
“The Rescuing Hug”

Kyrie en Briëlle Jackson zijn in 1995 in Worcester (USA) geboren. De te 
vroeg geboren tweeling lag eerst in aparte couveuses. Een van de 
meisjes was zwakker dan het andere, en men dacht dat zij het niet zou 
halen. Een verpleegkundige kreeg het, tegen de regels van het 
ziekenhuis in, voor elkaar dat de twee kinderen in één couveuse 
werden gelegd. Daarop sloeg het sterkste meisje haar arm om haar 
zusje heen. Binnen korte tijd stabiliseerden zich de hartfunctie en 
temperatuur van het kleinste meisje. Beide kinderen bleven leven en 
ontwikkelden zich goed.

Toen ik dit beeld voor de eerste keer zag, was ik diep geraakt door het prematuurtje dat haar armpje 
met zo’n gerichte beweging om de schouders van haar zusje legt. Ik heb deze foto intussen in 
cursussen met nieuwe moeders gebruikt en vaak was ik getroffen door het enorme emotionele 
effect ervan. Wat raakt ons zo in deze foto? In gesprekken met cursisten kwam tot uitdrukking dat zij 
hier de geweldige en onbegrijpelijke liefde ervaren waarmee kinderen op aarde komen. Zij voelden 
bij het bekijken van het beeld ook dat liefde het verschil maakt tussen leven en overleven. Verder 
kwamen ze – oog in oog met deze kracht en tederheid – hun eigen vroege pijn en blokkades tegen. 
Deze belemmeren en begrenzen de liefde die zij voor hun eigen kinderen voelen.

Relatie en verzorging

De geboorte van een kindje kan moeders op een heftige manier met hun emoties confronteren. De 
aanwezigheid van een pasgeboren baby, zijn waardigheid, zijn kwetsbaarheid maar ook het 
vertrouwen dat in zijn open blik te zien is, laten een diep verlangen wakker worden naar nabijheid en 
de vrije uiting van de liefde voor dit kind. Ook de eigen belemmeringen en beperkingen worden als 
het ware onder een  vergrootglas waargenomen. Vaak verstoppen nieuwe moeders deze emotionele 
buien gebrekkig achter de verzorgingstaken voor het hulpbehoevende wezentje dat zij onder hun 
hoede hebben. De verzorging van een baby is veeleisend en tijdrovend. Veel vrouwen doen hun best 
om een goede, zorgzame moeder te zijn en willen zich in deze rol aan zichzelf en de wereld bewijzen. 
Daarbij volgen zij een diep ingeprent, min of meer clichéachtig beeld van hoe een moeder moet zijn 
en wat zij moet doen. Het kan bevrijdend zijn om de eigen  motivaties en ideeën rond de verzorging 
onder ogen te zien – bijvoorbeeld het idee dat je niet goed genoeg bent, verbonden met een zekere 
perfectionisme, of de gedachte, dat je als moeder steeds vrolijk, geduldig en open voor het kind zou 
moeten zijn. Zulke ideeën zijn op den duur uitputtend, omdat geen mens ze kan nakomen. 

Moeder zijn

Als het moederschap zich eenzijdig in een functionele richting ontwikkelt, is er al een diep gevoel van 
gemis en verlatenheid bij het kind aangelegd – ook bij de beste verzorging: ik ontneem mijn kind de 
relatie met mij, met wie en hoe ik ben. Uit angst door mijn eigen kwetsingen als moeder niet te 
deugen, verstoor ik de liefdesstroom tussen mens en mens, tussen ik en ik, die er eigenlijk altijd al is. 
Als je je niet laat zien, kun je ook je baby niet met een vrije blik zien, en bij je kindje kan de indruk 
ontstaan dat het niet geliefd is. De eenheid tussen moeder en kind is in de zwangerschap nog 



vanzelfsprekend. Na de geboorte wordt deze eenheid door het functionaliseren van de relatie 
begrensd, met een tekort aan geborgenheid als gevolg.

Het kan behulpzaam zijn om je ervan bewust te worden dat van geen enkele moeder 
bovenmenselijke kwaliteiten gevraagd worden. Het is helemaal genoeg om gewoon mens te zijn en 
daarmee in wisselwerking met je kind te treden. Als ik alleen al durf om voor mezelf en mijn kind toe 
te geven dat ik bang ben voor de kracht van de emoties die ik ervaar, komt de relatie weer in 
beweging. 

Babymassage – meer zijnswijze dan techniek

Babymassage is niet bedoeld als nóg een techniek die door moeders plichtsgetrouw toegepast  moet 
worden zodat hun kindje goed gedijt. Het gaat er veeleer om dat moeders zichzelf steeds weer en 
misschien ook steeds vollediger toestaan om samen met hun baby een ruimte in te stappen, waar zij 
bij elkaar mogen zijn zonder iets te hoeven. Een toestand toe te laten, waar  vrouwen langzaam en 
bedachtzaam mogen zijn en toch helemaal aanwezig. Het alledaagse gehaast een paar versnellingen 
terug te schakelen en dichter bij de innerlijke snelheid van je kindje te komen. De aanraking heeft 
aanvankelijk geen andere bedoeling dan elkaar aan te voelen, plezier van elkaar te hebben, elkaar  te 
ontmoeten. Deze wederzijdse begroeting is voeding voor het kind en ook voor de moeder. Je kunt 
hier het wonder van het leven in een lichaam en het oorspronkelijke heel-zijn van de gezamenlijke 
verbinding ervaren. Het zou ook kunnen dat hierdoor vroege kwetsingen van de moeder kunnen 
helen.

