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De Nederlandse Vereniging voor Haptonomie stelt zich ten doel de 
communicatie te bevorderen tussen hen die in de haptonomie zijn geïnte
resseerd en/of opgeleid, en dat in de breedst mogelijke zin. 

Zij is nadrukkelijk géén beroepsvereniging. Aan het lidmaatschap kunnen 
geen rechten worden ontleend t.a.v. welke beroepsuitoefening dan ook op 
het terrein van de haptonomie. 

De vereniging tracht haar doel te bereiken door: 

a. het bevorderen van onderling contact tussen de leden middels 
samenkomst in het kader van lezingen, werk-, studie-, ervarings- en 
gegevensuitwisselingi 

b. het bevorderen van de onderlinge communicatie middels woord, 
beeld en geschrift; 

c. het onderhouden van contacten met instellingen die van belang zijn 
voor het bevorderen van de kennis van en de bekendheid met de 
haptonomie. 

De vereniging kent: 

a. gewone leden, met tenminste een voltooide alfa-opleiding zoals van 
de Academie voor Haptonomie en Kinesionomie of een daaraan 
gel i jkwaardige opleidi ng; 

b. aspirant-leden, d.W.Z. mensen die als student zijn ingeschreven bij 
een opleiding als boven; 

c. belangstellende leden, rl.w.z. mensen of rechtspersonen die zich als 
wdanig aanmelden bij het bestuur. 

De kosten van het lidmaatschap, (wijzigingen voorbehouden) inclusief de 
toezending van Haptonomisch Contact bedragen f 130,- per jaar. De 
toegang tot de meeste activiteiten is voor leden gratis. 
Voor workshops e.d. wordt een aanvullende bijdrage gevraagd. 

Wilt u voor financiële zaken contact opnemen met de penningmeester van 
de vereniging, Leni Molhoek tel. 03438-12837, voor informatie over de 
vereniging met het secretariaat (zie onder), voor informatie over adverten· 
ties met Ingrid Ram, tel: 035-234355. 

Alle correspondentie die niets te maken beeft met het tijdschrift, w.o. 
adreswijzigingen en aanmeldingen voor bet Iidmaat5chap, opsturen 
naar: 

Secretariaat van de Nederlandse Vereniging voor Haptonomie 
De Otter 29 
7414 HZ Deventer 
Tel. 05700-43875 
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Voorbereidingscommissie 
De Voorbereidingscommmissie is weer voltallig vernieuwd. Nadat op de 
algemene ledenvergadering Joost Leonhard en Marga Nelis als respectie
velijk voorzitter en lid eervol ontslag hebben genomen is de samenstel
ling van de voorbereidingscommissie als volgt: Noud van Pappel, voor
zitter, Frans Hoendervangers, secretaris, Anneke Leues, penningmeester, 
Els Boon en Barry Thy, leden. 
Conform de besluitvorming van de ledenvergadering van 3 april jongst· 
leden, zijn de voorzitter en een nog nader te bepalen lid, respectieveHjk 
stemgerechtigd en spreekgerechtigd lid van het bestuur. Wij verheugen 
ons in deze directe participatie in het bestuur. Wij denken onder andere 
een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de te voeren discussie of de 
voorbereidingscommissie al dan nict specifiek haptotherapeutische 
onderwerpen gaat presenteren en wat voor consequenties dit heeft voor 
het te voeren beleid van de vereniging in het algemeen. Door de directe 
communicatie hopen wij een creatieve afspiegeling te zijn van het 
beleid. Anderzijds willen wij ons graag laten voeden door de leden. Zo 
zijn we benieuwd wat cr voor onderwerpen leven onder de leden en 
horen we graag reacties op het reeds gebodene. Ook willen we spora
disch aanspraak doen op leden om ons bij deeltaken terzijde te staan . Te 
denken valt aan assistentie bij het organiseren van een workshop. 
Als nieuw thema voor de conferentieavonden van het najaar van 1993 
en het voorjaar van 1994 hebben wij reeds gekozen om het man-, 
respectievelijk vrouwzijn in een haptonomisch perspectief te plaatsen. 
Wij zijn van plan dit thema in april/mei weer af te sluiten met een 
workshop. Suggesties zijn van harte welkom. 
Laat van je horen, 

Noud van roppel (voorzitter) 

OPROEI' CONTACT COMMISSIE 
Wij zoeken leden , die zich tijdelijk willen inzetten ter ondersteuning 
van een deeltaak, namelijk helpen bij het inventariseren van de leden 
van de Nederlandse Vereniging voor Haptonomie, door middel van 
een telefonische enquête. 

Informatie en opgave bij: 
Hans Weijs: Tel.: 04182-2780 en 
Marli de]onge·Lindeboom: tel.:01O·4186342 
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Sporters zijn leuk om mee te 
werken 

Ruud Overdijk 

Ruud Overdijk, is 
freelance journalist 
met als specialismen 
wetenschap en tech
niek. De haptonomie 
kent hij alleen via 
(goede) ervaringen als 
cliënt. Daarnaast is 
hij lid van de Redac
tieadviesraad van 
Haptonomisch Con-

In de berichtgeving over Nederlandse stervoetballers 
en toptennis(s)(t)ers komt geregeld naar voren dat 
zij baat hebben bij haptonomische begeleiding. Het 
zijn echter niet alleen de landelijk en internationaal 
bekende topsporters die de hulp van een hapto
noom inroepen. Peter Zwiers, haptotherapeut in 
Bussum, behandelt al vele jaren allerlei soorten 
sporters en heeft plannen om cursussen te starten 
rond haptonomie en sport. Wat heeft een sporter 
aan haptonomie en wat doet een haptonoom met 
een sporter? En is de behandeling van een sporter 
anders dan de behandeling van een 'gewone' cliënt? 

Een gesprek over haptonomie en sport en - daaruit volgend - een visie 
op haptonomie. 

Zwiers: "De eerste contacten met sporters waren de voetballers van de 
plaatselijke voetbalclub die in mijn fysiotherapiepraktijk in Wormer 
kwamen. Eerst individueel en daarna meer groepsgewijs. Aanvankelijk 
werd ik als fysiotherapeut gevraagd voor de behandeling van blessures. 
In die tijd was ik echter ook volop bezig met haptonomie. De dingen die 
ik daar had geleerd, voegde ik langzaam maar zeker toe aan mijn be
handelingen. Daardoor besteedde ik niet meer alleen aandacht aan de 
fysieke klachten van de sporters, maar ging ik steeds meer kijken hoe ze 
functioneerden." 
Nadat hij docent was geworden op de Academie voor Haptonomie en 
Kinesionomie in Doorn, verkocht hij zijn praktijk in Wormer en ging hij 
werken In de praktijk van Ted Troost in Rotterdam. "Daar was het 
aanbod van sporters veel groter", vertelt hij. "Veel mensen kwamen af 
op de naam van Ted. Hoewel hij altijd de supervisie hield, werd een deel 
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- in de coördinator -variant speelt de coördinator een cruciale rol; wij 
denken dat deze functie teveel eisen stelt aan pluriforme kwaliteiten 
en continuïteit in de persoonlijke inbreng van de coördinator en 
twijfelen aan de verwezenlijking daarvan, zeker gezien de beperkte 
financiële ruimte. 

- het voorliggende bestuursvoorstel is budget-neutraal. 

De notulen van de Algemene Ledenvergadering zullen u tezijnertijd 
worden toegestuurd. In afwachting daarvan, een kort verslag van de 
inhoud: 

1. De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 19-3-1992 en 
11-6-1992, jaarverslagen en verslag van de penningmeester zijn 
met enkele kleine correcties goedgekeurd. 

2. In verband met het ontbreken van enige stukken was de kascom
missie niet in staat de kas op de juiste wijze te controleren. De 
controle zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden. Ter accordering van 
de leden zal binnen drie maanden een ledenvergadering, vooraf
gaand aan een conferentieavond, worden belegd. Vera Pronk en 
Eva Huizingh vormen de nieuwe kascommissie. We zoeken nog 
naar een reservelid. 

3. Met de aanmelding van Robert de Vos voor een funct ie in de 
Contact Commissie is deze commissie weer volledig bemand. 

4. De bestuurlijke organisatie zoals vervat in bovenstaande beleids
brief van 3 april 1993 is door de vergadering aangenomen. Priori
teiten krijgen onder andere het bevorderen van participatie van de 
leden en het elan van de vereniging overeenkomstig de statuten. 
Joost Leonhard (voorzitter), Irene Sibbles (secretaris) en Leni 
Molhoek (penningmeester) vormen het dagelijks bestuur. Commis
sieafgevaardigden in het bestuur zijn Hans Weijs (Contactcommis
sie), Noud van Poppel (voorbereidingscommissie) en Ton Bergman 
(redactiecommissie). De comm issies zullen nog een tweede afge
vaardigde benoemen. 

S. In Haptonomisch Contact zal melding gemaakt worden van de 
vorm waarin gestalte wordt gegeven aan een discussieplatform, de 
relatie met de opleidingen en de contacten met de Vereniging van 
Haptotherapeuten. De Contactcommissie begint een inventarisatie 
onder de leden en neemt contact op met de Vereniging van Hapto
therapeuten. Zij stelt een welkomstschrijven op voor nieuwe leden 
en is tevens bezig een folder voor de vereniging te ontwikkelen. 
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Soms komen ze ook met een blessure die ondanks de inspanningen van 
sportartsen en fysiotherapeuten maar niet over gaat. Ik zeg dan: 'Ik wil 
samen met jou kijken naar wat jij wel en niet handig doet.' Verrassend 
vind ik dat de meesten dat prima vinden . In dat opzicht zijn ze makke
lijker dan veel gewone cliënten. Die hebben vaak een drempel om over 
hun klacht en hun situatie te praten." 

