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Redactioneel
Alsjeblieft, een heel nieuw Haptonomisch Contact! Een nieuwe op
maak, een nieuw logo, een nieuw ‘look and feel’. Het kostte de redac
tie veel meer tijd dan gedacht, maar we zijn super trots op dit eerste
nummer van jaargang 26.
De verleiding om terug te komen op het laatste nummer van 2014 is
aanwezig. Maar ik wil dat slechts heel kort doen. De bijdrage van de
uitgever in dat nummer was voor ons een volslagen verrassing. Er was
vooraf geen communicatie over geweest en zijn bijdrage stond niet
in de verschillende drukproeven die tussen uitgever en redactie uit
gewisseld zijn. In mijn ochtendblad stond vorige week een interview
met Adjiedj Bakas, de trendwatcher. Hij haalde een wijsheid van zijn
moeder aan: ‘als je schoon wilt worden moet je niet in de modder
gaan rollebollen, maar een douche nemen’. Als redactie willen we
heel graag ‘schoon’ verder werken aan dit vernieuwde tijdschrift. En
dat gaan we doen!
Er kwam heel wat bij kijken om dit nummer op je deurmat te laten
landen. We moesten ons bekwamen in het werken met de software
voor de opmaak. Er moest een nieuwe ‘huisstijl’ gemaakt worden. Het
logo moest onderhanden genomen worden. En dat zijn maar een paar
van de dingen. Aan één ding ontbrak het niet: kopij! Want die was ruim
voorhanden. En daarom zijn we ontzettend blij dat dit eerste nummer
van 2015 nu voor je ligt. Ik wil mijn mede-redactieleden een compli
ment geven voor hun inzet in de maanden die achter ons liggen. Het
was niet altijd gemakkelijk, maar we kregen het wel voor elkaar!
Twee redactieleden, Anneke Kempkes en Paulien Pinksterboer, gaan
dit jaar hun werk voor dit tijdschrift afbouwen. Daarmee raken we als
redactie een schat aan ervaring kwijt. Daarom vind je in dit nummer
een oproep voor nieuwe redactieleden. Die oproep wil ik graag van
harte onder je aandacht brengen. Ben je of ken je iemand die het leuk
vindt een bijdrage aan dit tijdschrift te leveren, neem dan even con
tact op met de redactie.
In vorige nummers zette ik in mijn redactioneel een samenvatting van
de inhoud. Dat laat ik dit keer achterwege: ik gun je een inspirerende
tocht door dit vernieuwde tijdschrift!

Erik te Loo
hoofdredacteur Haptonomisch Contact

3

Redactioneel

4

Over de aanraking

7

Verbondenheid door aanraking

12, 17

Voor u gelezen

13

Help, we doen het niet meer

15

Voelen over denken

18

Kunst en Haptonomie

21

Inspiratiebronnen en Agenda

COLOFON
VOORZITTER:
Paulien Pinksterboer
voorzitter@haptonomischcontact.nl
EINDREDACTIE:
Petra Steffens, Petra tekst&taal
eindredacteur@haptonomischcontact.nl
ADVERTENTIES/SPONSORING:
hoofdredacteur@haptonomischcontact.nl
REDACTIE:
Erik te Loo, Paulien Pinksterboer, Annemieke
Harmens, Gerda Ponte
Anneke Kempkes-Verweij
redactieadres:Heukelompad 17, 6845 EL ARNHEM
DRUKKER:
Editoo B.V. te Arnhem

HC

3

De filosofie van de aanraking
Gert-Jan van der Heiden (Elburg, 1976) is sinds 1 september 2013 hoogleraar
Metafysica aan de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen
aan de Radboud Universiteit. Aan deze universiteit is hij sinds 2003 als docent
en onderzoeker verbonden.
Filosofen hebben van oudsher een voor
keur voor het zintuig van het zicht. In het
woord ‘theorie’ klinkt deze voorkeur
door, want dit woord is afgeleid van het
Griekse theoros, toeschouwer. In dit
zintuig klinkt de afstandelijkheid door
die een neutraal en objectief onderzoek
vereist: iets zien kun je ook op afstand,
zoals een toeschouwer, zonder er werke
lijk in betrokken te zijn, zonder het aan te
raken en zonder dat het jou direct hoeft
te raken. Deze nadruk op het zicht neemt
niet weg dat er door de geschiedenis van
de filosofie heen ook het nodige geschre
ven is over de betekenis van dat andere
cruciale zintuig: de tastzin. Vooral in het
werk van recente filosofen zien we dat
juist dit zintuig een belangrijke plaats
inneemt in hun werk.
Een belangrijk voorbeeld hiervan is het
rijke, complexe boek Le toucher – JeanLuc Nancy, waarin de Franse filosoof
Jacques Derrida (1930 – 2004) een kriti
sche lezing geeft van de geschiedenis van
de filosofische reflecties op de tastzin en
de aanraking. Hij doet dit, zoals de titel
aangeeft, door in gesprek te gaan met
zijn goede vriend en filosoof Jean-Luc
Nancy (1940). Vooral Nancy neemt de
aanraking dikwijls als uitgangspunt om
filosofische problemen te begrijpen. In
dit artikel sta ik eerst stil bij wat de aan
raking en de tastzin voor deze twee den
kers betekenen. Vervolgens zal ik bespre
ken welke tweeledige interpretatie zij
van de aanraking geven. Tot besluit wil
ik kort laten zien hoe volgens Nancy (en
in mindere mate Derrida) de aanraking
gezien kan worden als een metafoor voor
het denken zelf.

1. Contact
Wat betekent het om door iets of iemand
aangeraakt te worden? We kunnen op
verschillende manieren worden (aan)ge
raakt – door een kracht, door een ander
persoon, door een boek, door een god
heid, door een gedachte – maar ondanks
deze verschillen hebben deze aanrakin
gen een aantal aspecten met elkaar ge
meenschappelijk, wat we op het spoor
komen zodra we met Derrida de etymo
logie van het woord ‘contact’ nader
onder de loep nemen. Het woord ‘con
tact’ stamt uit het Latijn en is afgeleid van
het woord contingere, dat op zijn beurt
is samengesteld uit com of ‘samen’ en
tangere of ‘raken’. Contingere, dat we
ook in ons woord ‘contingentie’ herken
nen, betekent in het Latijn eenvoudig
weg ‘aanraken’, ‘grijpen’ of ‘in beslag
nemen’. Wat leert deze kleine etymolo
gie ons over de aanraking?

Gert-Jan van der Heiden

Allereerst brengt contact twee zaken
samen – twee mensen, een mens en een
gedachte, een mens en een kracht, twee
oppervlakken, enzovoorts – maar op een
specifieke wijze. Er zijn namelijk verschil
lende manieren van samenbrengen. Zo
kunnen twee mensen met elkaar ver
smelten en kunnen twee postzegelverza
melingen samengevoegd worden. Deze
twee vormen van samenbrengen, ver
smelten en samenvoegen, maken van
twee één: in de versmelting ervaren de
twee geliefden één te zijn en door samen
voeging ontstaat één nieuwe postzegel
verzameling. Het contact brengt echter
op een andere manier samen: de twee
zaken die met elkaar in contact komen,
worden zó samengebracht dat ze niet in
elkaar of in een nieuwe eenheid opgaan
maar dat ze elkaar raken. In de meetkun
de heet dit contiguïteit, zoals bijvoor

Ten tweede laat deze etymologie ons het
volgende zien. Contact, zo mogen we uit
het voorgaande afleiden, betekent dat
de afzonderlijke zaken die met elkaar in
contact komen afzonderlijk blijven,
maar tegelijkertijd fundamenteel door
elkaar worden bepaald: de hand van de
ene persoon die een arm van de ander
aanraakt versmelt niet met deze arm,
maar zowel in de streling als in de vuist
slag neemt de ene persoon de ander in
zijn greep en wel zo sterk dat die ander
zich daar niet aan kan onttrekken. Dat is
een karakteristiek verschil met het zicht
van een neutrale toeschouwer die in het
zien geheel onaangedaan kan blijven:
zodra we worden aangeraakt, zijn we
erin betrokken en kunnen we ons er niet
aan onttrekken.
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beeld een grens tussen twee landen deze
twee landen samenbrengt zonder er een
nieuw land van te maken. Men kan dit
‘raken’ van het contact echter ook in een
sterkere zin opvatten: twee aangrenzen
de landen raken elkaar niet alleen op de
kaart, maar raken elkaar op allerlei ma
nieren. Juist aangrenzende landen raken
elkaar economisch en oorlog breekt vaak
uit tussen aangrenzende landen.

