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Namens de redactie 

Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig, zo luidt een 
Nederlands gezegde. Geldt dat echter ook voor een lezer? 

Bij velen, waaronder de huidige redactieleden, was het hebben van een 
eigen tijdschrift een lang gekoesterde wens. De wens ging in vervulling, 
maar toen begon het pas: 

Het schrijven van verslagen van een bijeenkomst bijvoorbeeld, is minder 
eenvoudig dan u misschien wel denkt. In het boek Kleinegrammatica van de 
waanzin, door A. J. Vervoorn, staan richtlijnen voor het schrijven van een 
onverteerbaar verslag, maar als je die goed leest, dienen die gebruikt te 
worden door iemand die zich door middel van taal goed kan uitdrukken. 
Laat staan als je er een verteerbaar verslag van wil maken! In hetzelfde boek 
zegt de schrijver: 'wie schri jft tekent vaak ongemerkt zijn eigen zelfportret. ' 
Niet voor iedereen is dat een uitdaging. 
Ook bestaat er een boek over hoe je een journalistiek interview moet 
houden - hetgeen een haptotherapeut overigens goed van pas zou komen 
-, maar enig gevoel voor de schrijfkunst blijftdan toch nog een vereiste. 

Dit zi jn enkele van de problemen die we tegenkwamen na een jaargang 
Haptonomisch Contact. Het komende jaar willen we aan de gang met het 
formeren van een redactieadviesraad. Naar ons idee zou dat een groep 
mensen moeten zijn met uiteenlopende kwaliteiten zowel op gebied van de 
haptonomie als op journalistiek gebied. Ook zouden die advies kunnen 
geven ten aanzien van het soort artikelen dat we opnemen. Het adverten· 
tiebeleid, dat in 1991 toch ook zijn beslag moet gaan krijgen, kan ons wat 
financiële armslag geven, zodat we ook wel eens een journalist kunnen 
vragen om een verhaal voor He te maken. Kortom , ambitieuze plannen. 

De eerste jaargang zit erop. Dit is het bijzondere, vijfde nummer, in een 
speciaal jasje gestoken vanwege het vijfjarige lustrum en eenjarige 
tijdschrift. Misschien denkt u dat het nummer niet zo dik is door het 'dure' 
jasje maar dat heeft andere oorzaken! Ik hoop dat het uw leesgierigheid niet 
aantast. 

Tot ziensop het lustrum. 
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Van de hoofdredacteur 

Na een woelige ontstaansgeschiedenis viert de Nederlandse Vereniging 
voor Haptonomie haar 5-jarig bestaan. De stormen rond de vereniging 
blijken nog steeds niet geluwden toch feest? 

Ja, heeft het bestuur gezegd, want onder al het gewoel blijken de activitei
ten van bestuur, commissie en redactie aan te geven dat er alle reden is om 
na 5 jaar met vertrouwen de toekomst tegemoet te zien. 

Ik vind dat het bestuur gelijk heeft. Allerlei activiteiten uit het verleden en 
het heden tonen aan dat het in een structuur bijeenbrengen van mensen 
met een haptonomische opleiding, niet leidt tot een 'société close'. Henri 
Bergson zegt in zijn 'Deux sources .... ,2) dat een gesloten gemeenschap 
uiteindelijk leidt tot oorlog. Een hard oordeel, maar waar. De bewijzen 
hebben we gezien in het verleden en zien we nu. De twee wereldoorlogen, 
de Golfcrisis, het gaat uiteindelijk om de bescherming van het eigene, het 
eigen gebied, het eigen volk; om af te zetten tegen het vreemde dat wat van 
buiten komt. Ik weet het, Bergson was een utopist. Hij geloofde in de 
Volkenbond (de voorloper van de United Nations) als middel om tot 
mondialiteit te komen. Want dat was zi jn idee: in een société ouverte is 
geen vreemdeling, geen on-eigen-heid. In een société close gaat het altijd 
om de strijd voor behoud van eigenheden. Helaas, helaas, ook rond de 
haptonomie zien wedie strijd. 

Het verdient onze aandacht dat de société close tot oorlog leidt of 
omgekeerd dat oorlog altijd uit het 'close' voortkomt. Bergson laat daar 
geen twijfel over bestaan: "The c10sed society is ( .. ) bound in fact to a 
personal readiness for battle." 

Als een vereniging hecht aan streven naar een open gemeenschap dan 
betekent dat niet dat zij -en haar leden· geen standpunt innemen, maar dat 

2) H.Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion, 1932, in de geautorI
seerde vertaling van R. Ashley Andra Er Cloudlesley Brereton, 1935. 
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zij ·en haar leden· openstaan voor andere geluiden, voor doorgroeien naar 
een nieuw niveau, open staan voor communicatie. 

In zulk een vereniging kan het voorkomen dat mensen en ideeën niet 
passen. Zij zullen vaak zelf tot het oordeel komen dat zij door grotere 
persoonlijke groei, door groei in een andere richting, door hun eigen 
ontwikkeling niet meer kunnen functioneren binnen een kader, een 
structuur. Het wordt dan hun eigen beslissing te blijven of te gaan. Maar het 
blijft de taak van de vereniging te zorgen voor een klimaat waarbij die 
beslissing in vrijheid gemaakt kan worden. Het kan niet zo zijn dat mensen 
tot ongewenste personen verklaard worden enkel en alleen om een 
maatschappelijke binding, zoals het lid zijn van een vereniging. In zo'n 
vereniging kunnen mensen zichzelf zijn ronder zich buiten de maatschap
pij te plaatsen. Zo'n vereniging zal met pijn en moeite in de aanvang 
ontstaan, het steeds opnieuw bezinnen op de uitgangspunten zal het de 
leden niet gemakkelijkmaken. 

Het komt mij voor dat de Nederlandse Vereniging voor Haptonomie tot nu 
toe alles in zich heeft om zo'n vereniging te worden. 

Een gelukwens met het jubileum en een wens voor een lange 'open' 
toekomst isop zijn plaats. Van ganser harte! 
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Terugblik 

C. van den Berg (oud-voorzitter) 

Het is een goede gewoonte om bij een jubileum terug te kijken en herinne
ringen op te halen. Uitspraken als: "Hé, weet je nog toen" en van "Hoe was 
het ook al weer?" of van "Ja, nou je het zegt, dat was ik vergeten", doen dan 
de ronde. Zo vergaat het mij thans ook, nu ik dit zit te schrijven. Zoekend in 
mijn herinneringen, merk ik hoe leuk het is het een en anderop te halen. 

