legt het determinisme op. Maar tegelijk moet
ik vaststellen, dat aangezien de tijd een illusie is (het verleden bestaat niet!) de
opeenvolging in de tijd eveneens een illusie is. En dus de causale opvolging ook een
illusie is. Dus: als de opeenvolging een illusie is, dan is causaliteit een illusie, en dan
is er ook geen bepaling door de causaliteit. Anders gezegd: het principe van oorzaak
een gevolg is een ordeningsprincipe in de tijd als illusie, en dus als zodanig een illusie.
Maar misschien een belangrijke illusie, want een illusie die misschien bedoeld is om het
leven leefbaar te maken. Met andere woorden: de causaliteit heeft geen realiteitswaarde,
maar misschien wel degelijk een heel belangrijke pragmatische waarde.
Kortom, de bevrijding uit het determinisme is al gegeven met de loutere constatering
dat het verleden niet bestaat (dat de tijd niet bestaat). Maar, we zijn nog niet klaar. We
kunnen de bevrijding voortzetten met het volgende:
2. Ik zit slechts ‘vast’ aan het verleden voor zover het door het verstand wordt
beschreven. De causale ordening van het verleden is slechts de toepassing van een
regel van het verstand, en niet meer. Die toepassing van de verstandsregel is altijd
slechts een interpretatie van het verleden – een interpretatie van het algemene,
historische verleden, of van mijn persoonlijke verleden. Wat dus mijn verleden
volgens mij zou zijn, is slechts wat ik als het historische verleden of als mijn
verleden beschouw. Met andere woorden (en hier komt de bevrijding!): ik kan het
verleden anders interpreteren, vanuit een ander gezichtspunt beschouwen. En een
andere visie geeft een ander verleden. Op die wijze, zegt Nietzsche, kan ik kiezen
uit verschillende verledens, en uit al die verledens het verleden halen wat mij van
pas komt, het verleden naar voren halen dat aan mij dienstbaar wordt. Dus: juist het
principe van de causaliteit geeft mij alle vrijheid. Ik bepaal de causale verbanden.
Leg ik andere causale verbanden, dan krijg ik een andere interpretatie. Een
voorbeeld:
Ik leg verbanden die er volgens de wetenschap niet zijn: ik slik een placebo, een
neppil tegen hoge bloeddruk en ‘als gevolg’ daarvan wordt mijn bloeddruk lager . Ik
neem een oneindig verdund homeopathisch middel en mijn buikpijn verdwijnt. Ik
ga naar Jomanda en ik gooi vervolgens hup, mijn krukken weg. Alsof mijn geloof
in verbanden de verbanden doet gelden. En al leg ik verbanden die er volgens de
wetenschap zijn: ook dat zijn nog steeds ‘menselijke’ verbanden: ook het historicisme
en het determinisme leggen ‘toevallige’ verbanden (het hadden andere kunnen zijn).
Kortom: volgens Nietzsche is de causaliteit slechts een ordeningsprincipe en als zodanig
legt het mij niet vast. Want als zodanig is het een beheersingsprincipe. Nietzsche zou
zeggen dat de causaliteit niet in het teken staat van beheerst worden, maar van beheersen
door mij. De causaliteit staat zo in dienst van de vrijheid. Het principe onderwerpt mij
niet, het geeft mij macht. Het beheerst mij niet, ik heers er mee.
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Ik kan dus mijn verleden zo interpreteren dat het ten gunste van mij gaat werken. In
een heel specifieke, positieve en gunstige zin kan het dan mijn verleden worden. Mijn
verleden: ik neem het in bezit en buit het uit voor mijzelf. Ik maak het tot het verleden
waarvan ik kan zeggen: zo heb ik het gewild. Nog een keer: mijn verleden is nog slechts
interpretatie. Dat houdt per definitie in dat ik mijn interpretatie tot een andere kan
maken. En dat houdt ook in dat ik elk ogenblik beslis, in elk ogenblik beslis, hoe ik mijn
verleden zie. Ook als ik het zie als wat mij gijzelt en vast zet. Dat is een beslissing tot
slachtofferschap dat een zwaktebod is. Dat is mijn keus (vanuit de vrijheid) tot onvrijheid.
Mijn interpretatie bepaalt dan hoe het verleden mij bepaalt. Ik laat mij niet
determineren, ik determineer zelf. Op deze manier wil Nietzsche het determinisme
herdefiniëren:
“Determinisme: ikzelf ben het lot en ik bepaal het bestaan sinds eeuwigheid.”
De paradox: het principe van de causaliteit wordt het principe van de vrijheid. Ik
determineer, ik bepaal zelf de causale verbanden. Ik kies de causale verbanden uit! Ik
kies mijn bepalingen uit! En ik kies dan bij voorkeur niet de bepalingen die mij klein
houden, want dat komt neer op geestelijke kneveling en zelfmoord. Het principe van de
causaliteit is dus mijn principe – het bepaalt mij slechts volgens de verbanden die ik zelf
uitkies. De vrijheid bepaalt. Het is dus volgens Nietzsche ronduit belachelijk om met
het principe van oorzaak en gevolg in de hand, te beweren dat de vrijheid niet bestaat.
Dat is een belachelijke vergissing. De rampzalige vergissing van het historicisme.
De grote vergissing van het historicisme (en van de dogmatische wetenschap) is dat
de mens vereenzelvigd wordt met zijn beelden, dat wil zeggen: met de empirische
werkelijkheid, en dat terwijl ik feitelijk buiten die werkelijkheid val. Het historicisme
(met veel wetenschappers en door het wetenschappelijke denken geïnfecteerde
mensen) ziet het heden, die punt, als deel van een reeks van oorzaak en gevolg. Het
historicisme geeft zo een empirische opvatting van het ogenblik: het beschouwt de tijd
als een onomkeerbare serie van ogenblikken, waarbij elk ogenblik de causaal bepaalde
uitloper is van het moment dat er aan vooraf ging. Het historicisme ziet het heden dus
als deel van een duur. Met als gevolg dat ik geen eigen, afgezonderde innerlijkheid heb,
met als gevolg ook dat ik als heden slechts, conform de uitdrukking van Nietzsche,
“een resonerend passivum” ben. Naar het heden kan geen deel van de duur zijn, juist
omdat het heden niet duurt. Daarom: Ik val feitelijk buiten de empirische werkelijkheid
als een durende, causale reeks. Dat moeten we heel helder en duidelijk hebben, om een
dagelijkse inconsistentie te vermijden:
We slaan elkaar om de oren met termen als verantwoordelijkheid (waarmee we zeggen
dat we buiten oorzaak en gevolg staan) en tegelijk leggen we onszelf uit als een
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Vandaar het historicisme: het verstand legt het determinisme op. Maar tegelijk moet
ik vaststellen, dat aangezien de tijd een illusie is (het verleden bestaat niet!) de
opeenvolging in de tijd eveneens een illusie is. En dus de causale opvolging ook een
illusie is. Dus: als de opeenvolging een illusie is, dan is causaliteit een illusie, en dan
is er ook geen bepaling door de causaliteit. Anders gezegd: het principe van oorzaak
een gevolg is een ordeningsprincipe in de tijd als illusie, en dus als zodanig een illusie.
Maar misschien een belangrijke illusie, want een illusie die misschien bedoeld is om het
leven leefbaar te maken. Met andere woorden: de causaliteit heeft geen realiteitswaarde,
maar misschien wel degelijk een heel belangrijke pragmatische waarde.
Kortom, de bevrijding uit het determinisme is al gegeven met de loutere constatering
dat het verleden niet bestaat (dat de tijd niet bestaat). Maar, we zijn nog niet klaar. We
kunnen de bevrijding voortzetten met het volgende:
2. Ik zit slechts ‘vast’ aan het verleden voor zover het door het verstand wordt
beschreven. De causale ordening van het verleden is slechts de toepassing van een
regel van het verstand, en niet meer. Die toepassing van de verstandsregel is altijd
slechts een interpretatie van het verleden – een interpretatie van het algemene,
historische verleden, of van mijn persoonlijke verleden. Wat dus mijn verleden
volgens mij zou zijn, is slechts wat ik als het historische verleden of als mijn
verleden beschouw. Met andere woorden (en hier komt de bevrijding!): ik kan het
verleden anders interpreteren, vanuit een ander gezichtspunt beschouwen. En een
andere visie geeft een ander verleden. Op die wijze, zegt Nietzsche, kan ik kiezen
uit verschillende verledens, en uit al die verledens het verleden halen wat mij van
pas komt, het verleden naar voren halen dat aan mij dienstbaar wordt. Dus: juist het
principe van de causaliteit geeft mij alle vrijheid. Ik bepaal de causale verbanden.
Leg ik andere causale verbanden, dan krijg ik een andere interpretatie. Een
voorbeeld:
Ik leg verbanden die er volgens de wetenschap niet zijn: ik slik een placebo, een
neppil tegen hoge bloeddruk en ‘als gevolg’ daarvan wordt mijn bloeddruk lager . Ik
neem een oneindig verdund homeopathisch middel en mijn buikpijn verdwijnt. Ik
ga naar Jomanda en ik gooi vervolgens hup, mijn krukken weg. Alsof mijn geloof
in verbanden de verbanden doet gelden. En al leg ik verbanden die er volgens de
wetenschap zijn: ook dat zijn nog steeds ‘menselijke’ verbanden: ook het historicisme
en het determinisme leggen ‘toevallige’ verbanden (het hadden andere kunnen zijn).
Kortom: volgens Nietzsche is de causaliteit slechts een ordeningsprincipe en als zodanig
legt het mij niet vast. Want als zodanig is het een beheersingsprincipe. Nietzsche zou
zeggen dat de causaliteit niet in het teken staat van beheerst worden, maar van beheersen
door mij. De causaliteit staat zo in dienst van de vrijheid. Het principe onderwerpt mij
niet, het geeft mij macht. Het beheerst mij niet, ik heers er mee.
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Ik kan dus mijn verleden zo interpreteren dat het ten gunste van mij gaat werken. In
een heel specifieke, positieve en gunstige zin kan het dan mijn verleden worden. Mijn
verleden: ik neem het in bezit en buit het uit voor mijzelf. Ik maak het tot het verleden
waarvan ik kan zeggen: zo heb ik het gewild. Nog een keer: mijn verleden is nog slechts
interpretatie. Dat houdt per definitie in dat ik mijn interpretatie tot een andere kan
maken. En dat houdt ook in dat ik elk ogenblik beslis, in elk ogenblik beslis, hoe ik mijn
verleden zie. Ook als ik het zie als wat mij gijzelt en vast zet. Dat is een beslissing tot
slachtofferschap dat een zwaktebod is. Dat is mijn keus (vanuit de vrijheid) tot onvrijheid.
Mijn interpretatie bepaalt dan hoe het verleden mij bepaalt. Ik laat mij niet
determineren, ik determineer zelf. Op deze manier wil Nietzsche het determinisme
herdefiniëren:
“Determinisme: ikzelf ben het lot en ik bepaal het bestaan sinds eeuwigheid.”
De paradox: het principe van de causaliteit wordt het principe van de vrijheid. Ik
determineer, ik bepaal zelf de causale verbanden. Ik kies de causale verbanden uit! Ik
kies mijn bepalingen uit! En ik kies dan bij voorkeur niet de bepalingen die mij klein
houden, want dat komt neer op geestelijke kneveling en zelfmoord. Het principe van de
causaliteit is dus mijn principe – het bepaalt mij slechts volgens de verbanden die ik zelf
uitkies. De vrijheid bepaalt. Het is dus volgens Nietzsche ronduit belachelijk om met
het principe van oorzaak en gevolg in de hand, te beweren dat de vrijheid niet bestaat.
Dat is een belachelijke vergissing. De rampzalige vergissing van het historicisme.
De grote vergissing van het historicisme (en van de dogmatische wetenschap) is dat
de mens vereenzelvigd wordt met zijn beelden, dat wil zeggen: met de empirische
werkelijkheid, en dat terwijl ik feitelijk buiten die werkelijkheid val. Het historicisme
(met veel wetenschappers en door het wetenschappelijke denken geïnfecteerde
mensen) ziet het heden, die punt, als deel van een reeks van oorzaak en gevolg. Het
historicisme geeft zo een empirische opvatting van het ogenblik: het beschouwt de tijd
als een onomkeerbare serie van ogenblikken, waarbij elk ogenblik de causaal bepaalde
uitloper is van het moment dat er aan vooraf ging. Het historicisme ziet het heden dus
als deel van een duur. Met als gevolg dat ik geen eigen, afgezonderde innerlijkheid heb,
met als gevolg ook dat ik als heden slechts, conform de uitdrukking van Nietzsche,
“een resonerend passivum” ben. Naar het heden kan geen deel van de duur zijn, juist
omdat het heden niet duurt. Daarom: Ik val feitelijk buiten de empirische werkelijkheid
als een durende, causale reeks. Dat moeten we heel helder en duidelijk hebben, om een
dagelijkse inconsistentie te vermijden:
We slaan elkaar om de oren met termen als verantwoordelijkheid (waarmee we zeggen
dat we buiten oorzaak en gevolg staan) en tegelijk leggen we onszelf uit als een
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materieel bepaald ding, waarvan het ik in de hersenen is op te sporen. We doen dat
vanwege een vergaande besmetting door de empirische wetenschappen, wetenschappen
waarvan we de reikwijdte overschatten. Sterker nog: waarvan we de reikwijdte
verabsoluteren door het heden te includeren in het empirische.
Laat er dus (wat Nietzsche betreft) duidelijkheid zijn over dit: ik val buiten de
empirische werkelijkheid, precies als nu, als heden, als ogenblik. Ik ben zo als het ware,
zo zegt Nietzsche, “bovenhistorisch” en “onhistorisch”. Alles wat ik causaal beschrijf
zijn beelden – de causaliteit is ordening van beelden – van beelden die stuk voor stuk
ficties zijn waarvan de enige waarde of waardeloosheid is dat ze voor mij van positieve
of negatieve waarde zijn. Ik ben geen deel van de waarneembare werkelijkheid. Ik
val daarbuiten. Buiten een waarneembare werkelijkheid die trouwens een illusie is: er
namelijk niet is als de tijd er niet is, of: er slechts als heden is, als verbeelding door het
heden van het verleden en de toekomst, in het heden. En het zijn altijd mijn beelden.
De gehele empirische werkelijkheid is verbeeld, in het heden, in het nu – er gebeurde
nooit iets in het verleden, tenzij als toenmalig nu, er zal nooit iets in de toekomst
gebeuren, tenzij als toekomstig nu. Er is niets buiten het nu. En nogmaals, vanwege
het gewoontedenken in ons: hoe zou het nu een (causaal bepaalde) tijdreeks kunnen
bevatten als het nu niet duurt? Houd je vast aan het schema:
geboorte …………………………|………………………… dood
verleden
heden
toekomst