2. ‘Alles van waarde is weerloos’
Deze eerste omschrijvingen van het con
tact laten in positieve zin zien hoe de
aanraking ons een metafoor biedt voor
ons eigen bestaan, zoals Nancy bena
drukt: we staan in contact met de dingen
om ons heen, die ons aanraken en ons
bestaan op een bepaalde manier in be
slag nemen en zo tevens een bepaalde
betekenis verlenen. Wanneer we door
iets nieuws aangeraakt worden verande
ren wij zelf ook. De analyse van de aan
raking brengt echter ook nog een andere
dimensie van de aanraking aan het dag
licht. Om deze dimensie op het spoor te
komen wil ik kort te rade gaan bij de
Nederlandse dichter Lucebert die ooit in
zijn gedicht De zeer oude zingt de volgen
de regels schreef:

alles van waarde is weerloos
wordt van aanraakbaarheid rijk
en aan alles gelijk
als het hart van de tijd
als het hart van de tijd

Vooral de eerste regel van dit gedicht is
alom bekend, maar de sleutel voor de
interpretatie van deze bekende regel is
te vinden in de tweede regel en wel in het
woord ‘aanraakbaarheid’ waar De zeer
oude zingt om draait. Iets is maar van
waarde, zo zegt dit gedicht, voor zover
we ermee in contact kunnen komen,

worden waardoor dit waardevolle zijn
waarde krijgt en waardoor de mensen in
dit waardevolle kunnen delen. Het rijke
en het waardevolle zijn dus alleen maar
mogelijk als ze aangeraakt kunnen wor
den en zo op hun beurt de mensen kun
nen raken.
Deze aanraakbaarheid is echter niet al
leen de bron van het waardevolle. Er
schuilt nog een andere werkelijkheid in
de aanraking. Als we een kwetsbaar op
pervlak, waarop een prachtige afbeel
ding in reliëf voelbaar is, steeds opnieuw
aanraken om de schoonheid ervan met
onze handen te ervaren, dan zal dit reliëf
na verloop van tijd slijten. Natuurlijk
pogen we zo goed mogelijk het genoem
de oppervlak onbeschadigd en intact te
laten, maar zoals het woord ‘intact’ al
zegt, kunnen we dit oppervlak strikt ge
nomen alleen maar onbeschadigd laten
wanneer we het niet aanraken. Dit leidt
tot de volgende eigenaardige en dubbel
zinnige situatie: enerzijds is de aanraking
een voorwaarde om het waardevolle en
het rijke te kunnen ervaren, maar ander
zijds zet de aanraking ook een proces van
slijtage in gang dat onomkeerbaar en
onvermijdelijk is. Vandaar dat Lucebert
in zijn gedicht het waardevolle kwets
baar noemt en schrijft dat de aanraak
baarheid het waardevolle niet alleen zijn
waarde en rijkdom schenkt, maar dit
waardevolle uiteindelijk ook aan alles
gelijk maakt: door de tijd heen verliest
het oppervlak langzaam maar zeker zijn
reliëf door de voortdurende frictie waar
mee een aanraking gepaard gaat en
wordt het uiteindelijk een glad oppervlak
waarin de tastzin geen figuur meer kan
ontwaren. Met het prachtige beeld ‘het
hart van de tijd’, dat twee keer wordt
genoemd, zegt de dichter dat het hart en
het wezen van de tijd gelegen is in de
aanraking en wel in het voortschrijdende
proces van gelijkmaken dat zij ook be
helst.
Hetzelfde kunnen we in overdrachtelijke
zin ook zeggen over andere kunstwer
ken: het kunstwerk dat ooit voor het

eerst verscheen als iets werkelijk nieuws
en dat de mensen die er de tact en de
sensibiliteit voor hadden in z’n beteke
nisvolheid raakte, wordt door de voort
durende aanraking van hen die ook wil
len delen in deze betekenisrijkdom tot
een cliché of een gemeenplaats. Zo kan
iets wat eerst een bron van betekenisrijk
dom was, afgevlakt worden tot iets wat
zonder enige inspanning voor iedereen
toegankelijk is en daardoor zijn beteke
nis heeft verloren. Dit is wat de aanraking
door de tijd doet.
De aanraking heeft volgens Derrida en
Nancy dus een dubbel gezicht en wordt
gekenmerkt door deze double bind: dat
wat het mogelijk maakt, maakt het ook
onmogelijk – de aanraking maakt de er
varing van het waardevolle mogelijk,
maar zet tegelijkertijd en al bij de eerste
aanraking een proces van afvlakking in
gang waardoor deze ervaring van het
waardevolle naar verloop van de tijd juist
onmogelijk wordt. Het waardevolle kan
zich niet tegen dit proces weren omdat
het van de aanraking afhankelijk is.
3. Tot besluit: over denken en wegen
In het begin van dit artikel schreef ik dat
de filosofie zich van oudsher laat leiden
door de zintuig van het zien. Dit zintuig
gebruiken ze dikwijls ook om uit te leg
gen wat denken is. Vanuit de metafoor
van het zien wordt denken uitgelegd als
theoria, als contemplatie, wat van oor
sprong niets anders is dan ‘aandachtig
kijken’. Nancy wil echter het denken
vanuit de metafoor van de aanraking te
begrijpen. Hij doet dit door er eerst op te
wijzen dat er dankzij de tastzin, en in het
bijzonder dankzij onze hand, zoiets als
wegen mogelijk is: in onze hand wikken
en wegen we of iets zwaar of licht is. De
suggestie van zijn eigen Franse moeder
taal volgend, waarin wegen, peser, en
denken, penser, nauwelijks van elkaar
verschillen, stelt hij het volgende: Door
te denken pogen de filosofen contact
met de wereld en de dingen in de wereld
te maken en laten zij zich raken door de
dingen in de wereld, maar zij doen dit op
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een bepaalde manier, namelijk door
deze dingen te wegen en af te wegen,
door aan deze dingen hun eigen zwaarte
en gewicht terug te geven.
Dit is een prachtig beeld voor de filosofie
dat meer recht doet aan het denken dan
het beeld van de contemplatie. Contem
platie suggereert immers dat de filosoof
op gepaste afstand een schouwspel
aanschouwt waaraan hij zelf niet deel
neemt. Het beeld van de aanraking ont
hult een hele andere houding van de filo
soof, namelijk de houding van iemand
die de wereld aftast, die wikt en weegt en
die bovendien niet buiten die wereld
staat, maar in die wereld deelt, in direct
contact staat met die wereld en door die
wereld geraakt wordt. Zo wordt, aldus
Nancy, de aanraking tevens de bron van
de filosofie zelf waarin het denkende
contact met de wereld voelbaar wordt.

Een neus voor taal.....?
Heb je een neus voor taal?
Schrijf je graag? Of ben je juist
goed in ‘komma’s poetsen en
de puntjes op de i’s. Heb je misschien
zin om aan dit nieuwe HC bij te dragen?
We zoeken nieuwe mensen, met wellicht nieuwe ideeën, die
het redactieteam willen versterken.
Lijkt het je wat?
Stuur een mail naar
redactie@haptonomischcontact.nl
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Pedagogisch Contact, verbondenheid door
aanraking
Simone Mark en Marcel van Herpen
'Verscheen eerder op Nivoz Forum,
Thema: Leraar en persoon'
Het leven begint en eindigt met aanra
king. Het ongeboren kind ‘voelt’ de aan
raking al via de huid als de moeder haar
handen op haar buik legt. De foetus zoekt
de warmte van de aanraking op en nes
telt zich er tegenaan. Maar ook de ster
vende mens houden we vast totdat hij
het leven kan loslaten. Over de aanraking
in algemene zin is veel geschreven door
filosofen, psychologen, antropologen,
orthopedagogen en haptotherapeuten.
Dit artikel gaat over het aanraken van
kinderen in een professionele context.
We zoeken een antwoord op de vraag:
‘wanneer is fysiek contact in de professi
onele opvoedingscontext juist?’ De be
grippen ‘tact’ en ‘contact’ worden bij el
kaar gebracht in een begripsverhelde
ring, waarbij ‘contact’ verwijst naar de
fysieke aanraking.
Het artikel is een tweeluik. In dit eerste
deelartikel plaatsen we het fenomeen
aanraking in een cultuur-historisch per
spectief. Dit om het in relatie tot onze
tijdsgeest te bezien; er is immers veel
veranderd ten aanzien van de emancipa
tie van het kind en opvattingen over on
derwijs en opvoeding spelen daarbij een
belangrijke rol. In het tweede deelartikel
gaan we dan nader in op de theoretische
achtergronden van pedagogisch con
tact. Bij dat tweede artikel staan ook
verwijzingen naar onderzoeksbronnen.

Inleiding
In het huidig tijdsgewricht is het aanra
ken van kinderen in professionele con
text een verkrampt thema; deels door de
taboesfeer rond aanraken en deels door

de toenemende aansprakelijkheidsstel
ling. Tussen algemeen aanvaard gepast
en algemeen aanvaard ongepast aanra
ken ligt een grijs gebied waarvoor geen
handboek bestaat. Dit neemt niet weg
dat professionals zich wel geconfron
teerd zien met dillema’s op dit gebied.
Tegelijkertijd zien instellingen en over
heden zich momenteel genoodzaakt om
een instrumentele aanpak in te zetten ter
voorkoming van incidenten en de juridi
sche consequenties daarvan. Deze pro
tocollering van pedagogisch contact
ontkent echter het existentiële niveau
ervan, dat inherent is aan de pedagogi
sche ontmoeting. Daarnaast leidt zij
enerzijds tot handelingsverlegenheid en
vervreemding anderzijds.
Pedagogisch contact – als aspect van
pedagogische tact (Van Manen 1991;
Stevens & Bors, 2013) – is het fenomeen
dat de opvoeder in staat stelt om juist te
handelen én zich te legitimeren. Naar
analogie van Stevens’ (2013) definitie
van ‘pedagogische tact’ definiëren we
het begrip ‘pedagogisch con-tact’ dan
ook als volgt: een goede aanraking, op
het juiste moment, óók in de beleving
van het kind.
Wij baseren ons hierbij op de hechtings
theorie (IJzendoorn, 2008); bevindingen
uit fysiologisch onderzoek (Moberg,
2010); het mensbeeld dat naar voren
komt in het existentialisme (Parret,
2000); en de studie naar de menselijke
belevingswereld, de fenomenologie (Van
Manen, 2014a). De pedagogiek heeft
immers geen sluitend antwoord op de
vraag wat legitiem fysiek contact is in het
‘grijze gebied’ tussen gepast en ongepast
aanraken. Wanneer is de aanraking ge
past of ongepast? Wanneer gewenst of
ongewenst? Het is tenslotte de haptono
mie waarin de hechtingstheorie, het

existentialisme en de fenomenologie
bijeenkomen. Hier vinden we dan ook de
basis voor de legitimering van de aanra
king als pedagogisch contact, waarvoor
wij in dit artikel een kader schetsen aan
de hand van de aard, herkomst en theo
retische achtergronden. Voordat we dit
doen, plaatsen we het fenomeen aanra
king in een cultuur-historisch perspec
tief. Dit om het in relatie tot onze tijds
geest te bezien; er is immers veel veran
derd ten aanzien van de emancipatie van
het kind en opvattingen over onderwijs
en opvoeding spelen daarbij een belang
rijke rol.

