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Nederlandse Vereniging voor Haptonomie 

AANMELDINGSFORMULIER 

Naam: man/vrouw 

Adres: 

Postcode: Plaats: 

Beroep: 

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

rl.!

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

o Gewoon lid 

i 0 Aspirant lid, studerend aan de opleiding voor Haptonomie 
i. te ........ . 

'.r

l o Belangstellend lid 

Dit formulier volledig ingevuld opsturen naar: 

Secretariaat van de Nederlandse Vereniging voor Haptonomie 
De Otter 29 
7414 HZ Deventer 

De kosten van het lidmaatschap zijn inclusief toezending van het tijd
schrift en bedragen/lOS,- voor 1992. 

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

f Datum: 
Handtekening: 

Inhoud 

Van de hoofdredacteur 

De redactieadviesraad 

Het kind als heel-meester. 
Een artikel over zwangerschapsbegeleiding door 
Willy Bakens 

Van de hand van .. . 
Mart Blokland, de nieuwe penningmeester van 
Haptonomisch Contact stelt zich voor. 

Mededelingen 
Bestuur 
Voorbereidingscommissie 
Contactcommissie 

Ingezonden brieven 
met o.a. een brief over BTW-problemen 

Agenda '92/93 
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lijkt ons aan te raden in ieders 
belang te proberen onze zaak tot 
een goed einde te brengen. Ac
countants en belastingadviseurs 
reageren in het algemeen ver
baasd en menen dat het absoluut 
niet kan, ook wordt gesuggereerd 
dat het om een plaatselijke actie 
zou kunnen gaan. De belasting
inspecteur bestrijdt dit. We kun
nen verder niet overzien in hoe
verre dit zich zal uitstrekken, wel 
dat ons geschil een precedent zou 
kunnen worden voor de rest van 
Nederland. 

Deze procedure kan wel een jaar 
of langer gaan duren. We nemen 
ons voor om jullie via dit tijd
schrift op de hoogte te houden 
als er nieuwe ontwikkelingen 
zijn. 

IUmke Haringsma en 
Corinne Meurs 

Praktijk voor Haptonomie 
Schelpkade 3 2514 KA Den Haag 
Tel: 070-3638821/3522418 

Advertentiemogelijkheden in Haptonomisch Contact 

Er drie formaten mogelijk te weten: 

• hele 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,-
• kwart pagina: 5,3 cm breed en 8 cm hoog; kosten: f 60,-

Deze prijzen zijn de plaatsingskosten en gelden voor kant en klare, op het goede 
formaat gezette advertenties. Het kan ook zijn dat u a lleen tekst heb t en een 
tekening of logo, dan kan de advertentie door ons worden gezet en betaald u 
daarvoor 150,- zetkosten. (Deze prijs geldt voor eenvoudig ze twerk.) 
De redactie behoudt zich het recht voor advertenties te weigeren. 

Meer informatie omtrent advertenties is te verkrijgen bij: 
Ingrld Ram; Jacob Catsstraat 40; 1215 EZ Hilversum; tcl.:03S-234355 

advertentie 

Gevraagd: Fysiotherapeut/manueel therapeut (Utrecht) bij voorkeur met eigen 
ziekenfondszittingen en met haptonomische scholing. 

Sollicitatiebrieven opsturen naar: 
Praktijk voor Fysiotherapie/Haptonomie/Manuele therapie 

Ta.v. Mia F.VII van Lullervel~ Van Boelzelaerlaan 124; 2581 ÄX Den Haag 
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eigen kring en kan het zelfs verhelderend werken aan te geven wat wij 
bedoelen met een bepaalde term. In tweede instantie zullen wij als 
redactie zo nu en dan een artikel van commentaar voorzien. Het is ook 
heel wel mogelijk dat we in overleg gaan treden met de opleidingen om 
eenheid in begripsvorming te bereiken. Zeker ook tegenover de buiten
wereld, die meer en meer onze publikaties onder ogen krijgt, voelen wij 
ons verplicht ons best te doen de taal helder en zuiver te houden. Wij 
rekenen daarbij op uw onmisbare steun en positieve kritiek. 