Wie dus gebukt gaat onder het verleden moet begrijpen dat hij gebukt gaat onder een
uitleg van het verleden. Dat inzicht kan een uitweg zijn uit het verleden als een last,
namelijk via een andere uitleg. Laten we in verband hiermee nog eens kijken naar de
vrouw met het vermeende incestverleden uit De Schopenhauer-kuur, waarover Philip
zei:
“Zij is een van die mensen die niet in staat zijn om in het heden te leven, omdat ze zo
zwaar belast zijn door het verleden. Ze is een zinkend schip. Ze zal vergaan.”

haar verleden, dan gaat zij, hoe vervelend ook, toch gebukt onder een beeld van haar
verleden. En zij neigt er misschien toe zichzelf te identificeren met haar beelden,
met haar bewustzijnsinhouden: zij zou haar beelden zijn. Tja, stelt Nietzsche, op die
manier “mummificeert” zij haar verleden – ze legt het voor de eeuwigheid vast. Maar
dat verleden ligt niet vast. Het is maar beeld. En zij is die beelden niet, ze heeft ze.
Vandaar, nogmaals, dat zij een houding kan en moet innemen tegenover de beelden.
Met andere woorden: het verleden is eigenlijk altijd al van mij, voor zover het altijd als
dit of dat verleden, als zus of zo opgevat, beschouwd kan worden en op een of andere
manier ook altijd beschouwd wordt door mij. Het is altijd al van mij, ook als ik het
slechts negatief opvat als mij belemmerend. Juist dan zou het een bevrijding kunnen
zijn te begrijpen dat een opvatting maar een opvatting is. Heel relatief dus, en daarom te
vervangen door een andere opvatting.
Verlossing
Het advies en de boodschap van Nietzsche is dus: laat het verleden niet bepalend zijn!
Bepaal zelf het verleden! Dat is de betekenis van alle ‘er was’ herscheppen in ‘zo heb ik
het gewild.” Conform zijn uitspraak:
“De mensen uit het verleden te verlossen en alle ‘het was’ te herscheppen in een ‘zo heb
ik het gewild!’ - dat zou voor mij pas verlossing mogen heten naar mijn idee.”
Laat het verleden niet bepalend zijn, dat is je verlossing. Het verleden ligt, juist als
beeld of opvatting, niet vast, en daarom kun je het verleden dienstbaar aan jezelf
maken. Dat is “geschiedenis ten behoeve van het leven beoefenen”. Dat is je verlossing.
En het dringende advies van Nietzsche is om ook je slechte verleden, je slechte jaren,
juist je slechte jaren, dienstbaar aan jezelf te maken. Want, zo zegt Nietzsche: “wat
mij niet ombrengt maakt mij sterker.” Ik moet dus de duivel van het verleden tot de
grondslag maken voor mijn engel nu. Juist in het heden kan ik dat verleden dienstbaar
maken. Juist in het heden als vrijhaven. Dat is, om Eckhart Tolle te parafraseren, “de
kracht van het nu”. Ik herhaal Nietzsche in zijn omkering van het determinisme tot
vrijheid:
“Determinisme: ikzelf ben het lot en ik bepaal het bestaan sinds eeuwigheid.”