Aanraken in een cultuurhistorisch perspectief
Om huidige uitdagingen rondom het
aanraken van kinderen en jongeren bin
nen pedagogische relaties beter te dui
den is het van belang te kijken naar drie
zaken. In de eerste plaats kijken we naar
huidige tendensen aan de hand van een
recente gebeurtenis. Vervolgens kijken
we naar de invloed van de christelijke
moraal die tot voor kort sterk onze op
vattingen over aanraken kleurden. Tot
slot moeten we hierbij ook de recentelij
ke emancipatie van het kind in ogen
schouw nemen.
Huidige tendens
De directie van OBS West ontraadt het
personeel om kinderen vast te pakken. In
de huidige maatschappij loopt een leraar
in het onderwijs maar al te gemakkelijk
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aan tegen een berisping of zelfs een ver
oordeling wegens mishandeling. Tegelij
kertijd vraagt ons huidige kabinet om
daadkracht en elkaar aanspreken in
vervelende situaties. De leraar heeft
hieraan gehoor gegeven vanuit goede
bedoelingen. Het heeft hem en de school
echter in een enorm lastige positie ge
bracht. (persbericht: OBS West, 17 maart
2014)
Bovenstaand persbericht werd door de
directie van OBS West afgegeven, nadat
één van de leraren ingreep bij een pestin
cident op het schoolplein. Het is een
exemplarisch bericht over aanraken in
een professionele context in het huidige
tijdsgewricht. In het Algemeen Dagblad
(15-03-2014) lezen we: ‘De kinderen, van
wie er twee leerling zijn van OBS West,
waren buiten aan het spelen. Ze werden
lastiggevallen door een groep van twaalf
kinderen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar.
De leraar van OBS West spoedde zich
naar buiten en sprak de belagers toe,
waarbij hij één van hen stevig bij de arm
greep. De jongen heeft hiervan aangifte
gedaan. De meester mag maandag weer
beginnen, maar pas nadat hij zijn excu
ses heeft aangeboden aan één van de
pestkoppen’.
Het bericht riep veel verontwaardiging
op in het onderwijsveld. De teneur in de
reacties was overwegend die van onbe
grip: “mag een kind niet vastgepakt
worden door een leraar en moet een le
raar zijn excuses maken naar het kind?”
Een terechte en interessante, maar niet
temin lastige vraag om te beantwoor
den. Alhoewel een mens niet zonder fy
siek contact kan – het is één van de men
selijke basisbehoeften – roept het feno
meen ook onmiddellijk veel spanning op.
Een eenvoudige vraag als “Waar denk je
aan bij aanraken?” brengt velen in verle
genheid. We associëren aanraken door
gaans met emotioneel geladen thema’s
zoals liefde, vriendschap, intimiteit en
seksualiteit, maar ook met agressie en
boosheid.

Christelijke moraal
In West-Europese en Noord-Amerikaan
se landen raken mensen elkaar relatief
weinig aan ten opzichte van andere cul
turen. Aanraken blijft meestal beperkt
tot een selecte groep van intimi aange
zien we ons vaak ongemakkelijk voelen
bij het aanraken van een onbekende.
Gedrag dat verder gaat dan een schou
derklopje of handdruk wordt al snel ge
zien als seksualiserend. Uit een klassiek
antropologisch onderzoek van Monta
que (1972) bleek dat christelijk georiën
teerde samenlevingen van oudsher een
zekere angst hebben ontwikkeld voor li
chamelijk genot. Door de invloed van de
kerk ontstond er een taboe op fysiek
contact, omdat dit als een zonde werd
gezien; het leidde de mens af van zijn
geloofsbelijdenis. Lijfstraffen werden
echter tot het eind van de 19e eeuw ge
zien als onderdeel van een verantwoorde
methode om kinderen op te voeden. Dit
moest weliswaar weloverwogen gebeu
ren, maar de meeste leraren hadden
geen moeite om kinderen een klap te
geven of met een liniaal te slaan. Gevol
gen hiervan zijn dat het taboe op een
liefdevolle aanraking nog niet geheel
verdwenen is en dat de bestraffende
aanraking tegenwoordig wordt gezien
als mishandeling. Tot enkele decennia
geleden was het geoorloofd om kinderen
te slaan; vandaag de dag kunnen kinde
ren volwassenen ter verantwoording
roepen bij een als ongepast beleefde
aanraking.
Emancipatie van het kind
Pedagoog en filosoof Gert Biesta (2012)
benoemt kwalificatie, socialisatie en
persoons-vorming als de drie functies
van het hedendaagse onderwijs. De on
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derwijsdoelen maken deel uit van deze
kernopdracht; onderwijs moet ertoe lei
den dat kinderen zich zo kunnen ontwik
kelen dat zij in staat zijn om verantwoor
delijkheid te nemen voor zichzelf en hun
omgeving. Onderwijs én opvoeding wor
den als één geheel gezien en van opvoe
ders vraagt dit om het perspectief van het
kind gelijkwaardig mee te nemen. Dit
betekent dat terwijl de aard van de op
voedkundige relatie nog steeds asym
metrisch is, de humane relatie onomsto
telijk symmetrisch is. Aangenomen mag
worden dat we daarmee een richtsnoer
in handen zouden moeten hebben voor
een duiding van wat we een juiste aanra
king noemen. De ervaring van opvoeders
in de praktijk wijst echter uit dat daar
mee nog geen kant en klaar antwoord
gegeven kan worden op de vragen waar,
wanneer en hoe kinderen mogen worden
aangeraakt. Desondanks legitimeert het
wel de stelling dat een leraar onbe
vreesd, maar op een juiste en tactvolle
wijze fysiek contact moet kunnen aan
gaan met kinderen. Op de leraar wordt
een beroep gedaan tactvol te zijn om zo
in contact te kunnen staan met zijn leer
lingen (Van Manen, 2014b). Een belang
rijk aspect daarvan is contact: pedago
gisch contact.
Samenvattend creëren dus zowel de
historische achtergronden als de eman
cipatie van het kind nieuwe spannings
velden en uitdagingen voor fysiek con
tact binnen de pedagogische relatie.
Zowel de opvoeder als het kind moeten
daarom leren om met nieuwe verant
woordelijkheden om te gaan: de verant
woordelijkheid nemen voor eigen ge
drag, waarbij de ander gelijkwaardig is.
Tegelijkertijd moeten we daarbij belang
rijke invloeden die de huidige discussie
en het klimaat in het onderwijs groten
deels bepalen niet uit het oog verliezen.
We doelen hierbij onder andere op de
nadruk op effectiviteit binnen het onder
wijs. Deze invloed en gevolgen hiervan
verkennen we in de volgende paragra
fen.

Affectiviteit in plaats van effectiviteit
Hulpverlening, onderwijs en opvoeding
zijn tegenwoordig steeds meer gericht
op effectiviteit, waarbij aanraken vooral
functioneel plaatsvindt. De sectoren
worden steeds meer benaderd vanuit
een technologisch, economisch en in
strumenteel perspectief, waar het begrip
‘contact’ is gereduceerd tot de ‘contac
turen’, die leerlingen op het rooster heb
ben staan (Van Manen, 2014b, p.107; zie
ook Biesta, 2010).
Als gevolg hiervan bestaat de kans dat
leraren en leerlingen van elkaar ver
vreemden. Dit maakt dat de pedagogi
sche relatie, die gebaseerd is op weder
kerigheid en vertrouwen, geen bodem
meer heeft. Er wordt immers een context
van wantrouwen gecreëerd: klachten
procedures, gedragscodes, protocollen,
etc. maken dat er vooral aandacht is voor
negatieve aspecten. Er worden maatre
gelen genomen om excessen te voorko
men, maar die blijven juist bestaan
omdat mensen door de instrumentele
aanpak geen gevoeligheid kunnen ont
wikkelen voor wat pedagogisch juist is.
Pedagogisch contact daarentegen sti
muleert het ontstaan van verbonden
heid. Bij pedagogisch contact gaat het
namelijk niet alleen over de aanraking en
de kwaliteit ervan; ook het anticiperen
op contact, de benadering, de wijze
waarop de leraar in de ruimte is, de ma
nier waarop hij in contact treedt en het
kind weet aan te spreken zodat deze zich
kan openstellen, spelen hierbij mee. Be
paalde aanrakingen vinden gemakkelij
ker plaats als het binnen een duidelijke
context is, zoals we dat zien bij rituele,
verzorgende en beroepsmatige aanra
kingen. Buiten deze vormen van contact
kunnen we echter veel moeilijker in
schatten of aanraking gepast is.
In pedagogische zin zijn vormen van af
fectief contact mogelijk, zolang ze niet
seksueel zijn: een aai over de bol, een
‘high five’, een knuffel, enzovoort. Deze
affectieve aanrakingen zijn bedoeld om
het kind te waarderen en bevestigen.
Maar kun je een kind ook liefdevol fysiek

corrigeren door middel van een zoge
naamde pedagogische tik of het stevig
vastpakken bij de arm? In het Burgerlijk
Wetboek staat sinds 2007 dat ouders in
de verzorging en opvoeding van het kind
geen geestelijk of lichamelijk geweld
mogen toepassen. Een definitie van ge
weld ontbreekt echter. Sinds oktober
2013 is de wet op de Meldcode Kinder
mishandeling en Huiselijk Geweld van
kracht. Deze wet verplicht organisaties
die met jeugdigen werken melding te
doen van signalen van mishandeling en
misbruik in de thuissituatie. Als gevolg
van deze wetgeving en de berichtgevin
gen over misbruik door opvoeders is een
grotere alertheid in de samenleving ont
staan ten aanzien van fysiek geweld en
ongepaste aanrakingen bij kinderen. Het
gevolg hiervan is dat opvoeders er bang
voor zijn dat hun aanraking seksueel of
mishandelend geïnterpreteerd wordt.
Op dit punt komen we terug bij de casus
van OBS West. Is het vastgrijpen van een
jongen, die zich agressief gedraagt te
genover een leeftijdsgenoot, een vorm
van geweld of is dat een pedagogische
maatregel? Artikel 11 van de grondwet
geeft immers aan dat derden niets met je
lichaam mogen doen, als jij dat niet wilt.
Ongewenst aanraken kan dan ook als
een strafbaar feit gezien worden, maar