Zo denk ik aan Overasselt, op de rolder bij Frans Veldman waarin het 
winterseizoen LH.C. avonden werden gehouden (LH.C. = Instituut voor 
Haptonomische Communicatie). Deze avonden werden georganiseerd 
door Frans Veldman. Het kon daar soms zo drukzijn dat de zolder vol zat en 
de rest van de aanwezigen plaats moest nemen in de kantine. Door middel 
van luidsprekers kon men de voordracht volgen. Het pianospel van Wim 
Ibis op een van deze avonden heeft op velen grote indruk gemaakt. Een 
andere gelegenheid die mij te binnen schiet is het theaterstuk van Peer 
Guint dat we in het kader van het l.H.C. in Scheveningen bijwoonden. Het 
waren ook altijd ontmoetingsplaatsen waar je elkaar weer eens zag om van 
gedachten te wisselen. Na de overdracht van de academie door Frans 
Veldman aan Annejan van Minnen en Ted Troost werd deze traditie 
voortgezet. Op dat moment nam mevrouw Willem Pollmann de leiding 
van de organisatie op zich tezamen met Ton Bergman, Marian Slootmaker 
en Jan Koolhaas. De eerste avonden werden in Krimpen aId Ijsel gehouden 
maar al spoedig in de Doelen in Rotterdam. De opzet van deze avonden was 
nog steeds hetzelfde als in de tijd met Frans Veldman, een ontmoetings
plaats met een lezing of iets anders daaraan gekoppeld. Het seizoen werd 
dan vaak afgesloten met het optreden van een acteur, die ons veel liet 
voelen. Ikdenk aan Hans van Ulsen of aanjoostvan den Berg. 

Ook werden er workshops georganiseerd. In die jaren (begin tachtig) werd 
er binnen de staf van de academie vaak gesproken over plaats en doelstel-
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ling van het LH.C. De wens om de lezingencyclus los te koppelen van de 
academie nam toe. Met name Jan Dijkhuis maakte zich daar sterk voor. 
Steeds weer opnieuw kwam hij daarop terug en zo rijpte langzaam die 
gedachte. OokAnnejan van Minnen en Ted Troost, beiden directeur van de 
toenmalige academie, konden zich daarin vinden. 

[n 1984 ging de academie over in een stichting. [n datzelfde jaar werd 
begonnen met voorbereidingen voor het oprichten van een vereniging. Zo 
konden onder andere de lezingen-cycli (dus het vroegere LH.C.) onder de 
noemer van deze vereniging voortgezet worden. De vereniging zou verder 
een ontmoetingsplaats moeten worden voor ieder die belangstellend is 
voor de haptonomie. De initiatiefnemers werden geconfronteerd met grote 
problemen, zoals: 

• past het begrip 'vereniging' wel bij de haptonomie? 
* het formuleren van statuten 
* is hetfinancieel haalbaar? 

Na veel discussie kreeg de vereniging steeds meer vorm. Op 21 september 
1985 vond in Driebergen de, overigens roerige oprichtingsvergadering 
plaats en werd de Nederlandse Vereniging voor Haptonomie een feit. Het 
aantal belangstellenden, die zich bij de oprichting opgaven als lid, overtrof 
onze verwachtingen. Het bevestigde ons ook dat er behoefte was aan een 
vereniging. 

Het eerste officiële bestuur kwam onder meer voor de volgende taken te 
staan: statutaire wijzigingen, financiële aanpassingen, het zoeken van een 
goede locatie, (de huidige locatie is Hoog Brabant in Utrecht) het samen
stellen van een voorbereidingscommissie ten behoeve van de lezingen en 
het treffen van maatregelen voor het oprichten van een verenigingsblad. 

De ontmoetingsavonden draaiden nu niet meer om 1 of 2 personen, we 
maakten ze met elkaar en dat gaf ons een goed gevoel. Ik herinner me de 
eerste workshop in Doorn, met het samen zingen aan het eind, die heeft op 
mij veel indruk gemaakt. Het was een goed verzorgde en zeer geslaagde dag. 
Een conferentieavond die er voor mij uitsprong was die van Prof. de Wolf. 
De heldere en kritische manier waarop hij de formulering en definiëring 
van een aantal haptonomische uitspraken onder de loep nam, maakte op 
mij grote indruk. Ook het uitkomen van het eerste Haptonomisch Contact 
vond ikeen geweldig moment. 

(vervolg op pagina 17) 
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Filosofische aantekeningen bij de 
haptonomie (2) 

Douwe Tiemersma 

Fenomenologie van het geleefde lichaam 
In het vorige artikel besprak ikde existentiële fenomenologie als de metho
de van kennisverwerving en van beschrijving die het beste bij de haptono
mische verschijnselen past. Wanneer men deze methode volgt, gaat men 
van de afstandelijke positie als observator terug naar het standpunt waarop 
men bij de verschijnselen is betrokken, van de wetenschappelijke interpre
taties naar de wereld van de 'geleefde' verschijnselen. Deze verschijnselen 
kan men dan proberen te beschrijven op een zo onbevooroordeeld mogelij
ke wijze. In deze bijdrage wil ik de fenomenologie gebruiken op filosofisch 
niveau, om enkele zaken te beschrijven die fundamenteel zijn voor de 
haptonomie. Vooral het lichaam zoals dat wordt geleefd zal ter sprake 
komen. Het gaat hier dus om een filosofische fenomenologie die de inhou
delijkegrondslagen van de haptonomie betreft. 

Een antropologisch model 
Het terrein van de haptonomie en haptotherapie is die van het lichaam 
zoals wij dat leven. Het is een sfeer waarin we gewoonlijk thuis zijn, waar
mee we geïdentificeerd zijn. Hier doen zich indrukken en gevoelens voor, 
die tot onszelf horen en in eerste instantie privé zijn. Aan de andere kant is 
er toch een extern zien en een uitwendige bewustwording van het eigen 
lichaam. In deze perspectieven, de interne en externe, komen twee aspec
ten van het lichaam naar voren, twee aspecten die geheel met elkaar 
verweven aanwezig zijn bij het leven in de wereld. Wanneer we lopen, 
werken, enz. zijn we ons lichaam én zijn we ons van dit lichaam op een 
bepaalde wijze bewust. Wij leven in een veld, waarbij we meestal gecen
treerd zijn in ons lichaam, als deel van dat veld. Voor zover we ons bewust 
zijn van het lichaam en van de rest van het veld verheffen we ons enigszins 
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van het grondvlak. Dit doen we zonder het veld te verlaten, want de licha
melijke en wereldse kwaliteiten nemen we in het bewustzijn en nadenken 
mee. Het veld bolt zich als het ware op. Oit komt overeen met het model dat 
bij Helmuth Ple»ner is te vinden. Hij betitelt de twee genoemde situaties 
respectievelijk als de centrische en de excentrische positionaliteit.1) Dit 
model heb ik in mijn Body schema and body image aangepast, zodat het de 
diverse mogelijke afstanden tussen subject en object weergeeft.2

) Het 
excentrische objectiverend bewuste subject (OBS) heeft een grote afstand 
ten opzichte van het objectlichaam (OL), terwijl het centrische lichamelij
ke bewuste subject (LBS) gedeeltelijk samenvalt met het lichaam: het 
geleefde lichaam (GL). Het aanwezige bewustzijn heeft hier nauwelijks een 
afstand ten opzichte van de eigen lichaamssfeer. Het is alleen een zekere 
ruimte in deze sfeer, waarin ervaring mogelijk is. Wanneer het subject
object onderscheid geheel is verdwenen, kan men alleen spreken van een 
ongedifferentieerd zijn (OZ). Tussen de drie genoemde situaties zi jn 
overgangen aanwezig. Oe subject-object afstand is variabel volgens een 
glijdende schaal. Oe hapsis bevindt zich vooral op het niveau van het 
lichamelijk bewuste subject en het geleefde lichaam. Deze sfeer zal daarom 
in kaart moeten worden gebracht. 

