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Gedicht: Is er nog hoop

‘Time flies when you’re having fun’. En dus vloog het HC-jaar voorbij. We hadden
even tijd nodig om het jaar op gang te trekken, maar gezien de reacties van onze
lezers kunnen we van een succesvolle vernieuwing van Haptonomisch Contact
spreken. De redactie werkte daar keihard aan en dan is het meer dan fijn wanneer
die inspanning gezien en gewaardeerd wordt.
We zijn niet alleen blij met de positieve reacties, we zien ook het aantal lezers gestaag
groeien. Jarenlang stagneerde het aantal abonnees rond de 450, maar op dit moment
heeft Haptonomisch Contact de 500ste abonnee mogen verwelkomen. Een leuke
verrassing voor deze abonnee ligt klaar. Omdat een feestje het beste met z’n allen
gevierd wordt, verloten we daarnaast een mooi cadeau onder alle abonnees.In ja
nuari maken we de winnaar bekend.
Dit decembernummer van Haptonomisch Contact verschijnt in de tijd dat het in
Nederland vooral donker is en de natuur van bijna alle kleur is ontdaan. Er zijn
mensen die in deze tijd last van de duisternis hebben en er zijn mensen die geweldig
genieten van alle lichtjes en kerstversieringen. Ik zit er tussenin: de winter is voor mij
prima als het vriest en de zon schijnt. Maar als het nat en koud is, kan voor mij de
lente niet snel genoeg komen.
Het voorbije weekend hoorde ik iets waar ik van opveerde en waarmee ik mijn on
geduld over de komst van de lente kan beteugelen. Iemand sprak over de natuur die
er verstild uitziet. Zodat je bijna niet kunt geloven dat het ooit weer anders wordt.
Maar hij wees er op dat desondanks de bomen en struiken vol knoppen zitten.
Wachtend op de lente, waarin ze in al hun schoonheid tevoorschijn komen. Ik zag er
een parallel in met het werk dat ons verbindt: cliënten kloppen bij ons aan omdat ze
tot stilstand komen of omdat ze geen geloof meer hebben in zichzelf. Aan ons de
uitnodiging samen met hen te zoeken naar mogelijkheden om opnieuw tot bloei te
komen. Zo bekeken realiseer ik me dat ik elke dag een stukje voorjaar in mijn praktijk
heb.
Het einde van het jaar is soms ook een moment voor het doorvoeren van verande
ringen. In dit nummer is de laatste bijdrage ‘Kunst en Haptonomie’ van Anneke
Kempkes te lezen. Ze heeft ons zes jaar van haar indrukken over deze prachtige
combinatie laten genieten, 24 artikelen in totaal. Als redactie zijn we blij dat Anneke
nog een jaar het genoegen mocht smaken dat de door haar zorgvuldig geselecteer
de foto’s volledig in kleur geplaatst konden worden. Desondanks vindt ze het een
mooi moment om te stoppen met deze rubriek. Ik wil haar vanaf deze plek namens
alle lezers ontzettend bedanken voor haar zeer gewaardeerde bijdragen.

© Alle rechten voorbehouden. Overna
me van artikelen alleen na schriftelijke
toestemming. Bij plaatsing na toestem
ming van de redactie dient Haptono
misch Contact te allen tijde als bron te
worden vermeld.

Namens de redactie wens ik iedereen veel leesplezier, hele mooie kerstdagen en een
fraaie jaarwisseling!
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Van tast tot hapsis; een kritische beschouwing
Wim Laumans

“

Door de omschrijvingen van het begrip
‘hapsis’ uit diverse publicaties)* over een
periode van meer dan 40 jaar te vergelij
ken wil ik de ontwikkeling van dit kern
begrip in de haptonomie proberen te
verduidelijken.
Ik begin bij de laatste publicatie: het
‘Woordenboek van de Haptonomie’,
omdat die het meest actueel is. Ik zie dat
de uitleg van het begrip hapsis meer dan
een pagina beslaat, maar als ik alles ge
lezen heb weet ik met de beste wil van de
wereld nog niet wat het begrip inhoudt.
Dit woordenboek is voor de haptonomie
een gemiste kans, want het doet niet wat
een woordenboek hoort te doen, name
lijk helderheid scheppen. Het blijft ste
ken in een onbegrijpelijk jargon, en is niet
te reproduceren of aan een ander uit te
leggen.
Toch wil ik begrijpen wat het woord
hapsis inhoudt, dus sla ik opnieuw alle
boeken van Frans Veldman na om te kij
ken of er een logica te ontdekken valt in
de ontwikkeling van het begrip in de tijd.
Aan het eind van dit artikel hoop ik in
staat te zijn een leesbare omschrijving te
geven van het begrip hapsis.

De tastzin is de enige waarneming die voor
elk dier noodzakelijk is; de andere
waarnemingen zijn er in principe niet voor
het zijn, maar vanwege het welzijn.

Tast
De eerste keer dat Frans Veldman het
woord hapsis gebruikt is in Lichte Lasten
(p. 50), in de omschrijving van het begrip
‘haptische ruimte’, met daaronder de
vermelding: ‘Afkomstig van hapsis, de
Griekse benaming voor de tast’. Omdat
Frans Veldman voor het begrip tast uit
gaat van de opvatting van Aristoteles,
heb ik het boek ‘De Ziel’ (zie: ‘Literatuur’)
geraadpleegd. Hoe de betekenis van de
tastzin hierin beschreven wordt geef ik in
de volgende citaten weer:
‘Het is door dit beginsel (groei) dat iets dat
leeft ‘het leven’ heeft, maar een ‘levend
wezen’ is het pas als het ook waarneemt.
De eerste vorm van waarneming die bij
alle levende wezens voorkomt is de tast
zin.’ (p. 224)
‘De tastzin is de enige waarneming die
voor elk dier noodzakelijk is; de andere
waarnemingen zijn er in principe niet voor
het zijn, maar vanwege het welzijn.’ (p.
318)
‘Een dier is een bezield lichaam, elk li
chaam is tastbaar, ‘tastbaar’ wil zeggen
‘door tastzin waarneembaar’, en daarom
moet een dier een ‘tastend’ lichaam heb
ben om zich te kunnen handhaven. Want
de andere waarnemingen, ruiken, zien en
horen, komen tot waarneming door mid
del van iets anders, maar wanneer het
door iets wordt aangeraakt en dat niet
kan waarnemen, zal het niet in staat zijn
naar gelang het te ontvluchten en het

ander te pakken … En dat wil zeggen dat
zo’n dier zich niet kan handhaven.’ (p. 319)
‘Maar tasten is aanraken van de dingen
zelf (daaraan ontleent de tastzin ook zijn
naam). Toch komen ook de andere waar
nemingsorganen tot waarneming door
aanraking, zij het door middel van iets
anders. De tastzin lijkt de enige waarne
ming die door middel van zichzelf waar
neemt.’ (p. 322)
Samenvattend: de tastzin is noodzake
lijk voor het levensonderhoud en voor
het levensbehoud, en op grond van het
gevoelde zal de voeler reageren.
De tastzin is dus tweeledig:
1. Wat ik waarneem, voel, met mijn zintui
gen is het gevoelde en vertelt mij iets over
de buitenwereld. Dit is mijn zintuiglijke
gevoeligheid.
2. Wat de voeler beleeft van het gevoelde
is de innerlijke gevoeligheid. ((De inner
lijke gevoeligheid is altijd een emotione
le gevoeligheid (lust of onlust, genieten
of lijden) omdat het ’t geraakt worden
van de persoon weergeeft.))
Dit onderscheid tussen ‘het gevoelde’ en
de ‘voeler’ is wezenlijk om te kunnen

)* ‘Lichte lasten’(1970); ‘Tasten naar zinvol contact’(1977); ‘Haptonomie. Wetenschap
van de affectiviteit’(1988); ‘Levenslust en Levenskunst’(2007) en ‘Het Woordenboek van
de Haptonomie’(2013)
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begrijpen hoe de tast tot gevoel komt en
waaruit de relatie tussen de voeler en het
gevoelde blijkt.
In ‘Tasten naar zinvol contact’ geeft
Frans Veldman de volgende omschrij
ving:
‘Het ‘gevoel’ in ruimste zin, dit is zowel in
de oorspronkelijke betekenis van het
voelen (de ‘tast’) (= het gevoelde, WL) en
de gewaarwordingen hieruit (= de emo
tie, WL), alsmede alle gevoelsvermogens
die de mens kennend doen onderschei
den, hem besef (= gevoel) geven van het
schone en goede, hem onderkennend
doen waarderen, en welke – resonerend
in het gemoed, geordend tot de rede – tot
bewustzijn (kunnen) worden gebracht.’
(p.17)
Gaat het om wat goed of slecht voor me
is dan betreft het de conatieve gevoeligheid.
De conatus, een begrip dat geïntrodu
ceerd is door Spinoza (1632-1677), staat
geheel in dienst van het lijf- en levensbehoud. Het begrip ‘Conatus essendi’ is
het streven om te volharden in het be
staan. Het gevoelde is een signaal, nodig
voor levensonderhoud en levensbe
houd, terwijl het gevoel de beleving van
de voeler weergeeft. De conatieve
gevoeligheid geeft aan of iets goed of
slecht voor me is, de esthetische
gevoeligheid geeft aan of ik iets mooi of
lelijk vind. Tot op dit punt is de tast nog
steeds gericht op het eigenbelang en
staat het in dienst van de zelfverwerke
lijking.
Het begrip ‘hapsis’ is door Frans Veldman
ingevoerd vanuit de behoefte om het
begrip ‘tast’ een ruimere betekenis te

De barmhartige Samaritaan, Piet Esser,
1969-1971 (gieting 2001)

geven, aanvankelijk nog alleen als het
‘gevoelde’. Het stond voor het geheel
van de zintuiglijke gevoeligheid.
Deze uitbreiding komt van Aristoteles,
die het begrip ‘sensus communis’ (letter
lijk vertaald) introduceert, een waarne
mingsvermogen dat alle zintuigen vere
nigt tot één waarneming.
Na Aristoteles kreeg het begrip sensus
communis bij Kant (1724- 1804) een nog
ruimere betekenis als het zintuig dat ons
in staat stelt elkaar te begrijpen. Voor dit
begrijpen hebben we ook het verstand
nodig. Sensus communis wordt over het
algemeen vertaald als ‘gezond ver
stand’, maar is dus veel meer dan dat.
Het geeft een diep gevoel van verbon
denheid weer. Een betere vertaling zou
bijvoorbeeld zijn ‘gemeenschapszin’, of
‘medemenselijkheid’.