Ton Bergman 

De redactieadviesraad 
Vanuit de behoefte aan commentaar op het blad Haptonomisch Contact 
en de behoefte aan mensen die samen met de redactie wilden nadenken 
over de voortgang daarvan, zijn vorig jaar drie mensen benaderd met de 
vraag een redactieadviesraad te willen vormen. Hans van Slooten, Dorus 
Gerritse en Ruud Overdijk hebben zich daartoe bereid verklaard. Hans 
van Slooten is werkzaam als haptotherapeut, Dorus Gerritse geeft onder 
meer les aan het Instituut voor Toegepaste Haptonomie van A.J. van 
Minnen en Ruud Overdijk is wetenschapsjournalist. 
Als redactieadviesraad komen zij na de uitgave van elk nummer bijeen 
en voorzien het van kritisch commentaar. Dit wordt vastgelegd in een 
verslag en opgestu ued aan de redactie. Twee keer per jaar wordt er een 
gezamenlijke vergadering met de redactie belegd waarin een en ander 
wordt uitgewisseld. Allerhande zaken komen dan ter tafel, zoals: wat was 
er goed en wat ontbrak er in de afgelopen nummers, hoe kunnen we de 
kwaliteit verbeteren, wie kunnen we benaderen voor het schrijven van 
artikelen, wat is op dit moment interessant voor de lezers, hoe denkt de 
wetenschap over haptonomie. Verder wordt er inhoudelijk gesproken 
over haptonomie. 
Doru5 Gerritse is, vanuit zijn theoretische kwaliteiten vooral gericht op 
het juist formuleren van alles wat met haptonomie te maken heeft. "De 
haptonomie wordt gediend met een goed blad en een goede vereniging, 
maar het leukste van de redactieadviesraad vind ik een lekker potje 
ouwehoeren," aldus Dorus Gerritse, die zegt dat hij als 'vutter' toch alle 
tijd heeft. Ook Hans van Slooten vind het leuk om via deze weg zijn 
interesse in de haptonomie vorm te geven. Het kritisch blijven op wat er 
gepubliceerd wordt en het van gedachten wisselen over haptonomie 
trekken hem aan in de redactieadviesraad. Zijn interesse in de Neder
landse taal komt ook tot zijn recht als het gaat over inhoud en vorm van 
ecn tijdschrift. Ruud Overdijk heeft veel ervaring in het schrijven van 
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terrein van ruzie maken met el
kaar? De Ihanden ineen,' lijkt me 
trouwens niet altijd werkbaar: 
handen moeten vooral vrij 7jjn. 
IDe handen weer voor elkaar 
open in plaats van gebald tegen
over elkaar,' past beter dunkt me. 
Met uitspraken als die van Van 
Minnen en Huizinga is die bewe
ging ook ingezet. 
"Wat houdt ons tegen?" De ge
sloten deuren van Veldman Sr. en 
jr.? Misschien is er ergens een 
openstaand bovenlich t te vin
den? Ook al zou i k me net even 
iets anders op de kansel uitdruk
ken dan Van Minnen: in het 
geheel doet dat er toch niet toe 
als je bereid bent met je hart te 
horen? Verwijst het a lles niet 
naar een diep en vurig geloven in 
een bron die een verlichtende 
uitstraling heeft? Zou in contact 
met die bron, de bevestigende 
kwaliteit van de haptonomische 
benadering in de verdeelde we
reld van de haptonomie niet 
opnieuw geleefd kunnen worden? 

BTW 

Het leven duurt maar zo kort! 
Dus gebruik ik mijn vrije handen 
nu maar even voor een warm 
applaus voor de bewuste oproep 
van de kansel. Aan alle opleidin
gen nu de vraag: IIHoe maken we 
dit alles concreet?" 

Lillcke Koornstra 

Lineke Koomslra is werkzaam als 
medisch maatschappeli;k werkster in 
het St. Nicolaasziekenhuis te Waal
wi;k en houdt daarnaast te Eindho
ven een eigen prakti;k als psycho
synthesegids op haptonomisch basis. 