OBS ----------------- OL 

\ / 
LBS GL 

\/ 
OZ 

1) H. Plessner, Die Stuf en des Organischen und der Menseh, W. de Gruyter, Berlijn, 
1928,1975, p. 237 e.v. en 288 e.v. Zie ook e.G. de Graaf en A.j.A. Verberk 
'Theoretische uItgangspunten bij de behandeling van psychosomatische klach
ten', Ned. T. Fysiotherapie 99 (1989), p. 230-241. 

2) D. Tiemersrna, Body schema and body image. An interdisciplinary and philosophical 
study. Swets en ZeltUnger, Lisse/Amsterdam 1989, p. 337 e.v. Ook vele andere 
zaken die in dit artikel aan de orde komen worden in dit boek nader besproken. 
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De categorieën van het geleefde lichaam 
Het lichaam wals we dat leven heeft een aantal fundamentele eigenschap
pen , die verschillend zijn van de eigenschappen van het objectIichaam en 
die verschillend zijn van de mentale sfeer. Deze eigenschappen moeten 
worden geformuleerd, wanneer we duidelijkheid over de aard van het 
geleefde lichaam willen krijgen. Omdat het gaat om de meest algemene 
eigenschappen kunnen ze reële categorieën worden genoemd. Een aantal 
ervan zal ik kort bespreken . 

Het eigen lichaam verschi jnt in de ervaring als een sfeer of een veld. Dit veld 
is ruimtelijk op een concrete wijze. Lichamelijke gevoelens doen zich voor 
op een bepaalde plaats. Er is een afstand tussen de verschillende ervaren 
lichaamsdelen. Toch staan de lichaamsdelen of de gevoelens niet los van 
elkaar. ik heb een directe relatie met ane delen. De tussenruimte, zo we al 
van tussenruimten kunnen spreken, zijn kwalitatief niet fundamenteel 
verschillend van de delen waar we in eerste instantie aandacht voor heb
ben. De ruimte is continu, het veld vormt een ononderbroken geheel. De 
structuren of dingen in het veld verbreken de continuïteit niet. Alleen in 
pathologische situaties kan het veld verbrokkeld zijn, maar dit is niet de 
normale toestand. Breuken in dit veld (lesies) veranderen de situatie in alle 
onderdelen . Elk deel is dus afhankelijk van het gehele veld. Het veld van het 
lichaam vertoont wel een zekere structuur. Er is een centrum dat wordt 
gevormd door wat we 'ik' noemen . Dit is het centrum van waaruit we kijken 
en handelen. Het is het nulpunt van oriëntatie. Van hieruit wordt vastge· 
steld wat boven en onder, wat voor en achter, wat links en rechts is. Het 
centrum is meestal ergens gelokaliseerd in de lichamelijke ruimte. Vaak ligt 
het achter de ogen, maar ook kan het zwaartepunt ergens anders liggen, 
bijvoorbeeld in de streek van de keel, van het hart of van de maag. Een 
essentieel punt voor de haptonomie is de grens van de lichamelijke ruimte 
in het ruimere veld van de wereld waarin het zich bevindt. Deze grens is niet 
scherp. Waar houdt in de geleefde lichamelijke sfeer het lichaam op en waar 
begint de buitenwereld? Vaak is er geen grens. Als we het visuele beeld erbij 
betrekken is deze er wel, maar ook dan ligt de grens niet precies vast. Kleren 
en instrumenten zijn vaak in de eigen lichaamssfeer opgenomen als we 
bezig zijn in de wereld. Door verandering van de situatie verandert de 
ruimte (grootte en vorm) van het lichaam. Toch is er een zekere stabiliteit 
wat dit betreft en hiervan heeft de persoon een zekere kennis: het zoge
naamde lichaamsbeeld. Bij amputaties geeft het voortbestaan van het oude 
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lichaamsveld de zg. fantoomverschijnselen. Op dit punt van de ruimtelijk
heid zal ik onder terugkomen. 

Een belangrijke eigenschap van het lichaamsveld is dat het het eigen 
lichaamsveld is. Het iseen veld, wantwe behoren er zelf toe, we zitten er zelf 
in. Alleen in extreme situaties is er sprake van een totale vervreemding of 
afstandsname. Over het algemeen leven we in dit veld als ons eigen leefge
bied. Hierin zijn we gericht op onze leefwereld. Dit wordt het existentiële 
karakter of de 'eigenheid' van het veld genoemd. Zoals in verband met de 
ruimtelijkheid al is beschreven, kunnen de grenzen van de eigen lichame
lijkheid veranderen. In de existentiële beweging naar de wereld toe kan een 
steeds grotere ruimte als lichaamsruimte fungeren. Deze ruimte is de eigen 
ruimte die meestal slechts zijdelings aandacht krijgt, want het brandpunt 
van de aandacht is meestal op iets in de wereld gericht. Alleen soms ver
dwijnt deze gerichtheid voor een groot deel en is de aandacht op het eigene 
gericht. Een duidelijke grens van de eigen lichamelijkheid is er niet. De 
kwaliteit van het existentiële in het leefveld heeft de hoogste intensiteit 
waar we het ik lokaliseren en neemt met de afstand ten opzichte van dit 
centrum gradueel af. Deze kwaliteit is niet alleen nog in kleding en instru
menten aanwezig, maar ook, zij het meestal in mindere mate, in het overige 
bezit, in de familie, de eigen groep, het eigen land, enzovoort. De mate van 
identificatie met deze zaken geeft de intensiteit aan van 'eigenheid' of het 
'exi stentiali tei t'. 

Het lichaamsveld bestaat uit iets. Het is niet niets of alleen maar een voor
stelling. Dat wil zeggen dat het uit een zekere substantie, een stof, of een 
substraat bestaat. Daarin komen de bovengenoemde ruimtelijke structuren 
tot uiting. Het is een bepaalde werkelijkheid voor het ik, de eerste persoon. 
Maar wat voor stof is dit dan? Het is geen materie zoals deze in de observe
rende blik naar voren komt (OL). Ook is het geen voorstelling in de geest. 
Het is materie, omdat het ruimtelijk is en zwaarte, traagheid en een zekere 
ondoorzichtigheid heeft. Deze eigenschappen zijn er echter in een mindere 
mate dan bij deobjectmaterie. Daarom kan het als materie een fijne materie 
worden genoemd, in onderscheid tot de objectmaterie die relatief grof is. 
De fijne materie is transparanter, meer doordringbaar, lichter dan de stof 
van de fysische dingen. Aan de andere kant is ze ook geestelijk van aard, 
omdat er een eigen kennis is, een gerichtheid en gevoeligheid. Het lichaam 
heeft een eigen kennis van de wereld. Het weet hoe het zich moet bewegen 
in de wereld. Het weet welke delen het moet bewegen, waar deze lichaams
delen zich bevinden en hoe groot ze zijn. Je loopt zonder te vallen, je pakt 
een kopje zonder ernaast te grijpen, je draagt een tas met boodschappen op 
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de juiste hoogte, je krabt je op de juiste plaats, je loopt wnder je te stoten 
tussen mensen en dingen door met ane coördinatie die hierbij nodig is. De 
vereiste kennis van het lichaam is een niet~ of half-bewuste schematische 
kennis. Dat isde betekenis van het begrip 'lichaamsschema' in de psycholo
gie. Deze 'kennis' is dus vooral een eigen kennis van het lichaam, van jezelf 
als lichaam. Kennis en gerichtheid zijn zaken die traditioneel als geestelijke 
eigenschappen van het bewuste subject, het denk-ik, werden gezien, maar 
ze blijken ook op het terrein van de lichamelijkheid aanwezig te zijn. Het 
lichaam heeft dus een geestelijk subject-aspect. Maar, de geestelijke eigen
schappen zijn er op een meer lichamelijke, een meer materiële of grovere 
wijze dan in het denken of in het bewustzijn. Daarom kan de substantie. 
'grove geest' worden genoemd. Deze 'grove geest' of 'fijne materie' is het 
substraat van de geleefde lichamelijkheid, van de geleefde levenssfeer, het 
is de geleefde levenssubstantie tussen de res cogitans en de res extensa in, het 
is wat ik noem: de res victa. Hierbij gaat het dus om meer dan om 'lichaams
gevoel'. Gevoelens worden meestal in het hokje van de psychologie ge
plaatst, terwijl het hier gaat om een terrein waarop de scheiding tussen het 
psychische en het fysische niet gemaakt kan worden . 