Bij het kijken naar de sporter - al dan niet via een video - let Zwiers op 
het lopen, staan en bewegen. "Gevoelens leiden tot houdingen en 
bewegingen", zegt hij, "en bewegingen leiden weer tot gevoelens. Van 
een sporter kun je goed zien hoe hij beweegt. Als je daar nauwkeurig 
naar kijkt en weet waarop je moet letten, kun je zien wat voor grond pa
tronen iemand heeft en wat daarvan de gevoelsmatige aspecten zijn. (Zie 
ook het kaderstukje 'Grondpatronen' bij dit artikel, RO.) Iemand die in 
zichzelf kwaad iS I laat dat in zijn hele houding zien - tot aan de manier 
waarop hij een kopje neerzet. En mensen die angst als basisattitude in 
hun leven hebbent zijn daarnaar getekend. Daar is niets mis meel maar 
als ze bang zijn, moeten ze niet de honderd meter sprint gaan doen. Dat 
schiet niet echt op.u 

Verdriet 
Sommige grond patronen kunnen bij bepaalde takken van sport zeer 
bele mmerend werken. Zw iers: "Voor tafeltennis moet je razendsnel zijn. 
Als je in verdriet gedompeld zit, ben je altijd te laat en kan je geen bal 
goed slaan. Zo iemand kan beter niet gaan tafeltenn issen, of moet een 
manier zoeken om dat verdriet uit het lijf kwijt te raken. Een mooi 
voorbeeld uit mijn praktijk is dat van een atleet die zich in zijn ont
wikkeling geremd voelde. Toen ik goed keek zag ik dat hij altijd op zijn 
linkerbeen stond. Wat ik ook deed, hij bleef altijd op dat blijkbaar 
veilige been staan. Dat was echter niet erg handig als hij met dat been 
een startstap moest maken. Uit het gesprek bleek dat hij een aantal jaren 
geleden een ongeluk had gehad en zijn rechterbeen een tijd in het gips 
had gezeten. Daarna was het been wel weer helemaal genezen en had hij 
het weer leren gebruiken, maar nooit optimaal. Toen hem dat duidelijk 
werd, was hij snel van zijn probleem aL" 

Niet bij alle sporters ligt de oplossing voor hun problemen echter zo 
eenvoudig. ItBij topsporters is het vaak balanceren op een heel dun 
randje", zegt Zwiers. "De ene dag gaat alles nog goed en de volgende dag 
niet meer. Dat zit dan in heel kleine nuances, bijvoorbeeld een spanning 
die wordt vastgehouden. Wat ik dan moet doen om die persoon weer in 
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- Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een 
penningmeester. 

- De (op dit moment 3) commissies worden in het bestuur vertegen
woordigd door 2 commissieleden per commissie, volgens het principe 
van 'dubbele koppeling', en de commissie-voorzitter heeft spreekrecht 
èn stemrecht, het andere commissielid alleen spreekrecht. 

- Beleidsbesluiten worden genomen volgens het 'consent-principe', dat 
wil zeggen dat een besluit wordt genomen 'bij instemming' en/of 'bij 
geen bezwaar'. 

- Het bestuur wordt ondersteund door een secretariaat. 

- Het voltallige bestuur komt alleen bij elkaar indien er beleidsbesluiten 
genomen moeten worden en/of wanneer deze in brede zin moeten 
worden voorbereid. (Te denken valt aan 4 keer per jaar) 

- Het dagelijks bestuur (DB) behartigt lopende zaken, draagt zorg voor 
de uitvoering van beleidsbeslissingen en bereidt beleidszaken voor. Zij 
onderhoudt hiertoe - waar zinvol - contact met de commissie-voorzit
ters. 

In de totstandkoming van het definitieve voorstel heeft onze keuze zich 
vooral toegespitst op de vraag: Igaat de bestuursvorm uit van professio
nalisering (betaaide coördinator, red.) of van ledenpartlcipatie?' De 
professionele coörd inator-variant is daarbij nadrukkelijk in beeld ge
weest. Wij lieten ons intern en extern informeren. De belangrijkste 
argumenten om tot ons finale voorstel te komen zijn: 

- de bestuurlijke organisatie dient een afspiegeling te zijn van de moti
vatie van de leden om lid te zijn van een vereniging, met andere 
woorden van de verenigingsdoelstelling. 

- het interim-bestuur stelt zich ronduit achter de statutaire verenigings
doelstelling 'communicatiebevordering in de breedst mogelijke zin: 

- onderlinge betrokkenheid van de leden wordt het meest recht gedaan 
in het geval van een bestuurlijke organisatie volgens het participatie
model. 

- het bestaansrecht van onze vereniging stoelt op elan en creatieve 
inbreng van de leden, de beweging zal van binnenuit moeten komen. 

- de coördinator-variant zal eerder leiden tot afbrokkeling van betrok
kenheid van de leden en zal consumptief gedrag stimuleren. 
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heid. Die weten dat ze autoritair zijn, of zich versch uilen achter anderen 
en daar kun je ze ook op aanspreken." 
"Die eerlijkheid maakt het in zekere zin makkelijker om met sporters te 
werken", gaat hij verder. "Tegen een gewone cliënt zeg ik wel eens: 'Ik 
heb het idee dat je bang bent'. Zelden krijg ik daarop direct een volmon
dig ja. Sporters zie je eerst kijken met een blik van: 'hé, wat een rare 
man', en vervolgens zeggen ze: 'Ja eigenli jk wel, ontzettend bang.' Zo'n 
reactie maakt de communicatie veel eenvoudiger." 

Trainer 
De positie van een haptotherapeut in de sport is niet altijd eenvoudig. 
Medische begeleiders kijken vaak argwanend naar de haptonoom en 
trainers weten niet goed wat ze er mee moeten. Zw iers: "Ted Troost 
positioneert zich als begeleider náást de medische begeleiding en de 
trainer. Een haptotherapcut is tenslotte geen trainer en hij moet zich 
dan ook niet met de training bemoeien. Hij heeft een eigen begeleiden. 
de taak waarbij hij z ic h moet richten op zi jn contact met de sporter. Ik 
vind het zinvol om zo'n positie te kiezen om het werkbaar te houden. 
Maar als ik kijk naar de mogelijkheden van de haptonomie, dan kunnen 
ook de trainer en de medisch begeleider daar wat aan hebben." 

Ter illustratie geeft Zwiers een voorbeeld uit zijn praktijk. "Er kwam een 
wat oudere tennisser bij mij, die in de loop van de jaren een perfecte 
techniek had ontwikkeld. Hij kon de bal precies daar slaan waar hij hem 
wilde hebben. Hij had echter zo'n last van zijn arm, dat hij bijna geen 
bal meer kon slaan. Omdat hij ook tennisles gaf en dagelijks zo'n acht à 
tien uur op de baan stond, was dat heel vervelend. Toen ik ging kijken 
wat hij eigenlijk deed, zag ik dat hij ontzettend was gefixeerd op het 
slaan van de bal en zich absoluut niet bezighield met wat er om hem 
heen gebeurde. Hij was erg beperkt in zijn ruimtelijk gevoel en stond de 
hele tijd in een gespannen houding om de volgende bal te slaan. Daar
door hield hij zich ook niet bezig met de bal die terugkwam en de 
manier waarop die terugkwam; hij kon de bal niet opvangen. Elke klap 
die hij gaf was een aanslag op zijn spieren en gewrichten en daarvan 
kreeg hij nu de rekening gepresenteerd. Medische begeleiding kon hem 
niet helpen, omdat de blessure werd veroorzaakt door zijn grondhou· 
ding en dus steeds terugkwam. Een trainer die dat ziet, kan echter veel 
problemen voorkomen. Hij moet ophouden met alleen techniektraining 
en meer gaan doen aan de ontwikkeling van het ruimtelijk gevoel. Als ik 
als haptotherapeut een sporter alleen op mijn manier mag begeleiden, is 
dat dus erg beperkt. Echte samenwerking met een trainer en medisch 
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Haptonomisch Woordenboek 
Haptonomie 
De term haptonomie is in het begin van de zestiger jaren geïntroduceerd 
door Frans veldman Sr. De term verwijst naar twee Griekse woorden, 
namelijk 'haptein' cn 'nomoi' . Haptein betekent vastmaken, aanraken, 
omgang hebben met een vrouw, gen ieten, iemand te grazen nemen en 
genezend aanraken. Nomoi, betekent afspraken, regels, geformuleerde 
wetten. 
Welke betekenis gaf Veldman aan zijn nieuwe term? In een vroege 
publikatie noemde hij de haptonomie een fysio-psychotechnische 
methode, een wijze van handelen dus. En wie in de zestiger jaren bij 
hem een cursus haptonomie volgde werd opgeleid tot practicus. Maar in 
1989 verschijnt zijn boek 'Haptonomie. Wetenschap van de affectiviteit" 
dat blijkens de titel en inhoud onder haptonomie niet meer een behan
delingswijze of een gedrag verstaat, maar een theorie; en wel een theorie 
over de affectiviteit. 

In van Dale's Etymologisch Woordenboek (1989) lezen we dat onder 
haptonomie verstaan wordt: op aanrakingen gebaseerde fysiopsycho. 
technische methode. Later zal een ander woordenboek van Van Dale het 
woord haptonomie de betekenis geven van een therapie die door 
aanrakingen blokkeringen in het affectieve leven laat onderkennen en 
wegnemen. In weer een ander woordenboek van Van Dale is haptono. 
mie een methode die door aanrakingen lichamelijke en psychische 
ontspanning brengt en mensen hun gevoels leven leert kennen. In al 
deze betekenissen is haptonomie de naam voor een methode, voor een 
wijze van (be)handelen. Maar in 1992 verscheen een nieuwe uitgave van 
Van Dale's driedelig 'Groot Woordenboek der Nederlandse Taal', dè 
autoriteit inzake de betekenis van de woorden in de Nederlandse taal. 
Daarin lezen we achter het woord Haptonomie: 

- leer van het gevoel en het gevoelsleven die de aspecten van 

- het nabijheids., aanrakings· en gevoelscontact van menselijke 

- affectieve relaties bestudeert en beschrijft (wordt in ver-

- schillende (para-)medische behandel wijzen toegepast). 

Volgens deze omschrijving is haptonomie dus niet meer de naam voor 
een wijze van (be)handelen maar voor een leer, voor een toepasbare 
theorie, en wel voor Veldmans theorie over de 'affectiviteit waarin 
aandacht is voor nabijheids·, aanrakings· en gevoelscontact. Er bestaan 
ook andere theorieën over de affectiviteit. 
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peut mensen met zulke ernstige verstoringen vanuit een gewone praktijk 
moet behandelen. Na de behandeling staan die mensen weer op straat 
en zijn er nauwelijks mogelijkheden voor achtergrondzorg. Ik vind dat 
~S-l11o_~gen hoever we in de haptonomie gaan ïî1efti1era
pJ5:verst[ekki!!~ het begeleiden van ernstige verstoringen. Hee vaa is 
het niet effectief en Kan je het beter overlaten aan een goede psychothe
rapeut of psychiater. Daarom vind ik bevestigen als standaardmethode 
niet zo verstandig. Daarmee kan je rare relaties met cliënten kweken en 
zo je doel voorbijschieten. Ik werk lievcl.....Q basis van el ïkwaardigheid. 
Als ik mensen confronteer, schrikken ze zich vaak rot, maar dat Is met 
mijn bedoeling. Ik doe het vanuit een betrokkenheid, een bewogenheid 
voor de cliënt. En als ik iets zeg dat niet klopt, dan klopt het eenvou
digweg niet." 

Ook bij de behandeling van sporters staat voor Zwiers een effectieve 
benadering voorop. "Ik probeer zo met sporters om te gaan dat ze h;;-n 
éigen mogeliJKhe den o ntwikkelen. Natuurlijk help Ik ze daarbij als ze 
vastlopen. Ze hoeven het echt niet allemaal zelf te doen. Maar ik vind 
dat je als haptotherapeut van toevoegende waarde moet proberen te 
zijn, in plaats van dat je de verantwoordelijkheid overneemt en ze naar 
iets leidt. Dat samenspel vind ik moeilijk. Ik worstel er elke dag mee. 
Ook omdat het vaak zo makkelijk is even iets moois voor iemand te 
doen. Maar ik denk dat dat niet werkt. Het leidt alleen maar tot heiden
dom en coryfeeën en ik denk niet dat mensen dat nodig hebben," 
"Ik vind het fascinerend om uit te zoeken hoe menSen nu eigenlijk 
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Vrijblijvend of ongewenste rationele intimiteit? 