“

‘Geborgenheid’ (maker onbekend)

De tactvolle omgang is de voorwaarde
voor affectief contact.

Tact
De bovengenoemde verbreding van de
tast, nu ook als eigenschap/vermogen
van de voeler, komt tot uitdrukking in het
begrip ‘tact’.
In ‘Haptonomie, Wetenschap van de af
fectiviteit’ staat op p. 219: ‘Tact betekent:
gevoel voor hetgeen juist en passend is;
een fijn gevoel van kiesheid. Men spreekt
van – met tact en beleid handelen – dat is
op een juiste, gevoelige, gepaste en ge
wenste wijze in het sociaal-maatschappe
lijk verkeer optreden.’ Op p. 31 van
‘Levenslust en Levenskunst’ vermeldt
Frans Veldman in een voetnoot: In dit
boek zal verder de term ‘tact’ worden
gebruikt. (i.p.v. ‘tastzin’.WL)
De tactvolle omgang is de voorwaarde
voor affectief contact.
Tact is het vermogen rekening te houden
met de ander en het eigenbelang te
overstijgen. Dit wordt mogelijk door het
innerlijk geraakt worden, het geraakt
worden in het gemoed, waardoor de
betrokkenheid, het gericht zijn op de
ander, plaats vindt. Deze vorm van inner
lijk gevoeligheid is de ethische gevoelig
heid / ethische raakbaarheid.
Door ons te verplaatsen in de ander

”

kunnen we bepalen of iets goed of slecht
is voor die ander. Deze gevoeligheid voor
de ander is een direct gevolg van het
vermogen tot gewaar zijn.
Het is deze ethische gevoeligheid die
de basis is van de haptonomie, en niet
de esthetische gevoeligheid (Zie de
synopsis op p. 195 van ‘Levenslust en
levenskunst’). In feite bevestigt Frans
Veldman dit zelf op p. 57: ‘Het zijn deze
waarden die een ethische dimensie heb
ben en wederkerigheid vereisen; een we
derzijds elkaar respecteren.
Als ruimtelijke dimensie betekent de
tact: zich voelbaar aanwezig kunnen
stellen voor de ander. Het maakt het
gewaar zijn van de ander mogelijk; een
aan-, en invoelen van eneen meevoelen
met de ander (Lichte Lasten p. 50).
Dit resulteert in ‘Tasten naar zinvol con
tact’ in de volgende omschrijving van de
hapsis: ‘Hapsis = tast, gevoel, in de ruim
ste betekenis van het gewaar-zijn.’ (p. 22).
Het gewaar zijn is de basis van het empa
thisch vermogen en de hapsis als gewaar
zijn is de grondslag van de haptonomie
Kortom: de tast is nodig voor het leven,
de tact is nodig voor het samenleven.
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Hapsis
Het begrip hapsis behelst beide interpre
taties. De hapsis begint als vermogen tot
zelfverwerkelijking en breidt zich uit als
vermogen tot zelfverwezenlijking. Dit is
het vermogen zich in dienst te kunnen
stellen van de ander en het is op basis van
dit vermogen dat de haptonomie zich de
wetenschap van de affectiviteit mag
noemen.
Om het begrip hapsis goed te begrijpen
is belangrijk de logica in deze ontwikke
ling te zien.

niet. Helaas gaat de ‘Gulden regel’ uit
van het ik en komt via het ik bij de ander
uit. “Op dit punt voldoet de gulden regel
niet, want het kan er op uitlopen dat we
mensen behandelen op een manier die wij
zelf geschikt achten, maar die vanuit hun
perspectief totaal ongepast zou kunnen
zijn. We moeten daarom verder gaan dan
de gulden regel en ons wenden tot wat
bekend staat als de platina regel: ‘Be
handel anderen zoals zij willen dat jij hen
behandelt’.” (Uit: Empathie, Roman Krz
naric, p.99)

Mijn beloofde omschrijving van de hapsis
luidt na het lezen van al deze informatie
als volgt:
De hapsis als tast stelt me in staat mezelf
te ontwikkelen, voor mezelf te zorgen en
van het leven te genieten.
De hapsis als tact stelt me in staat er voor
de ander te zijn, voor de ander te zorgen
en daardoor het leven extra zin te geven.

Samenvattend kennen we de hapsis als:
1. Zintuiglijke gevoeligheid
2. Innerlijke gevoeligheid = emotionele
gevoeligheid
a. conatieve gevoeligheid
(goed of slecht voor mezelf)
b. esthetische gevoeligheid
(mooi of lelijk)
c. ethische gevoeligheid
(goed of slecht voor de ander)
3. Bewust gevoel

Ethisch handelen
De mens, de voeler, komt via de volgende
punten tot ethisch handelen:
1. De ethische raakbaarheid is het
fundament van het ethisch handelen; de
raakbaarheid die mij richt op de ander en
mij buiten mijn wil om betrekt op de
ander. Daarom ook wel ‘passieve verant
woordelijkheid’ genoemd.
De ethische raakbaarheid biedt de mo
gelijkheid het eigenbelang te overstijgen
en is de basis van het empathisch vermo
gen.
2. Het gevoel dat dit oproept is het
motief tot het ethisch handelen; het ge
voel als de beweegreden. Hier is het ge
voel (de hapsis) de bewuste reflectie van
een emotie, zoals compassie, mededo
gen en medelijden.
3. Het verstand, met de keuzevrijheid
om te bepalen wat de doen. Dat maakt
de beslissing hoe te handelen.
4. Het handelen zelf; de actieve verant
woordelijkheid.

De zintuiglijke gevoeligheid zorgt voor de
ontvangst van de prikkels, de innerlijke
gevoeligheid voor de beleving en het
bewuste gevoel voor het motief tot
ethisch handelen.

Literatuur:
Aristoteles: De Ziel, Vertaling, inleiding en
aantekeningen door Ben Schomakers,
Uitgeverij Damon, Leende, 2000
Geerlings, Ellen: Kiezen of delen, Uitgeve
rij Boom, Amsterdam, 2015
Kant, Immanuel: Pragmatische Antropo
logie, Uitgeverij Boom, Amsterdam, 2014
Krznaric, Roman: Empathie, Uitgeverij
Ten Have, Utrecht, 2014
Spinoza: Ethica, Uitgeverij Bert Bakker,
Amsterdam, 2004
Veldman, Frans: Lichte Lasten, Uitgeverij
Spruyt, Van Mantgem & De Does, Leiden,
1970
Veldman, Frans: Tasten naar zinvol con
tact, Uitgeverij Spruyt, Van Mantgem & de
Does, Leiden, 1977
Veldman, Frans: Haptonomie, Weten
schap van de affectiviteit, Uitgeverij Bijle
veld, Utrecht, 1988
Veldman, Frans: Levenslust en Levens
kunst, Uitgeverij Van der Veer, Blaricum,
2007
Veldman, Frans en Soler, Andre: Woor
denboek van de Haptonomie, Uitgeverij
Haptotherapie Nederland, 2013

Correspondentie:
wim.laumans@freeler.nl
De artikelen van Wim Laumans die gepu
bliceerd zijn in Haptonomisch Contact
kunt u nalezen op de website:
www.wimlaumans.nl

Als uitgangspunt van het handelen, dient
veelal de ‘Gulden regel’: Wat gij niet wilt
dat u geschiedt, doe dat ook een ander

Met dank aan Paulien Pinksterboer voor
haar inspirerende wijze van redigeren.
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re synopsis van de hapsis, die wellicht
kan bijdragen aan een interpretatie die
begrijpelijker is.
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Haptonomische topsportbegeleiding
Naar een betere begeleiding van talenten
Jesper Beunk
Jesper Beunk is haptotherapeut, top
sportbegeleider en ondernemer. In zijn
praktijk voor Haptotherapie & Topsport
begeleiding in Zwolle werkt hij met cliën
ten samen aan verbetering van de balans
tussen voelen, denken en doen. Zijn doel
is bewustzijn helpen creëren, mensen an
ders te leren omgaan met moeilijkheden
en onder andere topsporters begeleiden
in het verbeteren van hun prestaties.
Talenten in de topsport hebben een vol
programma. Ze hebben onder andere
fysieke trainingen, technisch/tactische
trainingen, en ze reizen veel voor wed
strijden en toernooien. Meestal staan ze
er niet alleen voor. Het gezin van het
sporttalent past het dagelijks leven op
het sporten aan. De talenten hebben een
trainer of coach. Op een (eventuele) op
leiding zijn er contactpersonen die hel
pen de studie op maat aan te bieden. En
toch zijn deze randvoorwaarden vaak
niet voldoende om de absolute top te
behalen.
Als de ontwikkeling van toptalenten zich
logischerwijs zou doorzetten, behalen zij
de top. Vaak is dit niet het geval, ondanks
hard trainen, leren over de sport en erva
ring opdoen in het leven als topsporter.
Bij persoonlijke, lichamelijke en emotio
nele ontwikkeling wordt vaak onvol
doende stilgestaan. Dat een voormalig
groot talent mij het volgende vertelde,
vergeet ik nooit: ‘Ik kon vroeger niet
omgaan met mijn emoties, daarom ben
ik bij Ajax weggestuurd. Ik heb ook nooit
geleerd om hiermee om te gaan. Ze von
den mij een moeilijke jongen! Er was
geen begeleiding voor mij.’ De praktijk
wijst uit dat hij geen uitzondering is.