Boek Simone Mark

dat is afhankelijk van de omstandighe
den. Een juiste inschatting maken van de
betekenis van fysiek contact kan alleen
gemaakt worden als we alle beïnvloe
dende factoren laten meewegen (Mulde
rij & Mark, 2008). De impact van de aan
raking wordt o.a. bepaald door:
de relatie en intenties van de
betrokkenen
de eigenschappen, biografie en relatie
van de betrokkenen
op welk deel van het lichaam de aan
raking plaatsvindt
hoe en waarmee (voorwerp of li
chaamsdeel) wordt aangeraakt
druk en duur van de aanraking
de context, aanwezigheid van derden,
de omgeving, de situatie en de stem
ming waarin de aanraking plaatsvindt
de beleving en reactie na het
lichaamscontact
Wat zou er in de casus van OBS West ge
beurd zijn als het incident niet op het
schoolplein, maar in de gymzaal was
voorgevallen; wat als de leraar de vader
was geweest van één van de kinderen;
wat als de jongen een meisje was ge
weest; wat als het een Islamitische
school was geweest; of wat als het een
particuliere school was geweest in Was
senaar?
De omstandigheden bepalen de impact
en de beeldvorming.
Pedagogische tact en contact
Er lijkt, zoals gesteld wegens verschillen
de oorzaken, steeds meer handelings
verlegenheid te ontstaan bij leraren met
betrekking tot het aanraken van kinde
ren. Scholen stellen protocollen op
waarin vastligt onder welke omstandig
heden kinderen aangeraakt mogen wor
den. Maar de liefdevolle aanraking, die
onder andere gekenmerkt kan worden
als begrenzend, troostend, bemoedi
gend, plagend, is onmiskenbaar één van
de belangrijkste vormen van wat ‘peda
gogische tact’ wordt genoemd (Mulderij
& Mark, 2008). Leraren die gezegend zijn
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met pedagogische sensitiviteit en tact
kunnen hun leerlingen letterlijk en fi
guurlijk raken. Ze weten wat te doen om
contact te maken met kinderen. Ze zijn
opmerkzaam, bedachtzaam, empathisch
en voelen aan welk handelen past bij de
situatie. Pedagogisch contact wordt dan
ook gezien als een kwaliteit van de op
voeder, die tactvol weet te handelen. In
deze paragraaf wordt eerst de aard en
herkomst van het fenomeen ‘pedago
gisch contact’ toegelicht. Vervolgens
worden de theoretische achtergronden
ervan beschreven.
Tact
Het begrip ‘tact’ komt van het Latijnse
woord tactus (afkomstig van tangere) en
betekent ‘aanraking, tastzin, effect, ge
voel’. Andere woorden afkomstig van het
Latijnse tangere zijn ‘integer’, ‘taxeren’
en ‘contact’. Tact wordt al snel geassoci
eerd met fysieke aanraking, het ‘tactie
le’, materiële dingen die je kunt aanra
ken of voelen met je lichaam. Tegelijker
tijd verwijst tact ook naar een meer
overdrachtelijke betekenis, waarmee
het ‘effect’ van je handelen wordt be
doeld (Van Manen, 2014 p.96).
Pedagogisch contact
Via het begrip ‘tact’ komen we al snel bij
het verwante begrip ‘contact’. Contact
komt van contingere, dat ‘tot iets reiken’,
‘tot iemand in betrekking staan’ en ‘in
verbondenheid’ impliceert. Contact be
tekent ‘omgang, verbinding, aanraking,
in contact zijn’ (Van Manen, 2014, p.98).
Contact heeft etymologisch gezien de
zelfde betekenis als tact, maar het heeft
een diepere betekenislaag. Het verwijst
naar een diepere verbintenis tussen
mensen, waar intimiteit en nabijheid
aanwezig zijn. Pedagogisch contact ver
wijst vervolgens naar een relatie met het
kind, waarbij de leraar sensitief, be
dachtzaam, bewust handelt. De leraar is
gevoelig voor de leerlingen met wie hij
mag werken. Pedagogisch contact wordt
zichtbaar als een leraar (zelf)bewust kan
handelen; als hij bedachtzaam is, terug
houdend, maar tegelijkertijd ook open

staat voor de situatie zoals die zich aan
dient.
In lijn met Van Manens gedachtegoed
wordt de opvoedingscontext dan ook
erkend in al zijn complexiteit. Zodoende
is wat gewenst en wat ongewenst is ten
aanzien van het handelen van leraren
niet eenduidig te benoemen. De leraar is
in staat om zichzelf als ‘instrument’ in te
zetten ten behoeve van de leerlingen. Hij
ziet zichzelf als mogelijkheid om het kind
te ondersteunen bij diens ontwikkeling.
Het perspectief van de leerling neemt hij
daarbij in ogenschouw. Daardoor ont
staat de gevoeligheid, die voorwaarde
lijk is voor pedagogisch contact.
Het begrip ‘pedagogisch contact’ defi
niëren wij als: een goede aanraking, op
het juiste moment, óók in de beleving
van het kind. Het laatste zinsdeel is cru
ciaal: “óók in de beleving van het kind”.
Daarmee wordt gesteld dat niet alle
vormen van fysiek contact wenselijk zijn.
De pedagoog weet het onderscheid te
maken tussen wat wenselijk en wat on
wenselijk is. Hij is zich bewust van de
morele werkelijkheid, die voorkomt dat
leerlingen aangeraakt worden om zijn
eigen behoeften bevredigd te zien of uit
een gebrek aan zelfcontrole.
De praktijk van pedagogisch contact
Lichamelijk contact zou dan ook een
vanzelfsprekende en pedagogisch juiste
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communicatieve handeling moeten kun
nen zijn. Onder lichamelijk contact wor
den alle vormen van communicatie ver
staan, waarbij huidcontact plaatsvindt,
van de liefdevolle knuffel, het schouder
klopje tot het schudden van handen.
Maar ook de corrigerende tik en de kus
op de wang worden gezien als uitingen
van lichamelijk contact, alhoewel deze
handelingen veelal als ongepast worden
bestempeld in de professionele pedago
gische context.
De volgende vragen kunnen helpen om
een goede inschatting te maken of de
pedagogische handeling gewenst is:
Geeft het kind toestemming (verbaal of
non-verbaal) om aangeraakt te worden?
Is er (affectief) contact waardoor de pe
dagogische aanraking ook gewenst is?
Is de relatie met de leerling gebaseerd op
vertrouwen en wederkerigheid en niet
op macht?
Is de aanraking gepast? Is zij afgestemd
op de leeftijd en de behoefte van de
leerling?
Welk doel beoogt de aanraking?
Heeft de aanraking het doel ook
teweeggebracht?
Zijn doel en aanraking ook duidelijk voor
buitenstaanders?

Als leraar ben je je ervan bewust dat jouw
rol specifieke beperkingen met zich
meebrengt ten aanzien van lichamelijk
contact met leerlingen. Over het alge
meen bestaat er gelukkig consensus over
wat gepast en ongepast is. In het ‘grijze
gebied’ wordt er echter een beroep ge
daan op de pedagogische sensitiviteit
van de leraar; vormen van aanraking die
in het privédomein doorgaans als gepast
worden ervaren, kunnen in de professio
nele context eerder als ongepast worden
ervaren. Voor alle mogelijk gepaste vor
men van aanraking geldt bovendien dat

de juistheid ervan niet alleen wordt be
paald door de intenties van de opvoeder,
maar ook én met name door de beleving
ervan door het kind. Een leraar moet dus
sensitief zijn – in de zin van in- én aanvoe
lend – om te kunnen inschatten of de
aanraking de relatie zal bevorderen, dan
wel verstoren. De ontwikkeling van pe
dagogisch contact vergroot met andere
woorden de kans op relatie-bevorderen
de aanrakingen. Alleen ‘in contact’ kan
de opvoeder het kind (aan)raken en
andersom!

Bestuur en redactie wensen alle lezers een fijne zomer!