Vanaf dat moment ben ik voorzichtiger geworden en heb ik de overtollige 
adviezen aan het eind van de week maar eens aan mijzelf gegeven. Het 
resultaat was verrassend: ik heb nog nooit zoveel aandacht gekregen, nog nooit 
zoveel moeten aanhoren en inderdaad, soms word je er beter van, maar vaak 
ook d66dz;ek. 

(advertentie) 

OPLEIDING HAPTONOMIE ENSCHEDE 

De inschrijving is geopend voor de drie-jarige opleiding 
Haptonomie. die in het najaar 1993 van start gaat. De 
opleiding omvat een basistraining in de relationele en 
affectieve aspecten van de personaIe en transpersonale 
ervaringswerelden binnen het kader van begeleidings- en 
therapiesituaties. 

Leiding. informatie en aanmelding: 
Otro Huizinga 

H.B. Blijdensteinlaan 53 
7514 CA Enschede 
tel.: 053-331973 
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(advertentie) 

Een opleiding gericht op relatief kleine groepen, met als 
inzet het omwikkelen van een eigen therapeutische stijl en 
het vergroten van vaardigheid en therapeutisch inzicht. 

We willen een brug slaan tussen haptonomische vaardig
heden en de praktische toepassing ervan in het werkveld. 

Daartoe zijn een aantal cursussen ontwikkeld, die uitgaan 
van de belangrijkste aandachtsgebieden: waarnemen, 
praktische vaardigheid en inzicht in therapeutische pro
cessen. Hieronder is ook een drie-jarige haptotherapie 
opleiding. 

In de opzet van de cursussen is gekozen voor een leermo
del waar inzet en eigen verantwoordelijkheid de hoekste
nen vormen. 

Spreekt bovenstaande je aan, dan is uitgebreide informatie 
over de uitgangspunten en de inhoud van de cursussen 
aan te vragen bij: 

Haptonomie opleidingen 
Peter Zwiers 
Donkervoorterweg 17 
377 1 RR Barneveld 
Tel. : 03420-91228 
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Ter nagedachtenis aan Cor Koolhaas 

IN MEMORIAM 

Cor, als ik jou voor ogen neem 
zie ik je staan 
lang van gestalte, uitgestrekt 
gebaren, die niemand ontgaan 

Cor, als ik jouw wezen beluister 
hoor ik je vurig betoog 
verneem ik je betrokkenheid 
en zuiverheid tot op de bodem 

Cor, toen ik aan jouw ziekbed was 
ervaarde ik je wrg en lijden 
voelde ik de laatste levenskracht 
de rust, die onze handen boden 

Lieve Cor, toen jij door al de jouwen 
onder zand bedolven werd 
de kind'ren starend in de diepte .. 
afrikaanse tonen bewogen je voort 

liefste Cor, zoals ik jou voor ogen neem 
zo, als ik je wezen beluister 
zoals ik jouw handen in mij voel 
zo zul jij in mijn geheugen blijven 
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uitgaande van de veronderstelling dat materie en bewustzijn twee 
oorspronkelijke en verschillende aanwezigheden zijn. Deze veronderstel
ling is strijdig met de stroming waarin bewustzijn gezien wordt als een 
ontwikkeling vanuit de materie, vanuit de fenomenale wereld. 

Binnen de haptonomie, zoals die door Frans Veldman beschreven wordt, 
wordt uitgegaan van de laatste veronderstelling. OUo vindt hierin geen 
aanknopingspunten en geen plaats voor veranderde bewustzijnstoestan
den, voor perioden van 'vreemd gaan'. Perioden waarin werkelijke en 
wezenlijke ervaringen beleefd worden; ervaringen die iem and wezenlijk 
raken, kunnen overweldigen en transformeren. Ervaringen die te maken 
hebben met archetypische beelden, met het collectief onderbewust 
Oung), met dat deel van mens-zijn dat wij allen gemeenschappelijk 
hebben en dat door velen niet meer gekend wordt, behalve misschien in 
dromen. 

OUo Huizinga vergeli jkt zowel in zijn lezing als in zi jn artikel de hapto
nomie met de transpersoonlijke psychologieën. Beide gaan uit van de 
aanraking van het lijf, waarbij het lijf meer is dan het lichaam. In alle 
andere uitgangspunten lijken ze te verschillen. 

Op de vraag hoe Otto Huizi nga met haptonomie bezig Is, zegt hij : "Ik 
gebruik de ontmoeting en werk toe naar integratie van lijf en lichaam." 
Als zijn cliënt 'vreemd gaat', kijkt hij daar niet van op. Zelf heeft hij een 
spirituele ontwikkeling doorgemaakt. Ook zijn opleiding haptonomie 
geeft hij met de wetenschap van en respect voor "van die dingen dus." 
Een therapeut krijgt cliënten die bezig zijn met aspecten waar hij zelf 
mee bezig is; hij trekt ze als het ware aan. Vreemdgangers kunnen en 
komen bij Otto terecht. 

De laatste vraag van zijn artikel is: /lIs het mogelijk vanuit de haptono
mie het mens- en ervaringsbeeld uit te breiden, wdat de transpersoonlij
ke ervaringen, met hun irrationeel en irreëel karakter èn met een werke
lijkheidsaspect eyenwaardig aan de materiële werkelijkheid, niet meer 
uitgesloten zi jn?" 
Kortom: Is er binnen de haptonomie een plek voor spiritualiteit? 

Dit is mijn impressie van die avond. Hoe de sfeer was, hoe warm en vol 
het was, hoeveel uitleg Otto gaf en hoe moei lijk het was om er iets van 
te snappen en hoe desondanks iedereen twee-en-een half uur, geboeid 
bleef luisteren , dàt alles moet je gewoon zelf ervaren. 
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(advertentie) 

Instituut (I) 
Toegepaste (T) 

Haptonomie (H) 

heeft geopend 

THERAPIECENTRUM 

Met ingang van 1 maart 1993 is het therapiecentrum van 
het I.T.H. gestart, aan de: 

Oude Kleefiebaan 82 (Hotel Hamer), 
6570 AA te Berg en Dal 

In dit therapiecentrum worden vanaf die darum cliënten 
begeleid. Tevens wordt de mogelijkheid geboden collega
therapeuten te begeleiden in hun haptotherapeutische 
werkzaamheden. 

De medewerk(st}ers aan het centrum zijn docenten van de 
I.T.H. opleiding. Dit alles staat onder leiding van de heer 
A.J. van Minnen. 

Telefoonnummer van het therapiecentrum is: 

08895-44065 

Het centrum is op dinsdag, woensdag en donderdag geo
pend van 09.00 uur tot 17.00 uur. Voor inlichtingen en 
om afspraken te maken is er elke woensdag een telefonisch 
spreekuur van 9.30 tot 11.30 uur. Bij geen 'gehoor kunt u 
bellen met H. ter Keurs tel.: 02159-41338. 
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OH, DIE TWIJFEL! 
Een lezing door Wilma Menko 

Ingrid Moonen 

Wilma Menko, een stralende, duidelijk aanwezige vrouw, die meteen 
aankondigde dat ze niet zozeer een lezing wilde geven als wel een mini
workshop, waarin ze ons iets van Neuro Un51.uistisch Programmeren 
(NLP) wilde laten ervaren. Ze wilde het formuleren van en werken aan 
verwezenlijken van doelen er voor ons uitlichten. 
Met een metafoor over een steenhouwer opende ze haar verhaal: een 
man, die ongelukkig was met zijn leven en wenste dat hij keizer was. 
Deze e n al zijn volgende wensen werden verhoord, maar niets was 
volmaakt. Na een reeks van wensen werd hij weer steenhouwer, alleen 
dit keer een gelukkige. 
Met dit verhaal maakte Wilma Menko ons duidelijk dat het noodzakelijk 

-- is om onze doelen in het leven helder te hebben en goed te form uieren. 
Daarna liet ze ons voor onszelf opschrijven wat we graag wilden verwe
zenlijken. Sommige mensen hadden een doel betreffende hun werk, 
anderen als doel een nieuwe werkruimte en weer anderen een doel in de 
privé sfeer. Vanuit haar theorie vertelde ze dat een doel richting geeft en 
zin geeft aan je leven. Vanuit de huidige situatie streef je naar je doel, 
naar de gewenste situ atie. Op de weg daar naar toe kom je hindernissen 

' ..... tegen die je kunt overwinnen door je hulpbronnen en kwaliteiten in te 
zetten. 

Wat mij vooral is bijgebleven, is dat een doel vooral 'welgevormd' dient 
te zijn. Dat is al het halve werk en brengt veel twijfels; onduidelijkheden 
en tegenstri jdigheden boven tafel. Dat bleek toen we ermee aan het werk 
gingen. Een doel dient positief geformuleerd te zijn. Daar bleken wat 
valstrikken in te zitten. Het woordje 'niet' wordt door de hersenen niet 
herkend. Bij 'ik wil niet meer roken; wordt de boodschap 'roken' doorge
geven. Een aantal werkwoorden waren ook taboe: willen (maar niet 
doen), zullen (altijd toekomst), moeten (streng verboden) en kunnen 
(falen ingebouwd). Heel verhelderend hoe je jezelf kunt belemmeren om 
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tact met zijn been kwijt. Bij mensen met fantoom
pijn daarentegen is het 'plaatje' nog intact maar is 
het lichaamsdeel geamputeerd. 
Sacks 'egodocument' maakt duidelijk dat de mens 
een eenheid van geest en lichaam is. Dat lijkt een 
open deur, maar is het niet. Voor de neuroloog 
Oliver Sacks was het een openbaring aan den lijve 
te ondervinden dat de klassieke tweedeling li
chaam/geest naar de prullenbak verwezen kan 
worden. Dat is een aardige ondersteuning voor de 
haptonomie. 
De relatie tussen het lichaam en de geest is com
plex, maar valt niet te ontkennen. Het lichaam 
heeft een niet te ontkennen plaats in ons bewust
zijn en heeft invloed op de vorming van dat be
wustzijn . Daar komt de haptonomie in beeld. Ze 
kan bijdragen aan het herstel van de verstoorde 
eenheid, aan het herstel van het verstoorde be
wustzijn. 