Het levensveld is ook een krachtenveld. Wanneer ik vanuit mijn centrum op 
de wereld ben gericht, is er sprake van een intentionele krachtlijn, van een 
vector vanuit mijzelf naar de wereld. Ook is er een krachtlijn van wat ik in 
de wereld van belang acht naar mij die het grijpt. Er is een spanningsboog 
tussen mij en de wereld. Deze spanningen krachten worden sterker gaande 
van de wereld naar mij toe. De krachten in het lichaam zijn daarom erg 
sterk. Op het niveau van het fysieke lichaam (OL) betekenen deze krachten 
de tonus van de spieren, op het niveau van het geleefde lichaam zijn het de 
eigen lichamelijk-gevoelsmatige spanningen. Overgangen zijn te ervaren, 
wanneer we ons standpunt van het niveau het objectiverende bewustzijn 
naar dat van het geleefde lichaam verplaatsen, of omgekeerd. De krachten 
staan niet op zichzelf, maar ze zijn eigenschappen van het lichamelijke 
levensveld. Dit veld is dynamisch. Er is voortd urend beweging. Wanneer er 
iets wordt gezien, gedacht, gedaan ontstaat er een nieuwe structuur van dit 
krachtenveld. We zijn lichamelijk op iets gericht om het te veranderen, te 
verkrijgen, af te weren. Dat is lichamelijk merkbaar. Zelfs wanneer een 
betrekkelijke rust is weergekeerd, werken de krachten nog door, vooral als 
er sterke emoties waren. Dat is de empirische grondslag van de idee karma. 
De krachten staan als inherente eigenschappen van het veld niet los van de 
substantie, de fijne materie. Wanneer de lichamelijkheid niet gestold is tot 
vaste vormen waar krachten op inwerken, gaan de krachten en de fijne 
materie zozeer samen dat ze niet van elkaar kunnen worden onderschei-
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den. De lichamelijke gerichtheid op iets is een fijn-materiële spanning, 
waarin de hele materiële lichamelijkheid naar een kant is getrokken en de 
grenzen van het fysische lichaam overschrijdt. Het onderzoek naar het 
lichaamsbeeld leverde aanwijzingen dat deze gerichtheid, evenals eenzijdi
ge lichamelijke en situationele factoren , het beeld en de ervaring van het 
lichaam sterk beïnvloedt. Meestal wordt de aandacht als psychisch be
schouwd en materialiteit als fysisch, maar zoals boven is beschreven, zijn in 
de werkelijkheid van het geleefde lichaam het psychische en het fysische 
niet gescheiden. Dat geldt ook voor de krachten en de materie op dit 
terrein . Pas secundair kunnen deze zich differentiëren. Het is verleidelijk 
om de hypothese van relativiteit op te stellen, in de trant van het natuur
kundige E=m~: er verschijnt meer energie, naarmate materialiteit ver
dwijnt. Vergelijk maar eens de situatie van gestolde en die van de haptisch 
ontgrensde lichamelijkheid. 

Over de tijdelijkheid wil ik kort zijn. Deze komt naar voren in de dynamiek 
van de veldstructuren en veldkrachten. Het verleden werkt door en de 
verwachte toekomst werkt reeds, maar beide doen dit slechts in de vorm 
waarin ze worden voorgesteld in het heden . Daarom vind ik, in tegenstel
ling tot existentiële auteurs als Heidegger, de tijd fenomenologisch niet zo 
interessant. Wat van belang is is hier en nu. Wel verandert de situatie in het 
nu, en dat is de stroom van de con tin ue ti jd, in tegenstelling tot de discrete 
tijd van de geconstrueerde tijdschaal. De transformaties van het levensveld 
zijn continu, ook die waarbij de grenzen van eigenheid ruimer worden. 

Besluit 
Wat het bovenstaande heeft opgeleverd voor de haptonomie is een filoso
fisch kader of filosofische theorie, waarin tenminste twee niveaus zijn te 
onderscheiden. In de eerste plaats is er het antropologisch model van de 
eerste paragraaf. Ten tweede is er de specificatie van de categorieën van het 
veld van het geleefde lichaam, een onderdeel van het antropologische 
model. Een verdere uitwerking zou de hapsis als onderdeel of aspect van het 
geleefde lichaam betreffen, het onderwerp voor een volgend artikel. Zo zou 
men een logische theoretische structuur krijgen, van het algemene naar het 
bijzondere. Over het bijzondere, de hapsis zoals die in de haptonomie en 
haptotherapie naar voren komt, kan dan in termen van het geschetste 
model en in termen van de besproken categorieën zinnig worden gespro
ken . Deze uitwerking laat ik hier terzijde, om deze nog eens apart op te 
pakken . 
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Een voordeel van de rui me filosofische benadering die hier is gevolgd, is dat 
de haptonomie een plaats krijgt in een groter geheel, waarin ook andere 
kennisgehelen en theorieën een plaats hebben. In deze optiek komen ook 
de dingen naar voren die niet in de haptonomie aan de orde komen, of 
slechts zijdelings. De bewegingsleer, bijvoorbeeld, kan ook zinvol in het 
kader van het antropologische model en het categorieënsysteem worden 
gezet. Iets in deze richting kan men onder andere bij Buytendijk vinden. 
Veel hiervan heeft geen plaats in de haptonomie. Een andere richting is de 
hathayoga, die ook als 'wetenschap' ruimer is dan de haptonomie, omdat 
zij zich zowel op het tastgevoel als op minder perifere gevoelens en 
energieën richt. Hierin heeft ook de ademleer een belangrijke plaats, een 
leer die in de meer specifieke ademtherapieën een toepassing krijgt. Ook dit 
terrein valt buiten de haptonomie. Elk terrein zal zo nauwkeurig mogelijk 
in kaart moeten worden gebracht, dat wil zeggen dat de fundamentele 
elementen fenomenologisch goed worden beschreven en in een theoreti
sche samenhang worden gebracht. Wanneer de verschillende deel theorie
en gebruik kunnen maken van eenzelfde antropologisch model en van 
hetzelfde psychofysisch categorieënsysteem, waartoe boven een voorstel is 
gedaan, is dit voor een onderling begrip van groot belang. Hierin moet men 
niet provinciaal zijn. Het is goed ook hier het haptonomische principe van 
ontgrenzing toe te passen. 