Een jong talent verloren
Onlangs ontmoette ik een jonge voetbal
ler in mijn praktijk voor haptotherapie.
Hij behoorde tot de grootste talenten van
Nederland in zijn leeftijdscategorie. Een
lange jongen. Hij zal ongeveer één meter
vijfennegentig zijn. Ondanks zijn lengte
valt hij in zijn voorkomen niet echt op.
We gaan zitten. In ons gesprek beweegt
hij van voor naar achteren op zijn stoel.
Op het ene moment helemaal met zijn
rug tegen de leuning gedrukt, enkele
seconden later leunend met zijn ellebo
gen op de tafel. Er zit geen lijn in: li
chaamsdelen bewegen niet in hetzelfde
tempo en ook de richting varieert. Het
van voren naar achteren bewegen doet
hij zonder dat het snel en krachtig over
komt. Zijn gezichtsspieren zijn ontspan
nen en de blik in zijn ogen is breed en wat
naar beneden gericht. Wanneer hij praat,
heeft hij in zijn zinnen pauzes en zijn vo
lume is laag. Al met al komt hij kwetsbaar
en onzeker op mij over. Hij is afwachtend
en oogt krachteloos.
Het wrange is dat zijn voetbalcarrière nu
al voorbij is, terwijl hij net achttien is
geweest. Zijn knieën zijn helemaal aan
gort en ook zijn enkels kunnen snelle
bewegingen niet meer aan. Zelfs als hij
gewoon loopt, heeft hij er al last van. Hij
vertelt het met weinig emotie, dat houdt
hij voor zichzelf. Geheel onberoerd laat
het hem echter niet. Het verdriet is voel
baar, in zijn ogen zichtbaar en in zijn stem
hoorbaar.

“

Jesper Beunk

Hij heeft foto’s en films op zijn smartpho
ne staan uit de tijd dat hij op de jeugdop
leiding zat. Hij laat deze aan mij zien. Op
het eerste beeld dat ik van hem bekijk,
valt zijn lieve uitstraling op. Echt een
jongen die geen vlieg kwaad doet. Op een
tweede beeld zie ik hoe zijn lijf beweegt
in actie. In zijn onderbenen zit niet dezelf
de spanning als in zijn bovenbenen. Voor
het oog bungelt zijn onderbeen aan zijn
bovenbeen. Zijn knieën vangen alle
klappen op. Op zijn achttiende ging het
helaas al mis. Daarna waren beide
knieën versleten. Deze jongen wist en
weet niet goed waar hij voor staat. Dat is
in de beelden van vroeger en in zijn
voorkomen goed waarneembaar.
Enkele weken later ligt hij bij mij op de
behandelbank. Hij ligt met zijn armen
langs zijn lijf en heeft zijn benen dichtbij
elkaar. Daardoor oogt hij smal, kwets

Ik kon vroeger niet omgaan met mijn
emoties, daarom ben ik bij Ajax
weggestuurd.

”
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Hij vindt het lastig om te benoemen hoe
het voor hem is, maar dat er iemand naar
vraagt doet hem goed: ‘Ik mag er zijn en
dat vind ik fijn’.

baar. Als ik hem aanraak voelt hij zacht
aan. Dieper in zijn lijf zit veel spanning.
Hij is stil als ik vraag wat hij voelt. Als ik
doorvraag kan hij nog steeds moeilijk
verwoorden hoe het voor hem voelt. Hij
vindt het lastig om te benoemen hoe het
voor hem is, maar dat er iemand naar
vraagt doet hem goed: ‘Ik mag er zijn en
dat vind ik fijn’. Er komt kleur op zijn
wangen en zijn ogen gaan meer stralen.

”

Hem begeleiden naar een persoonlijk
heid met balans in zijn lijf, die weet waar
hij voor staat, is wat ik hem kan en wil
bieden. Naarmate hij zijn lijf gevoelsma
tig leert ontdekken, wordt hij zich steeds
meer bewust hoe hij het gebruikt. Hier
door wordt hij krachtiger en zelfverze
kerder. Het is jammer dat hij dit tijdens
zijn jeugdopleiding niet heeft kunnen
ontwikkelen.

Extra begeleiding
Veel talenten kunnen winst behalen in
het bewust worden van hun lijf en gevoe
lens. Iedere topsporter is dagelijks veel
bezig met hoe hij of zij zich voelt. Goed
voelen is immers een basis voor vrij kun
nen bewegen. En vrij kunnen bewegen is
een belangrijke voorwaarde voor opti
male prestaties. Als je enkel hard traint
en je eigen lijf niet leert ontdekken, blijft
ook de mate van invloed op je eigen ge
voel (en beweging) erg klein. Topsport
begeleiding op basis van haptonomie
kan talenten helpen naar meer zelfken
nis, naar betere prestaties, en mogelijk
naar de top.
Reacties of vragen naar aanleiding van
dit artikel: info@jesperbeunk.nl

Reageren? Ja, graag!
Reageren op een artikel?
Dat kan op twee manieren:
* Mailen naar eindredactie@haptonomischcontact.nl
* Mailen naar auteur, via het mailadres onderaan het artikel.
Ook kun je informatie delen of reageren op een onderwerp
op Linked In via de Haptonomisch Contact groep.
Nog geen lid? Meld je aan en praat met mee. Welkom!

500 abonnees, dat vieren we samen!
Op 10 december mailde de 500e abonnee: 'Graag zou ik me aan willen melden voor een abonnement op gastronomisch con
tact'. Gelukkig bleek dat de automatische spellingscontrole te zijn en bedoelde ze echt Haptonomisch Contact. Wij wensen
Corrie Ligteringen veel plezier met het gratis jaarabonnement en zij krijgt een leuk cadeau toegestuurd.
Deze maand verloten we, zoals beloofd, een prijs onder alle abonnees. De winnaar mag kiezen tussen een toegangskaart voor
het haptonomie Congres in Parijs, of een nascholingsbon t.w.v. 250 euro.
De uitslag maken we begin januari bekend via onze website, Facebook, Twitter, LinkedIn en in maart ook via HC2016-1. De
winnaar krijgt persoonlijk bericht.
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Gelezen
De stilte van het licht
Schoonheid en onbehagen in de kunst, Joost Zwagerman
Anneke Kempkes-Verweij
Het boek dat in de week na zijn plotselin
ge uit het leven stappen, is gepubliceerd.
Wat raakte mijn interesse? Allereerst een
voorwoord dat ik van hem gelezen had in
een mooi uitgegeven fotoboek. Met een
grote woordenschat en veel nuancerin
gen bracht hij in een prachtig stuk proza
zijn eigen belevenis bij het kijken naar dit
boek naar voren.
Later zag en hoorde ik hem in een praat
programma op tv. Met een stortvloed van
veel bijvoeglijke naamwoorden bij soms
treffend gevonden zelfstandige naam
woorden, leek het wel of hij me meenam,
via de tekst, naar het kunstwerk dat hij
daar besprak, om het samen te bekijken.
Bijna een beetje hyper. Ik raakte geboeid
door zijn mooie taalgebruik.
Mede daardoor kocht ik zijn nieuwe
boek: ‘De stilte van het licht’. Bij het lezen
van de eerste pagina’s werd ik direct
getroffen. Het taalgebruik is schitterend.
Geen korte statements maar uitgewerk
te zinnen. Dit boek is een weergave van
de ontdekkingstocht van Joost Zwager
man (J.Z.) naar een grote verscheiden
heid van kunstenaars die ieder hun eigen
benadering van stilte en van onbehagen
hebben. Dwars door de eeuwen heen
tracht hij achter de bedoeling van een
aantal kunstenaars en hun kunstwerken
te komen. Hij bespreekt, beschouwt ze
vanuit zijn eigen geraaktheid, vanuit een
zijn eigen gevoel.
Bijvoorbeeld bij een beschrijving van een
performance van Abramovic ‘stilzwij
gend tegenover elkaar zitten’ in het
MOMA, komt bij J.Z.‘een appèl op van
een diep gekoesterd verlangen naar af

wezigheid’. ‘Stilte en verdwijning zijn als
communicerende vaten en raken voort
durend aan elkaar’.
De grens tussen schoonheid en onbeha
gen is volgens hem meer dan eens diffuus
en ragdun. Soms lost de scheidslijn na
genoeg op, zegt hij, en geeft als voor
beeld de onweersluchten geschilderd
door Jan van Goyen die prachtig zijn
maar tegelijk ook dreigend. Bij een leeg
landschapschilderij vraagt hij zich af:
‘Wordt zo’n landschap omhuld door
stilte, of komt de stilte van binnenuit?’
Hij haalt Jan Willem Otten aan die
schreef: Elk kunstwerk is niet alleen een
ding maar ook een persoon; een kunst
werk is als een bezield iemand waar je
een verhouding mee kunt krijgen.
J.Z. vult dit aan met: ‘Na je dood blijf je
niet alleen maar achter in de herinnerin
gen van je dierbaren, maar ook in de
textuur en het DNA van kunstwerken die
je dierbaar waren. Bij leven bieden kunst
werken de sensatie om uit jezelf te ver
dwijnen; na je dood zul je nooit echt
verdwenen zijn’.
In de drie hoofdstukken van het boek:
Stilte, Onbehagen en Verdwijnen, be
spreekt hij in deelhoofdstukken, de een
na de andere schilder, schrijver, foto
graaf, dichter, performance kunstenaar.
Veelal met afbeeldingen erbij. Hierbij
deelt hij de lezer zijn eigen diepe beleve
nissen en ontroeringen mee. Opener kan
het niet. Hij laat je als het ware de dingen
achter de dingen zien. Ik ben zelden ver
handelingen over kunst tegengekomen
waarbij niet de opsomming van feiten en
richtingen in de kunst besproken wor
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den, maar voornamelijk juist de belevin
gen ervan. Als voorbeeld van een derge
lijke beschrijving geef ik hier zijn verhaal
over de schilder Turner weer. ’Turner
wilde de zon schilderen, niet als een
anekdotische bol in een sfeer schets,
maar de zon zèlf, kern en wezen van de
licht- en warmtebron. De ziel van de zon.
Het was alsof hij vreesde dat de genera
ties na hem de zon zou worden ontno
men. Misschien was hij bang dat op een
dag de zon zou sterven. Zo ja, dan had
Turner de ziel van de zon voor de verge
telheid behoed’. Hij gaat nog verder:
‘ Light and Colour (1843) is een uitzinnig
schilderij. Een woestenij van zonlicht
spettert tot in de uithoeken van het can
vas. Turner probeert tot aan de binnen
kant van het licht te geraken. Hij vocht
zich het zonlicht in, als in het oog van een

orkaan. Niet zo vreemd dat Turner aan
het eind van zijn leven in de war raakte.
Niemand kijkt ongestraft in de zon—ook
Turner niet’. Turner sterft als een eenza
me en miskende persoon. In een film over
zijn leven sterft hij met de woorden: ’The
sun is God.’
Waarom ik dit boek aanraad om te lezen
is de mogelijkheid die erin gegeven
wordt om met de observaties en belevin
gen van de auteur mee op weg te gaan.
Geen boek om achter elkaar uit te lezen.
Af en toe een paar deelhoofdstukken
lezen, laten (be)rusten om te overden
ken, dat is de mooiste manier om alles
tot je te laten komen.
Een aanrader, een boek om zelf te heb
ben.