Foto: Petra Steffens

HC

11

Voor u gelezen
Wandelen
een filosofische gids van Frederick Gros
Annemieke Harmens
Dit boek stond al enige tijd bij me in de kast; ik had het gekocht in de aanloop naar
een wandelvakantie; toen ik echter geveld werd door een heupblessure en de ge
plande vakantie verviel, bleef ook het boek ongelezen in de kast staan.
Nu echter, maanden later, hersteld en weer het wandelen oppakkend, viel het boek
mij op en zag ik de uitdaging dit te lezen en er verslag van te doen .
Het boek leest vlot en is heel persoonlijk geschreven door de auteur, die filosoof en
fervent wandelaar is.
Hij wisselt hoofdstukken af, met enerzijds inhoudelijke thema's; zoals stilte, een
zaamheid, traagheid, en anderzijds hoofdstukken over historische figuren, die hun
inspiratie haalden uit het wandelen.
De thema's die hij uitdiept worden bijna lyrisch beschreven met een duidelijk licha
melijke component. Vooral daardoor wordt het geen droge of louter rationele be
schrijving.
Zinnen als: ‘Traagheid en niets is in perfecte overeenstemming zijn met de tijd, zodat
de secondes parelen, druppelsgewijs vallen, als een regentje op de steen’, en ‘wan
delend doe je niets... kun je het zuivere gevoel dat je bestaat, terugvinden..’ illustre
ren hoe hij schrijft.
In de hoofdstukken die gaan over verschillende historische figuren als Nietzsche (‘het
lichaam dat omhoog gaat, moeite moet doen…’), Rousseau (..ontdekt al wandelend
in eenzaamheid.., een onschuldige, pretentieloze liefde voor zichzelf), Gandhi (die
het wandelen ziet als een spirituele weg en uitdaging) verrast hij mij met de ervarin
gen van deze personen, die zo herkenbaar zijn en voor mij weer duidelijk maken dat
we zo gelijk zijn en verbonden met elkaar, door de tijd en culturen heen.
In de laatste hoofdstukken wijdt de auteur uit over bepaalde vormen van wandelen
zoals flaneren, ijsberen, en tuilerieën; hier boeit ie me weer: de zo heel lichamelijk
beschreven eigenheid van elke vorm, leidt ertoe dat ik al lezend, bijna meeloop
en –beweeg om duidelijk in te voelen, waar het specifieke van elke vorm zit.
Bij het kopen hoopte ik op een inspiratiegids, en dat is het zeker gebleken: de taal
die boeit, en je net iets verder laat kijken, dan louter de fysieke inspanning ervaren.
Dit boek is zeker een aanrader voor iedereen die nu al geniet van de eindeloosheid
en eenvoud van het wandelen, maar bevestiging wil krijgen in woorden.
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Help, we doen het niet meer
Casusbeschrijving van een haptotherapeutische relatiebegeleiding door Gertrud van
Beekveld.Gertrud van Beekveld is haptotherapeut in Amsterdam en was tot voor kort
docent in de leergang relatieproblematiek aan de Academie voor Haptonomie in Doorn.

Gertrud van Beekveld

Voelen en beleven
Dirk en Anita kwamen bij mij op doorver
wijzing van Vera Steenhart ¹, een relatie
therapeut en seksuoloog waar ik veel
mee samenwerk. Zij had ze vier keer ge
zien en het leek haar goed dat ze meer
zouden gaan voelen en beleven en meer
inzicht zouden krijgen in hun relatiedy
namiek. Uit ervaring weet zij dat dit bij
mij als haptotherapeut aan de orde is en
dat dit meestal sneller en directer bin
nenkomt dan alleen gesprekken.
Ik kreeg wat informatie van haar vooraf
(ik wil liever niet te veel weten omdat ik
het stel graag zo blanco mogelijk ont
moet, maar het is ook niet fijn als ze alles
opnieuw moeten vertellen): Hun aan
meldingsklacht was dat de seks niet
loopt en dat ze al een tijd niet meer met
elkaar vrijen.
Dirk, 70 jaar, heeft erectieproblemen. Hij
heeft wegtrekkers, een soort absences,
echter bij de neuroloog is niets te vinden
wat op epilepsie of andere afwijkingen
duidt. Volgens Vera zet hij niet door en
mag hij meer aanwezig zijn en ‘op zijn
poten’ leren staan. In haar sessies kwam
hij erachter dat er onderdrukte agressie
in hem zit. Hij is soms eigenlijk boos,
maar doet dan bang.
Anita, 60 jaar, vond het vooral zijn pro
bleem. Ze heeft moeite met zich overge
ven aan en voor haar is intimiteit dood
eng. Verbaal is ze heel sterk. Zij doet soms
boos maar is dan vooral bang.
Beiden zijn intelligent, leergierig en be
reid naar zichzelf te kijken.

Ze zijn 10 jaar samen en er is er ze veel
aan gelegen er hier samen uit te komen!
Hun verhaal
Tijdens de intake vertellen ze mij dat de
seks al snel bevroren raakte.
Anita vond dat het aan hem lag, want ze
had immers daarvoor allerlei goede sek
suele ervaringen. Door de gesprekken bij
Vera zag ze in dat zij ook een fors aandeel
heeft in de relatieproblematiek.
Zij komt erachter dat ze al jaren veel
banger is dan ze aan zichzelf en de ander
laat zien. In veel situaties, waarin ze
denkt dat er iets van haar verwacht
wordt of waar intimiteit aan de orde is,
komt ze in een soort paniek die ze niet
voelt. Zelf zegt ze daarover dat ze dan
niet meer aanwezig is en dit zelf niet door
heeft (ze dissocieert). Anita denkt dat
Dirk dit mechanisme van haar over
neemt en dat hij daardoor verlamt.
Dirk weet niet of dit precies is wat er aan
de hand is, wel dat hij zich terugtrekt als
het voor hem lastig wordt; hij valt dan stil
en ‘verdedigt’ zich met snerende opmer
kingen.
Ze komen snel in gevecht met elkaar, van
‘jij tegen mij’.
Anita noemt zichzelf een stoomwals en
Dirk de sluipschutter.
Oud zeer en daaruit ontstane patronen
Ergens tijdens de tweede sessie bij het
napraten na een oefening zoek-eenplek-ten-opzichte-van-elkaar-in-de-ruim
te, zegt zij: ‘Ik heb een enorme voortva
rendheid, ik doe aan shoot first en ik lul
hele zalen plat’. ‘Leuke woordspeling’,
zeg ik daarop, ‘in het kader van de hulp

vraag!’ Daar kunnen we gedrieën smake
lijk om lachen.
Hij ziet op zijn beurt in dat hij mag leren
overeind te blijven en zich niet hoeft
terug te trekken. Hij is namelijk bang het
niet goed te doen en heeft last van faal
angst. Hij komt dan in de modus van ‘laat
maar want het is toch nooit goed’. Hij wil
het gevoel hebben nodig te zijn, er toe
doen.
Beiden hebben een bang en niet beves
tigd kind aan boord, maar hebben een
andere coping-stijl ontwikkeld om met
dit oud zeer om te gaan: zij bijt van zich
af en ondertussen is een deel van haar
‘op safari’ (dissociëren), hij gaat in de
onder-positie en laat het afweten (= er
ook niet echt bij zijn). Tegelijk maakt hij
snerende opmerkingen (wat zij de sluip
schutter noemt).
Het aan den lijve ervaren van de
relatiedynamiek
Mijn begeleiding heeft er tot nu toe uit
bestaan dat ik ze door de ervaringssitu
aties hun patronen en neigingen heb
laten voelen en ze heb laten stilstaan bij
het effect op de interacties. Daarnaast
heb ik ze nieuw gedrag laten uitproberen
en daarin laten ervaren wat dat met de
dynamiek doet. Ik heb hen beide gesti
muleerd hun angst te durven voelen en
die erbij te mogen nemen en te ervaren
wat ze daarin nodig hebben van zichzelf
en van de ander. Tegelijk heb ik ze con
tact laten maken met hun verlangen en
dat in het moment meer te leren leven.
Hieronder een oefening die ik ze heb
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laten doen welke ik uitwerkte. Hiermee
geef ik een beeld van hun patronen en
onderliggende zaken en hoe dat er in
mijn praktijk uitziet:
Ik zeg: ‘ga rug aan rug staan en probeer
elkaar van de plek te krijgen’. Ik heb het
nog niet gezegd of Anita is al bezig. Dirk,
die daar totaal nog niet aan toe is, wordt
om ver geblazen en verliest zijn even
wicht en zij zegt: ‘zie je wel: doe je weer
niet mee, maar ik heb tenminste wel ge
wonnen’.
Ik vraag of het leuk winnen is, zo. ‘Nee,
dat niet’, geeft Anita daarop als ant
woord.
Omdat ik ze al een aantal keren heb ge
zien en het diagnostische deel wel voor
bij is laat ik haar voelen wat ze met hem
doet en er valt een enorm kwartje, ‘oooh
hh jeetje’, zegt ze: ‘hij krijgt geen schijn
van kans en ik denk ook nog dat ie het
expres doet’. Vervolgens laat ik Anita
focussen op hoe het voelt als zij sneller
begint dan hij (dat zal namelijk bij dit stel
veelal het geval zijn, zij is gewoon sneller
dan hij) en vraag haar vervolgens te
wachten als ze merkt dat hij niet reageert
en te ervaren wat er dan in de dynamiek
gebeurt. Tegelijk coach ik Dirk: dat als
Anita wacht (en hij dus de tijd krijgt) hij
zich kan laten voelen.
De eerst volgende keer dat ik ze zag, na
de sessie waarin de hierboven beschre
ven oefening aan bod was geweest, had
den ze goed nieuws;
ze hadden heerlijk gevreeën, zonder een

spoor van erectieprobleem en fijner dan
zij ooit samen seks hadden gehad.
Zelf zeiden ze daarover dat het probleem
dus niet in bed ligt maar in de verbinding
en de afstemming.
Tussentijdse evaluatie
In de tussentijdse evaluatie ( die ik altijd
houd na een aantal keer samenwerken)
zeggen ze dit over de kern van hen pro
blematiek en over hun hulpvraag:
Dirk: Ik heb moeite om mijn gevoelige
kwetsbaarheid in de intieme relatie in te
brengen en trek me gemakkelijk terug in
een verongelijkt / onbegrepen/ niet ge
zien gevoel.
Zijn hulpvraag: Ik wil wakkerder worden
voor mijn pure, angstloze intuïtie. Zelf
vertrouwen sterken, angst voor Anita
overstijgen.
Anita: Ik heb de neiging om bij vermeend
‘gevaar’ te dissociëren en daarbij agres
sief te communiceren.
Haar hulpvraag: Ik wil oefenen met
kwetsbaarheid, openheid en zachtere
communicatie.
Tot slot
Ik heb hen gevraagd mij iets te mailen
over de essentie van deze begeleiding.
Wat ze daarin treft en hoe het hen helpt.
Dit is wat ze me stuurden:
‘We hebben nú toch zo’n bijzondere
therapeute, zeggen we de laatste tijd
tegen al onze vrienden. Als we vertellen
over de haptotherapie voor partnerrela
ties zijn ze onder de indruk. ‘Is dat eng?’