Wanneer hier de haptonomie wordt gerelativeerd door ze ten opzichte van 
andere mogelijke kennisgebieden in verband te brengen, moet dit tenslotte 
ook voor het hier beschreven antropologische model en het categorie
ensysteem worden gedaan. Het subject met zijn 'eigenheid' in het centrum 
van zijn wereld is niet absoluut, noch het geleefde of objectieve lichaam. 
Gaande naar hetongedifferentieerde zijn (OZ) verdwijnen ze als structuren. 
En dan hebben we het nog niet eens over het Andere en de Ander gehad, die 
niet in een model zijn te vatten. Zelfs de vraag naar de mens en naar de 
werkelijkheid is betrekkelijk, namelijk betrokken op een menselijke werke
lijkheid. Deze is echter belangrijkgenoeg om waar nodig aan de slag te gaan 
met een verduidelijking van de haptonomie en met de praktijk van de 
haptotherapie. 
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Over vrijheid van 
meningsuiting (2) 

Mia van Luttervelt 

'Ik wil een woord, dat toovren kan 
en toovert dat je bij mij bent ... : 

M.Vasalis' ) 

Vijf jaar Nederlandse Vereniging voor Haptonomie en het vijfde nummer 
van Haptonomisch Contact vormen een aanleiding om opnieuw te schrijven 
over vrijheid van meningsuiting.2) Ik citeer opnieuw Joho Stuart Mill uit 
zijn boekOnLiberty(1859): 

li Jk geef toe dat de neiging van alle opvattingen om sektarisch te worden 
niet genezen wordt door een zo vrij mogelijke discussie, maar vaak daar 
door versterkt wordt en verergerd: zodat de waarheid die gezien had beho
ren te worden en die niet herkend werd, des te heftiger verworpen werd 
doordat ze werd uitgeroepen door personen die beschouwd werden als 
elkaars tegenstanders. Maar het is niet op de hartstochtelijke aanhanger, 
maar op de kalme en meer belangeloze toeschouwer, dat het botsen van 
meningen zi jn heilzame effect heeft." 

1) uit: Vergezichten en gezichten, van Oorschot, Amsterdam 1954. 

2) Mla F. W.van Luttervelt, Over vri;heid van meningsuiting, Haptonomisch Contact, 
1989/1. 
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Vrijheid, en dus ook de vrijheid van meningsuiting, kun je krijgen en je 
kunt de vrijheid némen. De keuze vindt plaats in een spanningsveld tussen 
moed en angst, een drang tot spreken en een drang tot verschuilen, voorop
gesteld natuurlijk het idee, dat je iets te zeggen hebt. 'Wij zijn veroordeeld 
tot vrijheid en verantwoordelijkheid,' schrijft Sartre. Wanneer wij deze 
vrijheid en verantwoordelijkheid niet op ons nemen, is er sprake van 
'mauvaise fai,' van kwade trouw. Wie wat te zeggen heeft, spreke. En wie de 
ruimteen de vrijheid niet krijgt, die neme haar en aanvaarde de consequen
ties. Het is al eerder gezegd: Haptonomisch Contact wil gelegenheid én 
vrijheid van meningsuiting en opvattingen bieden. Zij pretendeert niet de 
waarheid in pacht te hebben. Wél ben ik van mening, net als een groeiend 
aantal anderen met mij, dat er maar één haptonomie is, die wij alleen maar 
kunnen dienen en waarnaar wij onderzoek kunnen verrichten. Haptono
mische fenomenen bestaan. Zij zijn controleerbaar, reproduceerbaar en 
verifieerbaar. Er bestaat geen haptonomie volgens Veldman, Troost, van 
Minnen of de Academie. Er bestaan aneen maar mensen die zich elk op hun 
eigen wijze, meer of minder wetenschappelijk of onderwijzend of therapeu
tisch of maatschappelijk-communicatief of in hun privéleven bezighouden 
met haptonomie. Mensen, zoals u en ik. 

Maar wie meent iets te zeggen te hebben? 

De Chinese Uéh Tze, leerling van Lao Tze, de vader van het Taoisme, ook 
weer w'n stroming die in het Westen opnieuw opleeft, schrijft in 'Het Ware 
Boek der Volkomen Leegte': 

'Zij die spreken, weten niet. 
Zij die weten, spreken niet.' 

Hij maakte zich daarmee niet bepaald tot vader van de journalistiek, maar 
wees wel op een ander spanningsveld. Uit de gevolgen van het spreken kan 
blijken, dat je het mis hebt of niet goed hebt gesproken, hetgeen een 
leerzame, doch zeer pijnlijke ervaring kan zijn. We weten maar al te goed 
wat woorden kunnen aanrichten. 'One wrong word will cut deeper than 
the knife and cannot be undone'. Als ik me bedenk, wat er aneen al in mijn 
eigen leven verloren ging door verkeerd gesproken en geschreven woorden, 
ondanks alle goede bedoelingen .. . En degenen, die al wat wijzer zijn, 
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hebben er vaak niet zo'n behoefte meer aan zich te mengen in discussies en 
spraakverwarringen. 

En daar sta je dan met je tijdschrift. Aan de ene kant alle oorlogen die er 
door de eeuwen heen zijn gevoerd vóór vrijheid van meningsuiting: 'Al 
vind ik het nog zo'n afschuwelijke onzin wat je zegt, ik zal jevrijheidom het 
te zeggen met mijn leven verdedigen'. En aan de andere kant de uitspraak 
van liéh Tze, die al het gesprokene tart. Wat moet je dan als redactie van 
een tijdschrift dat zich bezighoudt met haptonomie? Lege bladzijden 
uitbrengen? Jezelf opheffen? Wie kan en wil er nog wat zeggen? Het is een 
spanningsveld, dat mij ook doet denken aan wat gebeurt op therapiedagen: 
soms is het stil, maar er gebeurt een heleboel; soms wordtergepraat, maar er 
gebeurt niets, je valt erbij in slaap; soms wordt er gepraat en alles wordt 
levendig, de energie stróóm t. Hét gebeurt, maar we kunnen er kennelijk wél 
iets aan doen om het gebeuren een handje te helpen. 