De vrouw gaat gebukt onder een interpretatie van haar verleden, haar aangepraat, zo
blijkt in het boek, door haar therapeut. De vermeende incest heeft dus niet echt plaats
gevonden: het gaat hier om een beeld van het verleden als zijnde hier pure verbeelding.
Maar al zou de incest een feit zijn geweest, dan nog wordt de vrouw elk ogenblik
gevraagd hoe zij met dit ‘gegeven’, met dit beeld, zal omgaan: zij is verplicht een
houding tegenover dit ‘gegeven’ in te nemen. En al zou de incest echt gebeurd zijn, dan
nog gaat het om haar interpretatie, dus om haar beeld. Als zij dus gebukt gaat onder
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Nietzsches filosofie is de uitnodiging om “je eigen particuliere noodzakelijkheid
te zijn”. Zijn filosofie is de uitnodiging om te beslissen. En bedenk: er is geen
beslissingsvrijheid zonder dat je iets hebt om over te beslissen. En dat ‘iets’ is je
verleden: het maakt kiezen mogelijk. Het historicisme moet dus veranderen in zijn
tegendeel: een historisch bewustzijn dat ik mag of moet hebben voor zover het in
dienst staat van mijn handelen nu. Voor zover het dus niet als een belemmerende,
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materieel bepaald ding, waarvan het ik in de hersenen is op te sporen. We doen dat
vanwege een vergaande besmetting door de empirische wetenschappen, wetenschappen
waarvan we de reikwijdte overschatten. Sterker nog: waarvan we de reikwijdte
verabsoluteren door het heden te includeren in het empirische.
Laat er dus (wat Nietzsche betreft) duidelijkheid zijn over dit: ik val buiten de
empirische werkelijkheid, precies als nu, als heden, als ogenblik. Ik ben zo als het ware,
zo zegt Nietzsche, “bovenhistorisch” en “onhistorisch”. Alles wat ik causaal beschrijf
zijn beelden – de causaliteit is ordening van beelden – van beelden die stuk voor stuk
ficties zijn waarvan de enige waarde of waardeloosheid is dat ze voor mij van positieve
of negatieve waarde zijn. Ik ben geen deel van de waarneembare werkelijkheid. Ik
val daarbuiten. Buiten een waarneembare werkelijkheid die trouwens een illusie is: er
namelijk niet is als de tijd er niet is, of: er slechts als heden is, als verbeelding door het
heden van het verleden en de toekomst, in het heden. En het zijn altijd mijn beelden.
De gehele empirische werkelijkheid is verbeeld, in het heden, in het nu – er gebeurde
nooit iets in het verleden, tenzij als toenmalig nu, er zal nooit iets in de toekomst
gebeuren, tenzij als toekomstig nu. Er is niets buiten het nu. En nogmaals, vanwege
het gewoontedenken in ons: hoe zou het nu een (causaal bepaalde) tijdreeks kunnen
bevatten als het nu niet duurt? Houd je vast aan het schema:
geboorte …………………………|………………………… dood
verleden
heden
toekomst

Wie dus gebukt gaat onder het verleden moet begrijpen dat hij gebukt gaat onder een
uitleg van het verleden. Dat inzicht kan een uitweg zijn uit het verleden als een last,
namelijk via een andere uitleg. Laten we in verband hiermee nog eens kijken naar de
vrouw met het vermeende incestverleden uit De Schopenhauer-kuur, waarover Philip
zei:
“Zij is een van die mensen die niet in staat zijn om in het heden te leven, omdat ze zo
zwaar belast zijn door het verleden. Ze is een zinkend schip. Ze zal vergaan.”

haar verleden, dan gaat zij, hoe vervelend ook, toch gebukt onder een beeld van haar
verleden. En zij neigt er misschien toe zichzelf te identificeren met haar beelden,
met haar bewustzijnsinhouden: zij zou haar beelden zijn. Tja, stelt Nietzsche, op die
manier “mummificeert” zij haar verleden – ze legt het voor de eeuwigheid vast. Maar
dat verleden ligt niet vast. Het is maar beeld. En zij is die beelden niet, ze heeft ze.
Vandaar, nogmaals, dat zij een houding kan en moet innemen tegenover de beelden.
Met andere woorden: het verleden is eigenlijk altijd al van mij, voor zover het altijd als
dit of dat verleden, als zus of zo opgevat, beschouwd kan worden en op een of andere
manier ook altijd beschouwd wordt door mij. Het is altijd al van mij, ook als ik het
slechts negatief opvat als mij belemmerend. Juist dan zou het een bevrijding kunnen
zijn te begrijpen dat een opvatting maar een opvatting is. Heel relatief dus, en daarom te
vervangen door een andere opvatting.
Verlossing
Het advies en de boodschap van Nietzsche is dus: laat het verleden niet bepalend zijn!
Bepaal zelf het verleden! Dat is de betekenis van alle ‘er was’ herscheppen in ‘zo heb ik
het gewild.” Conform zijn uitspraak:
“De mensen uit het verleden te verlossen en alle ‘het was’ te herscheppen in een ‘zo heb
ik het gewild!’ - dat zou voor mij pas verlossing mogen heten naar mijn idee.”
Laat het verleden niet bepalend zijn, dat is je verlossing. Het verleden ligt, juist als
beeld of opvatting, niet vast, en daarom kun je het verleden dienstbaar aan jezelf
maken. Dat is “geschiedenis ten behoeve van het leven beoefenen”. Dat is je verlossing.
En het dringende advies van Nietzsche is om ook je slechte verleden, je slechte jaren,
juist je slechte jaren, dienstbaar aan jezelf te maken. Want, zo zegt Nietzsche: “wat
mij niet ombrengt maakt mij sterker.” Ik moet dus de duivel van het verleden tot de
grondslag maken voor mijn engel nu. Juist in het heden kan ik dat verleden dienstbaar
maken. Juist in het heden als vrijhaven. Dat is, om Eckhart Tolle te parafraseren, “de
kracht van het nu”. Ik herhaal Nietzsche in zijn omkering van het determinisme tot
vrijheid:
“Determinisme: ikzelf ben het lot en ik bepaal het bestaan sinds eeuwigheid.”

De vrouw gaat gebukt onder een interpretatie van haar verleden, haar aangepraat, zo
blijkt in het boek, door haar therapeut. De vermeende incest heeft dus niet echt plaats
gevonden: het gaat hier om een beeld van het verleden als zijnde hier pure verbeelding.
Maar al zou de incest een feit zijn geweest, dan nog wordt de vrouw elk ogenblik
gevraagd hoe zij met dit ‘gegeven’, met dit beeld, zal omgaan: zij is verplicht een
houding tegenover dit ‘gegeven’ in te nemen. En al zou de incest echt gebeurd zijn, dan
nog gaat het om haar interpretatie, dus om haar beeld. Als zij dus gebukt gaat onder
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Nietzsches filosofie is de uitnodiging om “je eigen particuliere noodzakelijkheid
te zijn”. Zijn filosofie is de uitnodiging om te beslissen. En bedenk: er is geen
beslissingsvrijheid zonder dat je iets hebt om over te beslissen. En dat ‘iets’ is je
verleden: het maakt kiezen mogelijk. Het historicisme moet dus veranderen in zijn
tegendeel: een historisch bewustzijn dat ik mag of moet hebben voor zover het in
dienst staat van mijn handelen nu. Voor zover het dus niet als een belemmerende,
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mij determinerende factor wordt gezien. Ik moet mijn verleden ondergeschikt maken
aan mijn beslissen nu, ondergeschikt in de zin van dienstbaar. In Oneigentijdse
beschouwingen:
“Slechts op grond van de hoogste kracht van het heden mag u het verleden
interpreteren.”
Nietzsches filosofie is de uitnodiging om te beslissen. Op basis van het verleden
volgens mijn interpretatie, met het oog op mijn toekomst zoals ik die wil
verwerkelijken. Want in het ogenblik kijk ik, al terugkijkend, vooruit. Dat kan en moet
juist daar, omdat het ogenblik het tussen is van verleden en toekomst, het punt dus
waar beide tezamen komen. Volgens Nietzsche is het ogenblik zo de poort met twee
aan elkaar tegengestelde vergezichten. In Aldus sprak Zarathustra zegt Zarathustra:
‘Zie de poort dwerg! – zij heeft twee gezichten. Twee wegen komen hier tezamen: die
wegen liep niemand nog ten einde. Deze lange weg terug: die duurt een eeuwigheid. En
die lange weg rechtuit – dat is een andere eeuwigheid. Zij spreken elkander tegen, deze
wegen; zij stoten elkaar recht voor het hoofd: en hier bij deze wegpoort is het, dat zij
elkander raken. De naam van de poort staat er boven geschreven: ‘ogenblik’.’