Noot van de Redactie: Wellicht ten 
overvloede wijzen wil erop, dat de 
auteur uitgaat van een andere opvat
ting van de begrippen on tgrensd, 
begrensd en onbegrensd dan de op-

I vatting die Bastlaans in navolging van 
Oldewelt hanteert In zlln artikel: Ver
lating in Haptonomisch Perspectief 3. In 
die zin opgevat had het in de brief 
geschetste gesprek nooit plaats kun
nen vinden, althans niet met die 
terminologie. 

Wij vragen jullie aandacht voor het volgende: 
Na een boekencontrole in december 1991 door de belastingdienst 
hebben wij een navordering omzetbelasting over de afgelopen 5 jaar 
ontvangen . Onze situatie is als volgt: wij hebben een praktijk voor hap
tonomie in Den Haag. Wij zijn beiden van beroep fysiotherapeute; we 
hebben geen fysiotherapie praktijk. Volgens de inspecteur zijn haptono
mische diensten niet vri jgesteld van omzetbelasting. In de wet op de 
paramedische beroepen worden deze diensten niet apart genoemd. Het 
feit dat wij niet op de hoogte waren van dèze visie, bleek voor de inspec
teur geen argument om ons te vrijwaren van de naheffing. 
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HET KIND ALS HEEL-MEESTER. 

Willy Bakers 

Willy Bakers, studeerde in 
1979 af als ontwikkelings
psycholoog aan de Rijksuni
versiteit te Utrecht. Hij was 
jaren als stafdocent werk. 
loom aan de HBO-opleiding 
voor verpleegkundigen. Daar 
doceerde hij ontwikkelings
psychologie en gaf com mu
nicatie-trainingen. Sinds 
enkele jaren is hij actief als 
zelfstandig trainer/psycho
loog te Utrecht, met als 
werkzaamheden: individuele 
begeleiding, supervisie, 
teambuilding, conflictbe
middeling, communicatie
t-raining. Van 1989 tot 
1991 volgde hij de opleiding 
haptonomie alfa te Doom. 

Parallel aan mijn alfa-opleid ing in Doorn, liep 
een ontwikkeling die mijn leven ingrijpend 
veranderd heeft, de geboorte van mijn eerste 
kind. De keuze voor een scriptie-onderwerp 
was dan ook niet moeilijk. Als ik ooit een kans 
had om 'stil te staan bij wat er gebeurt' en 'te 
voelen wat het allemaal met me doet' :beves
tigend aan te raken' en Itc presenteren van
uit mijn basis' (citaten uit de practica) dan was 
het wel tijdens deze zwangerschap gecombi
neerd met de leermogelijkheden in de oplei
ding. Ik heb mijn ervaringen met de zwanger
schaps-haptonomie, die mijn vrouwen ik ge
durende 5 maanden gedaan hebben, met be
hulp van kennis en inzichten die ik mij tijdens 
de opleiding heb eigen gemaakt, in een scriptie 
beschreven. Als titel heb ik gekozen: Het kind 
als heel-meester. De authenticiteit van het 
ongeboren kind lijkt mij evident. Vanuit de 

uitgangspunten, 'ik kan mijn kind niet raken zonder ook zelf geraakt te 
worden' en 'ik kan geen contact met mijn kind maken zonder in contact 
met mezelf te staan' was ik benieuwd wat het contact met mijn zwange
re vrouwen mijn ongeboren kind voor mij zouden bctekenen. 