Light and Colour, William Turner
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Haptotherapie en Relatiebegeleiding in de
praktijk
Gertrud van Beekveld
Na een eerdere casusbeschrijving in
HC2015-1, is mij gevraagd om deze keer
wat uitgebreider te schrijven over Hapto
therapie en Relatiebegeleiding.
Iets over mijn achtergrond in deze
Ik heb de leergang Haptotherapie en
Relatieproblematiek op de Academie
voor Haptonomie gevolgd van 2007 tot
2009. Daarna ben ik opgeleid tot docent
in dit specialisme en vervolgens heb ik
een jaar les gegeven. Ik werk al jaren
samen met een ervaren relatiethera
peut/seksuoloog, waar ik veel van leer en
waar ik workshops voor (echt-)paren
mee heb gegeven. Zij verwijst ook regel
matig stellen door naar mij om meer in
contact te komen met hun onderliggen
de gevoelslagen of om samen met mij te
onderzoeken waarom de intimiteit uit de
relatie is verdwenen.
Bewustwording van de affectiviteit in
relatie tot zichzelf en de ander
Net als in de individuele begeleiding gaat
het bij begeleiding van paren ook over de
taal van het lichaam en het meer in con
tact komen met het voelen. Samen meer
stilstaan bij zowel het fysieke voelen als
de emotionele gevoelslagen, is een
essentieel aspect.
Belangrijke vragen die ik meeneem in het
werken met paren:
Hoeveel contact en verbinding is er?
Hoe autonoom gedragen zij zich in deze
verbinding?
Hoeveel ruimte nemen ze elk in?
Welke gedragspatronen openbaren zich?
Sturen, manipuleren, saboteren, volgen,
verleiden?
Met andere woorden: We proberen in de
begeleiding helder te krijgen hoe de rela
tiedynamiek is, wat de interactiepatro
nen zijn en wat zich aandient in de onder
liggende gevoelslagen.

Het volgende praktijkvoorbeeld geeft
hiervan een goede weergave:
Piet en Alida, zestigers, 38 jaar samen,
veel onverwerkt zeer bij beiden, veel
onbegrip naar elkaar. Hij klapt dicht en
zij gaat trekken en duwen.
Ik laat ze staand tegenover elkaar plaats
nemen, met hun handpalmen tegen el
kaar aan. Ik zeg: ‘Voel eens waar je op dit
moment behoefte aan hebt wat betreft
afstand of nabijheid’. Ze aarzelen even en
stappen dan beiden dichterbij.
Ik voel die vertwijfeling bij hen. Alsof ze
niet goed weten wat de bedoeling is. Bij
navraag blijkt dit ook het geval. Ze heb
ben me eerder verteld dat ze beiden
groot gebracht zijn met doen wat er van
je verwacht wordt. Ook nu gaan ze han
delen naar wat zij denken dat de bedoe
ling is in plaats van waar ze behoefte aan
hebben.
Piet zou haar eigenlijk wel vast willen
houden. Ik vraag hem wat hem weer
houdt. Er volgt een korte hug, en klaar.

Gertrud van Beekveld
Als ik vraag wat ze beleefd hebben geeft
hij mij terug dat hij het wel oké vond, en
tegelijk geeft hij te kennen het eigenlijk
niet goed te weten. Ik geef terug wat mij
is opgevallen: ‘Dat het leek of Piet wat
aan Alida stond te trekken en dat het er
bij Alida uit zag alsof ze haar lijf wat stijf
hield. Alsof er weinig echt contact was’,
opper ik vragend. Bij navoelen daarop
gaven ze mij terug dat ze dat inderdaad
zo beleefd hadden.
Ik vraag ze vervolgens eerst op eigen
benen te gaan staan, van daaruit dichter
bij te stappen en dan tot een omhelzing
te komen. Eventueel met ogen dicht.
‘Wow, wat een verschil, zegt Alida’, waar
bij Piet bevestigend knikt.
Uit de intake blijkt dat het op eigen benen
staan voor beiden een belangrijk thema
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in hun leven en relatie is. Ze zijn beiden
opgegroeid in een gezinssituatie waarin
ze snel volwassen moesten zijn. Ze nei
gen naar ofwel ‘op alleen gaan’, óf teveel
leunen op elkaar. In deze oefening lijkt
dit patroon ook aanwezig te zijn.
Werkwijze
Zowel tijdens het gesprek als in allerlei
ervaringsgerichte oefeningen neem ik
met al mijn zintuigen waar wat er gaande
is. Zo kan ik met beide partners mee
resoneren.
Vanaf het moment dat ik een opdracht
geef, komen hun grondpatronen en het
effect dat ze daarmee op elkaar hebben
tevoorschijn. Na de oefening doe ik na
vraag over hoe het ging, wat hen opviel
en wat ze daar bij beleefd hebben.
Pas daarna koppel ik eventueel naar ze
terug wat ik waargenomen heb, zo veel
mogelijk via open vragen en veronder
stellingen. Daarnaast staan we stil bij wat
het voor hen betekent in relatie tot hun
problematiek en bijbehorende hulp
vraag. Ik laat ze nagaan hoe deze patro
nen zich manifesteren in het leven van
alledag.
Uiteindelijk is er natuurlijk ook aandacht
voor hoe het anders kan en wat daarin
wenselijk is. We onderzoeken uitgebreid
de mogelijkheden en ik laat ze ook de
beperkingen en de grenzen daarin voe
len.
Ook het volgende voorbeeld laat mooi
zien hoe een oefening inzicht kan geven:
Marieke en Linda zijn veertigers en zijn 13
jaar samen. Ze hebben drie kinderen.
Linda heeft de afgelopen zeven jaar
meerdere ziektes gehad. Ze ervaren hun
relatie als niet meer gelijkwaardig en de
seksualiteit ligt op zijn gat.
Als ik de opdracht geef: ‘ga samen op de
thera-bal zitten’ blijven ze beiden zitten,
elkaar aankijkend wie wat gaat doen. Als
één van de twee dan opstaat gaat de
ander ook staan, en bij de bal herhaalt dit
patroon zich: geen van twee maakt een
keus of doet iets, ze wachten op elkaar wie

“

Als ik de opdracht geef: ‘ga samen op de
thera-bal zitten’ blijven ze beiden zitten,
elkaar aankijkend wie wat gaat doen.

het eerst gaat plaatsnemen. Ik vraag of ze
dat herkennen in hun relatie. Volmondig
bevestigen ze dit. Het patroon van af
wachten en geen initiatief nemen blijkt
een belangrijk onderdeel van de relatie
problematiek. Op mijn volgende vraag
hoe dit voor hen is om zo af te wachten en
geen actie te ondernemen worden ze
beiden wat emotioneel. Het raakt hen in
een gevoel van onmacht en gemis.
Hechtingsgedrag komt het sterkst tot
uiting in een liefdesrelatie
In een liefdesrelatie komen de hechtings
stijlen en het hechtingsgedrag het
sterkst naar voren. Deze komen voort uit
hoe er vroeger met je om gegaan is.
Welke denk- en gevoelsovertuigingen je
daarin hebt opgedaan kunnen je relatie
gedrag behoorlijk beïnvloeden. Alle af
weermechanismen die er zijn kunnen in
een relatie voorbij komen. Dit alles geeft
vervorming, zoals boos doen als je bang
bent, of een beetje verongelijkt doen als
je eigenlijk flink boos bent. Tegelijkertijd
is een relatie ook de plek waarin je per
soonlijk het meeste kunt groeien.
Een ander voorbeeld uit de praktijk:
Tinus en Anja zijn 7 jaar samen en hebben
1 kind. Ze lopen vast in hun relatie door
te weinig echte communicatie. Ze laten
nauwelijks aan elkaar weten wat hun
verlangens zijn; ze hebben beiden niet
geleerd zich kwetsbaar op te stellen. Dat
vinden ze spannend.
Ze zitten nog op hun stoel en ik geef ze de
volgende opdracht: ‘Doe je ogen dicht, en
ga als je daar aan toe bent samen door de
ruimte bewegen’.
Eerst blijven ze allebei even zitten, dan
staat Tinus op en gaat door de ruimte
lopen. Het ziet er vrij doelloos uit, en zo
voelt het voor mij ook. Hij lijkt zich geen
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raad te weten met zichzelf en deze situa
tie, maar gaat ook niet terug naar zijn
stoel. Als Anja hoort dat Tinus opstaat,
gaat ze ook staan, maar ik zie en voel dat
dit niet van harte gaat; dat het haar mo
ment nog niet is. Zij blijft vervolgens bij
haar stoel staan en lijkt wat verloren. Als
ik zeg: ‘Mocht je er genoeg van hebben,
dan kun je weer gaan zitten’, gaan ze
allebei acuut terug naar hun stoel.
In het napraten blijkt dat Anja niet op haar
gemak was en zich alleen voelde. Ze had
contact met Tinus gewild, maar ze reikte
niet naar hem uit en hij kwam ook niet uit
zichzelf naar haar toe …… ‘Shit,' zegt ze
met tranen in de ogen, 'zo doe ik dat! Ik
voel wat ik wil, maar handel er niet naar
en hoop dat de ander het aanvoelt en doet
waar ik zin in heb.’ Hij herkent zich in het
patroon van ‘maar wat gaan doen’, niet
echt wetend, voelend wat hij nou eigenlijk
wil. Bij navoelen zegt hij dat hij in zijn hart
wel naar Anja toe wilde maar dat hij zich
dat onderweg niet gewaar was.

Het drama van de miskenning van
liefde
Onlangs las ik een stuk tekst van een
cliënt van mij waarin hij een deel van het
boek Het drama van het begaafde kind
(A. Miller) vertaald had naar relaties. In
teressant! Hij zegt daarin dat je een
partner uitkiest waarmee je het drama
van vroeger weer op kunt voeren. Dat de
ander jouw opgedane pijn en hiaten op

“

Shit, zegt ze met tranen in de ogen, zo doe
ik dat! Ik voel wat ik wil, maar handel er
niet naar en hoop dat de ander het
aanvoelt en doet waar ik zin in heb.

moet lossen. Het drama in deze is dat je
door deze oude pijnen een eigen en vaak
onbeholpen manier van doen hebt ont
wikkeld, waardoor je niet gekend wordt
in je diepste verlangens en behoefte aan
waardering. En je uiteindelijk niet krijgt
wat je werkelijk wenst, namelijk geliefd
worden.
Diverse relatietherapeuten, onder ande
ren Jurg Willi en David Schnarch, schrij
ven daar ook over.