Kees Moerbeek 

EINDELIJK LUCHT 

Marguerite Vlielander en Rudi van Gommeren 
Uitgave: in eigen beheer 
ISBN: 90800971 

De schrijfster heeft dertig jaar lang aan anorexia 
nervosa en boelimia geleden en is uiteindelijk 
genezen. Het feit dat zij ook hyperventileerde, 
verklaart de titel van het boek. Het is een lief boek, 
dat mooi uitgegeven is en gemakkelijk leest. Ging 
het niet om een ernstige problematiek, het zou 
een kasteel roman kunnen zijn. Rijk meisje, strenge 
vader, die haar vriendjes afkeurt, ziekelijke moe-
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In gesprek met Iet Schilder, 
haptotherapeute 

Ton Bergman 

De aanleiding voor het gesprek was een uitspraak, die let Schilder deed 
in een interview met Anja Vonk in het Utrechts Nieuwsblad van 27-12-
1992. " Ik vind datjuptonomie te oppervlakkig is. Het is haptotherapie 
of niets". Als ik haar confronteer met die uitspraak, zegt ze bedachtzaam 
- wat ze gedurende het hele gesprek zal blijven - "Ja en dat heb ik nogal 
neergezet en dat was iets te veel. Maar ik vind dat toch heel veel mensen 
die op haptonomische basis werken zich in de haptotherapie begeven. 
Als je in je eigen vak de haptonomie laat doorklinken, dan heb ik daar 
geen enkel bezwaar tegen; daar kun je je dan goed in uiten. Maar als je je 
in de haptotherapie begeeft, wat veel gebeurt, zonder goede opleiding, 
dan vind ik dat eigenlijk niet gaan. Trouwens, patiënten moeten ook 
kunnen kiezen tussen haptotherapie en een behandeling op haptonomi
sche basis. Daar mag je ze niet zomaar in meenemen. Ze moeten dat in 
vrijheid van keuze ook aan willen gaan." 

Wat zie iii als het haptotherapiegebied? 

"Je gaat mensen met heel emotionele problemen begeleiden, dat is 
inherent aan haptonomisch werken. Ik vind dat naast een gedegen 
opleiding, therapeuten ook aan hun eigen ontwikkeling moeten werken, 
zodat je weet hebt van wat je wel en niet kan, hoe jij in elkaar steekt. 
Uiteindelijk, als je mensen op het psychische vlak wilt begeleiden, zal je 
door moeten naar haptotherapie. Ik zou er eigenlijk één lange opleiding 
van willen maken. Natuurlijk zijn er mensen, die door groei en vorming 
aankomen op het punt dat ze haptotherapeutisch bezig zijn . Maar dan 
doen ze het vanuit een grote zorgvuldigheid. Die kennen duidelijk hun 
grenzen en zijn daar ook heel integer in. Maar ik vind haptonomie 
steeds meer mode worden. Mensen doen een paar jaar en spijkeren een 
bord naast de deur, want dan hebben ze iets extra's. Dat is nu juist het 
gevaar: het is niet onderbouwd en om dat te voorkomen, moet je 
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In deze rubriek kunt u 
recensies lezen over boeken 
die wij enlo{ onze lezers in
teressant achten in relatie 
tot de haptonomie. 
Dat hoeven geen pas uit
gekomen boeken te zijn. 
Ieders bijdrage is van harte 
welkom! 

BOEKEN 

EEN BEEN OM Ol' TE STAAN 

Oliver Sacks 
Meulenhoff, Amsterdam, 1985 

Als je lichaam niet meer luistert naar wat je wilt, is 
dat naar. Deze zin bevat een bekende metafoor 
over de relatie lichaam/geest. Onze taal zit er vol 
mee. Metaforen zi jn nuttig, tenminste, als ze de 
blik op de werkelijkheid vergemakkel ijken en niet 
vertekenen. 
Het lichaam wordt vaak afgeschilderd als een soort 
machine die bestuurd wordt door de wil. Bij ziekte 
cn ander ongemak blijkt ons stoffelijk omhulsel 
echter knap ongehoorzaam. Dat overkwam de 
Engelse hoogleraar neurologie Oliver Sacks. Hij 
schreef onder andere 'Ontwaken in verbijstering~ 

('Awakenings') en was onlangs nog te zien In het 
VPRO-programma 'Een schitterend ongeluk'. Daar
in vertelde hij de interviewer Wim Kayzer het 
volgende over zi jn 'beenavontuur'; "Normaliter 
staat je lichaam niet ter discussie, het stelt zichzelf 
aan de orde, het is een doorzichtig, beweeglijk en 
gehoorzaam instrument van de wi l." 
In zi jn 'avonturenroman' 'Een been om op te 
staan' is Oliver Sacks toch verder gekomen dan 
geweeklaag over het ongemak van een afgescheur
de pees van de vierkoppige kniestrekker. Hij over
steeg zijn aanstellerige en beeldsprakerige eureka 's 
over het herstelde contact met zijn verloren ge
waande been. Voor zijn chirurg was het een tech 
nische zaak, voor de verpleegkundigen en fysio
therapeuten aan zijn ziekbed vooral een kwestie 
van doorzetten om dat contact te herstellen. 
Oliver Sacks noemt dit een 'veterinaire' aanpak. 
Alle goede wil, ongerustheid en gemijmer ten 
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Hoe groot is het risico dat je als haptotherapeut de psychotherapeut gaat 
spelen? 

"Dat risico is er, maar het is niet zo groot. Er zit wel psychotherapie in 
de haptotherapie-opleiding_ Ik herhaal het nog maar eens: je kunt een 
heleboel doen me je eigen ontwikkeling, met je intuïtie, maar het moet 
een kader hebben, een onderbouwing, anders wordt het natte-vinger
werk Alleen met voelen kom je er niet. Alleen met psychologie ook 
niet." 

Vanuit een bestaand beroep heb je dat niet in huis? 

"Je hebt het wel in huis, maar het is nog niet ontwikkeld. Er zijn genoeg 
mensen die zonder opleiding goede psychologen zijn. Die kunnen heel 
veel door levenservaring, rijping en goed luisteren, maar er moet een 
onderbouwing zijn, daar blijf ik bij. Weet je, ik heb in het interview niet 
bedoeld dat de basisopleiding niets voorstelt, nee, het stelt iets anders 
voor. Fysiotherapie op haptonomische basis vinden mensen veel plezie
riger, dat hoor ik ook wel. Maar je roept zoveel op, daar moet je zo voor 
uitkijken. Ter bescherming van ons vak, maar vooral ter bescherming 
van de mensen, voora l dat laatste!" 
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in. Maar nu weet ik mijn grens, dus dat risico valt weg. En toch raak ik 
meer aan. vroeger begon ik heel klassiek met hart, longen, buik, de 
voorkant dus. Nu begin ik aan de rugzijde, vraag ik ook: wilt u dat. Ik ga 
ook pas verder als de patiënt aanwezig is in zijn lijf. En het werkt. 
Bij stervenden zijn er vaak geen woorden meer. Als arts heb je medisch 
niets meer te bieden, dat werkt ook heel ontwapenend. Dan heb je 
alleen je handen nog. Dat zijn zeer indrukwekkende ervaringen. Veel 
artsen weten dat niet, helaas." 

Wat doe je met de informatie uit de aanraking? 

"Ik benoem het niet, ik doe geen therapeutische interventie. Ik gebruik 
de informatie wel. Claimers houd ik op afstand en schuchteren ben ik 
intiemer mee. En je merkt het wel, mensen reageren direct. Ik kende het 
afsluiten van een gesprek ook niet. Dat heb ik in haptonomisch verband 
leren hanteren, het rond maken, openen, maa r ook afsluiten. Dat voegt 
toe aan mijn vak. En dat wordt onderschat, alsof het geen waarde 
heeft." 

Hoe gaat het dan in situaties waarin aanraken niet gebruikelijk is? 

"Wel in de psychiatrie kun je het direct gebruiken. Ruimte geven, 
inspelen op emoties. Ik heb een rijdende stoel, ik kan letterlijk ruimte 
maken en geborgenheid bieden, zo doe ik dat ook. Ik intervenieer op 
basis van de afstand." 

Hij vertelt over een groepsgesprek en gebruikt de rechte stoel, waarop hij zit, als 
stoel op wieltjes. Ik zie het ineens voor me. De moeder waarover hij vertelt, de 
kinderen, hij schiet naar voren als hij in zijn verhaal de moeder iets toe
schreeuwt, hij schuift naar achteren als hij de afwerende loon steun wil 
bieden. 

"Ik had geen woorden voor die zoon, maar ik kon me wel uitbreiden. Bij 
het afscheid krijg je dan toch een andere hand, als bij de begroeting. 
Dan heb ik op haptonomische basis een interventie gepleegd zonder een 
haptotherapeutisch proces te starten." 

En als je dat niet in huis hebt? 

"Als je weet hebt van de haptonomische fenomenen, moet je weten wat 
je aankunt. Als ik ervan open ga, kan ik het aan. Anders moet ik zeggen 
dat ik het niet kan. Ik heb natuurlijk het voordeel van mijn psychiatri
sche scholing. Ik onderken iets op het emotionele vlak en ik gebruik het 
in mijn werk in de vorm van een haptonomische interventie. Een 
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Van de hoofdredacteur 

In al ons dagelijks werk zijn wij luisterend bezig. We luisteren naar het 
verhaal van onze patiënten. We luisteren naar het verhaal dat het 
lichaam van de patiënt vertelt. We luisteren tusse n de regels door om 
het onuitgesproken woord op te vangen. Je zou ons beroepsluistervin
ken kunnen noemen. En toch ."we horen allemaal wel, maar luisteren 
we ook? Leggen we ons oor werkelijk te luisteren? Luisteren betekent 
rust laten komen, ont-doen van beslommeringen, ont-moetend laten 
komen wat komt, ont-dekken wat versluierd is. 
Zeker onze kennis en inzicht nemen toe met de jaren. De mogelijkheid 
om te trainen in vaardigheid neemt gelukkig ook toe en - dat blijkt - er 
wordt gretig gebruik van gemaakt. Wc horen ons de oren van het hoofd, 
als .. . het over anderen gaat. 
Horen we ook onszelf? Horen we naar het verhaal van ons eigen lijf. Is 
het mogelijk echt naar anderen te luisteren als je niet naar jezelf luistert? 
Met een variant op een wijze spreuk zou je kunnen zeggen: Luister naar 
uw naaste als naar uzclve. 

Ik weet het, etymologisch mag het niet, want de woorden hebben een 
verschillende stam, maar ik veroorloof mij de woordspeling toch. 
Luisteren naar een ander en niet luisteren naar jezelf, zou je dat ont· 
luisteren mogen noemen? Zelf doorgaan tot over de grens en tegelijker
tijd anderen wij zen op de noodzaak om voor jezelf te zorgen en aan de 
rem te trekken. Is dat niet ontluisterend voor de hulpverlening? Zit 
wellicht de luister (de glans, de uitstraling) van het luisteren, van het 
horen met gevoel in het niet ontluisteren van jezelf? Ik heb nu toch de 
koppeling gemaakt. Tussen twee woorden. Moet er niet ook een koppe
ling zi jn tussen mij en mijzelf. En wat is de boodschap die ik terugkri jg? 
"Je hoort me wel, maar luister je ook?" 