vragen ze. Ja heel eng, zeg ik dan. Je
wordt een beetje binnenstebuiten ge
keerd, daar. Maar het is zó goed!
We hebben er een half jaar tegenaan
gehikt, voordat we de stap durfden te
zetten. Ik dacht: wat kan dat zijn, hapto
nomie in relaties? Moet je dan allebei op
een bank liggen of zo? Maar vanaf de
eerste sessie voelde ik me gerustgesteld
en opgewonden tegelijk: dit is echt span
nend, dit gaat ergens over. Hier kan ik
niet in mijn hoofd blijven zitten, maar
laat ik met mijn lichaam zien hoe ik in de
relatie sta. En mijn lichaam liegt niet.
Kwartjes vallen om de haverklap.
Na de eerste sessie hadden we nog uren
lang ruzie. De tweede sessie verlieten we
behoedzaam en enigszins afstandelijk.
Uit de derde sessie kwamen we vrolijk
tevoorschijn, als vrienden. En na de vier
de waren we tortelduifjes. Niet dat er
nooit meer iets misgaat, maar het per
spectief dat we gekregen hebben is wel
dadig.’
Zo, dat is mooie feedback, al zeg ik het
zelf. In mijn beleving raakt het precies de
kern van dit ‘specialisme’. Ik vind het een
fantastisch mooie en soms enorm inge
wikkelde tak van sport binnen ons
prachtvak.
¹ Vera Steenhart schreef onlangs een goed
boek:
‘Lust of Last’, Verhalen uit de praktijk van
een seksuoloog. www.hartszaken.nl
‘In verband met de privacy zijn namen en
afbeeldingen in dit artikel gefingeerd.’
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Voelen over denken
Mart Blokland
Mart Blokland is haptotherapeut in het Centrum voor Haptonomie en Haptotherapie in Gouda – Haastrecht. Vanaf 1980 is hij
werkzaam in de psychiatrie bij de Parnassia Bavo Groep. Van 1992 tot eind 2001 maakte hij deel uit van de redactie van Haptonomisch
Contact’. En: hij rijdt al 27 jaar in dezelfde blauwe Opel!
Zo begon het destijds (1981) in de haptonomie: voelen, voelen en nog eens voelen. Tot je er verdrietig, angstig, boos, verward
en gek van werd. Maar nieuwsgierig en angstig-loyaal als ik was: ik heb het gedaan en doe het eerlijk gezegd nog dagelijks.
Hoewel, dat is niet helemaal waar: ik doe het minder maar het overkomt me meer. Is er dan niets veranderd? Natuurlijk wel. Ik
heb niet alleen maar stilgestaan, stilgelegen en gevoeld.
Ik kwam in mijn werk in de psychiatrie in een sterke stroming terecht: de cognitieve therapie. Een stroming van hele aardige,
enthousiaste, hevig overtuigde aanhangers van het ‘sturende denken’. Niet oordelen, besefte ik net op tijd. Dat had ik geleerd
toen ik met Mindfulness in aanraking kwam. Ik denk, dus ik besta!
En daar stond ik dan met mijn bescheiden credo: ik voel, dus ik besta. Natuurlijk, ook ik gebruik mijn verstand en weet rationeel
dat ik aan het voelen ben en denk mijn bestaan daar aan te moeten ontlenen. ‘Met gevoel doorstraalde rede’, kregen wij ten
slotte als prachtige uitspraak mee in de opleiding. Maar hij was voor mij te mooi om meteen waar te kunnen zijn. Hij stond iets
te ver van mijn dagelijkse praktijk/belevingswereld af en kon mijn denken en voelen niet meteen dichter bij elkaar brengen.
Inmiddels denk ik er in mijn eigen woorden anders over. Ik heb geleerd dat ‘in je hoofd’ zitten, jarenlang een doodzonde in mijn
haptonomisch gevoel, minder erg is dan ik dacht.’ In mijn hoofd’ zitten en bewust zijn van het feit dat ik voel is toch prettiger
dan voelen zonder het je bewust te zijn. Het besef dat je én kunt voelen, én in je hoofd kunt zitten en je dat bewust zijn, én te
gelijk kunt nadenken heeft me wel aan het denken gezet.
Maar terug naar de cognitieve therapie: kun je catastrofale gedachten bestrijden met opbouwende, positieve gedachten? Mis
schien. Ten dele denk ik. Je kunt wel naast de negatieve gedachten een serie positieve plaatsen, maar of de negatieve gedach
ten daarmee simpelweg verdwijnen, hun plek opgeven, ik waag het te betwijfelen. Ze zullen in de meeste gevallen even wijken
om op een gedachteloos moment hun plek weer op te eisen. De vraag is namelijk: waarom komen er negatieve gedachten, waar
komen ze vandaan? Zou iemand ze zelf oproepen omdat hij er plezier aan beleeft? Zijn er veel meer mensen masochistisch dan
wij vermoeden? Als negatieve gedachten ontspringen en gevoed worden door bijvoorbeeld angstige gevoelens, zijn ze dan wel
weg te krijgen zonder iets te doen aan de voedingsbodem, de bron? En gedachten? Hoeveel invloed hebben we er sowieso op?
Ze komen en gaan maar in hoeverre bepalen wij zelf wat komt en gaat als er sprake is van angst? En wat ik mij in al die jaren
voelen zeker bewust ben geworden: er is veel meer angst dan mij lief is, ook in mijzelf.
Wat is angst? Angst is een goede raadgever, maar we luisteren er slecht naar. Bang om te horen wat hij ons te vertellen heeft,
bang dat we dat niet aankunnen. En ik heb stellig het idee dat we op vele manieren afgeleerd hebben om te luisteren. Het begint
al als kind: je hoeft niet bang te zijn….niet voor het donker, niet voor monsters onder je bed, niet voor die grote enge meneer.
Oké, mooi, maar wat als ik al bang ben op dat moment? Als dat al een feit is? Hoe krijg je dat gevoel dan weg? Dat zeggen ze er
mooi niet bij. Dat kunnen ze je niet uitleggen, terwijl het lijf zich intussen in allerlei bochten gaat wringen om maar niet bang te
hoeven te zijn. Je hoeft niet boos te worden, ook zo eentje. Maar ja, ik ben het al. Voel je nu niet schuldig…!
Je hoeft niet bang te zijn suggereert een controle over het wel of niet laten ontstaan van een emotie. Leggen we onszelf, en
anderen, daarbij niet een te grote taak op? Terwijl we al blij moeten zijn als we na het ontstaan van de emotie daarover de
controle leren te bewaren in het uiten ervan.
Je hoeft niet bang te zijn? Dit geld wel voor angsten die je bewust kunt opzoeken: je hoeft geen hoogtevrees te voelen als je de
ladder niet opgaat. Je hoeft geen pleinvrees te ervaren als je binnen blijft. Maar wat als het gaat om angsten die er zijn? De angst
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om ziek te worden, de angst om te falen, de angst om niet aardig gevonden te worden, de angst om in de steek gelaten te
worden, dood te gaan. Welke keuze hebben we hier? De meeste angsten zoeken we niet op, maar komen we tegen in het leven.
En soms zijn ze zo groot dat we ze voorlopig maar even mijden. Vermijdingsgedrag, niet oordelen, hebben we allemaal recht op!
En dan zijn er ook nog de ‘achterstallige angsten’ uit ons verleden die ons te pas maar meestal te onpas van binnenuit tegemoet
treden. In al deze gevallen geldt ‘je hoeft niet’ zeker niet.
Er is meer angst dan ons allen lief is. Is dat een probleem? Nee, maar we lijken er wel steeds meer een probleem van te maken
in onze maakbare, maar vaak angst-gestuurde maatschappij. Angst-gestuurde reclame, angst-gestuurde preventie, angst-ge
stuurde zorg, angst-gestuurde economie, het zijn zeker geen uitzonderingen. We hebben angst leren zien als onze vijand in
plaats van onze natuurlijke bondgenoot die ons kan leren om met grenzen om te gaan en vertrouwen op te bouwen. Een cliënt
zei deze week tegen mij: ik probeer mijn angsten onder de knie te krijgen. En dat terwijl hij ze nog niet eens volledig boven water
had laten komen. Daarmee probeerde hij iets onder controle te krijgen dat hij nog niet eens goed kende. Misschien moet je ze
eerst eens ‘onder de gordel’ zien te krijgen, dacht ik op dat moment, om te zien wie je tegenstander is en er respect voor krijgen.
Is angst willen overwinnen niet hetzelfde als de natuur willen beheersen?
Angst is, denk ik soms, te vergelijken met een puber: Je moet hem serieus nemen. Als je hem teveel onderdrukt wordt hij alleen
maar opstandiger. Als je hem niet erkent, weet hij je te vinden. Je moet hem loslaten, ruimte geven, maar niet zoveel dat hij
doorslaat. Je moet hem vrij laten maar wel veilig begrenzen.
Angst, ik heb er steeds meer respect voor gekregen. Hij is onvoorspelbaar, slim, volhardend, creatief. Hij laat het nooit afweten
en weet altijd wel weer een gaatje te vinden in onze afweer, meestal juist op het moment dat we even niets vermoedend ach
teroverleunen in een gevoel van triomf of zelfgenoegzaamheid.
Maar waar maak ik me druk om?
Gaat het in onze maatschappij momenteel niet vooral over de vrijheid van denken, - van meningsuiting? De vrijheid van voelen,
dáár begin ik me zo langzamerhand meer zorgen over te maken. Die wordt pas echt bedreigd. ‘Je hoeft niet bang te zijn.’ ‘Wees
toch niet zo somber.’ ‘Doe niet zo boos.’ ‘Wees toch positief!’ ‘Kijk welke kansen de crisis biedt!’
Maar als we zouden mogen voelen wat we voelen, uiten wat we voelen … hoe zou dat doorwerken op de vrijheid van denken,
van meningsuiting?