In het heden beslis ik: worden wie je wilt zijn door alle ‘het was’ te herscheppen
‘in zo heb ik het gewild’ is het verleden naar je hand zetten, om te groeien naar een
zelfstandig mens. Het is kiezen voor het leven. Het is volmondig en vreugdevol
bejahen van het leven: ja zeggen tegen het leven. Aristocratisch ja zeggen: leven
volgens je eigen waarden. Affirmeren van het heden is voor Nietzsche affirmeren
van het hele bestaan, en wel omdat in elk heden alle momenten van verleden en
toekomst als het ware samenkomen en terugkeren. Het heden is een geconcentreerde
tijdservaring. In het heden kan een mens meer worden dan hij is: hij kan zichzelf
overstijgen door zijn eigen wetten te stellen en zijn eigen wereld te creëren. Die
opdracht aanvaarden is voor Nietzsche een plicht en een vreugde:
‘Want slechts één waarachtig Ja! uit jouw mond – en het zo diep aangeklaagde leven
zal vrij zijn.’
En: “dat zou naar mijn idee pas verlossing zijn.” Er voor gaan. Waarvoor? Voor het
leven! Dat is verlossing naar Nietzsches idee.

Het citaat leg ik uit met behulp van het eerder gebruikte schema:
geboorte …………………………|………………………… dood
verleden
heden
toekomst

…………………...… |  …………………………
verleden
ogenblik
toekomst
				
poort

Zie de pijlen: twee wegen die elkaar tegenspreken, die elkaar recht voor het hoofd
stoten – en die tezamen komen in het heden. Dat is het ogenblik, de poort. De
lange weg terug duurt een eeuwigheid, dat wil zeggen: de tijd terug, het verleden,
is oneindig, eindigt nergens. De lange weg rechtuit duurt een eeuwigheid, dat wil
zeggen: de weg vooruit, de toekomst, eindigt nergens.

16 - Haptonomisch Contact - 23e

jaargang

-

nummer

1-

maart

2012

17 - Haptonomisch Contact - 23e

jaargang

-

nummer

1-

maart

2012

mij determinerende factor wordt gezien. Ik moet mijn verleden ondergeschikt maken
aan mijn beslissen nu, ondergeschikt in de zin van dienstbaar. In Oneigentijdse
beschouwingen:
“Slechts op grond van de hoogste kracht van het heden mag u het verleden
interpreteren.”
Nietzsches filosofie is de uitnodiging om te beslissen. Op basis van het verleden
volgens mijn interpretatie, met het oog op mijn toekomst zoals ik die wil
verwerkelijken. Want in het ogenblik kijk ik, al terugkijkend, vooruit. Dat kan en moet
juist daar, omdat het ogenblik het tussen is van verleden en toekomst, het punt dus
waar beide tezamen komen. Volgens Nietzsche is het ogenblik zo de poort met twee
aan elkaar tegengestelde vergezichten. In Aldus sprak Zarathustra zegt Zarathustra:
‘Zie de poort dwerg! – zij heeft twee gezichten. Twee wegen komen hier tezamen: die
wegen liep niemand nog ten einde. Deze lange weg terug: die duurt een eeuwigheid. En
die lange weg rechtuit – dat is een andere eeuwigheid. Zij spreken elkander tegen, deze
wegen; zij stoten elkaar recht voor het hoofd: en hier bij deze wegpoort is het, dat zij
elkander raken. De naam van de poort staat er boven geschreven: ‘ogenblik’.’

In het heden beslis ik: worden wie je wilt zijn door alle ‘het was’ te herscheppen
‘in zo heb ik het gewild’ is het verleden naar je hand zetten, om te groeien naar een
zelfstandig mens. Het is kiezen voor het leven. Het is volmondig en vreugdevol
bejahen van het leven: ja zeggen tegen het leven. Aristocratisch ja zeggen: leven
volgens je eigen waarden. Affirmeren van het heden is voor Nietzsche affirmeren
van het hele bestaan, en wel omdat in elk heden alle momenten van verleden en
toekomst als het ware samenkomen en terugkeren. Het heden is een geconcentreerde
tijdservaring. In het heden kan een mens meer worden dan hij is: hij kan zichzelf
overstijgen door zijn eigen wetten te stellen en zijn eigen wereld te creëren. Die
opdracht aanvaarden is voor Nietzsche een plicht en een vreugde:
‘Want slechts één waarachtig Ja! uit jouw mond – en het zo diep aangeklaagde leven
zal vrij zijn.’
En: “dat zou naar mijn idee pas verlossing zijn.” Er voor gaan. Waarvoor? Voor het
leven! Dat is verlossing naar Nietzsches idee.

Het citaat leg ik uit met behulp van het eerder gebruikte schema:
geboorte …………………………|………………………… dood
verleden
heden
toekomst

…………………...… |  …………………………
verleden
ogenblik
toekomst
				
poort

Zie de pijlen: twee wegen die elkaar tegenspreken, die elkaar recht voor het hoofd
stoten – en die tezamen komen in het heden. Dat is het ogenblik, de poort. De
lange weg terug duurt een eeuwigheid, dat wil zeggen: de tijd terug, het verleden,
is oneindig, eindigt nergens. De lange weg rechtuit duurt een eeuwigheid, dat wil
zeggen: de weg vooruit, de toekomst, eindigt nergens.
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Reactie op
Grondslagen haptonomie, een groeidocument
Jan Keij
Sinds een paar jaar schrijf ik met regelmaat een artikel voor HC over de
grondslagen van de haptonomie. Ik duid daarin op een menselijke ervaring die ten
grondslag ligt aan alle intermenselijke relaties: de asymmetrische ervaring van
betrokkenheid. Heel eenvoudig gezegd: als ik een ander mens ontmoet ervaar ik
allereerst een verbondenheid met die ander, een verbondenheid die mij wijst op
mijn verantwoordelijkheid voor die ander. Wellicht heeft die ander zo’n ervaring ten
opzichte van mij, maar waar het om gaat is, dat ik, vastzittend aan mijn ik, allereerst
mijn verantwoordelijkheid voor die ander ervaar. Allereerst: ik kan mij voorstellen
dat dit voor die ander ook geldt naar mij toe, maar dat ervaar ik niet, louter vanwege
het feit dat die anderen voor mij altijd als anderen ervaren worden (ik kan mij ze
voorstellen als ook ‘ik’, maar nooit ervaren als ‘ik’).
Het is deze ervaring van asymmetrie die voorkómt dat verantwoordelijkheid tot de
wederkerigheid van handjeklap, koehandel, gelijk oversteken, is te herleiden. Nee,
de asymmetrie (mijn verantwoordelijkheid voor de ander, zonder onmiddellijke
omkering) is de basis van elke intermenselijke relatie (en van een humane
samenleving), en dus ook die van de haptonomische relatie. Ik zou zeggen: ga uw
eigen ervaring maar na: zodra u in de buurt van een medemens komt, bent u al
‘automatisch’ georiënteerd op die ander. Zoals Nietzsche mooi en helder formuleert:
“Oog in oog met iedere enkeling houden wij met honderd dingen rekening.”
Mijn voorstel is daarom om als grondslag te formuleren:

Deze aanvulling kan dus een verbetering in de zin van een verdieping zijn. Zonder dat
dit al het gezegde van Frans Veldman en/of het groeidocument aan-tast. Integendeel,
grondvest en verzekert van betrokkenheid.
Als we de nummering van het groeidocument volgen dan is de raakbaarheid punt
0. Dit heet ‘punt 0’ (bij Levinas ‘point zéro’), omdat het ligt op een niveau vóór het
bewustzijn.
0. De asymmetrische raakbaarheid, betrokkenheid op de ander, is de basis van alle
menswaardige intermenselijke relaties, dus ook van de haptonomische relatie.

het grondbeginsel van menselijke relaties is de asymmetrie: mijn ervaring van
betrokkenheid op de ander, in de zin van verantwoordelijkheid voor de ander.
Deze asymmetrie in betrokkenheid gaat vooraf aan de hapsis. Dat wil zeggen:
deze asymmetrische gevoeligheid of raakbaarheid wordt vervolgens tot een
gevoelsbewustzijn, en haakt daarmee aan de hapsis. De volgorde is dus: raakbaarheid,
hapsis. Of, in de taal van de haptonomie: het is deze oertast die voorafgaat aan de
hapsis. Als zodanig is de oertast de grondslag voor al het haptonomische handelen
volgens het P.T.P. principe.
Dit is een schitterende, humane basis, die mij allereerst doet vragen: “wat kan ik voor
jou doen?”, zonder daarbij meteen de toevoeging: “en wat kun jij voor mij doen”.
Wellicht is dit zo niet te vinden bij Frans Veldman, maar de tijd staat niet stil, en ook
wetenschap is een dynamisch gegeven, dat groeit met de mens en zijn tijd.
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Reactie op
Grondslagen haptonomie, een groeidocument
Jan Keij
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Dit is een schitterende, humane basis, die mij allereerst doet vragen: “wat kan ik voor
jou doen?”, zonder daarbij meteen de toevoeging: “en wat kun jij voor mij doen”.
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18 - Haptonomisch Contact - 23e