”

je eigen relatiedynamiek, en je kunt het
‘mijn en dijn’ niet meer goed scheiden

Valkuilen in het werken met stellen
De casus in HC2 van dit jaar was een
‘succesverhaal’. Meestal is er meer werk
aan de winkel, als er allerlei ingewikkelde
mechanismes spelen.

Deze laatst genoemde valkuil kwam ik
onlangs zelf tegen:
Ik had laatst een stel waarmee ik het
lastig werken vond. Ik vroeg een collega
mee te kijken (natuurlijk met toestem
ming). Na afloop zei hij: ‘Goh ik snap niet
wat je nou zo moeilijk aan hen vindt’. Al
pratend met hem kwam ik erachter dat
ik het opgelost wilde hebben. Hun dyna
miek leek erg op mijn eigen gewezen
huwelijk en ik verdroeg het slecht dat zij
weinig contact met elkaar hadden. Dat
raakte te veel aan mijn eigen onmacht
van destijds.

Daarom wil ik graag een paar belangrijke
valkuilen noemen:
- In een driehoeksverhouding (triade)
terechtkomen
- Partijdigheid
- Overdracht /tegenoverdracht
- Je eigen waarden en normen ten aan
zien van relaties of de liefde te veel mee
laten resoneren
- Te veel gepraat tijdens oefeningen
- De dynamiek van het stel te veel lijkt op

Tot slot een reactie van een stel
‘Wat ik bijzonder vond aan onze Haptorelatietherapie is dat wij elkaar op een
andere manier zijn tegengekomen. In de
praktische oefeningen leer je elkaar op
een andere manier kennen. Het heeft me
eyeopeners gegeven, maar anders dan in
een therapeutisch gesprek. Een soort er
varings-inzicht. Het was heel fijn om
iemand langs de lijn te hebben aan wie je

je kunt ijken. Het heeft ons openheid ge
bracht, en meer vertrouwen gegeven in
onze potentie en dat onze basis goed is.
We hebben veel ervaren en het biedt
steeds iets om over na te praten en uit te
diepen.’
Zijn vrouw schreef: ‘Wat ik mooi en hel
pend vond aan deze relatiebegeleiding is
dat je de dynamiek met je partner heel
direct ervaart. Praten konden we al, we
zijn hele redelijke mensen. Maar juist door
de haptische oefeningen werd onze ‘rede
lijkheid’ omzeild en kwam aan het licht
dat we vaak dingen afzonderlijk van el
kaar doen. Daarnaast ontdekte ik dat ik
regelmatig verwacht dat de ander wel
weet hoe het zit. Als dat niet zo blijkt te zijn,
onderneem ik zelf weinig actie en reageer
ik vervolgens wat verbolgen naar hem.
Best confronterend, en een weinig helpen
de strategie. Zelf waren we daar niet
achter gekomen, en in individuele bege
leiding was de dynamiek minder duidelijk
geweest.’

Conclusie:
Bij relatiebegeleiding moet je veel tege
lijk in de gaten houden, en spelen er vaak
lastige en hardnekkige gedragspatro
nen. Toch vind ik het mateloos inspire
rend en boeiend. Ik kan me er steeds
weer echt op verheugen een nieuw stel
te mogen begeleiden.
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Kunst en Haptonomie
Levenseinde

Vriend
Vasalis

Anneke Kempkes-Verweij
Hoe kun je laten voelen dat je bij iemand
bent terwijl die mens een eigen weg moet
gaan, alleen, en nooit meer terugkomt.
Een weg waar je niet mee kunt gaan. Een
weg die we allemaal eens zullen gaan,
moeten gaan.
Hieronder een aantal persoonlijke
belevenissen uit mijn leven en mijn
werk.

Die blik in zijn ogen.
Die blik. Holle donkere ogen kijken mij
onderzoekend aan wanneer ik hem thuis
bezoek. Hij staat open voor alles wat
wellicht nog mogelijk is, en lijkt al los van
het vele wat allemaal gebeurd is. Ik zie
onrust en tevens angst. Ik zie ook ver
wachting van mij, die beroepsmatig in
zijn eigenheid binnentreedt. Ik zie een
kwetsbare man en ik raak geïnteres
seerd. Een boek dat naast zijn bed op het
nachtkastje ligt, vangt mijn blik. ‘De
nacht der Girondijnen’, van Jacques
Presser. Het Boekenweekgeschenk van
1957, dat mij altijd heeft beziggehouden.
Het gaat over het kamp Westerbork. Daar
krijgt een Joodse leraar een baantje dat
inhoudt dat hij zijn lotgenoten moet be
spioneren en iedere week moet meehel
pen een grote groep medegevangenen in
de dodentrein naar Auschwitz te krijgen.
Er komt een plotselinge ommekeer,
wanneer hij een door een Duitser wegge
schopt boekje van een rabbijn van de
grond opraapt en dat aan de eigenaar
geeft die al in de trein zit. Dat veroorzaakt
zijn eigen treinreis naar de dood.
Verrast vraag ik: ‘Leest u dàt boek? Hoe
vindt u het?
We raken in een gesprek waarin we el
kaar leren begrijpen en waarderen. Het
gaat over oprechtheid en verschuilen;

over angsten en erboven staan; over
mensen in de steek laten voor zelfbe
houd en met mensen het leven delen.
Deze ervaring is genoeg om nooit meer
te vergeten. Hij is enkele weken later aan
kanker overleden. Ik herinner me zelfs
zijn huis en de straat waarin hij woonde.

Omslag van het boek: De nacht der Giron
dijnen, Jacques Presser, 1957, uitgegeven
door de Vereniging ter bevordering van de
belangen des boekhandels. Geschenk,
verschenen ter gelegenheid van de twee
en twintigste Boekenweek: 30 maart – 6
april 1957.
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Vriend, metgezel, die meer en minder is
dan vader, moeder, minnaar, kind
hetzelfde als ik, maar anders
onafhankelijk en toegewijd
ouder, jonger, van dezelfde tijd.
Trooster die getroost kan worden
baken en verhanger van de borden
broeder, maar van andre moeder,
zonder rivaliteit
met wie ik samenloop en die mij begeleidt.
Hij gunt mij om te leven en als ik dood
zou willen, geeft hij mij gelijk.
Soms is het, dat ik om hem alleen
verdragen blijf, wat zonder hem
ondraaglijk scheen.
Zonder een enkele verplichting
loop ik en loop altijd in zijn richting.

Vertel je het – of niet?
Een van mijn eerste patiënten met een
ongeneeslijke kanker is een vrouw van
midden vijftig die mij waarschuwt om
nooit een bh met beugel te dragen. Zij
heeft daardoor, zegt ze stellig, borstkan
ker gekregen. Af en toe wanneer ik zo’n
bh koop denk ik daar nog wel eens aan,
maar koop hem toch.
Aanvankelijk behandel ik haar uiterst
voorzichtig voor pijn in de nek, op ver
zoek van haar man, die huisarts is.
Een jaar later komt ze door haar ziekte
op bed te liggen. Het beleid in hun huis is
dat er niet over kanker gesproken wordt.
Ze heeft zogenaamd een ziekte aan haar
ingewanden, waarvan ze waarschijnlijk
wel weer genezen zal. Dit beleid moet ik
volgen en ik probeer daarin mee te gaan.

Mijn denken zet ik opzij, ik probeer te
plezieren. Wanneer ik er ben lukt dat re
delijk, maar op weg naar haar toe be
vangt me regelmatig een beklemmend
gevoel.
Bijna dagelijks kom ik bij haar om haar te
masseren. Het grote tweepersoons bed
staat in de kamer. Het is eigenlijk geen
masseren, maar een zacht gaan met mijn
handen ‘over’. Tevens ben ik er duidelijk
voor de afleiding en het vrolijke gesprek.
Tot er een bevriende collega van haar
man op bezoek komt. Deze actieve ‘mo
raalridder’ vertelt haar open en bloot dat
ze kanker heeft en daar zeker ook aan zal
sterven. Er ontstaat grote paniek in het
huis: bij haar, bij haar man, bij de directe
familie. De collega mag niet meer op
bezoek komen.

Het kwaad is dan al geschied en er zijn
vele gesprekken nodig om alles weer
glad te strijken. Ik blijf grote twijfels
houden over deze ontkennende hou
ding. Maar het wordt me duidelijk dat het
toch beter is om daarin mee te gaan
omdat zij bepalend zijn en niet ik. Het
zou, denk ik, makkelijker geweest zijn
wanneer de collega huisarts het gesprek
met de man van de patiënt had gehou
den en niet rechtstreeks met haar.
Enkele weken later is ze overleden. Haar
man is daarna bij ons op bezoek geweest
en heeft me verteld dat zijn keuze goed
is gebleken. ‘Zo heeft mijn vrouw een
rustig ziekbed gehad. Als ze het allemaal
eerder geweten had, zou ze heel angstig
en onrustig geweest zijn. Nu is ze vredig
met ondersteuning van morfine thuis in

het bed in de kamer ingeslapen. Ik heb
daarvoor gekozen en zo is het goed ge
gaan.’
Zijn verhaal heeft me rustiger gemaakt.
Tijdens mijn behandeling heb ik iets van
mezelf ingeleverd door nergens over te
praten. De vraag blijft: is dit geoorloofd?
Uit ervaring bij onder andere mijn vader,
weet ik dat het heel goed is om iemand
zelf de kans en de ruimte te geven om
naar het einde toe te leven. Dit samen
met de mensen die nabij en in contact
zijn. Dat is bij haar niet gebeurd. Wel
deelde ik de mooie momenten met haar.
Ze heeft zelf geen kinderen gehad, maar
bleef belangstellend naar mijn steeds
dikker wordende buik en stelde daar bij
ieder bezoek vragen over. Vier dagen
voor de geboorte van ons eerste kind ben
ik voor het laatst bij haar.