Wat onszelf betreft worden we van luistervinken dove vinken, aangeno· 
men dat we het stadium van blinde vinken gepasseerd zijn. 
Een boeiend geheel van complimenten en waarschuwingen van onszelf 
aan onszelf moet niet aan dovemansoren gezegd zijn. Om met nog een 
oude spreuk te eindigen: Wie niet horen wil, moet voelen! 
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van het werk ingevuld door de overige mensen die daar werktel1. Toen 
ik vervolgens een praktijk begon in Bussum, doken ook daar de sporters 
weer op. Mijn hele carrière zijn sportmensen altijd in beeld gebleven." 

Visie 
Vanuit algemene gedachten over haptonomie ontwikkelde Zwiers lang
zaam maar zeker een visie op de combinatie van haptonomie en sport, 
met name over de plaats van haptonomie bij (top)sport. Zwiers: "Mijn 
vraag was: Wat kan wel en wat kan niet. In de loop der jaren heb ik 
allerlei gedachten ontwikkeld over mijn verantwoordelijkheid en die 
van de sporter, en over wat ik moet doen om een sporter duidelijk te 
maken waarmee hij of zij bezig is. Ik wil mijn kunsten niet gebruiken 
om iemand te helpen die zichzelf bij het sporten geweld aandoet. Wel 
wil ik sporters helpen beter te functioneren, gebruikmakend van zijn of 
haar eigen mogelijkheden." 

In zi jn huidige praktijk krijgt Zwiers allerlei soorten sporters: tennissers, 
hockeyers, golfers, maar ook mensen die met hun blote handen steile 
wanden beklimmen en zelfs denksporters. "Vroeger wilden denksporters 
voor geen goud 'goed in hun benen komen'," zegt hij. "Daarom hadden 
ze juist voor denksport gekozen. Tegenwoordig is dat anders en zijn er 
steeds meer denksporters die hun fysieke conditie uitstekend verzorgen . 
Ze hebben in de gaten dat het - zoals' bij alle top 'port - gaat om een 
perfecte balans. Topsporters moeten zeer kritisch te werk gaan. Onder 
topsporters reken ik overigens ook amateurs die heel veel geven om het 
maximale met hun sport te bereiken. Het is onvoorstelbaar hoeveel werk 
bijvoorbeeld een wielrenner, een marathonloper of een triatleet verzet. 
Er zijn mensen die alles doen om bij de eerste honderd op de ranglijst te 
komen." 

Ontwikkelen 
De vraag waarmee sporters bij Zwiers aankloppen is vaak: Wat doe ik 
verkeerd? Zwiers: "Daarmee wijken ze niet af van de vraag waarmee veel 
gewone cliënten komen. Ook die vragen vaak mee te kijken omdat ze 
zich verder willen ontwikkelen maar zich ergens geremd voelen. Sporters 
willen in hun tak van sport binnen reële grenzen het maximale preste
ren. Daarvoor trainen ze zich suf, creëren ze een perfecte conditie -
mede door de vele conditiemetingen en wetenschappelijke trainingsaan
pak - maar blijven desondanks de resultaten uit. Nog harder trainen 
blijkt niet te helpen en dan komen ze met de vraag of ik ze kan helpen. 
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Gtondpatr()nen . 
:)l~d:eF~F~H~$~~'~::~~y:ó:èf~?~:i-è~i~~::#~i~~;" bn#'~'t~'~h~Y~i:~:~4·~~ir~#W~i~::.~·~::~·~//:::::·: 
. 5al. g'Vdele~~. De.~ctu~l.ë gevo.el.emontstaari in h u;iiäriui( dé· ·~dûälitèit . 
· orideriovlöed van basale gevoelens. Debasal. geii .. . . .io.de ... . 
Ipop van lemahdSieveneiililóelën vooitultiljn bf haa .. . 

· Actuelegëvöelèns bepalendehoudlrigënpreseiltatle yanleman en<i~ m.·.· . 
nier Waarop..l1ij of zij beweegt. On.dNinvloecj van de baside ·gevoelens ont~ . 
staat een.'eigl!n' manierv'hbewegen,eeri 9rPndPaltóonmet ~arakter\stieke . 

· loopjé,of gëbaartjes. Dit grondpatroon hèeft dus niet ,illeen eenfysiekè< 
:. ci>rliP·Ph#·n.t{ö1a'~('qoK~~h ;#n,6t~o~,eW'::··-::\::::: __ ,:':' ::-. """,:,('::t ;,:::.",-':: (: ,.";: ;"". ":' "::: .. \. :_:. ,: 
Pafrq_~_~r(k'y.rrl~h ·~j .hvpr~lr~:_ ' je , ~o~ft:.n!e_t_: , ~I_ke:,'.I<e:~tD~+~;::q{n,_t<~~fhQ~)~:Jë:J~:n~ ' 
. den l,öetst;· .ze kunnen e.<hter ook tegenweiken. O.o.lt tjebb!m ~e. ik~ .oot.wikc. 

: . këldj~)fnqat -*~ee(tdgel -dierîd~rÎ 'mMnr~t -.~9~1 : :~:aN : !iîijllqg~ls_ iil l_a:ng 'v~rdWe~:' 
.. ·nerf i ijr\: Mensen dieAn 'vastgelopen' hebben·dikiNijls·lastva"·hun oude pa. 
: _ tro~e.n> (~le ·~~!fS}x~le.ktPiJ~ : ~4.2n~n~~r-~_ori"~~en.Jo~h:'~V~· _~_ern:e __ er. -"I~\"y~'J)~; 

af komen;,scims uit angst, soms· ui! onwetendheid of som~ omdat er geén an· 
.g~r~ :.~rf#n~_~jS::9 _~~_esf: _ ~_i: ~: _ a_a_~1_è_i_~_i _~Q ;~:,e_~~ .. 9:~9.~;~~.? : h.~~.:, P_~~.~?~h .t~;:Y,~r~ry?;é~:< 
:r~.n .. : cc .,,:,':" ::.,:" ',<,:: ;':":::.,:.;.:,::,'_;_"",:,'. ,: :', _.: : . -':' ., ' . :' ,' : .C:, : . ;.::.>;.: .... -,'-' ,::,'; :,.: .:,:,::,:-" :,:. __ .,.:" ..• ;':._,: : ,,_, ' ,:, .. ' ,;C,:. ,"'" 

·; ' · D.étge._Fjk,~ ·pfp1>l~m~n -~qfih~h_' i~p _ t'~~,)~f.m_a_i)I~.r:~,~:,:Wétg.~.6/~grA~~t4LY~:~ .. 4lt ::~~:' ,. 
· fyslekë kant ·of vanuit de. emotionele. De haptonomie biedt volgens Peter ...... '.' . 
· Zwier. de unieke .irivalshoek om belde aspecten leg·elijk aan teliakken: ~sen,··. 

tiEfle voorWaarded~äiblfis dai de haptonoom het grondpatioolÏ van de cliënt · . 
. kariwaarn~l:nen~ ,W~ten':Welk: grbnd patfootfie,märip h'eef( ,is ;~~~~ritle~ryq'ó(" ': 
het ln~laäOY,~rtA,~'ó 4d~qüa~.~:th~r~p~'LJtis~t).~· w.eg~: R-~~{!JS:~(:d~r(op- glri{h( , 
mensen inzicht te geven. in nun specifieke manier van omgaan met' zichZelf in 

· ' -9.eY9.-~I, .~' I~y~[fehlfl()~9r~~,~,\~aa~do?r~fp-peö.i~g~rj"oi1td~H~êh '.9rri' ij, jOg ~ri,.: ' 
·anderHe:do.en:·: · . . 

iJeu ;eksi is deeis gebaseerd op hilt Informatl;boek opleldlng~n Hoptanomie van 
Pet~{Zw!~rs{;" "',, , ' , ' ", , " " . .... .... . ' . 

beweging te krijgen l is bijna te simpel voor woorden. Het feit dat ik 
naast de fysieke aspecten ook kan kijken naar de gevoelsaspecten l maakt 
dat ik alle kanten op kan. En dat vind ik het dankbare van mijn werk. 
IIWerken met sporters heeft volgens Zwiers nog een leuke kant: Ze zijn 
niet alleen hard, maar ook eerli jk tegenover zichzelf. "Veel sporters 
hebben van nature een soort eerli jkheid om de oorzaak van problemen 
bij zichzelf te zoeken", zegt hij. ,,'De beentje. gingen gewoon niet har· 
der l

l zeggen ze dan. Een zakenman hoor je zoiets niet snel zeggen. Die 
wijst vaak op externe omstandigheden I of op fouten die door anderen 
zijn gemaakt. Alleen bij topondernemers tref je eenzelfde soort eerlijk· 
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begeleider die topsporters hebben, biedt veel meer mogelijkheden. Je 
zou een hecht samenwerkend team moeten vormen dat elkaar vanuit de 
eigen deskundigheid bijstaat. In de praktijk blijkt dat echter vaak op 
problemen te stuiten en dan is de positie van derde begeleider voor de 
sporter de minst slechte oplossing." 

Omgeving 
Bij de behandeling van de tennisser richtte Zwiers zich in eerste instan
tie vooral op de omgeving. "De situatie om hem heen moest zo worden 
georganiseerd dat hij de kans kreeg in een ander grondpatroon te 
komen", zegt hij. "Daarom was het eerste wat ik zei: 'Schaf voor de 
tennislessen eens een tenniskanon aan.' Daar verzette hij zich tegen. Een 
tenniskanon was volgens hem alleen voor luie tennissers. Dat was zijn 
eer te na. Ik waarschuwde hem: Als hij zo doorging zou hij over twee 
jaar helemaal nooit meer een bal slaan . Mijn werk was dus veel meer 
hem te motiveren tot het organiseren van veranderingen om hem heen. 
Ik hoefde niet meteen die blessure te behandelen of iets anders met hem 
te doen zoals het lostrekken van een spanning. Dat arsenaal aan moge
lijkheden heb ik ook nog, maar ik begin daar nooit mee en maak daar 
alleen gebruik van als dat nodig is. Ik kijk eerst wat een cliënt zelf kan 
doen en probeer hem daarin te motiveren en niet gelijk naar wat ik voor 
een cliënt kan doen." 
Met deze benadering streeft Zwiers een effectieve behandeling na. "Dat 
is in haptonomische kringen een raar woord', zegt hij, "maar ik heb een 
wat pragmatische aanpak. Als iemand nog steeds ballen terugslaat op de 
manier waarop hij het twintig jaar geleden deed, denk ik: Dat is niet 
handig, want die man is wel twintig jaar ouder. Daar confronteer ik hem 
dan mee. Het heeft natuurlijk iets arbitrairs, want ik vind dat het niet 
handig is, maar ik vind dat je als haptotherapeut niet alleen maar moet 
aanbieden en uitdelen." 