jaargang

-

nummer

1-

maart

2012

19 - Haptonomisch Contact - 23e

jaargang

-

nummer

1-

maart

2012

Uit de Praktijk
Haptotherapie en pedagogische begeleiding
Ammelie van Beurden
Haptotherapeut, Pedagoge MEd
‘Twee geloven op een kussen’ in het werken met kinderen
In mijn praktijk werk ik als haptotherapeut met volwassenen en met kinderen. Van
oorsprong ben ik pedagoge. In de eenmalige sessie met Sanne en haar angst kwamen
beide disciplines tot mijn plezier naar voren.
Haptotherapie en pedagogische begeleiding hebben een gezamenlijke kern: de persoon
staat centraal. Vanuit die gezamenlijke kern hebben beide disciplines een eigen
werkwijze met eigen kennis, wat elkaar zo mooi kan aanvullen. Als haptotherapeut
blijf ik dicht bij het kind, en ligt het accent op de gevoelsbelevingen en op de affectieve
bevestiging daarvan: ‘je bent goed zoals je bent’. Daarbij kijk en werk ik vanuit de
haptonomische fenomenen. Hoe zit het kind in zijn lijf/velletje, is er basispresentie,
hoeveel ruimte heeft het, hoe begrensd of onbegrensd is het nog, hoe gaat het om met
afstand en nabijheid en wat is hierin nodig, heeft het uitnodiging of juist sturing nodig,
hoe is de verbinding met zijn of haar ouders?
Als pedagoge kijk ik juist naar de motorische, sociaal-emotionele en cognitieve
ontwikkeling en koppel deze aan de kalenderleeftijd. Ik kijk naar ontbrekende
vaardigheden en naar de mogelijkheden van dit kind binnen het gezin, ik verwoord wat
minder gaat en bespreek wat ik denk dat nodig is op die gebieden.
Werken met jonge kinderen is leuk en dankbaar, maar ook anders dan werken met
volwassenen. Een chronologische opbouw in de sessie niet altijd mogelijk en de
aandachtsspanne van jonge kinderen is vaak kort. Ze zijn nog niet reflectief bezig met
het thema waarvoor ze zijn aangemeld. In die zin moet ik voor hen denken. Het vraagt
werken en schakelen op drie niveaus: 1) op kindniveau: de gehele sessie speel ik op
niveau van het kind. 2) op metaniveau: tijdens dit samen spelen observeer ik vanuit
helikopterview om de benodigde therapeutische interventies in te kunnen voegen. 3) op
ouder en/of gezinsniveau: tussendoor schakel ik naar de ouder om deze te betrekken of
het spelen te vertalen naar het therapiedoel waar de ouder ook mee aan de slag kan.
Onderstaand heb ik een deel van de behandelsessie met Sanne beschreven waarin
bovenstaande verweven zit. Een sessie waarin Sanne, ik en moeder hebben genoten.
Sanne (6 jaar) is aangemeld met grote angst voor prikken en voor de tandarts. ‘Het dak
gaat er af’ als ze een prik moet hebben, en er is niks wat haar op dat moment tot bedaren
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kan brengen. Voor andere situaties is ze niet zo bang. Er lijkt sprake van een geïsoleerde
angst.
Sanne komt samen met haar moeder. Haar moeder blijft er bij. Dat doe ik meestal
met jonge kinderen. Sanne heeft haar barbiepop bij zich waarvan de benen tot
mijn verbazing bij elkaar zijn gebonden met een touwtje. Het blijkt een goed
aanknopingspunt. Ik steek in bij Sanne en ze verteld dat de benen van de barbiepop zijn
vastgebonden zodat ‘ze niet weg kan rennen bij de prik’, want dat is wat Sanne zelf wel
doet (met mama er achter aan).
Ze kan goed verwoorden waar ze bang voor is: specifiek voor de naald en voor de boor.
Ze kijkt dan naar hoe de naald er aankomt en ze voelt dat de boor in haar mond zeer
gaat doen. Zo kletsende (opbouw van vertrouwen, contact toename, informatie) met
Sanne over de prik, haar angst (gevoelens) en wat ze dan wel en niet doet (gedrag), merk
ik dat er een vaardigheid bij haar lijkt te ontbreken: ze lijkt ze het concept ‘dapper’
nog niet te kennen. Dit concept (vaardigheid/gedrag, gevoel en kennis samen) heb je
wel nodig om je angst in beheer te kunnen nemen. Moeder beaamt dat ze het woord
dapper nauwelijks gebruiken. Wanneer Sanne bang is, blijft ze dan ook letterlijk in haar
angst steken. Ze heeft geen ander reactierepertoire dan wegrennen in haar angst. Op
haar gezicht is goed te lezen hoe ze de prik verafschuwt maar ook haar plezier na het
wegrennen.
Sanne vertelt vrij wanneer ik haar wat vraag en kijkt daarnaast nieuwsgierig en
onderzoekend rond. Aan haar lijfje is te zien dat ze op onderzoek wil, ze reikt al uit naar
wat er nog meer is in mijn praktijk. Terwijl ze rondscharrelt, op wat materialen die er
liggen zoals de tol en de wiebelplank, zie ik voldoende basispresentie en motorische
vaardigheden bij haar. Ik werk met haar vanuit de VAT principes van de pedagogiek:
Volgen, Aansluiten, Toevoegen. Ik volg haar beweging/spel/gevoel, ik sluit hier bij aan,
doe een greep in mijn eigen creativiteit en voeg nu steeds het thema ‘angst voor prikken’
in, op zowel haptotherapeutische als pedagogische wijze. Door haar angst te bevestigen
(je mag bang zijn), haar angst samen te onderzoeken en het nieuwe concept ‘dapper
zijn’ op allerlei manieren te oefenen.
Samen bespreken Sanne en ik wat dan ‘dapper zijn’ is. We komen uit op: ‘bang mogen
zijn voor iets … en besluiten het toch te gaan doen’. Maar hoe doe je dat dan? Ik geef
mama een seintje en die gaat nu ook hardop meedenken. Zij blijft steeds betrokken
bij wat er gebeurt. Zij moet Sanne immers later helpen. We bedenken gedrieën wat je
bijvoorbeeld ook kunt doen als je schrikt of bang wordt bij de dokter of de tandarts in
plaats van weg te rennen:
1) Voelen dat je bang mag zijn en besluiten het toch te gaan doen.
2) Naar iets anders kijken i.p.v. naar de naald (gedragsmatige vaardigheden)
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Uit de Praktijk
Haptotherapie en pedagogische begeleiding
Ammelie van Beurden
Haptotherapeut, Pedagoge MEd
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(je mag bang zijn), haar angst samen te onderzoeken en het nieuwe concept ‘dapper
zijn’ op allerlei manieren te oefenen.
Samen bespreken Sanne en ik wat dan ‘dapper zijn’ is. We komen uit op: ‘bang mogen
zijn voor iets … en besluiten het toch te gaan doen’. Maar hoe doe je dat dan? Ik geef
mama een seintje en die gaat nu ook hardop meedenken. Zij blijft steeds betrokken
bij wat er gebeurt. Zij moet Sanne immers later helpen. We bedenken gedrieën wat je
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3) ‘Je fietsband een paar keer leegblazen’ (flink uitblazen en rustig worden)
4) Stop zeggen met je hand of je mond als het teveel voor je wordt.
Nu moet er natuurlijk ervaren worden hoe ze zich voelt als ze bang is en hoe je dan
dapper kunt zijn. Steeds bevestig ik haar dat ze bang mag zijn. Ik geef haar de ruimte
om te kunnen gaan kiezen voor het nieuwe concept.
Sanne en de barbiepop gaan eerst samen ontdekken wat bang zijn en schrikken in je lijf
doet. Kan je dat ook uitbeelden? Ze trekt haar 6 jarige lijfje strak samen.
Met een lang gekleurd trekelastiek zoeken we samen het gevoel van angst en spanning
op en ik oefen met haar daarbij de vaardigheden die we bedacht hebben. Ook ervaart ze
hoe het helpt ‘als je goed op je eigen pootjes gaat staan’.
Mamma leeft bij deze oefening aan de zijkant mee, ze moedigt aan, is trots en geeft op
juiste momenten Sanne de ruimte.
We staan tegenover elkaar. Sanne gaat trekken aan de ene kant van het elastiek, ik aan
de andere, en dan kunnen we het, op afspraak, ook nog laten schieten.
Dat idee is op zich al spannend. Ze heeft er zin in, ik zie een opgewonden lach op haar
gezicht en wat spanning in haar lijfje. Het is nog leuk spannend. We voeren de spanning
op. Steeds gaat Sanne bij het strakker worden van het elastiek in haar lijfje voelen en
met haar handen aangeven hoe groot haar angst is, of hoe groot haar schrik is wanneer
ik het elastiek heb laten schieten. Ik let goed op haar gezicht en lijfje of ze nog een stap
verder durft te gaan of het elastiek nog strakker mag om het dan te laten schieten. Ik
voel in mijn eigen lijf mee of we al bij haar breekpunt qua angst zijn of dat het nog leuk
spannend voor haar is. Blijft ze nog op haar eigen beentjes staan, in haar eigen kracht
of zie ik dat ze het alleen uit opdracht gaat doen? Wordt ze wankel op haar benen?
Kan ze echt gaan voelen wanneer ze het eng vindt worden en dan haar nieuw bedachte
vaardigheden gaan oefenen?
Aan Sanne’s wangen kun je mooi zien hoe ze het beleeft: als het eng wordt worden
ze steeds dunner, strakker, haar mond gaat richting streepje en haar ogen worden wat
groter. Ze voelt haar buikje strak trekken. Aan haar bewegelijke schoudertjes zie je hoe
ze zich ontlaadt, hoe ze zich wat strakker maar met de borst vooruit herpakt en hoe ze
trots omhoog steken als ze zichzelf heeft overwonnen. Haar wangen glimmen dan bijna
en haar huid wordt zacht. Je zou haar zo willen knuffelen. Sanne gaat ook voelen wat
er in haar lijfje gebeurt als ze ‘haar fietsband leegblaast’. Ze voelt dat haar angst dan
kleiner wordt, dat ze ‘dapper’ durft te zijn, en ook dat ze steeds meer spanning aan kan
zonder weg te rennen.