Edoch, hoe langer wij nadenken, hoe moeilijker het wordt. Dat is een 
typisch menselijke eigenschap, die voor- en nadelen heeft. Misschien 
moeten wij voor ons onderwerp, net als het Taoisme, dat een zeer sterke 
natuurverbondenheid kent, ter lering kijken naar de vanzelfsprekendheid 
(I) in de natuur. Wij kunnen dan het volgende beeld zien: 

In de heel vroege ochtend, wanneer het nog donker is, dan 'zwijgt' de 
natuur. Het nachtleven overheerst, de vogels slapen nog. Bij het opgaan 
van de zon, bij het allerprilste licht worden, ontwaken de eerste vogels. Wij 
bemerken dat, doordat ze beginnen te zingen, eerst één, dan een paar en 
dan langzaam maar zeker allemaal tot een ware kakofonie van geluiden. 
Dan houdt er weer eens eentje op, dan beginnen er weer een paar, maar het 
geheel van het gezang blijft in een schitterende, zij het soms oorverdoven
de harmonie, gehoorzamend aan zijn eigen wetten. De natuur leeft en de 
vogels maken daar deel van uit . Ze zingen allemaal door elkaar heen. Elk 
vogeltje zingt zoals het gebekt is. En 'het zingt, niet omdat het het ant
woord weet, maar omdat het een lied heeft'. Wanneer je goed luistert, kun 
je horen hoe er soms een vraag- en antwoordspel ontstaat en hoe soms hele 
groepen vogels op elkaar en op andere groepen reageren, ze blijken soms 
zelfs in staat elkaar te imiteren. En elk heeft zijn eigen plek, zijn eigen tijd en 
zijn eigen stem. De ware vogelkenner weet dat, die weet precies wie wie is, 
waar die zit en waar die mee bezig is. Die herkent ook de moeilijk herkenba
re vogels, de doortrekkers, de enkelingen, de 'vreemde' vogels, de veelpra-
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ters, de lawaaischoppers en de paniekvogels. Ze horen er allemaal bij en ze 
selecteren zichzelf uit. Soms lijken ze elkaar blindelings te kunnen vinden, 
alsof het afgesproken werk is. De ene komt wat vroeger, de andere wat later, 
ze kwekken wat en dan ineens komt er beweging in en hoor je ze allemaal, 
ze zingen 'in koor'. 

Haptonomie is een moeilijk vak. De zon van Haptoncmisch Contact is een 
jaar geleden opgegaan, de meeste haptovogels slapen nog of hebben 
bezigheden elders, maar haar bestaan is voelbaar. 

Terugblik 
(vervolg van pagina 6) 

Het elkaar haptonomische 'moeten' begroeten (elkaar omhelzen) is aan het 
verdwijnen en maakt het voor ons allemaal wat gewoner. 

Het groeiende aantal leden, de vele activiteiten en het boeiende blad 
'Haptonomisch Contact' getuigen van een gezond verenigingsleven; een 
goede basis om een tweede lustrum tegemoet te gaan! 

Ik wil een ieder die een bijdrage heeft geleverd aan het bestaan van de 
huidige Nederlandse Vereniging voor Haptonomie, in welke vorm dan ook 
van harte feliciteren met het bereiken van dit eerste lustrum! 
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Mededelingen 

Bestuur 
Er is onduidelijk geweest over het opnemen van advertenties in Haptono
misch Contact, waardoor een aantal advertenties al geplaatst zijn of zullen 
worden, zonder dat er een goed beleid is vastgesteld. 

In principe heeft het bestuur besloten dat de mogelijkheid bestaat om 
advertenties in het verenigingsblad op te nemen. De nadere uitwerking van 
het beleid zal in een volgende editie opgenomen worden. Tot die tijd 
worden geen nieuwe advertenties geplaatst (behalve diegenen die reeds 
toegezegd waren). 

Voorafgaande aan de lezing die Emiel Vermeulen op 17 januari 1990 zal 
houden, is het bestuur voornemens de vereniging een borrel aan te bieden, 
die we graag als: 

NIEUWjAARS BORREL, 
17januari 19.00uur 

aankondigen. Er zal gezorgd worden dat de grote trek gestild kan worden. 
Graag tot ziens dus op 17 januari in Hoog-Catharijne. 

Voorbereidingscommissie 
Het laar 1991 heeft als thema: 'diverse therapievormen' De VC organiseert 
in 1991 vier conferentieavonden en één workshop. Diverse therapievor
men zuilen daarbij centraal staan . We hebben gekozen voor therapievor
men waarbij een duidelijk raakvlak is met de haptonomie. Dit raakvlak kan 
gevonden worden in de uitgangspunten van de therapievorm, maar ook in 
het feit dat we als begeleiders op haptonomische basis te maken kunnen 
hebben met cliënten die deze vorm van therapiewillen ondergaan. 

Hoewel het programma nog niet rond is, denken we hierbij aan gestaltthe
rapie, hypnotherapie etc. De workshop zal grotendeels in het teken staan 
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van 'alternatieve therapievormen'. Uitgangspunt hierbij is dat iedereen 
actief kan deelnemen. Ook zal er tijdens deze workshop gelegenheid zijn te 
discussiëren over specifieke situaties zoals we die in onze praktijk aantref
fen_ 

De volgende data kunt u alvast in uw agenda zetten: 17 januari, 11 april, 
30 mei en 19 september. Op die avonden worden de conferenties gehou
den_ De workshop isop 2 november 1991. 

Op donderdagavond 17 januari komt Emiel Vermeulen. Hij geeft deze 
conferentieavond de titel mee: 'Visie op (hapto)therapie.' Emiel Vermeulen 
volgde in 1971 de alfa-opleiding te Overasselt. Daarna nam hij deel aan de 
eerste experimentele bèta-opleiding bij Frans Veldman sr. Emiel is jaren
lang als docent verbonden geweest aan de Academie te Doorn (voorheen 
Rotterdam). Momenteel werkt Emiel als haptotherapeut in Zaandam en 
geeft supervisie aan haptonomisch geschoolde therapeuten . Door zijn 
ervaringen als docent aan de Academie en door zijn supervisie·sessies heeft 
hij een eigen (nieuwe) visie op therapie-in-het-algemeen en haptotherapie
in-het-bijzonderontwikkeld. 

In Haptonomisch Contact 3 verscheen een artikel van hem getiteld: 'Ie 
toucher fait la musique' waarin zijn bezinning op haptotherapie vooral tot 
uiting kwam in notities betreffende 'ziekzijn en gezond zijn' en in zijn 
opvattingen over 'de toetsing.' 

Emiel wil op deze conferentieavond graag zijn visie op therapie toelichten 
en hoopt daar de aanwezigen in beweging te krijgen. 
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Jonge Hap 