Hoera
We hebben meer ruimte voor foto's en
afbeeldingen!
Heb je mooie afbeeldingen, foto's of
teksten die je zou willen delen? Graag!
Mail naar:
eindredacteur@haptonomischcontact.nl
HC
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Voor u gelezen
Trauma en veerkracht
Elisabeth Hoitsma
Vooral het appèl op eigen kracht en ver
antwoordelijkheid, met daarbij de posi
tieve ondersteuning door de sociale
omgeving van betrokkenen, neemt in dit
boek een centrale plaats in. Daarmee
onderscheidt het zich van eerder ge
schreven boeken over trauma en geeft
het de lezer een bemoedigd en krachtig
gevoel.

Hulpverlenen bij schokkende gebeurte
nissen, Luuc Smit,
Uitgeverij SWP, Amsterdam, 144 pagi
na's, Prijs: € 24.90
Elisabeth Hoitsma is hulpverlener op
haptonomische basis in Middelburg. Zij
werkt al vele jaren in het middelbaar be
roepsonderwijs als studentenbegeleider
en vertrouwenspersoon.

Het boek is aan te raden met name voor
hulpverleners (SPH, MWD, pedagogiek,
psychologie, ggz, coaching, onderwijs-
begeleiders), maar is zeker ook toegan
kelijk en leesbaar voor anderen, aange
zien het naast kennis veel praktische
handvatten geeft.

Wat gebeurt er na een confrontatie met
een ingrijpende gebeurtenis?
- Welke klachten zijn normaal?
- Moet er therapeutische hulp gezocht
worden?
- Wat kan ik doen als hulpverlener?

Luuc Smit is hogeschool-docent aan de
University of Applied Sciences in Vlissin
gen en heeft vele jaren ervaring als hulp
verlener met psychotrauma. Daarnaast
werkt hij als hulpverlener bij het Zeeuws
Kollektief voor Haptonomie. Hij heeft zijn
opleiding genoten aan het Wetenschap
pelijk Instituut voor Haptonomie te
Grave. Zowel Frans Veldman sr. als Frans
Veldman jr. behoren tot zijn leermees
ters.

Het boek dat Luuc Smit geschreven heeft
legt op een goed leesbare en bemoedi
gende manier uit wanneer gespeciali
seerde hulp na een schokkende gebeur
tenis echt nodig is en wanneer het juist
beter is deze (nog) niet in te zetten. Hij
zet helder uiteen dat mensen ook eigen
mogelijkheden (veerkracht) hebben om
op een gezonde manier om te gaan met
ingrijpende gebeurtenissen.
Trauma en veerkracht legt ook uit hoe
we deze processen kunnen verstaan en
ondersteunen.Al dan niet met gespecia
liseerde hulp.

De haptonomische benaderingswijze
zien we zeker terug in dit boek, evenals
de kernwaarden van de authentieke
haptonomie. Voor allen die werken op
haptonomische basis is dit boek van
harte aan te bevelen, omdat het veel
toevoegt en duidt in processen die be
trokkenen van een schokkende gebeur
tenissen kunnen doormaken.

Als duidelijk is wat normaal is, dan is er
ook sneller helderheid over signalen die
erop wijzen dat er meer aan de hand is.
En welke professionele hulp je dan het
beste kunt bieden. In het boek wordt
beschreven hoe hulpverleners en docen
ten kritisch en met prudentie om kunnen
gaan met mensen die hulpvragen heb
ben na ingrijpende en schokkende ge
beurtenissen.
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Kunst en Haptonomie
Bevreemdende mensfiguren
Anneke Kempkes Verweij

Wat doe je als je voor het eerst naar Bar
celona gaat? Dan kijk je in de boekjes, je
vraagt informatie aan vrienden en be
kenden en je weet wat je beslist moet
zien. Daar onder valt dat wat Gaudi, de
architect van de archaïsche vormen,
voor heel bijzondere architectuur ge
maakt heeft. Zoals de grote kerk, La Sa
grada Familia, die nog steeds niet af is,
de tuinen met de bijzondere bank en de
fontein in de vorm van een krokodil. Je
wandelt over de ‘Las Ramblas’, de lange
winkelstaat met veel tapas tentjes en
bijzondere life statues. Als je er eenmaal

bent wil je ook zoveel mogelijk belangrij
ke kerken en bijzondere gebouwen zien,
maar als het zomer is dan weet je dat de
zee dicht bij is. Je kunt heerlijk zwemmen
en rust vinden te midden van alle drukte
van de grote stad. Barcelona is immers
een eeuwenoude havenstad met een
strand.
Een jaar of tien geleden was ik daar. Lo
pend naar het strand zie ik op de hoek
van de Ramblas en de strandboulevard
iets heel vreemds: een aantal bolle men
selijke lijfvormen bijeen in een soort
open kooi onder de bomen. Ze kunnen er

Barcelona, strandboulevard
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niet uit. Misschien willen ze dat ook niet.
Wat doen die figuren? Waarom staan ze
daar? Wie heeft ze er geplaatst? Wie is de
maker? Er staat geen bord bij. Ik wordt
erdoor gegrepen, moet er steeds weer
naar kijken, iedere keer als ik er langs
kom. Juist omdat ik er niets van weet.
Navraag bij de informatiestands op de
Ramblas, die alles weten over de be
zienswaardigheden van de stad, levert
niets op. Ze weten het niet. Dat boeit me
nog meer. Als zij het niet weten, wie dan
wel? Dit intrigeert me. Ik maak foto’s van
de beelden. Ze zijn nu een beetje van mij
en niemand kan ze meer van me afpak
ken. Intussen horen ze bij mijn dagelijkse
uurtje strandbezoek. Zo stilstaande zijn
ze terdege aanwezig.
En nu, in 2015, lees ik in Kairos (zie ‘Inspi
ratiebronnen’), het nieuwste boek van
Joke Hermsen, over Bergson, de filosoof,
die zegt: ‘We moeten onze blik afwenden

van alle ‘calculerende en op prestatie
gerichte activiteiten, en er vlak naast of
naar buiten of bij ons zelf naar binnen
leren kijken. Het is de blik die met mijme
ren, dagdromen, herinneren, het kijken
naar kunst of het aandachtig luisteren
naar muziek te maken heeft en die ons in
vervoering weet te brengen …. Op het
moment van de esthetische vervoering
raken we eerst geëmotioneerd vervol
gens brengt deze emotie een enthousias
me teweeg, die inspireert om zelf ook in
beweging te komen. Een beweging die
vreugde schept, die tot creativiteit leidt.
’ Ik hoef dus tòch niet alles gezien te
hebben wat ik volgens de informatie
moet zien in Barcelona. Ik krijg zomaar
een boeiende ervaring, buiten de boek
jes om, die ik nu al jarenlang met me
meedraag.
Ongeveer vijf jaar geleden zie ik, lopend
in de grote beeldentuin van het beelden
museum Middelheim in Antwerpen (een
aanrader), zeer onverwacht twee bolle
mensfiguren hoog in twee bomen. Het
zijn dezelfde beelden die ik in Barcelona
zag. Ze hangen tegen over elkaar ieder
aan een kant van het looppad. Van mijn
beeldhouwlerares had ik, na Barcelona,
intussen de naam van de kunstenaar
vernomen: Juan Muñoz.
Weer raak ik opgewonden. Wat doen de
beelden zo hoog in de bomen? Ze vallen
niet op, je blik moet toevallig omhoog
gaan, anders zie je ze niet eens. Maar juist
dat is vervreemdend voor me. Tegelijk

Conversation Peace- Juan Munoz, Fundatie Zwolle
ben ik blij om ze te zien. De vervreemding
verandert, het wordt bekender, en het is
net alsof ze een beetje bij mij horen, een
beetje van mij zijn. Ik zou er wel tussen
willen gaan zitten om gedrieën heel stil
te zijn en rustig rond te kijken.

Deze beeldengroep maakt een deel uit
van de tentoonstelling In Search of Mea
ning, mensbeelden in globaal perspec
tief, die te zien was in De Fundatie t/m 6
april. Mensbeelden die een verhaal ver
tellen.