De vaardigheid stop te mogen zeggen geeft haar haar eigen macht, en geeft haar
hersteltijd en ruimte om opnieuw de spannende situatie aan te gaan als zij zich weer
dapper genoeg voelt. Hoewel zij alleen beslist, doen we dit toch samen. Ik luister
immers naar haar.
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Daarnaast spelen we ook de angst na die ze heeft ervaren (die moet immers een plek
krijgen) en rennen hard gillend achter elkaar aan zoals Sanne gewend is in zo’n situatie
te doen. Met een nepspuit geef ik als de dokter Sanne steeds prikjes waarbij ik best
pittig duw en zij het dapperheidconcept uitprobeert. Wanneer ze opeens geïnteresseerd
raakt in mijn hoog-laag behandelbank schakel ik, en toveren we deze samen om
tot een tandartsstoel, mijn theedoek dient opeens als spuuglapje. Je ziet aan haar
geconcentreerde gezichtsuitdrukking hoe hard ze aan het werk is op de spannende
momenten maar ook hoe ze merkt dat ze door ‘dapper te zijn’ meer aankan dan ze
dacht.
Ik zoek als pedagoge enkele ondersteunende attributen: een dapperheidsteentje en de
Barbie. Waar de naald en het geluid van de boor de trigger voor paniek zijn, kunnen
deze attributen haar helpers zijn bij het gevoel van ‘dapper’.
Tijdens al dit speels beleven van haar angst en oefenen zie ik dat Sanne de nieuwe
vaardigheden van angstregulatie in haar lijf gaat automatiseren. Door herhaling kan
de oude, angstige gevoelslading er wat af gaan. Sanne en ik genieten van deze sessie
waarin we veel lol hebben. Het blijkt namelijk heel leuk om dapper te kunnen zijn, daar
kan je trots op zijn. Moeder ziet haar dochter groeien in haar ontwikkeling.
Met moeder bespreek ik later telefonisch wat de paniek van haar dochter op zo’n
moment met haar doet. Het blijkt moeder te raken in haar eigen oude pijn, zij heeft
vroeger het gevoel van paniek te goed gekend. Deze paniek wil zij Sanne nu besparen
maar ze geeft haar daardoor onbedoeld de ruimte om ‘ten volle in de angst te kunnen
schieten, dit soms uit te buiten en de situatie niet aan te gaan’. Door in te zien dat
Sanne’s angst niet dezelfde is als háár oude angst kan ze Sanne in de toekomst beter
begeleiden en haar de stevigheid bieden ‘dat bang zijn mag, maar dat je dat kunt leren
beheren’. ‘Net als leren fietsen’, en dat snapte Sanne.
Sanne moet de komende jaren elke 2 maanden naar de tandarts. Is ze nu helemaal vrij
van angst? Nee, natuurlijk niet. De angst is wel minder en Sanne belde me na de eerste
keer trots op dat ze dapper was geweest. Moeder heeft met Sanne en de tandarts de
nieuwe vaardigheden besproken. De tandarts heeft ze op een groot vel geschreven en
hangt ze op als Sanne komt. Ze hebben nu gezamenlijke handvatten die Sanne helpen
haar angst in beheer te nemen.
Lopen al mijn behandelingen zo? Nee, dit had zeker te maken met Sanne zelf en
met haar ouders. Sanne heeft genoeg basispresentie mee gekregen, eigenheid mogen
ontwikkelen en een goede motorische, cognitieve en sociaal- emotionele ontwikkeling
waardoor ze dit nieuwe concept kon ontvangen, aangaan en implementeren.
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3) ‘Je fietsband een paar keer leegblazen’ (flink uitblazen en rustig worden)
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Sanne en de barbiepop gaan eerst samen ontdekken wat bang zijn en schrikken in je lijf
doet. Kan je dat ook uitbeelden? Ze trekt haar 6 jarige lijfje strak samen.
Met een lang gekleurd trekelastiek zoeken we samen het gevoel van angst en spanning
op en ik oefen met haar daarbij de vaardigheden die we bedacht hebben. Ook ervaart ze
hoe het helpt ‘als je goed op je eigen pootjes gaat staan’.
Mamma leeft bij deze oefening aan de zijkant mee, ze moedigt aan, is trots en geeft op
juiste momenten Sanne de ruimte.
We staan tegenover elkaar. Sanne gaat trekken aan de ene kant van het elastiek, ik aan
de andere, en dan kunnen we het, op afspraak, ook nog laten schieten.
Dat idee is op zich al spannend. Ze heeft er zin in, ik zie een opgewonden lach op haar
gezicht en wat spanning in haar lijfje. Het is nog leuk spannend. We voeren de spanning
op. Steeds gaat Sanne bij het strakker worden van het elastiek in haar lijfje voelen en
met haar handen aangeven hoe groot haar angst is, of hoe groot haar schrik is wanneer
ik het elastiek heb laten schieten. Ik let goed op haar gezicht en lijfje of ze nog een stap
verder durft te gaan of het elastiek nog strakker mag om het dan te laten schieten. Ik
voel in mijn eigen lijf mee of we al bij haar breekpunt qua angst zijn of dat het nog leuk
spannend voor haar is. Blijft ze nog op haar eigen beentjes staan, in haar eigen kracht
of zie ik dat ze het alleen uit opdracht gaat doen? Wordt ze wankel op haar benen?
Kan ze echt gaan voelen wanneer ze het eng vindt worden en dan haar nieuw bedachte
vaardigheden gaan oefenen?
Aan Sanne’s wangen kun je mooi zien hoe ze het beleeft: als het eng wordt worden
ze steeds dunner, strakker, haar mond gaat richting streepje en haar ogen worden wat
groter. Ze voelt haar buikje strak trekken. Aan haar bewegelijke schoudertjes zie je hoe
ze zich ontlaadt, hoe ze zich wat strakker maar met de borst vooruit herpakt en hoe ze
trots omhoog steken als ze zichzelf heeft overwonnen. Haar wangen glimmen dan bijna
en haar huid wordt zacht. Je zou haar zo willen knuffelen. Sanne gaat ook voelen wat
er in haar lijfje gebeurt als ze ‘haar fietsband leegblaast’. Ze voelt dat haar angst dan
kleiner wordt, dat ze ‘dapper’ durft te zijn, en ook dat ze steeds meer spanning aan kan
zonder weg te rennen.
De vaardigheid stop te mogen zeggen geeft haar haar eigen macht, en geeft haar
hersteltijd en ruimte om opnieuw de spannende situatie aan te gaan als zij zich weer
dapper genoeg voelt. Hoewel zij alleen beslist, doen we dit toch samen. Ik luister
immers naar haar.
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Daarnaast spelen we ook de angst na die ze heeft ervaren (die moet immers een plek
krijgen) en rennen hard gillend achter elkaar aan zoals Sanne gewend is in zo’n situatie
te doen. Met een nepspuit geef ik als de dokter Sanne steeds prikjes waarbij ik best
pittig duw en zij het dapperheidconcept uitprobeert. Wanneer ze opeens geïnteresseerd
raakt in mijn hoog-laag behandelbank schakel ik, en toveren we deze samen om
tot een tandartsstoel, mijn theedoek dient opeens als spuuglapje. Je ziet aan haar
geconcentreerde gezichtsuitdrukking hoe hard ze aan het werk is op de spannende
momenten maar ook hoe ze merkt dat ze door ‘dapper te zijn’ meer aankan dan ze
dacht.
Ik zoek als pedagoge enkele ondersteunende attributen: een dapperheidsteentje en de
Barbie. Waar de naald en het geluid van de boor de trigger voor paniek zijn, kunnen
deze attributen haar helpers zijn bij het gevoel van ‘dapper’.
Tijdens al dit speels beleven van haar angst en oefenen zie ik dat Sanne de nieuwe
vaardigheden van angstregulatie in haar lijf gaat automatiseren. Door herhaling kan
de oude, angstige gevoelslading er wat af gaan. Sanne en ik genieten van deze sessie
waarin we veel lol hebben. Het blijkt namelijk heel leuk om dapper te kunnen zijn, daar
kan je trots op zijn. Moeder ziet haar dochter groeien in haar ontwikkeling.
Met moeder bespreek ik later telefonisch wat de paniek van haar dochter op zo’n
moment met haar doet. Het blijkt moeder te raken in haar eigen oude pijn, zij heeft
vroeger het gevoel van paniek te goed gekend. Deze paniek wil zij Sanne nu besparen
maar ze geeft haar daardoor onbedoeld de ruimte om ‘ten volle in de angst te kunnen
schieten, dit soms uit te buiten en de situatie niet aan te gaan’. Door in te zien dat
Sanne’s angst niet dezelfde is als háár oude angst kan ze Sanne in de toekomst beter
begeleiden en haar de stevigheid bieden ‘dat bang zijn mag, maar dat je dat kunt leren
beheren’. ‘Net als leren fietsen’, en dat snapte Sanne.
Sanne moet de komende jaren elke 2 maanden naar de tandarts. Is ze nu helemaal vrij
van angst? Nee, natuurlijk niet. De angst is wel minder en Sanne belde me na de eerste
keer trots op dat ze dapper was geweest. Moeder heeft met Sanne en de tandarts de
nieuwe vaardigheden besproken. De tandarts heeft ze op een groot vel geschreven en
hangt ze op als Sanne komt. Ze hebben nu gezamenlijke handvatten die Sanne helpen
haar angst in beheer te nemen.
Lopen al mijn behandelingen zo? Nee, dit had zeker te maken met Sanne zelf en
met haar ouders. Sanne heeft genoeg basispresentie mee gekregen, eigenheid mogen
ontwikkelen en een goede motorische, cognitieve en sociaal- emotionele ontwikkeling
waardoor ze dit nieuwe concept kon ontvangen, aangaan en implementeren.
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Kunst en haptonomie
Geen gevecht, wel kracht.
Anneke Kempkes-Verweij
Anneke Kempkes (kinderfysiotherapeut in ruste) is haptotherapeut en geeft ouder- en
kind begeleiding op haptonomische basis. Haar praktijk is gevestigd in Kudelstaart.
www.haptotherapie-kempkes.nl.