Bevestigen 
Zwiers signaleert dat er in de haptonomie wel een neiging bestaat tot 
uitdelen. "Er is een lijn waarin veel mooie gedachten zijn gewijd aan 
bevestigend aanraken", zegt hij. /11k vind dat we daarin een beetje terug 
moeten. Bevestigend aanraken kan prachtig zijn voor mensen, maar ik 
vind dat je het alleen moet doen als iemand het nodig heeft en niet als 
uitgangspunt in je therapie. Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die 
zoveel in hun leven hebben gemist, dat ze heel veel bevestiging en 
ondersteuning nodig hebben. Maar ik vraag me af of je als haptothera-
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functioneren", gaat hij verder. "Daarom vind ik het ook interessant om 
met sporters om te gaan. Ze voegen iets toe aan de brede variëteit van 
mensen die hier komt. Ik zal echter wel nooit echt snappen hoe mensen 
functioneren . Als ik denk een systematische aanpak te hebben gevon
den, blijkt die voor de volgende cliënt toch weer niet op te gaan. Men
sen zijn gelukkig niet gelijk. Wel streef ik ernaar in mijn vak heel 
systematisch te zoeken naar manieren van aanpak. Ook om een beetje 
ordening te brengen en de vakbekwaamheid te ondersteunen. Maar je 
moet niet proberen mensen te ordenen. Dan loop je vast." 

(advertentie) 

KNOKKEN OF SAMENWERKEN 

Knokken is een botsing van beweging. 
Samenwerken is met elkaar in beweging zijn. 

Om te weten hoe je er zelf voorstaat organiseren wij onder het 
thema 'BEWEGING': 

iedere maand een tweedaagse workshop in Nederland 
in juni/juli 1993 een zevendaagse workshop op Ibiza/Spanje 
o.l.v. Anne-Jan van Minnen en Petra Bouwman. 

Bestemd voor: haptotherapeuten en andere hulpverleners, 
managers in profit en non-profitorganisaties. 

Inlichtingen en aanmeldingen: 
Tel: 02940- 12892 vragen naar Robert de Vos. 

BOUWMAN & PARTNERS, HAPTONOMIE EN MANAGEMENT 
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VREEMD GAAN 
Een lezing van OUD Huizinga 

Eva Huizingh 

In Haptonomisch Contact van december 1991 schrijft Otto Huizinga 
een uitgebreid artikel over datgene waarover hij op 28 april 1993, onder 
de titel 'Vreemd Gaan' persoonlijk kwam communiceren. 

Vreemd: in aansluiting op zijn artikel in Haptonomisch Contact staat 
een oproep voor de nieuwjaarsborrel 1992; onder de aankondiging van 
zijn lezing een jaar later, de uitnodiging voor de nieuwjaarsborrel 1993! 
Een toevallig toeval? Heeft vreemd gaan te maken met een borrel'! 

In enigszins 'veranderde bewustzijnstoestand' na de genoten borrel 
schaart zich een grote groep mensen om de tafels in de warme, volle zaal 
van Hoog-Brabant. Otto, een tenger, beweeglijk mens, moet zichzelf 
verstaanbaar maken met een microfoon, die het eerst niet en uiteinde
lijk wel en igszins doet, zoals ook de verstaanbaarheid van zijn verhaal 
allengs toeneemt. 
'Vreemd...,g~an' noemt Otto het gaan naar/in een toestand van veranderd 
bewustzijn, een toestand waarin de beleefde ervaring even wezenlijk en 
werkelijk is als een beleving bij wat men noemt 'vol' bewustzijn. 
Hij gaat VOOr het eerst 'vreemd' tijdens een auto-ongeluk, als zijn zelf, 
zwevend boven de boomkruinen, getuige is van het ongeluk en ziet hoe 
het gebeurt, voordat zijn zelf weer in zijn lichaam rolt. Wat hem treft, is 
dat hij in die tijd vanuit een niet·materiële positie, een juiste waarne· 
ming doet_ Daarna gebeurt het hem dat cliënten in zijn praktijk even 
'weg' zi jn, soms vijf minuten, soms een half uur: ze gaan 'vreemd'. Als 
hi j ze ui tnodigt over de beleefde ervaring te praten, bli jken mensen het 
moeilijk te vinden erover te vertellen, ze schamen zich en denken dat ze 
gek zijn. Oe ervaringen hebben een heel wezenlijk en werkelijk karakter, 
terwijl ze tegelijkertijd irrationeel en irreëel zijn. 

In de transpersoonlijke psychologie van Dürckheim en Stanlslav Grof 
vindt Qtto begrip van en uitleg over andere bewustzijnstoestandenj 
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(advertentie) 

HAPTONOMISCHE 
PROCESBEGELEIDING 

Voor het seizoen 1993-1994 bied ik een opleidingsjaar 
haptonomische procesbegeleiding aan. 

Training wordt gegeven in de haptonomische begeleiding 
van dieptepsychologische ontwikkelingsprocessen. Het is 
een introductie in het leren herkennen en omgaan met de 
verschijnselen: dissociatie, onthechting, ontkenning en 
veranderde bewustzijnstoestanden. Dit zijn belevingswe
relden die zowel in de wereld van de spirituele ontwikkeling 
een rol spelen en in de omgang met verslavingsproblema
tiek en de gevolgen van mentale, emotionele en lichamelij
ke geweldpleging. 

Data: zes maal twee dagen te weten: 3/4 november, 
8/9 december, 2/3 februari, 16117 maart, 13/14 
april en 18119 mei. 

Voorwaarde voor deelname is: 
Afgeronde opleiding haptonomie en werkzaam 
zijn in een hulpverlenende of begeleidende werk
vorm. 

Leiding, informatie en aanmelding: 
Otto Huizinga 
H.B. Blijdensteinlaan 53 
7514 CA Enschede tel.: 053-331973 
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je doel te bereiken. Verder moet het doel binnen je mogelijkheden 
liggen en toetsbaar zijn (een beeld maken in je fantasie hoe het eruit 
ziet, klinkt, voelt, ruikt en proeft). Het is goed om na te gaan met wie, 
waar en wanneer en het dient ecologisch te zijn, dat wil zeggen in 
evenwicht met jezelf en de wereld om je heen. 

Tot slot een aantal vragen die verrassende antwoorden kunnen geven: 
• Wat raak je kwijt als je je doel hebt bereikt, of niet hebt bereikt? 
• Wat levert het je op als je je doel hebt bereikt, of niet hebt bereikt? 

Een voorbeeld uit de zaal, van iemand die een nieuwe prettige praktijk
ruimte wilde, maakte ons duidelijk dat het goed is als je verschillende 
wegen of manieren hebt bedacht om je doel te bereiken. Je kan van weg 
veranderen, je subdoelen stellen en dat brengt je op een flexibeler 
manier dichter bij je doel. 

Hierna kregen we opdracht om in tweetallen elkaar je doel te vertellen 
en te controleren of het een welgevormd doel was. Terwijl ik over mijn 
doel vertelde en het aan de criteria onderwierp, voelde ik me steeds 
enthousiaster worden. Mijn mogelijkheden ging ik beter voelen en de 
kracht die dat gaf, maakte dat mijn twijfels onbelangrijk werden. De 
manier waarop ik aan mijn doel kon werken, werd helderder. Een goede 
ervaring. 

In de grote groep gaf Wilma Menko een demonstratie waarin ze een 
proefpersoon hielp om het doel welgevormd te krijgen. Vervolgens werd 
de weg naar het doel letterlijk over de vloer van het ene punt (het Nu) 
naar het andere punt (het doel) voorgesteld. Het doel moest je daarbij zo 
levendig mogelijk voor ogen staan. 

De NI.P gaat ervan uit dat wat je denkt fysiek een plaats krijgt in je 
lichaam. Al lopend langs de lijn voel je en weet je van binnen of wat je 
wilt en doet ook klopt. Als het een welgevormd doel is, verandert 
iemand al lopend in houding, gezichtsuitdrukking en uitstraling. Bij de 
proefpersoon was het doel niet echt welgevormd en dat werd tijdens het 
lopen ook duidelijk. Een leuke methode om ook eens voor mezelf na te 
gaan of wat ik wil en doe ook klopt. 

Ik vond het bijzonder om te ervaren dat bij NLP - waar ik een heel 
rationeel beeld van had - zoveel voelen en ervaren komt kijken. De 
manier waarop Wil ma Menko de avond had vormgegeven, maakte het 
tot een heel betrokken en levendig gebeuren. 
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mensen opleiden tot haptotherapeut en ze begeleiden in hun eigen 
ontwikkelîng." 

Je bent nu haptotherapeute. Van oorsprong was je Cesar-therapeute, later deed 
je dat op haptonomisch basis. Wat is er dan anders? 

"Cesar is houding en beweging en mijns inziens werk je als het ware aan 
de buitenkant. Je leert iemand een goede houding, een goed bewe
gingspatroon. Met haptonomie erbij richt je je meer op de binnenkant. 
Niet meer: zó moet u staan, maar: hoe komt het dat u krom staat? En 
dan begeef je je op glad ijs. Je kunt heel veel openmaken en je mag van 
de cliënt niet verwachten dat hij dat zelf weer toedekt, omdat jij niet 
verder kunt. Bovendien was dat zijn vraag niet toen hij kwam." 

Hij kan wel door de dokter gestuurd zijn, omdat die een psychische ondergrond 
vermoedde? 

"Ja, maar dan hooguit omdat de drempel naar de psychiater te hoog is 
en dat ik hem wellicht kan voorbereiden om die kant uit te gaan. Maar 
mijn speciaHsatie is en blijft Cesar-therapie." jo' J Cl .Y~".""p,-

i.;~...{. ,~ 1'<A NUvr . ~ ......... 

Heeft het ook iets te maken met het feit da~therapie een ber;!9' aan het 
worden is? 

"Nee, hoor, ik zeg dat uit mijn eigen ervaring! Ik vind het goed als het 
een beroep wordt, maar mijn ervaring is toch dat je kennis van zaken 
moet hebben in theorie maar ook in voelen. Anders, wordt het ... 

Rommelen 

"Ja, dat is het goede woord. Ik had ook het gevoel dat ik eraan geroken 
had, maar dat was niet genoeg. Je moet weet hebben van welke menSen 
je wel en welke je niet kunt begeleiden. Je moet weten dat iemand onder 
bepaalde omstandigheden bij aanraken psychotisch kan worden, dat 
vitale depressies, borderline-situaties, psychosen niet tot je terrein 
behoren en waarom niet. Daar moet je in geschoold worden. Ik denk 
dan aan een opleiding van toch wel vijf jaar, met supervisie, stages en 
begeleiding. Ik ben er altijd heel voorzichtig in geweest. Nog stel ik me 
bescheiden op, maar ik heb wel veel opleiding gehad en aan mijn eigen 
vorming gewerkt. Ik vind dat je die ontwikkeling zelf moet doormaken 
en daar heb je ook begeleiding bij nodig." 

18 Haptonomiscll Contact 4t ;aargang 1993, no. 2 

HC ar
ch

ief
 

Wim
 La

um
an

s



In gesprek met Noud van Poppel, 
arts op haptonomische basis 

Ton bergman 

Mijn eerste vraag geeft meteen aan waarom ik met hem een gesprek 
wilde. Hij had op een bijeenkomst nogal zitten mopperen over de 
manier waarop er, naar zijn gevoel, neergekeken werd op mensen die op 
haptonomische basis werken. Ik wil weten waar die ergernis vandaan 
komt. 