Het bestuderen van literatuur over zwangerschapshaptonomie of de rol 
van de partner bij de zwangerschap kostte weinig tijd; er was nauwelijks 
iets te vinden over deze onderwerpen. Dit gaf mij alleen maar meer 
moed pm op mijn eigen ervaringen af te gaan, hoe spannend ik dat Qok 
vond (en vind!). 
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len zich laten gevoelen . nan mag 
je beiden komen, dan ga je in op 
elkaar en doe je elkaar recht. Dat 
betekent dat er tevens ruimte is 
voor een 'nee: Er is geen strijd 
om het gelijk, integendeel, bei
den blijven elkaar als mens erva
ren, tot in de tegenstand toe die 
zij elkander geven. 
Het is mij inmiddels duidelijk 
geworden dat, met de akte van 
'de Academie' in mijn zak, de 
deuren van het Wetenschappelijk 
Instituut voor goed voor mij 
gesloten zijn: ik ben immers op
geleid door mensen waarvan 
Veldman al lang niet meer vindt 
dat zij nog helpen de haptonomie 
te dragen. Geen enkele ruimte 
voor een ont-mocting. 
Ik citeer nogmaals Mevrouw 
Pollman: "Als anderen jouw 
groei, jouw creativiteit blokkeren, 
moet je aan de bel trekken en 
weggaan. Dat betekent niet dat jij 
de anderen verlaat, maar dat 
anderen jou verlaten hebben. Het 
proces ligt namelijk eerder: jij 
bent niet gezien, niet gehono
reerd, je bent geclaimd. Je kan in 
vrijheid gaan. Je bent dan trouw 
aan jezelf: je gaat in vertrouwd
heid en kan in vertrouwdheid 
terugkomen. " 
Vervolgens stel ik me de vraag in 
hoeverre Veldman Sr. degenen 
die ooit zijn leerlingen waren, de 
'kleine groep die er gelukkig was 
om de haptonomie te helpen 
dragen: verlaten heeft toen zich 
eenmaal verschillen deden gevoe-

Icn? Het artikel in NRC-Handels
blad nog eens lezend, ontkom ik 
niet aan een vergelijking met de 
puberteitsfase waarin de haptono
mie zich in die dagen bevond. De 
opgroeiende kinderen verschilden 
niet alleen in doen en laten van 
de vader, maar ook nog eens van 
elkaar. Met als gevolg dat er ver
schillende huishoudens ontston
den, oftewel scholen. Ook enkele 
kleinkinderen gingen voort op 
die toer: Koolhaas en Zw iers 
maakten nog deel uit van de staf 
van 'de Academie' toen Ik daar de 
alfa-cursus volgde. 
"De aldus ontstane differentiatie 
kan het oorspronkelijke gegeven 
verder ontwikkelen en voeden," 
lees ik in Haptonomisch Contact 
3e jaargang nr. 2. Die zin heeft 
voor mij alleszins te maken met 
groei en creativiteit van mensen 
die de haptonomie in zichzelf 
integreerden, een proces dat mij 
overigens vruchtbaarder lijkt dan 
een 'helemaal naar de haptono
mie gaan leven,' zoals ik een 
leerling van Veldman Sr. zich ooit 
heb horen uitspreken. 
Wegen die leiden tot groei en 
creativiteit verlopen niet alleen 
maar gladjes, dat kan niet. Maar 
de brokken die je bereid bent te 
polijsten zijn toch bijeen te voe
gen met de stenen van je dromen 
tot een gebouw waar ont-moeting 
vanuit respect weer mogelijk 
wordt? Dan is cr derhalve ruimte 
voor verschillen~ zelfs voor ge
schillen: in verbondenheid wordt 
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bekroop me steeds vaker de angst om kinderloos te sterven. Een onbere
deneerbaar gevoel waarin verdriet en verlangen verstrengeld zaten . 
Ook ervoer ik in deze fase dat de afhankelijkheid die ik voelde naar 
vrienden die mij door deze periode hebben heen geholpen, heel heil
zaam is geweest. 