* Berusting, Marcel Dumas, 2002. Olieverf op doek, 64,5 x 80 cm.
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Het overlijden van mijn vader
Mijn moeder en ik zijn gaan slapen in het
ouderlijk bed, op dezelfde slaapkamer
waar mijn zieke vader al een paar maan
den in een hoger eenpersoonsbed ligt.
‘s Nachts schrik ineens wakker, zie bij een
klein lichtje dat mijn vader niet meer
ademt. Ik roep: ‘Moeder, vader ademt
niet meer, hij is dood!’. Het is twee uur.
De darmkanker die hem twee jaar eerder
overviel en hem een stoma bezorgde,
heeft zich na een rustige periode toch
verder uitgebreid. Hij is niet meer naar
een ziekenhuis gegaan.
De maanden die hij boven heeft gelegen,
zijn in een bepaald opzicht zeer waarde
vol geweest. Ondanks het droeve besef
dat hij iedereen die hij liefheeft zal moe
ten loslaten, heeft hij van elk bezoek
genoten. Van de gesprekken met de in
hem geïnteresseerde mensen. Van de
familie die vaak aan zijn bed kwam. Hij
pakte de ontmoetingen aan om zijn zor
gen en ongerustheid te delen. Zelfs de
pastoor uit ons stadje kwam praten,
hoewel vader protestant was.
De pijn die hij gehad heeft, is medica
menteus min of meer onderdrukt.
‘s Avonds is er soms gezongen door een
paar van zijn acht kinderen, ook door
moeder. Daar werd hij rustig van. De ge
zangenboekjes lagen bovenop de lin
nenkast klaar.
Op een avond reed ik naar hun huis,
omdat een dicht bij het ouderlijk huis
wonend zusje mij een seintje gegeven
had dat het minder goed ging met vader,
en ging naar zijn slaapkamer. Hij bleek
erg onrustig. Hij riep om zijn moeder,
haalde de dingen door elkaar. Ik haalde
direct mijn moeder erbij. Ze kwam naar
boven, legde haar handen om zijn han
den heen en begon te zingen:
‘Houd Gij mijn handen beide
Met kracht omvat.
Geef mij uw vast geleide
Op ‘t smalle pad.
Alleen kan ik niet verder
Geen enkle tree,
Neem, trouwe Zieleherder,
Mij, arme, mee.’

Een vers dat ik vroeger ook geleerd heb.
Vader werd heel rustig. Er kwamen meer
kinderen de slaapkamer binnenlopen.
Ze namen de boekjes van de kast en be
gonnen voorzichtig mee te zingen,
steeds weer een ander vers dat hij kende.
Hij leek een beetje afwezig, maar glim
lachte. Noemde onze namen en dan in
eens de naam van een afwezige zoon. Hij
keek vragend rond. Ook deze zoon kwam
binnenlopen en vader glimlachte naar
hem. Toen sloot hij zijn ogen en ging
slapen. Iedereen ging weg en ik bleef
samen met mijn moeder in het bed van
mijn ouders slapen. Vader haalde hijge
rig adem, maar hij sliep, en wij deden dat
ook. Totdat ik ineens wakker schrok,
vader volkomen stil zag liggen: ‘Moeder,
vader ademt niet meer, hij is dood.’
Niemand heeft zijn hand vastgehouden.
We zijn gewoon gaan slapen. Vlak bij ons
sliep hij in om niet meer wakker te wor
den. Een nabijheid in vrijheid.
De droefheid hadden we al in stukjes
gehad. Heel veel verdriet. Vader was
vijfenzestig jaar toen hij overleed en
moeder bleef, met drie nog thuis wonen
de jongens, alleen achter.

*‘Vader op ziekbed’, Pieter Knor, 2000. Zijn eigen vader. Potlood 16 x 20 cm.
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Bijna geen jongetje meer
Het driejarige jongetje dat al een jaar
kanker en veel ziekenhuisopnames met
verschillende behandelingen achter de
rug heeft, is geen kind. Het is een ge
drocht: een heel dik, gezwollen, geel
uitziend, mat uit spleetogen kijkend we
zentje met dunne piekhaartjes op zijn
hoofd. Hij huilt brommend met uithalen,
loopt van het ene op het andere beentje
overhellend. Lacht stotend en kijkt me
van opzij aan wanneer ik bij hem thuis in
de kamer kom. In de box staat nog een
kindje, een meisje van een jaar. Wat zal
de moeder heen en weer worden geslin
gerd tussen liefde en zorgelijke angst.
Met het jongetje probeer ik spelend con
tact te maken. Aanraken doe ik hem nog
niet, beseffend dat er velen beroepsma
tig aan zijn lijfje gezeten zullen hebben.
Wel kom ik dichterbij. Hij kijkt me iets
opener aan. We spelen met zijn auto’s,
waarvan hij bepaalt dat er één voor mij
is, waar ik mee mag rijden. We ‘praten’
nu samen zonder tussenkomst van de
moeder.
Na een paar weken lopen we de trap op
naar zijn kamertje. Hij laat me zijn speel
goed zien. De stem wordt iets breder,
maakt meer hoge en lage tonen. Hij kijkt
me vriendelijker aan. Ineens bedenk ik
dat zijn zware lichaam in het water veel
lichter moet aanvoelen. We regelen dat
we een kinderzwembad van een speciale
instelling in de middagpauze gratis mo
gen gebruiken. Dit is het: we gaan heel
voorzichtig het water in, kijkend wat hij
aangeeft. Stapje voor stapje wordt dit
een feest met ballen en ringen. Hoewel
hij vrolijk lacht kan hij zich niet overge
ven aan het water. Hij blijft erg op zijn
hoede.
Uiteindelijk gaat het niet goed met hem.
Zijn gezondheid verslechtert, ondanks
de zware medicijnen. Hij wordt opgeno
men, komt nog één keer een paar dagen
thuis, moet weer naar het ziekenhuis.
Daar overlijdt hij.
Van een afstand heb ik gedacht: waarom
zo’n zware medicamenteuze behande
ling voor dit kind? Hoe lagen zijn kansen?
Dit werk was erg moeilijk omdat ik het

kindje zo zwaar belast vond. Hij kon
nauwelijks meer leven en al helemaal
niet als een jongetje van drie jaar.
Eigenlijk dacht ik: misschien is het wel
beter dat hij zo niet verder hoeft te leven.
Mijn bijdrage was spelenderwijs bewe
gend bezig zijn, alleen met het doel dat
het hem vreugde zou geven. Dit kon al
leen door contact met hem te maken en
door samen te ontdekken waar hij plezier
in had. Het contact met de moeder ver
liep op dezelfde wijze. Ook hierin was het
een aftasten, een niet teveel indringen
mijnerzijds, maar veel bevestiging naar
haar toe en naar hoe ze omging met haar
zieke zoontje.

Der Erlkönig
Johann Wolfgang von Goethe
Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?
Es ist der Vater mit seinem Kind;
Er hat den Knaben wohl in dem Arm,
Er faßt ihn sicher, er hält ihn warm.
‘Mein Sohn, was birgst du so bang dein
Gesicht?’
‘Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht?
Den Erlenkönig mit Kron und Schweif?’
‘Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif.’
‘Du liebes Kind, komm’, geh’ mit mir!
Gar schöne Spiele spiel ich mit dir;
Manch bunte Blumen sind an dem Strand;
Meine Mutter hat manch gülden Gewand.
’

‘Mein Vater, mein Vater, und siehst du
nicht dort
Erlkönigs Töchter am düstern Ort?’
‘Mein Sohn, mein Sohn, ich seh’ es genau:
Es scheinen die alten Weiden so grau.’

‘Mein Vater, mein Vater, und hörest du
nicht,
Was Erlenkönig mir leise verspricht?’
‘Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind!
In dürren Blättern säuselt der Wind.’

‘Ich liebe dich, mich reizt deine schöne
Gestalt;
Und bist du nicht willig, so brauch’ ich
Gewalt.’
‘Mein Vater, mein Vater, jetzt faßt er mich
an!
Erlkönig hat mir ein Leids getan!’

‘Willst, feiner Knabe, du mit mir geh’n?
Meine Töchter sollen dich warten schön;
Meine Töchter führen den nächtlichen
Reihn
Und wiegen und tanzen und singen dich
ein.’

Dem Vater grauset’s, er reitet geschwind,
Er hält in Armen das ächzende Kind,
Erreicht den Hof mit Mühe und Not;
In seinen Armen das Kind war tot.
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In dit gedicht roept de stervende jongen
steeds zijn vader en vertelt hem, ijlend,
welke beelden hij ziet. De vader luistert
nauwelijks naar hem en zegt: ‘Mijn zoon,
mijn zoon, blijf rustig, doe rustig’. Hij
heeft haast om hem, het ernstig zieke
kind, ergens te brengen waar hulp van
arts en ziekenhuis is. Wanneer hij daar
uiteindelijk aankomt, is zijn zoon dood.
Het kind voelde zijn sterven haarfijn aan,
zijn vader kon zichzelf echter niet de rust
van luisteren gunnen. Hij reed zo snel hij
kon naar een plaats waar hulp was om
zijn zoontje te redden. Hoewel zijn zor
gen heel goed bedoeld waren - hij deed
alles wat hij kon - kon hij juist hierdoor
niet echt bij zijn zoontje zijn.

Samen zijn in het voelen
Hoe kun je iemand laten voelen dat je bij
hem bent terwijl die mens een eigen weg
moet gaan, een weg waarop je niet mee
kunt gaan? Bij de hierboven beschreven
mensen herinner ik me juist het bijzon
dere van het contact. Wat ik precies deed,
weet ik niet meer. In ieder geval liet ik de
mensen niet alleen, hield ze niet teveel
vast en sprak ze niet teveel tegen. Wel
kwamen er wederzijds zinvolle ontmoe
tingen tot stand, zo bijzonder dat de le
vensbedreigende ziekte naar een breder
perspectief werd opgetild. Deze perso
nen waren meer dan hun ziekte alleen. Er
ontstond een contact via aanraking, via
spel, via woorden en via levensverhalen.
Een samenzijn in het voelen. Juist door
het echte aanwezig zijn van beiden. Deze
echtheid maakt het loskoppelen minder
moeilijk.
Loslaten is vasthouden op een andere
manier, in herinnering.