"Er wordt voorbijgegaan aan de enorme waarde die het heeft . het is ook 
mijn ervaring wat een toegevoegde waarde het geeft als je de haptono
mische gegevens integreert in je vak. Ik heb echt een groter bewustzijn 
van mijn eigen zijn gekregen. Als medicus (hij is psychiatrisch ge
schoold en werkzaam bij een Riagg) heb ik extra deskundigheid verwor
ven. Het wordt onderschat hoe waardevol het is wanneer je de haptono
mie integreert, in welk vak dan ook. Overigens leer je dat integreren niet 
echt binnen de opleiding, dat moet je zelf doen." 

Wat komt er dan uit, wat doe je ermee? 

" Ik weet meer mijn plaats ten opzichte van patiënten. Ik ben wel 
dokter, maar ook gewoon mens. Mijn medische opleiding was cognitief. 
Dat is eigenlijk zelfbescherming. Je moet als arts niet betrokken raken bij 
de problematiek. Ik heb geleerd hoe ik daarmee om moet gaan. Mijn 
houding is nu meer van: we zullen het samen moeten doen . Neem twee 
uitersten, mensen die claimen en mensen die juist erg op afstand 
blijven. Je kunt dan met ruimte geven en ruimte nemen spelen. Je kunt 
afhoudend en uitnodigend zijn. In de norma le medische opleiding zit 
dat niet. Die is gebaseerd op autoriteit. Ik geef nu heel duidelijk aan wat 
ik te bieden heb. Bij het lichamelijk onderzoek is aanraken op deze 
manier een gouden ingang. Veel mensen laten zich niet voelen, die 
leveren hun lijf in: ga je gang, dokter. Als arts liet ik me ook niet voelen, 
de ethiek en de bijbehorende angst voor bijvoorbeeld erotiek zat er diep 
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haptotherapeut zal er procesmatig op in gaan. Een fysiotherapeut die op 
haptonomische basis werkt laat het meespelen om een goed fysiothera
peut te zijn_ Een therapeutisch proces is wat anders dan een inzicht 
gevende interventie. Iemand kan daar zelf wat uit oppikken. De stappen 
die hij daarna zet, zijn zijn eigen proces. Als je als hulpverlener daar op 
in gaat dan neem je ~et initiatief en moet je weten wat je kunt." 

Als mensen het in een therapeutisch proces toch gaan gebruiken is dat dan 
geen zel{overschatting? 

"Dat is zo'n groot woord. Ik vind dat als je als therapeut gaat werken, je 
dat ook op je naambordje moet zetten. Je moet duidelijk zijn in je 
aanbod. De patiënt moet weten wat hem te wachten staat. De therapeut 
moet weten wat hij wel en niet kan en daar voor uit komen." 

Kun je zeggen: een haptonomische kleuring van je vak en niet andersom een 
vakkundige kleuring van de haptonomie? 

"Ik merk dat ik mezelf steeds weer terugneem. Ik wil het liefst met de 
mensen oplopen en het ze zelf laten ervaren . Mij wordt steeds duidelij. 
ker hoe weinig ik snap. Het meest wezenlijke is aanwezig zijn. Niets 
doen en mensen zelf laten ontdekken. Ik heb een psychiatrische achter
grond en een haptonomische. Als je een strikt psychiatrische of een 
strikt haptotherapeutische behandeling wil, moet je niet bij mij zijn. 
Ook niet bij de fysiotherapeut. Die heeft de deskundigheid niet in huis. 
Weet je, ik kan jouw verantwoordelijkheid niet overnemen. We kunnen 
van elkaar leren, maar ik kan jouw leven niet leven." 

We komen terug bij de eerste vraag van dit gesprek. 

"Waar ik me over opwond, was het gevoel dat er verschil in waarde zou 
zijn. Dat haptonomisch werkenden onder de zoden geschoffeld werden. 
Er is geen waardeverschil. Mensen die zich haptonoom noemen en 
eigenlijk op haptonomische basis werken scheppen verwachtingen die 
niet kloppen. Ik kan niet wat Ted Troost doet, maar ik wil wel een 
erkenning èn ondersteuning voor wat ik doe met haptonomie. Het is 
uitstekend dat de haptotherapie ontwikkeld wordt. Ik vind het wel goed 
dat die andere vereniging er komt, want haptotherapie gaat een profes
sie worden. Ik weet trouwens niet of dat ook methodisch kan. We 
moeten echter wel in gesprek met elkaar blijven. De scheiding mag best 
duidelijker worden . Ook naar buiten toe moet het helder zijn. Als je het 
niet kan waarmaken, ga je aan jezelf voorbij en vooral' doe je je pati
enten tekort." 
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. spijt was een duw in het water van het zwembad 
de oplossing en kreeg hij zwemmend zijn been 
weer terug. 
IIM ijn lichaam had geen geest meer. Het been, 
zonder zenuwtoevoer en niet langer gecontroleerd 
door de wil, was geestloos geworden, geest loze ma
terie. Zo ervaar je je lichaam normaal niet," zei hij 
al terugblikkend tegen Wim Kayzer. 
"Ik moest mijn been geestelijk terugvinden. Er 
waren twee fasen in de neurale en geestelijke te
rugkeer van het been: eerst leek het als ik erop pro· 
beerde te staan dat het allerlei afmetingen had en 
dat het alle kanten opsprong. Ik moest tijdens het 
lopen steeds naar mijn been kijken. Op dat mo
ment was het nog steeds een object, niet een deel 
van mijzelf. Later had ik het vreemde gevoel dat ik 
de muziek miste, de bewegingsmelodie van mijn 
eigen beweging en lopen. Maar die kwam terug." 
Tien jaar later kreeg hij een vergelijkbaar ongeluk 
met het andere been, maar herstel was toen min
der problematisch en ging hem heel wat vlotter af. 
Nu is Oliver Sacks iemand die dingen wil begrijpen 
en aan ons zijn inzichten toont. Daarvoor gebruikt 
hij het begrip 'lichaamsschema' (een mentaal 
'plaatje' van de functie van het lichaam). /lHet 
lichaamsschema is dynamisch en plastisch, het 
wordt telkens opnieuw geboetseerd cn bijgewerkt 
en kan zelfs radicaal reorganiseren door het vast· 
houden van ervaringen," schrijft Sacks op bladzij
de 202 en 203 van zijn 'beenboek'. "Wordt een 
lichaamsdeel veronachtzaamd dan wordt het dom
weg genegeerd en behandeld alsof het geen deel 
uitmaakt van het lichaam, het ik," vervolgt hij op 
bladzijde 203. Dit lichaamsschema kan verstoord 
raken . Doordat in zijn lichaamsschema het ge
kwetste been ontbrak, raakte Oliver Sacks het con-
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der, waar zij zich pas laat mee verzoent. Begrijpen-
. de buitenstaanders en hulpverleners, boze dokters, 

alle ingrediënten liggen klaar om cr een ontroe
rend verhaal van te maken. Waarom ontroert het 
mij dan niet? Ik denk omdat het over zo iets ern
stigs als zelfvernietiging gaat. Het grijpt mij wel 
aan, dat wel. Hoe is het mogelijk dat een leven zo 
kan lopen, dat deze dingen gebeuren. De schrijf
ster legt hier en daar wel verbanden die ze mijns 
inziens stoelt op later verworven inzicht, want het 
is niet aannemelijk dat zij, dit inzicht reeds bezit
tende, haar leven zo te hebben ingericht. Het 
wordt ook duidelijk dat ze de ene afhankelijkheid 
inruilt voor de andere, als ze eindelijk hulp vindt, 
die haar genezing op gang zet. 
Tussen de regels door is wel iets te vinden van het 
eeuwige strijdpunt, waar de oorzaak van de kwaal 
ligt. In 'anorexia-kringen' zal daar anders over 
gedacht worden dan in 'hulpverleners.kringen'. 
Wellicht is de vraag die de schrijfster zelf stelt van 
meer belang voor een therapie: 'wat ben je van 
plan te doen met de rest van je leven?' 
Voor wie uit de eerste hand wil kennis nemen van 
de niet goed voor te stellen wereld van anorexia 
en boelimia, is dit een aan te bevelen boek. Wel· 
licht ook om aan patiënten ter lezing aan te raden. 

Ton Bergman 

Het boek is te bestellen bij M. Vlielander, 
Mishagen 43, B2930 Brasschaat, Belgie en kost 
f27,50 
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Ter nagedachtenis aan Cor Koolhaas 

Nog geen jaar geleden namen we Cor 
Koolhaas een interview af in verband 
met het 'opleidingen' nummer van dit 
tijdschrift. Enthousiast en gedreven 
was hij samen met zijn vriend Erik 
Zwiers een nieuwe opleiding binnen 
de haptonomie begonnen . Hij deed 
dat omdat hij mogelijkheden zag op 
zijn manier de haptonomie, die hem 
zeer na aan het hart lag, over te dra
gen. 
Duidelijk zag hij daarbij de persoonlij
ke inbreng van hem en zijn partner: 
"we maken samen muziek, hij speelt 
gitaar en ik piano", 
Nu bereikte ons het bericht dat hij 
overleden is, niet plotseling, maar wel 
heel vroeg. Hij had geen kans meer te 
tonen waar hij met die opleiding voor 
stond. Met name zijn gedrevenheid zal 
mij altijd bijblijven. 
Onze warme gevoelens gaan uit naar 
zijn vrouwen drie kinderen. 

Namens de redactie 
Ton Bergman 

Haptonomisch Contact 4t ;aargang 1993, no. 2 

HC ar
ch

ief
 

Wim
 La

um
an

s



Adviezen 

Advies. We zijn er met zijn allen niet vies van. Is er wel één hulpverlener die er 
van verschoond blijft? Wellicht kunnen uitzonderingen onder ons de handen in 
onschuld wassen, maar zullen velen daarna toch nog de mond moeten gaan 
spoelen. 

Hulpverleners, ze lijken soms zo akelig zeker in hun adviezen gegeven met zo'n 
onwrikbare stelligheid dat ze geen millimeter van hun plaats te krijgen zijn! 
'Zeker weten' woekert op vele plaatsen in de gezondheidsinduslrie. 

Adviezen. Vèrstrekkend, kortlopend, vrijblijvend, alternatief, haptonomisch, 
c/iënt-noch-klacht rakend. 

Pijn in uw heup? la, ja inderdaad, u steunt teveel op uw linkerbeen en op de 
relatie met uw moeder. U durft geen stap te zetten zonder haar goedkeuring. En 
als zij het op haar heupen heeft, blokkeert u erin (met name links). Bovendien 
heeft u een beenlengte verschil van tweeëneenhaJve centimeter en tussen u en 
uw moeder 3 centimete~ in haar voordeel. Daardoor zal ze u altijd een halve 
stap voor zijn . Tot overmaat heeft u in één van uw vorige levens verkeerde 
schoenen gedragen en dat karma zult u er nog uit moeten lopen.! 