naar afspraken voor chemokuren, gif in je lijf gestopt krijgen, kapot gemaakt worden,
je ziek voelen, geopereerd worden, amputatie, bestralingen. Alles om de foute
cellen kapot te maken en uit het lichaam te verwijderen. En dat doe je. Dat onderga
je. Er is geen keus. Zeker niet wanneer je nog zo jong bent en verwachtingen hebt
van het leven met je dierbaren om je heen, je wensen, je ideeën, je plannen. Hoe is
het mogelijk dat mensen dit uithouden? Dat ze niet gillend, scheldend, tierend en
wanhopig rond rennen?

De trappen van de metro in Londen liggen vol met mensen. Als het luchtalarm
afgaat, omdat de Duitse vliegtuigen er aan komen, rennen mensen, iedere keer weer,
in die overvolle stad naar de dieper gelegen metro ingangen om een schuilplaats te
zoeken tegen de rondvliegende bomstukken en de instortende huizen en gebouwen.
Het naderende onheil afwachtend zonder dat ze er zelf iets aan kunnen doen. Er is
niet tegen te vechten. Het is een overval. Ze zitten, half opgericht, op de trappen
van de metro, liggen op de banken of op de grond in de schuilkelders. Een jonge
schilder/tekenaar voegt zich met zijn schetsboek erbij en begint te tekenen. Heel veel
impressies over deze gevluchte, schuilende mensen zet hij op papier.

Henri Moore, tekeningen in de gebombardeerde straten
en in de schuilplaatsen 1940-1941
Binnen een half jaar tijd krijgen drie mensen, die ons zeer dierbaar zijn, een ernstige
vorm van kanker. Te jong, te vroeg, te onverwachts. Ze kunnen er niets aan doen.
Hebben zelfs vrij gezond geleefd. Ze moeten dit naderende onheil afwachten zonder
dat ze er iets aan kunnen doen. Er is geen vechten tegen. Het is een overval. Hun
wereld verandert totaal. Van werken en zelf richting geven aan de dagelijkse indeling,
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Veldman is mede tot zijn wetenschappelijk onderzoekwerk gekomen door de vraag
die bij hem opkwam in en na de tweede wereldoorlog: hoe komt het dat de ene
mens onder de ellende van de oorlog inactief wordt en zijn levendigheid verliest en
de ander, die het zelfde meemaakt, dat niet zo heeft en blijft nadenken over hoe het
verder moet en daar plannen over maakt. Wat is dat in een mens? Ook vroeg hij zich
af: ‘Hoe komt een mens aan zijn vitale energie en aan zijn levenslust.’
Verbinding met andere mensen als waardevol ontdekken. Steun en begrip ervaren
van anderen. Je gedragen voelen. Je bedoeld voelen door iemand. Allemaal
onderdelen waaronder het naderen tot elkaar, het affectief voelen naar elkaar, het
open gaan en sluiten. Dit alles heeft Veldman ertoe aangezet zijn waarnemingen
in een wetenschappelijk kader te plaatsen. Over voelen en het gevoelsleven, dat
op de fenomenologie (filosofische stroming die zich richt op de beschrijving van
ervaringsverschijnselen) en op de ontologie (de leer van het zijn) geënt is.
Veldman zag zichzelf ook als beeldhouwer, letterlijk en figuurlijk als bouwer van een
denksysteem over het menselijk “zijn” in een totaliteit van rede, gevoel, en beleven.
Henri Moore maakte zijn hele leven beelden. Groot en buitenproportioneel. Van de
“reclining figure” maakte hij meerdere beelden. Het is een vrouw die ligt maar het
hoofd opgericht houdt. Hij liet zich inspireren door de mensen die hij in Londen op de
metro trappen zag liggen/zitten en die hij tekende.
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Hij bestudeerde de krachtige menselijke vormen en zag deze als bouwwerken. John
Hedgecoe schreef een boek over Henri Moore waarin deze zegt; ‘Bijna al mijn
beelden komen voort uit een organisch idee in mijn hoofd. In mijn gedachten heeft
het beeld een hoofd, een romp en ledematen en naar mate de vorm geleidelijk ontstaat
uit de eerste ruwe bewerkingen van een stuk steen of hout, krijgt die een uitgesproken
menselijke persoonlijkheid en karakter. En vanaf dat moment ontstaat er een
wisselwerking die een beroep doet op dezelfde soort gevoelens die je voor de
mensen in het echte leven koestert. En aan de uiteindelijke voltooiing van het werk
komt je hele wezen te pas en alles van het hele totaal van je ervaringen met mensen en
vormen waar je maar uit kunt putten of gebruik van kunt maken.’**
Ongeveer twintig jaar geleden was ik in Louisiana, een museum voor moderne kunst 35
km ten Noorden van Kopenhagen. Er staan werken van kunstenaars over de hele wereld.
Ook uit Nederland: ik zag o.a. werken van Schoonhoven en Mondriaan en dat deed me
goed. Maar eenmaal buiten in de tuin werd ik enorm verrast door een heel groot beeld
aan de rand van het park met daarachter het water van de Sont. Het was een “reclining
figure” van Moore. De kunstenaar heeft zelf eens gezegd dat zijn beelden het allermooist
uitkomen daar aan het water met de prachtige luchten erboven. Het geeft je een gevoel van
een grote, natuurlijke kracht en een immense schoonheid.

Voor u gelezen
Wat zeg je? De taal van het lichaam
bij de verzorging van kinderen
door Anneke Kempkes-Verweij
Wat zeg je? De taal van het lichaam bij de verzorging van kinderen,
Inga Mol, Uitg. Elzevier Gezondheidszorg, Amsterdam 2010, 96 pag.
Dit boek is een kijk- en leesboek. De achtergrond is de haptonomische benaderings
wijze, geduid door omschrijvingen en tekeningen. Met foto’s van de houdingen en
-bewegingen van kinderen, tijdens de handelingen met hun verzorgers. De eenvoudige
en leuke tekeningen zijn van Beatrijs van Deursen. Dit boek is bedoeld voor ouders en
professionals in de kinderopvang, het onderwijs, de gezondheidszorg en de jeugdzorg.
Het is ingedeeld in vier hoofdstukken waarvan de headlines en de tekeningen vier
verschillende kleuren hebben. Een interessante opzet.
De baby en het kleine kind gebruiken nog geen woorden, daarom zeggen we veel met
aanraken. Van belang is de reactie van het kind hierop. Inga bemoedigt mensen met
haar opmerking: ‘foute aanrakingen bestaan niet. Wanneer je bedoelingen goed zijn,
raak je nooit fout aan. Hooguit roep je met jouw aanraking een effect op dat je niet had
bedoeld. In dit boek ga je op zoek naar diverse manieren van aanraken’.
Enkele onderdelen die Inga uitlegt:
• Positieve indrukken geven het kind een bestaansbevestiging.
• Vertedering geeft verzachting tijdens de verzorging.
• Een klein kind leert dat de buitenwereld veilig is wanneer het veel prettige
en positieve prikkels ervaart.
• Contact is wederkerig, samen.
• Bij het aanraken doet je hele lichaam mee.