Indiase en Europese massage

Bij de traditionele Indiase massage krijgt het kind dagelijks een systematische massage van zijn hele 
lijfje. Daardoor wordt de overlevingskans van het kindje sterk verhoogt. Hier in het Westen wordt het 
fysieke bestaan van zuigelingen niet meer op deze manier bedreigd. Daarom gaat het bij de Westerse 
vormen van babymassage meer om wat er bij ons vaak ontbreekt – de relatie. Het gaat minder om 
een volledige uitvoering van de babymassage maar juist meer om de wisselwerking tussen moeder 
en kind. De moeder neemt de reacties van haar kindje zo precies mogelijk waar en geeft haar baby 
wat hij op deze dag, op dit tijdstip nodig heeft. Zij is erop gericht om de echte behoeftes van haar 
baby aan te voelen, om volledig aanwezig te kunnen handelen. De vrouw neemt daarbij ook haar 
eigen zelfgevoel mee: aan het begin van de cursus gaan wij eerst in een korte bezinning en 
zelfwaarneming naar ons zelf toe, voordat wij met de massage van de baby beginnen. Wij observeren 
onze fysieke, emotionele en geestelijke conditie in het Hier en Nu,  onze moeheid en wakkerheid, 
openheid en geslotenheid voor wat er zich aandient. Dit moment van inkeer maakt het mogelijk om 
de eigen toestand van de gesteldhied van het kindje te onderscheiden en vermindert op deze manier 
projecties. Zonder deze stap blijft de waarneming van het kindje door ingesleten ideeën beperkt: de 
baby kan zich niet echt laten zien.

Tastervaring – scheiden en verbinden

De massage heeft naast het toelaten van een gezamenlijke zijnsruimte natuurlijk ook nog andere 
uitwerkingen: het kindje ontwikkelt, onder andere door de tastervaring, de waarneming van zijn 
eigen lichaamsgrenzen. Albert Soesman schrijft in zijn boek over de twaalf zintuigen dat een kindje 
zich eerst honderd keer aan zijn wieg moet stoten voordat het begrijpt waar de wieg ophoudt en 



waar het zelf begint. De nabijheid en aandacht van de moeder voegt aan deze tastervaring iets 
wezenlijks toe: het kind leert niet alleen dat het een van andere lichamen gescheiden lichaampje 
heeft, wat een ervaring van alleen zijn, soms ook van eenzaamheid, met zich mee brengt. De baby 
neemt in de levendige nabijheid van zijn moeder ook waar dat deze scheiding niet absoluut is – wij 
kunnen ons weer met elkaar verbinden. Het kindje voelt de warmte, de ademhaling en de liefdevolle 
bewegingen van de moeder, het is opgenomen in haar etherische stroom, wat een gevoel van 
geborgenheid geeft. En het voelt haar geestelijke aanwezigheid, de presentie van haar Ik, waardoor 
het zich veilig, gezien en gewaardeerd voelt.

Vertrouwen in het eigen handelen

Bijna alle baby’s laten positieve reacties zien op een dergelijk contact, zij kunnen bij de massage in 
een soort verrukking raken. Als de moeder dit waarneemt,  versterkt dit ook haar eigen gevoel om 
goed genoeg voor dit kindje te zijn, om iets te kunnen geven aan haar kindje. Dit verstevigt ook haar 
vertrouwen in haar  eigen handelen. Wat betekent dat moeders minder in boeken moeten gaan 
nakijken wat zij in een bepaalde situatie moeten doen en meer op hun eigen waarneming durven te 
vertrouwen. De grens tussen opvoeding op basis van het verstand en opvoeding door het hart is 
haarfijn. Zij is in de dagelijkse drukte alleen soms moeilijk te herkennen, misschien door een sluipend 
gevoel van verdrietigheid en kleurloosheid dat je overkomt als je je verstand de voorrang geeft. 
Contactervaringen binnen een vast kader zoals babymassage, waar het vooral om de wederzijdse 
waarneming en wisselwerking gaat, laten weer duidelijker worden wanneer het hart echt open staat. 

De aandacht die een vrouw aan de manier van haar kindje aanraken besteedt, heeft niet alleen effect 
op de tien tot twintig minuten dagelijkse massage. Haar gevoel voor de kwaliteit van aanraken, voor 
verschillende manieren van  aanraken wordt door de ervaring met de babymassage verfijnd. Dit 
heeft een uitwerking op de ontelbare verzorgingsmomenten op een dag, op de zorg voor de baby, 
die, zo schreef Emmi Pikler, de baby kan omhullen als een “constant warm bad”. Niet in de laatste 
plaats krijgen moeder en kind zo ook meer plezier in de lichamelijke verzorging, en de lichamelijke 
verzorging wordt ook nog eens van haar puur functionele aspect verlost.

Aanraken en loslaten

Soms zijn vrouwen meer op het spirituele gericht – zij nemen hun kindje als geestelijk wezen waar, 
maar hebben er moeite mee om na de geboorte opeens een babylijfje te verzorgen. Babymassage 
helpt deze moeders om hun liefde beter te aarden. Moeders die zich meer op het alledaagse richten 
kan de massage een groeiend gevoel geven voor het wonder van het leven. In ieder geval is 
babymassage een manier van omgaan met je kind die je voorbij de dualiteit van “aards”en 
“geestelijk” wil leiden, naar de eenheid van al het leven.
De ervaring van diepe contact geeft ons ook de kracht om – zo zie ik het – de moeilijkste taak van het 
ouderschap in kleine en soms in geweldige stappen te volbrengen: het loslaten van je kind in zijn 
eigen leven. Een oosterse wijsheid geeft in overweging: “Als je je kind helemaal hebt vastgehouden, 
dan kun je het ook loslaten.”
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