Uw vermoeidheid mevrouw, is zeker niet aangeboren. al scheelt het niet veel! 
Vlak na uw geboorte heeft u als kind in de wieg uw rechterbeen teveel links 
laten liggen . .inderdaad .. en uw linkerbeen teveel rechts. En of dat affes met uw 
vermoeidheid te maken heeft: het kost u nu al alle moeite om uw benen bij 
elkaar te houden (Ze zijn behoorlijk van elkaar vervreemd: postnatale, 
emotionele hyperlateralisatie) en het ene been voor het andere te krijgen als u 
loopt. Bovendien kunt u wanneer u een aardig iemand tegen het lijf loopt 
moeilijk een stap opzij doen. Waarom u een stap opzij zou moeten doen? 
Aardige mensen zijn voor u zorg-venvekkend, en u was al te moe, weet u nog? 

Adviezen. Helaas daar zijn we ook niet zuinig mee in de hulpverstrekking! Er 
ontbreekt vaak een limitering en van een advies-prijs is geen sprake. Ontgrensd 
als we zijn geven we ze tot elke prijs. Sommigen geven ze zelfs gratis met 
daarbij de ingebouwde suggestie dat ze goud waard zijn. 'Gratis en vrijblij
vend', dat kaartje hangt er nogal eens aan advies. Maar vrijblijvend, bestaat 
dat wel? Een cliënt zei eens tegen mij: 'elk advies zet me aan het denken, 
brengt mijn hoofd op hol, een nieuwe gulden in de flipperkast!' 
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BIJ DE GEBOORTE VAN HET EERSTE 
HAPTONOMISCH WOORDENBOEK 

Op een van de schitterende voorjaarsdagen van afgelopen april bereikte 
ons van de redactie van 'Haptonomisch Contact' de uitnodiging om in 
elke aflevering een pagina vol te schrijven over de betekenis van belang
rijke termen uit de haptonomie. Het prachtige weer en de ambitie van 
de schrijver(s) gaven samen een royale impuls om 'ja' te zeggen. 
En 7,0 verschijnt nu de eerste pagina van het 'Haptonomisch woorden
boek', handelend over de term haptonomie. Die term duidt een leer over 
de affecten aan . Jn de volgende aflevering zal de term affect besproken 
worden. Daarmee blijkt reeds dat ons woordenboek geen alfabetische 
volgorde van de te bespreken termen hanteert. Ook de reden daarvan is 
duidelijk: we zouden namelijk graag ook wat samenhang laten zien 
tussen de termen . Het is de bedoeling dat in elke aflevering van 'Hapto
nomisch Contact' ongeveer één pagina aan dat woordenboek wordt 
besteed. Meestal, zo denken we nu, zal daarbij één term besproken 
kunnen worden, want we wHlen nict volstaan met een pure vertaling in 
alledaags Nederlands, maar ook betekenis van term en zaak toelichten . 
Dat wil zeggen dat we zowat een decennium nodig hebben - tien maal 
vier afleveringen - om de belangrijkste termen de revu te kunnen laten 
passeren. Bij leven en welzijn van 'Haptonomi sch Contace èn van de 
auteurs is dat voor deze categorie geen punt; van de lezer vraagt het 
echter wel wat geduld . Om dat gedu ld niet al te veel op de proef te 
stellen zullen we de belangrijkste termen eerst bespreken. 
In dit woordenboek gaat het om termen. Termen zijn woorden waarvan 
de betekenis door een min of meer duidelijke afspraak is vastgesteld. Die 
afgesproken betekenis kan afwi jken van de betekenis die dezelfde woor
den in de omgangstaal hebben, wat tot hardnekkige vergissingen kan 
leiden. Vaak zi jn termen ook opzettelijk gemaakte woorden, zoals het 
geval is bij de term haptonomie. 
De schrijver(s) van het woordenboek worden gemotiveerd door de hoop 
dat via dit woordenboek een bijdrage geleverd wordt aan een correct 
taalgebruik van de termen en ctat via dat gebruik de belangrijkste inzich
ten van de haptonomie blijven bewaard en gepraktiseerd. Voor correcties 
en vragen houden wij ons aanbevolen, hoewel de correcties wellicht pas 
verwerkt kunnen worden in het magische jaar 2000. En verder wensen 
wij u en ons een lang leven, welzijn en geduld. 

32 

Namens de redactie van het eerste (!) haptonomisch 
woordenboek tekent Dorus Gerritse 
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Verenigingsnieuws 

Bestuur 
De activitei ten van het bestuur in de eerste maanden van dit jaar golden 
3 bestuursvergaderingen, te weten 21 januari, 18 februari en 12 maart en 
vele tussentijdse telefonische contacten. De onderwerpen varieerden van 
het elan van de vereniging, commissiewerkzaam heden, activeren van de 
inbreng van leden via de commissies, idealen om van de commissies 
kweekvijvers te maken voor het bestuurslidmaatschap, contacten van 
commissie en bestuur en in het bijzonder het opstellen van beleids· 
voorstellen op korte termijn (1993-1994), tot het idee van een mogelijke 
parapluvorm voor de Nederlandse Vereniging voor Haptonomie in 
relatie met de Nederlandse Vereniging van Haptotherapeuten in de 
toekomst. 
De resultaten van het bestuursoverleg hebben u bereikt in de vorm van 
de u toegestuurde stukken - jaarverslagen en beleidsvoorstellen - ter 
voorbereiding van en bespreking op de Algemene Ledenvergadering van 
3 april jongstleden. 
Op de Algemene ledenvergadering heeft het bestuur vervolgens de 
deelnemers een beleidsbrief met concrete bestuursstandpunten overhan
digd, die hieronder is afgedrukt. 

Nederlandse Vereniging voor Haptonomie: 
Beleidsbrief 3-4-1993 

Het interim-bestuur heeft zich ten doel gesteld om in deze AtV concrete 
bestuursstandpunten te poneren . Met name een definitief voorstel ten 
aanzien van de (bestuurlijke) organisatie van onze vereniging ligt hier 
voor u ter stemming. 

Voorstel Bestuurlijke Organisatie van N_V_v_H_ 

- Het voltallig bestuur bestaat uit een dagelijks bestuur van 3 leden + n 
x 2 leden uit de comm issies. (n= aantal commissies) 
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V.l.n.r. Riet Harto, Ton Bergan, Joost Leonhard, Leni Molhoek, Hans 
Weijs en Marli de Jonge-Lindeboom 

• ..... 
WfRFEEN 
ABONNEE 
UOORHC 
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Stand van he t Tijdschrift op de Algemene Ledenvergadering. 
Vl.n.r. Ton Hergman, Mia van Luttervelt, Ingrid Ram en Mart Blokland 
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Toezending van de stukken voor de jaarvergadering op de huidige wijze 
is een kostbare aangelegenheid. Het bestuur beraadt zich over een min
der dure methode: bi jvoorbeeld voorpublikatie in Haptonomisch Con· 
tact en het toezenden van stukken op aanvraag via een antwoordkaart. 
Afgaande op reacties van deelnemers is de Algemene Ledenvergadering 
een inspirerende dag geweest met een uitstekende uitstraling. De verga· 
dering verliep harmonieus, de omlijsting onder leiding van Peter Jense 
haptonomisch. Tijdens het intermezzo liet Peter de aanwezigen kennis
maken met puur technisch musiceren en legde vervolgens in toenemen
de mate gevoel in zijn spel. In het ontspanningsgedeelte werd letterlijk 
en figuurlijk met het woord consensus muziek gemaakt. Er werd bewe
zen dat ook zonder woorden of aanraken je via de muziek met de ander 
in contact kan komen. Typerende uitingen over het gebeuren waren 
'sprankelend', 'bindend' en 'een bijzondere ervaring'. Kortom positieve 
geluiden over een geslaagde verenigingsdag, waarop het citaat van 
Ehrenfels: 'het geheel is meer dan de som van de delen' heel toepasselijk 
is. namens het bestuur, Irene Sibbles (secretariS) 

PRIJSVRAAG 
Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Haptonomie wil 
graag een eigen logo. Omdat er wellicht onder de leden mensen zijn 
die daar vorm aan kunnen geven, schrijft zij een prijsvraag uit. Het 
logo moet voldoen aan de volgende eisen: 
• Het moet passen bij de doelstelling van de Vereniging. 
• Het moet te gebruiken zijn voor briefhoofden, enveloppen, convo

caties en dergelijke. 
Het moet in zwart/wit dan wel één k1eur uitgevoerd zijn. 
Het mag geen gelijkenis vertonen of associaties oproepen met 
reeds bestaande logo's. 

• Bij voorkeur moet de naam van de Vereniging er logisch bij 
aansluiten. 

Alle inzendingen worden eigendom van de Vereniging. Op het 
ontwerp mag niet de naam van de ontwerper vermeld worden. De 
naam van de ontwerper dient in een gesloten envelop bi jgezonden 
te worden. Inzendingen dienen uiterlijk 1 september 1993 in het bezit 
van het secretariaat van de Vereniging te zijn. Voor het gekozen 
ontwerp is een geldbedrag van f500,· beschikbaar. 

38 Haptonomisch Contact 4t jaargang 1993, no. 2 

HC ar
ch

ief
 

Wim
 La

um
an

s



AGENDA 1993 

PLAATS ACTIVITEIT TIJD 

SEPTEMBER 
22 rest. Hoogllrabant Thema: man/vrouw 20.00 uur 

Baroniezaal info volgt 
Hoog·Catharijne 
Utrecht 

NOVEMBER 
18 rest. HoogBrabant Thema: man/vrouw 20.00 uur 

Baroniezaal info volgt 
Hoog-Catharijne 
Utrecht 

JANUARI '94 
20 rest. HoogBrabant Thema: man/vrouw 20.00 uur 

Baroniezaal info volgt 
Hoog-Catharijne 
Utrecht 

Advertentiemogelijkheden In Haptonomisch Contact 

Er drie formaten mogelijk te weten: 

he le pagina: 10,6 cm breed en 16 cm hoog; kosten: f 120, 
halve pagina: 10,6 cm breed en 8 cm hoog; kosten: f 85,-

Bovenstaande prijzen zijn de plaatsingskosten en gelden voor kant cn klare, 
op het goede formaat gezette advertenties. 

Het kan ook zijn dat u alleen tekst hebt en een tekening of logo, dan kan de 
advertentie door ons worden gezet en betaald u daarvoor /50,- zetkosten. 
(Deze prijs geldt voor eenvoudig zetwerk.) 

De redactie behoudt zich het recht voor advertenties te weigeren. 

Meer informatie omtrent advertenties is te verkrijgen bij: 

40 

Ingrld Ram (Kwarts pers- en produktIebureau) 
Jacob Catsstraat 40 
1215 EZ Hilversum tel.:035-234355 
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