Henri Moore, reclining figure, Louisiana.
Zou er iets van deze verbeelde kracht ook in de mensen waarover ik schreef, naar
boven zijn gekomen? Ik wens dat het goed mag gaan met deze mensen. Ook al zijn er
donkere wolken om hen heen. Dat ze hun eigenheid en moed niet verliezen.
**Uit Henri Moore; een monumentale visie, John Hedgecoe. Uitgever: Librero, blz.60 iets ingekort
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Verder komen basisondersteuning, intieme ruimte en gewenste afstand, naderen, dwingen
en uitnodigen, impuls geven, wachten, meegaan in de beweging, tempo, intimiteit en
seksualiteit aan de orde. Een duidelijk omschreven wijze van hanteren met getekende
illustraties maken dit tot een fraai geheel. ‘Beweging moet je vragen’, aldus Inga.
Een zeer aanbevelenswaardig boek. Voor de haptotherapeut, ook al behandelt deze
niet altijd kinderen. Je inzicht wordt vergroot juist in de praktische wereld van het
omgaan met kinderen door verzorgers. Daarnaast voor alle ouders en professionals in de
kinderopvang, het onderwijs, de gezondheidszorg en de jeugdzorg.
Als ik dit boek aan een kinderdagverblijf medewerkster laat zien krijg ik het antwoord:
‘wat is dat een leuk boek. Nu zie ik eens wat er precies bedoeld wordt met voelend
dragen en tillen. Ik ga vragen of ze het op mijn werk aan willen schaffen en anders koop
ik het zelf ’. Een betere aanprijzing kan ik niet geven.
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Voor u bijgewoond

Inspiratiebronnen

25 jaar Academie in Doorn

Onderwerpen die je raken

door Erik te Loo

Samenstelling Petra Steffens en Det Materman

25 jaar geleden vestigde de Academie voor Haptonomie zich op de huidige locatie in
Doorn. Op 29 oktober 1986 startte de eerste opleiding in de haptotherapie (Bèta 1),
onder leiding van mevrouw Willem Pollmann en vorig jaar overleden Professor Jan
Dijkhuis. Op 25 januari 2012 viert de Academie voor Haptonomie dit jubileum met
een druk bezocht, prachtig aangekleed en informeel programma.

In deze rubriek plaatsen wij aanraders, om door geraakt te worden. Dit kunnen
boeken zijn, films, tentoonstellingen of andere zaken. Hebt u aanraders/tips?
Laat het de redactie weten via redactie@haptonomischcontact.nl
Boeken:

Jos Rutten, huidig directeur van de Academie, opent het programma, humorvol en
muzikaal gepresenteerd door Opera della Casa. Jos schetst in zijn openingswoord wat in
zijn ogen nodig is om over 25 jaar opnieuw een feestje te kunnen vieren: ‘Vooral hard
blijven (samen)werken.’ Mevrouw Willem Pollmann zet tijdens haar toespraak het werk
van Mieke de Wolf in het licht en beschrijft hoe zij samen het begin van de opleiding
beleefd en ondergaan hebben. Mieke wordt gehuldigd voor haar grote verdiensten voor
de Academie, en ontvangt uit handen van Willem Pollmann het prachtige - speciaal
hiervoor door kunstenaar Piet van Middelaar gemaakte - beeldje ‘Ontmoeting’. Een eer
die vorig jaar Jan Dijkhuis, Ted Troost en Willem zelf ten deel viel.
Cock van den Berg beschrijft vervolgens hoe de Academie na enkele ‘tussenstops’
in 1986 aan de Jan Ligthartlaan landt. Hij brengt daarbij de fundamentele bijdrage
van Jan Dijkhuis treffend in herinnering. De Academie mag zich gelukkig prijzen
dat de indrukwekkende bibliotheek die Jan Dijkhuis heeft nagelaten aan haar zorg is
toevertrouwd. Op deze bijzondere dag wordt deze bibliotheek officieel geopend.
Na het officiële deel volgt de ‘Grande Finale’ van Opera della Casa, een muzikaal
en theatraal Opera Cabaret. Daarnaast treedt het gelegenheidskoor van de docenten
van de Academie op. De vele bezoekers nemen uitgebreid de tijd te genieten van een
hapje, een drankje, de bibliotheek, de fotopresentatie van 25 jaar geschiedenis en
natuurlijk van plezierige ontmoetingen met elkaar.

Titel: Overlevingskunst
Auteur: Christa Anbeek ISBN 978 90 259 59 791
Leven met de dood van een dierbare. Christa Anbeek verliest op
jonge leeftijd haar ouders en broer en verliest door een ongeluk
op een wandeling in Spanje haar vriend Paul. In dit boek gaat
ze weer het gevecht aan over zingeving en dood in een brief aan
haar dochter. Haar ervaringen zijn soms zeer persoonlijk in haar
zoektocht naar hoe andere, min of meer, bekende auteurs met de
dood in hun leven en werk omgaan.
Titel: Van bewegen naar bewogenheid
Auteur: Andries Baart ISBN 978 90 885 02 705
Waar onrust je doet vertrekken uit het hier en nu en maakt dat
je minder present bent, daar kan bewogenheid je juist verbinden
met wat er is, hier, nu. Andries Baart beziet dit proces vanuit
de door hem ontwikkelde presentietheorie. Hij is in staat in zijn
boeken een toon te vinden die grote bewogenheid uitstraalt.

Titel: Nietzsche als opvoeder
Auteur: Jan Keij ISBN 978 90 868 70 813
Dit boek is belangrijk voor de haptotherapeut omdat hij de
therapeut leert om te gaan met de patiënt die zichzelf als
slachtoffer beschouwt.
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Voor u bijgewoond

Inspiratiebronnen

25 jaar Academie in Doorn

Onderwerpen die je raken

door Erik te Loo

Samenstelling Petra Steffens en Det Materman
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Agenda
AANBOD ACADEMIE VOOR HAPTONOMIE
Meer informatie: www.haptonomie.nl of 0343-515178
23 en 24 april Intimiteit en nabijheid
Vanaf 26 april Driedaagse introductiecursus ‘Wat is haptonomie…’
15 en 24 mei 	Presentie, samenwerkingsnascholing Academie
voor Haptonomie en het ITH
6 en 7 juni
Het vieren van je vrouw zijn
11 en 12 juni Therapeutisch proces in de haptotherapie
AANBOD ITH
Meer informatie: www.ith-haptonomie.nl of 024-6452451
Nascholingen
29 maart en 17 april
Omgaan met boosheid, met Riekje Boswijk - Hummel
10 en 19 april		
Omgaan met diversiteit in de praktijk
15 en 24 mei 		Presentie, samenwerkingsnascholing ITH
en Academie voor Haptonomie.
Workshop Kennismaken met Haptonomie bij het ITH
13-15-27 en 29 maart			
diverse plaatsen in het land
Open dagen
04 april, 2 juni en 12 september		
Nijmegen
Oriëntatiedagen
18 juni, 27 augustus, 22 september
Nijmegen
			
AANBOD SYNERGOS
Meer informatie: www.synergos.nl of 033-4638817
5 april Adem en Emotie deel 2 (ingangseis is Adem en Emotie deel 1 op 16 maart)
31 mei Optimalisatie van het bewegende lichaam
Het VVH café, een ontmoetingsplek voor VVH-leden
én geïnteresseerden.
In het ‘VVH café’ komt een inhoudelijk thema aan bod. Aan de hand hiervan kunnen
deelnemers elkaar informeren, inspireren, bevragen en ondersteunen. Het VVH café
streeft naar drie à vier bijeenkomsten per jaar op wisselende locaties in het land,
zodat het voor iedereen bereikbaar is. Na de eerste, uiterst geslaagde, bijeenkomst
in Amsterdam is er op 20 maart een bijeenkomst in Zwolle. In juni plant het VVH
een avond in Den Bosch. Informatie: www.haptotherapeuten-vvh.nl
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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
Aansprakelijkheid
privé
Rechtsbijstand privé
Doorlopende reis
Ziektekosten
Ongevallen

Financieel Adviesbureau ROèL
Antwoordnummer 358
3740 VB BAARN
telefoon 035 54 890 90
Fax 035 54 890 91
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Nietzsche voor haptotherapeuten;
verlossing uit het slachtofferschap
Haptotherapie en pedagogische begeleiding
Geen gevecht, wel kracht.
Haptonomisch Contact
Heukelompad 17, 6845 EL Arnhem • www.haptonomischcontact.nl