Langzaam maar zeker bemerkte ik dat ik in mijn leven keuzes ging 
maken waarin op termi jn ruimte voor een kind zou kunnen bestaan. Ik 
ging parttime werken, stapte uit de loonafhankelijkhe id, ging op freelan
ce-basis mijn inkomsten verdienen - en het feit dat ik ons huis ging 
verbouwen om extra kamers (voor mijn werk?!) te maken is achteraf de 
meest opzichtige uiting van een smeulende kinderwens geweest. De 
geboorte van mijn psychologisch ouderschap viel niet meer te ontken
nen. Gedreven door een nog sluimerende behoefte het 'nestje op orde te 
hebben', bouwde ik aan mijn huis van de toekomst. Ook mijn vrouw 
veranderde van baan, startte een nieuwe opleiding en ging met nieuwe 
kennis en energie ook freelance haar inkomen verdienen. Nadat we in 
de zomervakantie langdurig gemijmerd en gepraat hadden over kinde
ren krijgen en elkaars gevoel daarin hadden verkend, werd de beslissing 
genomen. Een maand later was mijn vrouw zwanger! Nog wat overrom
peld maar blij begonnen we aan deze nieuwe fase in ons leven. Toen 
drie maanden later het vruchtje spontaan naar buiten kwam, werden we 
diep geraakt. De leegte die we ervoeren, zei veel over de ruimte die we al 
gemaakt hadden voor ons kind. Lange tijd verkeerden we samen in een 
depressie. We hielden elkaars hand vast , huilden, waren kwaad, zochten 
naar een antwoord en langzaam maar zeker verzoenden we ons met de 
situatie. In de periode daarna waren het vooral de momenten waarop 
mijn vrouw menstrueerde die ons verdriet weer wakker maakten. Ook de 
uitgerekende geboortedag was een pijnlijke confrontatie met het verlies 
dat we samen droegen. Het verdriet zorgde echter ook voor een grotere 
veiligheid tussen ons. We slaagden er toch maar in om dit samen te 
dragen, om het verdriet samen te verwerken. De basis van onze relatie 
versterkte zich door deze ontwikkelingen. Langzaam kwamen we er toe 
om het zwanger-willen-zijn los te laten en andere dingen die ook 

\ 
belangrijk waren vast te pakken . Dit loslaten maakte de bodem vrucht
baar ... 

De eerste fase 
Negen maanden later (!) gaf de urinetest weer een positieve uitslag. 
Voorzichtig gaven we toe aan de blijdschap dat er weer iets aan het 
groeien was. Toch hadden de ervaringen uit de vorige zwangerschap een 
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Dat splijtzwammen evelicens we
lig beginnen te tieren zodra het 
geleerde is geïntegreerd en vervol
gens op eigen wijze in praktijk 
wordt gebracht, zien we onder 
meer terug bij leermeester Freud 
en een aantal van zijn leerlingen. 
En wordt er binnen het Christen
dom niet gezegd: "Neem een 
mens en je hebt een gelovige, 
neem twee mensen en er wordt 
een kerk gesticht, neem drie men
sen en er volgt een schisma." 
In feite dus niets nieuws onder de 
zon met al die 'vetes' binnen de 
wereld van de haptonomie. Ver
der hoopte ik dat ik binnen de 
muren van 'de Academie' mensen 
op mijn pad zou tegenkomen van 
wie ik veel zou kunnen leren. 
Waarover? Over aanraken en aan
geraakt worden, maar ook over 
belichaming van wie je werkelijk 
bent, over bezieling van jezelf, 
over wezenlijke ontmoeting met 
de ander en vooral over het om
gaan met ruimte en grenzen. Ik 
werd niet teleurgesteld, in tegen
deel. De staf bestond uit een ver
scheidenheid van gewoon, men
sen, met ieder hun eigen kundig
heden, hun eigen-wijsheden en 
hun eigen-aardigheden, waar ik 
veel van heb kunnen leren. 
t/Ruzie moet Je Ieren maken," 
sprak mevrouw Pollman-Warde
nier zich ooit uit. Dat gezegde 
komt me onmiddellijk voor de 
geest als ik me de inhoud van een 
brief l"}erinner, waarop Veldman 
sr. zich 'op zijn eigen originele 