Ruttkay Sandor.1992. 42 x 60 cm. Tekening gemaakt door een Hongaarse graficus; een
vader met een stervend kindje op zijn schouder. Eigen bezit.
Uit de opera Dido & Aeneas, laatste
deel, Thy hand Belinda - When I am laid
in earth
Henri Purcell
When I am laid, am laid in earth, may my
wrongs create
No trouble, no trouble in, in thy breast
When I am laid, am laid in earth, may my
wrongs create
No trouble, no trouble in, in thy breast
Remember me, remember me, but ah
Forget my fate
Remember me, but ah
Forget my fate
Remember me, remember me, but ah
Forget my fate
Remember me, but ah
Forget my fate
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*Deze kunstwerken gezien op een expo
sitie in het Karmelklooster in Drachten
met de titel: Liefde en dood, portretten
van nabij, 2003.
Alle kunstwerken zijn samengevoegd in
een boek, uitgave Karmel Drachten
ISBN 90-805673-2-9.
Reacties op dit artikel:
anneke.kempkes@inter.nl.net

Bijgewoond
Lezing ´Een andere weg´
door Anne-Jan van Minnen
en ITH Alumni bijeenkomst
Astrid Mols

In het afgelopen jaar vierde het Instituut voor Toegepaste Haptonomie ITH haar
30-jarig bestaan. Dit jubileumjaar sloot het instituut op zaterdag 28 november af met
een lezing door Anne-Jan van Minnen, grondlegger van het ITH. Titel van de lezing:
‘Een andere weg’.
Na de lezing was er een alumnibijeenkomst waarin werd stilgestaan bij de recente
aanpassingen in het OWS (Ontwikkelingsschema), dat oorspronkelijk door Anne-Jan
ontwikkeld is en door studenten, docenten en afgestudeerd haptotherapeuten van
deze opleiding gebruikt wordt.

Lezing 'Een andere weg'
moest zien te onttrekken aan de zuigen
de werking van klei en de onzekerheid
(naar houvasten zoekend) van het uitglij
den op zand. Dit was voor hem veelzeg
gend voor zijn leven. Vervolgens liep het
verhaal verder, van zijn persoonlijke er
varingen tijdens het ontstaan en het zich
vestigen van de haptonomie tot en met
een blik in de toekomst, waarbij hij ons
met een aantal vragen achterliet.

Anne-Jan van Minnen
Tijdens de lezing ‘Een andere weg’ deelt
Anne-Jan van Minnen zijn persoonlijke
verhaal. Hij vertelt over zijn geschiede
nis. Vanaf het opgroeien in een omgeving
van zowel kleigrond als zandgrond, wat
volgens Anne-Jan betekende dat hij zich

Tijdens de lezing haalt Anne-Jan zijn
verleden in de haptonomie op vanaf het
begin met Frans Veldman sr. Hij vertelt
over wat hij van hem geleerd heeft maar
ook over wat bijgedragen heeft aan de
verwijdering. Daarbij vertelt Anne-Jan
hoe hij met een patiënt, met wie hij zelf
niets kon aanvangen, naar Frans Veld
man ging en hoe die patiënt na een half
uur als herboren weer met hem terug
reed en wat dit met hem deed. Daarnaast
haalt hij aan hoe destijds - onder invloed

van de toen populaire Sensitivity trainin
gen - tijdens de opleiding haptonomie
Frans Veldman sr. de aanwezigen vroeg
zich uit te kleden tot iedereen naakt was.
Frans Veldman deed dit om iedereen
vertrouwd te laten raken met het licha
melijke en persoonlijke barrières daarin
te overwinnen. Verder waren er dagen
waarbij iemand door de groep werd ‘af
gebroken’; het idee was toen dat iemand
dan vervolgens weer ‘opgebouwd’
moest worden maar dat lukte niet in de
korte tijd die ervoor was. Het was een tijd
van uitproberen en nieuwe ontdekkin
gen doen. Sommige nieuwigheden ble
ken daarbij schadelijk te zijn. Andere
nieuwe ideeën en inzichten droegen bij
aan het beter luisteren naar en verstaan
van de ander.
Anne-Jan laat zijn handen zien, hoe die
zijn in ontspannen toestand, halfrond en
zacht. Omvattende handen die bedoeld
zijn om aan te raken. Ze passen op elke
plek op het lichaam. Hij vertelt ook over
zijn persoonlijke traject met patiënten,
zijn eigen ontdekkingen, hoe voor de
ander aanraken ook schadelijk kan zijn
en als een botte bijl kan overkomen als

“

Het is de plicht
van iedere mens
te weten dat er
nooit iemand
als hij in de
wereld is
geweest.

”
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je niet werkelijk op die ander afstemt. Zo
vertelt hij over een patiënt die daadwer
kelijk met een bijl terugkwam in de prak
tijk na een sessie waarin Anne-Jan iets
had ‘uitgeprobeerd’ bij het aanraken.
Anne-Jan schrok bij het zien van de bijl
en de patiënt vertelde dat hij zich zo ge
voeld had als Anne-Jan nu, tijdens de
aanraking in de vorige sessie. Anne-Jan
laat hiermee mooi en kwetsbaar zien dat
ook zijn persoonlijke weg niet vlak en
geplaveid was. Er waren hobbels en ob
stakels; het ontdekken was soms pijnlijk.
Anne-Jan laat mensen die inspiratie
bronnen zijn geweest in de begintijd van
de haptonomie de revue passeren;
Dr. Volkmar Glaser (psychotonie), Gerda
Alexander (eutonie), Dr. Anna Terruwe
(bevestigingsleer), Prof. Jan Bastiaans
(ontgrensde zijnswijze), Carl Rogers/
Prof. Jan Dijkhuis (empathie en non di
rectieve therapie) en vele anderen.
In 1984 maakte Anne-Jan zich los van de
Academie voor Haptonomie en besloot
hij zijn eigen weg te gaan. Hij richtte op
aandringen van anderen in 1985 een
nieuwe opleiding op, het ITH. Hij sloeg
hiermee een nieuwe weg in. Het ontdek
ken, geïnspireerd worden, fouten maken,
verwonderd zijn, eigen wegen kiezen
leidde uiteindelijk tot een eigen invulling

“

Omvattende handen
die bedoeld zijn om aan te raken.
Ze passen op elke plek van het lichaam.

- Moet een cliënt zich per se ontkleden en
op de bank voor een behandeling?
- Waarom staan niet alle haptotherapeu
ten op de barricaden vanwege het feit
dat een hele groep geschoolde haptothe
rapeuten uitgesloten wordt bij de VVH?
- Wat is ervoor nodig om wetenschappe
lijk onderzoek te doen naar haptothera
pie?
- Hoe kunnen we haptonomie meer de
maatschappij in brengen, buiten de
grenzen van de gezondheidszorg?
Hij eindigt met een uitspraak van Martin
Buber (Hasidism and Modern Man):
Elke mens die in deze wereld wordt ge
boren vertegenwoordigt iets nieuws, iets
dat nooit eerder bestaan heeft, iets origi
neels, iets unieks. Het is de plicht van
iedere mens te weten dat er nooit ie
mand als hij in de wereld is geweest.
Want als er al iemand als hij was geweest,
dan had hij niet op de wereld hoeven
komen. Van elk mens wordt verlangd in
deze wereld zijn bijzondere rol te vervul
len.

van de haptonomie met een eigen werk
model, het Ontwikkelingsschema. Nu
zijn er verschillende scholen met ver
schillende achtergronden. En geeft iede
re haptonoom en haptotherapeut zijn
persoonlijke invulling aan zijn beroep.
Anne-Jan pleit voor meer eenheid daarin
dan er nu is en wijst daarbij op definities
van wat haptonomie is door Frans Veld
man sr. en Frans Veldman jr. en door het
ITH.
Aan het eind van de lezing verwijst AnneJan naar de toekomst van de haptono
mie. Hij laat de luisteraars achter met een
paar vragen:
- Is het nodig om een helemaal open
mens te zijn om haptotherapeut te kun
nen zijn?

Foto van de Alumni bijeenkomst
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Met een hoofd vol lopen we de zaal weer
uit. Al napratend blijkt dat de één onder
de indruk was van de lezing en geraakt in
het gevoel. De ander was kritisch, bij
voorbeeld over de mogelijkheden van
wetenschappelijk onderzoek of het ont
breken van inhoud, zoals de achtergrond
van wat maakte dat Anne-Jan afstand
nam van het drieluik van Frans Veldman
sr. en hoe hij is gekomen tot het Ontwik
kelingsschema.
Ik moet het vertelde even laten bezinken.
Duidelijk is dat Anne-Jan een hele weg
heeft bewandeld. Als pionier op het pad
heeft gestaan. Met vallen en opstaan dat
pad heeft bewandeld. Wat een energie
moet dat hebben gegeven, en tegelijker
tijd ook: hoe moeilijk moet dat zijn ge
weest, alles zelf uitvinden. Ik heb bewon
dering voor wat Anne-Jan voor elkaar
heeft gekregen. Ik zie ook de botsing van
grote karakters en de pijn daarvan. Een
heel leven gevat in een lezing. Mooi.

Alumni bijeenkomst ITH
Geleid door Monique van Bilderbeek en Frans Hoendervangers
In de middag na de lunch was er een
alumni-bijeenkomst. Hierbij waren on
geveer 60 oud-studenten aanwezig.
Monique van Bilderbeek (directeur van
het ITH) vertelde tijdens dit samenko
men over het actuele OWS
(Ontwikkelingsschema) en de wijzigin
gen die daarin door de jaren heen heb
ben plaatsgevonden. Frans Hoender
vangers (docent) vulde waar nodig aan.
De meest recente wijziging in het schema
is het omkeren van zelfstandigheid en
intimiteit. Op deze manier geeft het
schema de weg aan via veiligheid en ei
genheid naar zelfstandigheid en uitein
delijk intimiteit. (Zie de afbeelding hier
naast het schema zoals het voorheen
was.)
Echte intimiteit in de zin van verbonden
heid met behoud van autonomie is im
mers pas mogelijk als iemand op eigen
benen staat. Veiligheid en intimiteit
staan nu onder in het schema; hier gaat
het over nabijheid. Eigenheid en zelf
standigheid staan bovenaan in het sche
ma; hier gaat het over ruimte. Zo wordt
het schema inzichtelijker en voelt het
intuïtiever aan.

Bij iedere cliënt staat altijd een bepaald
aspect van de ontwikkeling op de voor
grond, afhankelijk van de ontwikkel
vraag waarmee hij bij de begeleider
komt. Hij kan komen met een vraag die
past bij ontwikkeling van eigenheid. Als
hij daarin groeit, heeft dat ook gevolgen
voor zijn veiligheid, zijn zelfstandigheid
en zijn intimiteit.