Hij hing nog wat jong en lummelig in zijn stoel, de benen gekruist, de ene 
schoenzool duidelijk zichtbaar naar boven. 'Vast nog weinig ervaring met 
Arabieren', leerde ik ooit. Hi; zweeg. Toen ik hem aankeek kwam hij overeind, zette 
zijn beide voeten op degrond engebaarde vaagjes: 
'Mag ik es met je praten?' 
'Mm', mompelde ik rodgeriaans, waarbij ik goed lette op een open, toegewende 
lichaamshouding. 
Tja, eigenlijk weet ik niet hoe het zit, maar zolangzamerhand vraag ik mij af of 
het mijn probleem wel is '. Ik ging er wat gemakkelijker voor zitten en trok mijn 
wenkbrauwen op. 
'Kijk', vervolgde hij geïrriteerd, 'ik ben bijna een volwassen vent en mijn hele leven 
wordt ik al achtervolgd door dat gedoe met mijn vader. Ik heb er schoon genoeg 
van. Ze zeggen, dat het mijn vader is, ikzelfheb de man nog nooit ontmoet, hfj wil 
me niet erkennen als zjjn zoon en dan is er ook nog die zogenaamde halfbroer die 
evenmin iets lIan mij wil weten. Wat móet je daar nou mee? Ik ben door een lieve, 
goeie moeder op de wereld gezet, die door die man verhandeld ;s aan een paar 
andere, die later ook weer iets anders zijn gaan doen. Eigenlijk was het al vanaf d(e 
tijd altijd bonje. En iedereen bemoeide zich ermee. Gelukkig bleek mijn moeder een 
sterke, levenslustige vrouw die altijd zichzelf trouw is gebleven . Toen ik groter werd 
kreeg ik een voogd die me al vroeg leerde zelf mijn leven te bepalen. Zodra ik dat 
kon, heeft hij me losgelaten en op mijn eigen benen gezet. Maar doordat er bij ons 
thuis altijd zoveel mensen over de v/oer kwamen, leerlingen, collega's, vrienden. 
later ook de pers, ben ik altijd door ieders handen gegaan . Dat had voordelen. Ik 
heb eigenlijk tal/oze vaders en moeders, broers en zusjes gehad. Ik ben letterlijk op 
handen gedragen. Maar de andere kant is, dat ik nooit goed heb geweten wie ik zelf 
was. Ze zeggen, dat je voor je identiteitsgevoel je vader nodig hebt. Nou, die erkende 
mij dus niet. En dan schijnt het natuurlijke gevolg te zijn, dat je je toch een beetje 
naar zo'n vaderbeeld gaat richten.'e gaat je een beetje kleden zoals hij, je doet een 
beetje duuT, je probeert zijn nonnen en waarden over te nemen, althans voorzover 
je die begrepen denkt te hebben, maar het helpt al/emaal niet echt. Ik heb 
natuurlijk ook geprobeerd contact te leggen, maar dat leverde alleen maar 
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ellenlange brieven op, waarin van niemand iets deugde, wat dan weer bewees, dat 
ik zijn kind niet was. Ik heb daar veel verdriet van gehad. Soms werd ik er ook heel 
kwaad over: alsof ik er niet mocht zijn zoals ik was, met mijn goeie kanten én met 
mijn beperkingen. En ik was toch uniek? Er was toch niemand zoals ik? Ik had toch 
geen kwaad in de zin, ik was toch open en vol goede bedoelingen en plannen? Ik 
snapte het vaak ook niet. Als hfj mijn vader niet was, wie was het dan wel? En ik 
ging naar alle mogelijke vaders kijken, vond voorouders en geestvenvanten, maar 
altijd kwam ik toch weer bij hém uit. Ze zeggen wel eens, dat elk mens zijn eigen 
ouders uitzoekt en dat je vaak pas op latere leeftijd ontdekt waarom dat in jouw 
geval passend is en waarom jouw nest was zoals het was. Ik ben daar denk ik nog 
net te jong voor. Ik snap het nog steeds niet en het doet nog steeds pijn. Gelukkig 
heeft iedereen niet alleen een lijfelijke vader en moeder, maar vooral ook een 
psychische. Soms is dat dezelfde, maar het kan ook iemand anders zijn. Ik heb 
geboft. Ook al schijnen aan mijn soort kibhoetsopvoeding ook weer de nodige 
nadelen te kleven, bij mij zijn toch aan alle voorwaarden voor een gezonde 
ontwikkeling voldaan. Ik heb vele goede handen gevoeld en het ondanks de 
venvarring en het geruzie goed gehad, zonder echte financiële zorgen ook. Later 
bedacht ik, waarschijnlijk onder invloed van het opkomende holisme, dat in de 
kosmos alles met alles samenhangt, en dat ik mij dus~ mét afzonder toestemming, 
verbonden kan weten met iedereen die ik maar wens. Soms vind ik die samenhang 
overigens uiterst griezelig, want dat betekent wél, dat niet alleen alle goeds, maar 
ook al het kwaad potentieel in mijzelf aanwezig is, en dat is een gedachte die ik 
nauwelijks durf door te denken. Wanneer wij allemaal elkaar spiegelen, hoe moet 
je dan met het kwaad in de wereld omgaan? Waarom is er toch altijd zo'n ruzie in 
de wereld? Van zo'n gedachte kan ik nou echt helemaal suf worden. , 
Hij sloeg z'n ogen naar meop. 
'lij weet dat ook niet, hé?', constateerde hij, halfvragend. 
'Nee', zei ik, 'ik weet dat ook niet.' 
'Dan;s hetgoed, want het ergste vind ik het als je me zou belazeren. En ik weet ook 
eigenlijk wel, dat ik zelf moet bepalen watgoed is. Want ik heb natuurlijk ook wel 
eens ruz ie met anderen. Soms lucht dat ook op, gewoon even ruzie maken en dan 
daarna weer wat leuks verzinnen .' We raakten elkaar even aan en lachten een 
beetje. 
'Ik denk dat ik er maar eens mee stop me zo druk te maken over mijn vader. Ik heb 
nog zoveel andere dingen te doen. En misschien is het uiteindelijk z[jn probleem 
wel, omdat hfj zegt alles zo precies te weten. Iedereen bemoeit er zich ook zo mee. Ik 
weet toch zeker zelf wel wie ik ben.' 
Hij stond op en rechtte zijn rug. 
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'Heb jij nog les van hemgehad?', vroeg hij onverwachts. 
'fa', zei ik, 'en hij heeft diepe indruk op mij gemaakt.' 
Wij namen afscheid. 
'Kom je nog op mijn verjaardagsfeest,' vroeg hij? 
Tuurlijk'. 
Ik keek hem na. Hij liep s tevig en veerkrachtig, het lummelige was eraf 
'Daar hebben we toch maar met z'n allen aan bijgedragen.' dacht ik met een 
zekere voldoening. 
'Wat een mooie uitspraak toch: "Hoe langer ik naar mijn vriend luister, hoe meer 
antwoorden hij zichzelf geeft. " 
Maardátleerde ik van zijn moeder.' 
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advertentie 

supervisie6egefeüûng 
'J/oor tlUrapeuten met minil1UUli alplia·opfeiái"IJ of ve'lJdijkfiaar 

'Doe! 
Integratie van cfe IiaptonomisclU 6enacferi"IJ 6innen je eigen 6eroep. 

Orilntatiuwrmá IiapUnumtisdie supervisie 
31 januari 1991 

'PfRats: van Ostacfestraat 2, 1506 .lJ'! Zaandam 
J1/Imwntl' 20.00 uur 'Ie!: 075·173118 

'De supervisie omvat een aantal ináividiuefe sessies 
met eigen patiinten alsmecfe een zestal werkftijeenkgmsten. 