wijze' uitliet over onder meer de 
directeur van de Academie (op 
dat moment Mevrouw ('ollman). 
Het spijt me om te zeggen (maa r 
het moet toch eens gezegd wor
den) dat die 'eigen originele wij
ze' in de desbetreffende brief wel 
akelig veel gelijkenis vertoonde 
met de stem van boze pappie, die 
in wezen ingegeven werd door 
het innerlijke kind dat flink aan 
het schoppen was omdat het zijn 
zin niet gekregen had . Alle deu
ren werden keihard dichtgegooid. 
Gegeven de reactie van Veldman 
Jr. op het door de redactie van 
Haptonomisch Contact verrichte 
onderzoek naar de verschillende 
opleidingsmogelijkheden, ziet het 
er voorlopig naar uit dat die deu
ren hermetisch gesloten blijven. 
In de jaren zeven tig sprak Veld
man Sr. zich nog in de volgende 
bewoordingen uit: "Haptonomie 
is niet van mij, dat weet u. Hapto
nomie is een gegeven. Ik ben 
erover gevallen en ik heb het 
opgeraapt. Het is allesbehalve een 
'lichte last/ integendeel, maar 
gelukkig is er een kleine groep 
mensen die mee helpt dragen, 
zoals Lore, mijn 'schragende' 
levenspartner en de getrouwe, 
hardwerkende staf van de Acade
mie." 
Uit datzelfde decennium stam
men ook deze woorden, eveneens 
tot uitdrukking gebracht door 
Veldman Sr.: "Vooral het naar 
voren tredende aspect van pc 
bevestigende kwaliteit van de 
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we vele malen dit welkomst- c.q. ontmoetingsrituecl herhaald. Iedere 
keer was het weer een grote verwondering als het reageerde. Het tijd 
nemen om contact met haar te maken was in veel meer opzichten 
verrijkend dan alieen het genieten van de wederkerigheid van de aanra
king. Zo namen we ook veel meer tijd voor elkaar, stonden we stil bij 
wat haptonomie ons deed, ontdekten we overeenkomsten en verschillen 
in ervaringen die we tijdens de begeleiding en daarbuiten ervoeren, 
leerden elkaar daardoor nog beter kennen, namen afstand van de 
maatschappelijke carrousel die maar doordraaide, raakten ontspannen, 
kozen muziek uit waar we van hielden en die we ook bij de bevalling 
wilden horen, begonnen onze ervaringen in dagboekjes vast te leggen, 
gingen boeken lezen over zwangerschap en bevallen, gingen vaker de 
natuur in om in stilte te genieten. Kortom de ontmoeting met ons 
kindje veroorzaakte een ruimte die we daarvoor nooit voor onszelf 
genomen zouden hebben! 

In de volgende sessies werden de aanrakingen en de bewegingen ver
trouwder en konden we onze mogelijkheden tot contact-maken vergro
ten. We onderzochten op welke mogelijkheden het kind nog meer 
aangesproken kon worden. De manieren waarop Ik mij vrouw kon 
helpen ontspannen oefenden we in de vorm van doorvoelen en wiegen 
op verschillende plaatsen op haar lichaam. Deze oefeningen sloten 
nauw aan op de oefeningen in de opleiding. Zowel tijdens de opleiding 
als tijdens de zwangerschapsbegeleiding betrapte ik me er op dat ik soms 
te technisch bezig was, te veel aan het denken was hoe het moest en 
daardoor te weinig in de ontmoeting, in de wederkerigheid trad. Daarbij 
speelde ook mee dat mijn vrouw soms stiekem meehielp en daardoor 
ook de ·ruimte in de ontmoeting verkleinde. Onze begeleider bracht onze 
manier van doen helder onder woorden. Lang resoneerde zijn opmer
king bij ons na. De ontmoeting met ons kind zat voorlopig wel goed. 
Deze laatste ervaring dwong ons echter om ook tijd te nemen om de 
ruimte en de ontmoetingsmogelijkheden bij elkaar af te tasten. 
Thuis bespraken we de patronen die langzaamaan in onze relatie waren 
binnengeslopen. De 'helpershouding' die we vaak naar elkaar koesterden 
stond individuele ontdekkingen In de weg. Mijn vrouw vertelde me dat 
zij zoveel meemaakte in de zwangerschap, in het voelen van het kind in 
haar bulk, dat zij mij daar zoveel mogelijk deelgenoot van wilde maken. 
Van het alleen genieten liep ze zowat over. Ze wilde mij teveel van hàar 
geluk schenken . Haar teveel was echter niet mijn tekort. Integendeel. Ik 
had mijn eigen gelukservaringen, We ontdekten dat we verschillende 
belevingen over hetzelfde hadden. We leerden ook dat het niet even 
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op gang brengen van de communicatie omtrent belangenbehartiging. 
De commissie bestaat uit 3 leden te weten Nelleke van Diepen, Bea 
Dekenburg en later komt Els Warlam daarbij. Op de algemene ledenver
gadering van 11 juni 1992 doet Nelleke van Diepen vèrs lag van de 
werkzaamheden van de commissie: inventarisatie, onderzoek en enquête 
omtrent belangenbehartiging en geeft de opdracht terug aan het be
stuur. De enquête is door te weinig leden ingevuld en geeft daarom geen 
inzicht. De commissie verkiest om zelfstandig, dus los van de Ncdcr~ 
landse Vereniging voor Haptonomie, te komen tot de oprichting van 
een beroepsvereniging voor haptotherapeuten. Dit, omdat dl' ~tjl hlt t'n 
van de Nederlandse Vereniging voor Haptonomie bcroep ... IX' latlJ::l· nh(·. 
hartiging uitsluiten. Op deze ledenvergadering wordt gt'oppt'rd ('l'tl 
commissie in te stellen die zich za l gaan bezig houden met (OIT1I1lUTlka . 