Als iemand met een vraag in de veilig
heid/eigenheid (in het plaatje rechts)
komt, dan is er therapeutische begelei
ding nodig. Komt iemand met een vraag
in de zelfstandigheid/intimiteit (in het
plaatje links), dan is er eerder sprake van
coachende begeleiding.
Schematisch weergegeven ziet dat er zo
uit:

Het schema staat voor mensontwikke
ling; de rechterzijde staat voor ongeveer
de eerste 25 jaar. Daarna is iemand neu
rologisch uitgegroeid. In die periode
ontwikkelt een mens de eigen bouwste
nen. De identiteit van de persoon heeft
zich dan in grote mate gevormd. Van
daaruit kan iemand in de andere twee
fasen verder doorgroeien, rijpen en inte
greren in een wisselwerking met de we
reld om hem heen. Op ieder moment in
een mensenleven is altijd in alle vier de
fasen mensontwikkeling aanwezig. Het
is een spiraalvormige, driedimensionale
beweging, waarin men een leven lang in
ontwikkeling blijft.
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Een derde belangrijke boodschap is dat
in de opleiding nu explicieter uitgegaan
wordt van iemands kracht/kwaliteiten
en mogelijkheden in plaats van zwakte
en onmogelijkheden. De mogelijkheden
vanuit deze aanwezige kracht worden
dan ingezet bij de ontwikkeling van ie
mand.

Monique van Bilderbeek tijdens Alumni
bijeenkomst

Verder heeft Monique het over de drie
hoek beweging – ruimte – relatie. Waar
eerst nog het idee was dat er eerst ruim
te nodig was om iemand te laten bewe
gen, is nu het besef dat er eerst beweging
nodig is bij de cliënt, die ontstaat als de
cliënt de ruimte voelt die de haptothera
peut biedt. Van daaruit kan hij zijn eigen
ruimte gaan creëren en kan er een actie
vere relatie ontstaan vanuit de wederke
righeid.

De bijeenkomst wordt afgesloten met
een practicum, waarbij de aanwezige
deelnemers in groepjes onderzoeken of
ze zelf beweging, ruimte, relatie kunnen
gewaarworden en beschrijven bij colle
ga’s die een naderingsoefening doen.
Dat blijkt nog niet zo gemakkelijk te zijn.
Het is heel anders om dit te doen en er
varen in een grote ruimte met veel men
sen dan in de eigen praktijkruimte; er
staan immers 10 tot 15 collega’s om de
twee proefpersonen heen die met elkaar
oefenen. Ik oefen ook en voel de druk van
al die kijkers. Daarbij loop ik in mijn eigen
valkuil van weinig ruimte innemen. Frans
breekt in en laat ons, de twee personen
die de ervaring aangaan met elkaar, nog
een paar keer elkaar naderen om helder
te krijgen wat er gebeurt. Mijn mede-oe
fenaar herkent zich niet in wat Frans ziet
in de nadering van haar naar mij. Op een
bepaald moment wordt het wat onge
makkelijk.
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De oefening is afgelopen maar Frans en
mijn mede-oefenaar gaan nog even
door. Enkele deelnemers in ons groepje,
waaronder ik, zijn in verwarring. Bij mij
blijven de volgende vragen hangen: wat
kan ik met wat ik net ervaren heb? En hoe
kan ik nog beter voelend gewaarworden?
Zo sluiten we de dag af met nieuwe ant
woorden én nieuwe vragen.

Inspiratiebronnen
Roman: Charlotte
Auteur: David Foenkinos. (Vertaald uit het Frans door Marianne Kaas)
Uitgever: Cossee.
Charlotte Salomon (1917- 1943), een Duits-Joodse kunstenares, ontvlucht Berlijn na
de kristalnacht in november 1938, waarin ruiten ingeslagen worden bij Joodse
winkels en inboedels geplunderd. Haar vader, stiefmoeder en grote liefde moet ze
achterlaten. Ze gaat wonen bij haar grootouders in Frankrijk. Verschillende familie
leden plegen zelfmoord. Haar hartstochtelijke, maar tevens droeve leven beeldt ze
uit in honderden gouaches, in tekeningen, in muziek en in tekst: ‘Leven of Theater’.
Charlotte wordt op zesentwintig jarige leeftijd in Auschwitz vermoordt, terwijl ze
zwanger is. David Foenkinos schreef een roman over het aangrijpende leven van
Charlotte Salomon. Een onvergetelijk verhaal over haar echte leven.
Het kunstboek ‘Leven? of Theater?’ van Charlotte Salomon is in oktober 2015 op
nieuw uitgegeven. Dit boek is rijk van kleur én vorm, een boek dat je boekenkast
compleet maakt. Zie ook HC 2012-3: Kunst en haptonomie; Leven of Theater. Frans
Weisz maakte enkele jaren geleden een documentaire over het leven van Charlotte
Salomon. (AK)
Documentaire over beeldhouwster Lotta Blokker, Wolfsuur
Regie: Frans Weisz
Het wolfsuur is het uur waarin de nacht overgaat in de dag, het uur waarin slapelozen
overspoeld worden door angst en twijfel. Ook beeldhouwster Lotta Blokker is soms
wakker op dit uur. Haar beelden in wording houden haar dan bezig. In deze docu
mentaire kun je ervaren hoe haar beelden tot stand komen en hoe zij werkt. Haar
serie beelden The Hour of the Wolf bevatten een collectie van negen levensgrote,
kleurrijke bronzen sculpturen. Als kijker word je in de documentaire meegenomen
in haar proces van beelden creëren, een boeiende wisselwerking tussen model, beeld
en kunstenaar. Lotta laat zien dat een beeld maken een intiem proces is waar voelen
een belangrijk onderdeel van uitmaakt. Veel van de kwetsbaarheid van zowel het
model als de maker is goed voelbaar. De bronzen sculpturen van Lotta Blokker, het
resultaat, laten je deze kwetsbaarheid heel duidelijk voelen en ervaren.
'Elk beeld dat met gevoel gemaakt is, toont ons de kunstenaar, niet het model,' is
het aan Oscar Wilde ontleende motto.
Documentaire over Thomas Rau, architect.
VPRO Tegenlicht 3 november 2015.
Met praktische voorbeelden onderbouwt, pleit de architect voor een nieuw econo
misch systeem, waar we producten niet langer bezitten maar alleen gebruik maken
van diensten. Bijvoorbeeld: Koop geen lampen maar huur licht. Op Schiphol gebeurt
dit al. Thomas Rau ontwierp de Universele Verklaring van de Rechten van het Mate
riaal die er voor zorgt dat er niets verloren gaat van de grondstoffen die we hebben.
Een boeiend verhaal, van een bewogen man, dat perspectief biedt. (AK)
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Agenda
januari t/m maart 2016
Op www.haptonomischcontact.nl/agenda tref je de agenda t/m juni 2016,
voor zover bekend op dit moment

14 januari 2016 (start)

Haptotherapie en Mindfulness (4 dagdelen)

26 januari 2016

Ambachterij: Ademtechnieken en handgrepen

28 en 29 januari 2016

Coachen en haptonomie

17 februari 2016

Contact. Het luistert nauw.

29 februari en 1 maart 2016

Behandelplan

16 maart 2016

'Wat is haptonomie'

17 maart 2016

Ambachterij: Ruimte gevende handgrepen

21 en 22 maart 2016

Haptotherapie & Zwangerschap. Wat als de roze wolk
niet zo roze blijkt?

23 maart 2016

Beleven van het voelen

24 maart 2016

Uit je hoofd in je lijf

31 maart 2016

Bang (is angst toch een goede raadgever?)

14 januari 2016

OWS-1 Ontwikkelingsschema als ontmoetingsruimte

25 januari 2016

OWS-2 Positiebepaling

11 februari 2016

Trainingsdag ‘Introductie in de Haptonomie’

26 februari 2016 (start)

Vierdaagse training ‘Verdieping in de Haptonomie’

15 maart 2016 (start)

Driedaagse nascholing ‘Werken met groepen’, hapto
nomie vertaald naar groepen

16 maart 2016

OWS-3 Aanraking

24 maart 2016

Lezing ‘Crash’

24 maart 2016

Nascholing ’Omgaan met verandering’
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Synergos

Colofon

10 februari 2016

Belasten & Burn-out

7 maart 2016 (start)

Vierdaagse Kindercasuïstiek

8 en 24 maart 2016

Adem en emotie

REDACTIE
Erik te Loo, Paulien Pinksterboer
Annemieke Harmens, Gerda Ponte,
Anneke Kempkes-Verweij, Astrid Mols
EINDREDACTIE
Petra Steffens, Petra tekst&taal
eindredacteur@haptonomischcontact.nl
ABONNEMENTEN
secretaris@haptonomischcontact.nl
HC verschijnt ieder kwartaal
Jaarabonnement 29,50 euro
Opzeggingen vóór 1 november
ADVERTENTIES | SPONSORING
hoofdredacteur@haptonomischcontact.nl
SLUITINGSDATA KOPIJ
1 januari, uitgave maart
1 april, uitgave juni
1 juli, uitgave september
1 oktober, uitgave december

Scholingscentrum voor Toegepaste Haptonomie
AANLEVEREN KOPIJ
redactie@haptonomischcontact.nl

STH - Water

Opmaak
Petra Steffens, Gerda Ponte

13 februari, 5 maart, 2 april

Water verdieping (module 2)

27 februari 2016 (start)

Opleiding Haptotherapeutisch begeleiden in water;
Toelating: minimaal 4 gevolgde modules

op afspraak

Mogelijkheid voor intervisiegroepen: Workshop in
water

Haptonomie Congres

Omslagontwerp
Nicky Duin, Ontwerpbureau Nikitis
Omslagafbeelding
Lotta Blokker ‘Secret’ 2012
bronze, 138 x 84 x 84 cm

Drukker:
Editoo B.V. te Arnhem

VI Internationaal Haptonomie Congres Parijs
19 en 20 maart 2016
Cité des Sciences Paris La Villette
http://evenements.haptonomie.org/en

Het tijdschrift Haptonomisch Contact wil
een vrij en open platform zijn voor heel
‘Haptonomisch Nederland’.
Alle geplaatste artikelen blijven te allen
tijde geheel onder verantwoordelijkheid
van de betreffende auteur(s).
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