:Jfet gelUd staat oncfer feiái"IJ van 'Emie{ 'J/ermeufen 
IiaptotlUrapeut 

Scft.rifte{ijfcç aanmeUli"IJ v66r 15 -1-91 
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Kort nieuws 

Brief Frans Veldman 
In reactie op de uitnodiging van 
het bestuur om als spreker op te 
treden tijdens het eerste lustrum, 
is er een brief binnen gekomen 
van de heer. F. veldman Sr. Hij 
verzoekt hierin de inhoud ter 
kennis van de leden te brengen. 
Wie daarin geïnteresseerd is, kan 
de tekst tegen kostprijs (kopiëren 
en porto) bestellen bij: 

Secretariaat van de NVvH 
De Otter 29 
7414 HZ Deventer 

1 e Internationale Con
gres voor Haptonomie 
te Parijs. 
Doordat een aantal mensen, waar
onder de redactieleden door Frans 
Veldman tot persona non grata 
verklaard zijn, bleek het de redac· 
tie helaas onmogelijk te zorgen 
voor een verslag van dit congres 
in H.C. Een reeds geaccepteerde 
en betaalde congresplaats werd 
ingetrokken toen bleek, dat deze 
voor een redactielid was. De re
dactie betreurt hetzeer, dat ook in 

Haptonomîsch Contact 1 e jaargang 1990, no. 5 

de haptonomische wereld vrije 
nieuwsgaring onmogelijk ge· 
maakt kan worden. Zij acht dit in 
tegenspraak met de haptonomi
sche verworvenheden en Veld
mans vroegere colleges. Het is ons 
ook (nog) niet gelukt om via ande· 
re bronnen informatie te krijgen, 
maar we doen ons best. 
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Agenda 1990 

DECEMBER 

PLAATS ACTIVITEIT TIJD 
Ouwehand Die- Eerste lustrum- 15.30 
renpark viering 
Rhenen 

JANUARI 

17 rest_HoogBra-
bantl) 

Nieuwjaarsborrel 19.00 

Brabantzaa! 
Hoog-Catharijne 
Utrecht 

17 rest.HoogBrabant Visieop 20.00 
Brabantzaal (hapto)therapie 
Hoog-Catharijne door Emie! 
Utrecht Vermeulen 

APRIL 

11 rest. HoogBrabant vo!gtnog 20.00 
Brabantzaa! 
Hoog-Catharijne 
Utrecht 

1) Parkeermunten voor de parkeergarage onder het gebouw zijn verkrijgbaar à 
[5,25 bil de receptie. 
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MEI 

30 PLAATS ACTIVITEIT TIJD 
rest.HoogBrabant volgt nog ZO.DO 
8rabantzaal 
Hoog-Catharijne 
Utrecht 

SEPTEMBER 

19 rest.HoogBrabant volgt nog ZO.DO 
8rabantzaal 
Hoog-Catharijne 
Utrecht 

NOVEMBER 

Z Academie te Doorn workshop 10.DO 
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NIEMAND 

Als iemand zich afsluit voor jouw woorden 
Als iemand zich afsluit voor jouw verdriet 

dan is iemand niemand 
En met niemand kun je niets delen 

Met niemand kun je niet zijn 

In niemand ga je dan zoeken 
Of er toch ergens iemand zal zijn 
je zoekt heel teder 
je beukt op zijn borst 
je daagt uit met je leven 
En ziet of iets gewordt 

Een spot op je zelve 
Een handschoen, die moet worden gekeerd 
Waarbi i vingers en naden worden gesmeerd 

Vreugde om je eigen weten 
Vreugde om je eigen pijn 
Vreugde, dat je er zelfmagzijn 

Maar iemand blijft voor jou niemand 
En met n iem and kun je nietsdelen .... 

Olga Hasenbos 
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Nederlandse Vereniging voor Haptonomie 

AANMELDINGSFORMULIER 

Naam: man/vrouw 

Adres: 

Postcode: Plaats: 

Beroep: 

Opleiding haptonomie afgerond in 19 ..... te ...... ...... . 

meldt zich aan bij de Nederlandse Vereniging voor Haptonomie als 
(s.v.p. aankruisen wat van toepassing is): 

o Gewoonlid 

o Aspirant lid, studerend aan de opleiding voor Haptonomie 
te .. ...... . 

o Belangstellend lid 

Dit formulier volledig ingevuld opsturen naar: 

Secretariaat vande Nederlandse Vereniging voor Haptonomie 
De Otter 29 
7414 HZ Deventer 

De kosten van het lidmaatschap zijn inclusief toezending van het tijd
schriften bedragenf90,-voor 1990. 

I Wilt u met betalen wachten totdat u een accept-giro toegestuurd krijgt. 

r Datum: Handtekening: 

I 
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Nederlandse Vereniging voor Haptonomie 

MUTATIEFORMULIER 

Naam: man/vrouw 

Vorig adres: 

Nieuw adres: 

Postcode: Plaats: 

Datum van wijziging: 

Heeft zich aangemeld (s.v.p. aankruisen wat van toepassing is) als: 

o Gewoon lid 

o Aspirant lid 

o Belangstellend lid 

en wil dat veranderen in ........... ........ .. ... .... .. .. . 

Dit formulier volledig ingevuld toezenden aan: 

Secretariaat van de Nederlandse Vereniging voor Haptonomie 
De Otter 29, 7414 HZDeventer 

Datum: Handtekening: 
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HET HOE EN WAT VAN BIJDRAGEN AAN DIT BLAD 

Op deze bladzijde kunt u alle gegevens vinden over de kopij voor dit blad. 
Als er toch nog onduidelijkheden zijn, dan kunt u contact op nemen met 
Mia van Luttervelt, telefoon : 070 - 3500019. Zij beheert het secretariaat van 
de redactie. 

• Voor de leesbaarheid en het verwerken van de tekst is machineschrift 
noodzakelijk. Kopij, getypt en indien mogelijk op diskette, kan worden 
gezonden naar de redactie van het tijdschrift. De redactie behoudt zich 
het recht voor kopij in te korten of niet te plaatsen. De sluitingsdatum 
voor de kopij voor het volgende nummer is 11 januari 1990. 

• Een meer technisch verhaal <als u werkt met een tekstverwerker) met 
richtlijnen voor auteurs kunt u aanvragen bij het redactiesecretariaat. 

• Hoe oorspronkelijker hoe liever. We willen graag weten wat uwervarin
gen zijn in het haptonomisch werken; uw goede ervaringen, uw misluk
kingen, frustraties, valpartijen en wat u maar wilt delen met anderen. 

• Sommigen drukken hun gevoelens gemakkelijker uit in een gedicht, ook 
deze zijn van harte welkom. 

• Als u citeert - omdat een ander het al mooi geschreven heeft - dan graag 
met vermelding van de naam van de oorspronkelijke auteur en de plaats 
waar u het dtaat vond. 

• De redactie beoordeelt artikelen, behalve op goed taalgebruik, ook 
inhoudelijk. Relevantie, relatie met haptonomische aspecten en open
heid zijn de belangrijkste criteria. Wanneer nodig, zal de redactie haar 
redenen duidelijkmaken. 

• Bij ingezonden brieven en commentaren dient u zicht te realiseren, dat 
dit een driemaandelijks tijdschrift is. Uw stukken hoeven geen 'eeuwig
heidswaarde' te hebben, maar de tijd slijt. 

• Voor suggesties en opmerkingen staan wij altijd open. 

• Wellicht ten overvloede zij vermeld, dat die bijdragen, die niet voorzien 
zijn van naam en adres van de auteur - hoe briljant misschien ook - niet 
voor publikatie in aanmerking komen. Publikatie van anonieme brieven 
is uitsluitend mogelijk indien naam en adres van de auteur bij de redac· 
tie bekend zijn . 
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