Terwijl ik in mijn gedachten bezig ben
met de bolle mensfiguren om er over te
schrijven, komt de krant in de bus.
Trouw, dinsdag 20 januari 2015 met
daarin een halve pagina grote foto van
een beeldengroep bestaande uit vijf
bolle mensfiguren. Ze staan op verschil
lende afstanden van elkaar gegroepeerd
in een lege ruimte, gebaren naar elkaar,
luisteren naar elkaar, twee zijn verbon
den met elkaar door een paar dunne
touwtjes.

De bolle figuren zijn hier duidelijk met
elkaar in gesprek, ze richten zich naar
elkaar vooral met hun houding, één is
wat verder weg en hangt er wat vreemd
bij. Zij is met een ander verbonden door
dunne touwtjes. Het roept een ver
vreemd gevoel bij me op. Wat doen ze?
Waarom dat touw? Moet er één geleid
worden? Of heeft ze hulp nodig? Kan ze
misschien niet goed zien? Of loopt ze
anders weg? Ze zijn samen en toch ook
weer alleen, als aparte figuren.
‘Bevreemdende mensfiguren’ wordt de
tentoonstelling ook wel genoemd. Een
entwintig uiteenlopende kunstenaars
van over de hele wereld maakten beel
den volgens het thema: ‘mensbeelden
die de grote vragen van het leven oproe
pen’.
‘De kunstenaars laten hier iets van hun
werk zien over thema’s als eenzaamheid,
de behoefte aan intimiteit en empathie
in een schaamteloze maatschappij,
dood en geweld, erbarmen, pleidooi
voor culturele uitwisseling en de kwets
baarheid van het lichaam’ aldus de gast
curator Anne Berk.

Juan Munoz, beeldenpark Middelheim- Antwerpen
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In ons werk komen we ook vaak kwets
bare mensen tegen, mensen met behoef
te aan intimiteit; we hebben geleerd veel
te zien, te kijken, maar ook om de men
sen te voelen, hoe ze zich presenteren en
representeren. We horen mede van onze
cliënten hoe schaamteloos de maat
schappij kan zijn en hoe mensen elkaar
het leven zuur kunnen maken, hoe men
sen hierdoor beschadigd kunnen wor
den. Onze ingang is het leggen van con
tact, in verbinding treden, en indien mo
gelijk, empathie in een voelend contact
laten doorklinken waaruit misschien en
hopelijk, ook deze mensen een keer iets
van een bevestiging kunnen voelen.
Kunstenaars maken ons hier duidelijk
hoe die mensen er door hun ogen uitzien.
Koud en kil, bevreemdend, beschadigd,
soms zelfs kapot gemaakt. Dit te zien
verdiept ons inzicht in waar we met ons
werk mee bezig zijn. De blik van de kun
stenaar onthult. Het museum richt zich
niet alleen op het vaste museumpubliek,
maar lokt met laagdrempelige tentoon
stellingen ook ‘debutanten’. Waar ook
de haptonoom en haptotherapeut onder
valt maakt niet uit: ga en onderga.

Bolle menselijke lijfvormen bijeen in een soort open kooi onder de bomen, Barcelona

Juan Munoz- Conversation Peace, Fundatie Zwolle
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Inspiratiebronnen
VPRO.nl/24 uur met...2 januari 2015.
Terug te kijken bij 'uitzending gemist'
Theo Maassen spreekt met Myrte van der Meer, schrijfster van het boek “Paaz” over
de tijd die ze doorbracht op een psychiatrische afdeling. Zij is manisch depressief.
Het programma toont een langdurend open gesprek waarin Myrthe en Theo onder
andere met leg puzzels en Playmobil spelen. Er wordt geslapen en wakker gelegen,
gegeten en gedronken en tussen door komen de vragen van Theo en de vertellingen
van Myrte. Hoewel we interessante verhalen en boeiende antwoorden horen, vroeg
ik me aanvankelijk hierbij af: ‘waarom werkt zo iemand mee aan dit programma’.
Het wordt duidelijk dat er af en toe maar een dunne scheidslijn is tussen iemand die
zwaar manisch depressief is en iemand die dat helemaal niet is. En dan ineens rea
geert Myrte op zo’n andere dan verwachte manier dat je beseft als luisteraar en kijker
dat er toch wel iets heel ernstigs, iets ongrijpbaars aan de hand is. Dat vind ik het
goede van deze uitzending. Dat je daar meer inzicht in krijgt. (AK)

Kairos, een nieuwe bevlogenheid.
Een essay van: Joke J. Hermsen (Stil de tijd) Uitgeverij De Arbeiderspers. Prijs: € 19,95.
Naast Chronis, de god van de lineaire tijd is er ook Kairos, de kleinzoon van Chronos,
de God van het geschikte ogenblik. Chronos is de gemeten tijd, de zandloper. Kairos
betreft: de juiste tijd om een beslissing te nemen, de tijd van het inzicht, de concen
tratie, de aandacht, de creativiteit en van de bevlogenheid. De geinspireerdheid, het
zorgvuldig wegen, het beschouwen, het wikken en wegen vallen onder Kairos. Het
is de vertikale onderbreking in de lineaire Chronoslijn. Onder Kairos kan ook het
empathisch vermogen tot zijn recht komen, hiervoor moet je rust hebben.
Dit alles wordt uitgewerkt met voorbeelden van gedachten gangen van Nietzsche,
Ahrend, BLoch, Benjamin en Heidegger op een zeer inspirerende wijze. Voor wie wat
dieper wil gaan, een waar genot om te lezen en je eigen ontdekkingen te doen. Deze
essay zou niet misstaan in een boekenlijst achter in Veldmans boek, Levenslust en
levenskunst.(AK)

Ik huilde al in jouw buik
Over de stervenswens van een kind Heidy Vernee.
Paperback, 190 pagina’s. 19,95 Uitgeverij van Brug, mei 2014
Vanuit de dagboeken die zij bijhield sinds de geboorte van haar kinderen schreef
Heidy Vernee over de stervenswens van haar dochter, en hoe zij daarmee omging.
De hulpverlening geeft op een gegeven moment het advies om haar los te laten. Een
boek over ‘aanblijven’, over hoop en respect. Ik heb het in een adem uitgelezen. (PP)
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De mooie voedselmachine
Alles over een onderschat orgaan, Giulia Enders (1990)
Uitg. Luitingh-Sijthoff B.V., Amsterdam 2014
Giulia Enders werkt in Frankfurt aan een promotieonderzoek voor haar studie Ge
neeskunde. In Duitsland is haar boek Darm mit Charme een regelrechte hit: in een
half jaar werden er meer dan 700.000 exemplaren verkocht. Haar bestseller is in
Nederland verkrijgbaar als De mooie voedselmachine. In 2012 won ze de Science
Slam in Berlijn met haar aanstekelijke presentatie over de ‘charme van je darmen’.
Dit boek vormt ‘van hap tot plons’ een vrolijke en informatieve aanvulling op de
Medische Basiskennis. Begrijpelijk, toegankelijk, recht voor z’n raap en met humor
geschreven. In dit boek krijgt voelen het primaat boven denken.De invloed die de
relatie tussen de zenuwstelsels van darmen en brein heeft op ons gemoed wordt
duidelijk. Mensen met spijsverteringsklachten blijken vaker dan gemiddeld last te
hebben van tijdsdruk en angstige of sombere gevoelens.Ik ben opgegroeid met:
‘houd de roepert en de poepert open en laat de dokter naar de klote lopen’. Dat was
zo’n slecht advies nog niet. Op www.lsamsterdam.nl/boek/de-mooie-voedselma
chiene/ kun je het eerste hoofdstuk lezen.(Jozien Wijnakker)

Een poging iets van het leven te maken
Het geheime dagboek van Hendrik Groen, 83 1/4 jaar.
Uitgeverij: Meulenhof. Prijs: €18,99
Een jaar lang schrijft Hendrik iedere dag op wat hij meemaakt in een verzorgingshuis
in Amsterdam-Noord. Hij vertelt geestig over ‘stoute dingen’ die hij samen met een
medebewoner uithaalt. Hij richt een uitgaansclub op met zes mensen. De Oud-maar-
niet-dood-club. Om de beurt regelen ze een uitje met een busje en een diner aan het
eind. In dit kleine groepsverband blijkt hoeveel mensen om elkaar geven en wat ze
voor elkaar over hebben. Als het maar niet van boven opgelegd wordt door de direc
tie. Hij wil niet opgaan in de dagelijkse gesprekken over het eten, ‘de koekjes bij de
thee en dat geschuifel achter de rollators’ van de bewoners maar zich blijven onder
scheiden. Dat geeft hem kracht en het redt zijn zelfstandigheid en het behoud van
zijn eigenheid. Geestig, soms droevig maar ook luchtig en openhartig. Boeiend om
te lezen. Een prachtige omslag van een door Victor Meijer in een pentekening gevat
portret. (AK)

Onderwerpen die je raken!
Bij de inspiratiebronnen plaatsen we aanraders; boeken, films, tentoonstellingen
en andere zaken. Heb je tips?
Meld het ons via eindredacteur@haptonomischcontact.nl
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Agenda

17 en 18 juni 2015

(H)Echte Autonomie

18 juni 2015

Stagebegeleidersdag (opleiding Haptonomie)

20 juni 2015

Open Ochtend

8 oktober 2015

Vitaliserend lesgeven

10 juni 2015

Themamiddag voor Senior Haptotherapeuten (gratis)

13 juni 2015

Start 3-daagse 'Zing, Leef, Lach, Voel en Verwonder'

6 november 2015

Start 2-daagse 'Omgaan met kanker'

vanaf 9 juni 2015

Haptonomische Zwangerschapsbegeleiding (10 keer)

STH Water

3 en 31 oktober,
14 november 2015

Water Kennismakingscursus
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6845 EL Arnhem