tie in brede zin, volgens artikel 2.3.(. van de statuten. De naam van de 
commissie zal zijn Contact Commissie en als zodanig is zij door de 
leden in het leven geroepen. 

In juli 1992 hebben zich nog steeds geen bestuurskandidaten gemeld, 
dat wil zeggen er is een vacature voor een voorzitter, secretaris en com
missaris. Kortom .. . crisis. Crisis betekent pijn, verwarring, chaos, weer
stand enzovoort. Maar ook mogelijkheden tot keuze, groei, verandering 
en beweging. Op de ledenvergadering is het bestuur verzocht de huidige 
situatie voor de leden duidelijk te maken. Zie het artikel van het bestuur 
elders in dit nummer. 

De Contact Commissie stelt zich als eerste taak voor om de situatie te 
verduideli jken door een bijeenkomst voor de leden te houden op 
zaterdagm iddag, aansluitend op de mini-workshop van 7 november. De 
volgende vragen wil zi j daar bespreken: 

• vragen ten aanzien van het bestuur 
• belangenbehartiging, 
• inventarisatie van oefengroepen, 
• uitwisseling tussen (ex)leerlingen van de verschillende opleidingen, 
• uitwisseling van haptonomen uit niet-aanrakende beroepen, 
• ondersteuning bij het opzetten van en praktijk enzovoort. 
• samenspraak met de beroepsvereniging van haptotherapeuten in 

oprichting. 

Tot ziens op 7 november. 
Marli de Jonge-Lindeboom en Hans Weys 
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ditmaal de zwangerschap voorspoedig verliep voelden we ons echter ook 
niet prettig op deze dag omdat we de hele dag nog geen kindbeweging 
hadden gevoeld. De drukte van de markt benauwde ons en we gingen 
andermaal rechtsomkeert. Thuisgekomen probeerden we met ons kindje 
contact te maken. Echter er kwam geen respons. Langzaamaan raakte we 
verstrikt in twi jfel en angst. Kleine klachten van de afgelopen dagen 
werden onder een vergrootglas gelegd .... De twi jfel werd groter en de 
angst voelbaar. Steeds maar weer probeerden we contact met het kind te 
maken maar tevergeefs. Onze angst groeide. Uiteindelijk besloten we om 
het zekere voor het onzekere te nemen en belden de verloskundige. Zij 
constateerde even later dat er met het kind niets aan de hand was. Het 
'voelde' goed volgens haar en de harttonen waren duidelijk te horen. 
Gerustgesteld gingen we bij onszelf te rade waar al die paniek vandaan 
kon komen. De niet-latende ontmoeting met ons kind maakte ons 
duidelijk dat de manier waarop wij ons voelden een open ontmoeting in 
de weg stond. De aanraking was dwingend. Het kind reageerde daar 
adequaat op door zich terug te trekken. De ontmoeting was niet gericht 
op ons kindje maar op de vermindering van onze angstgevoelens. Het 
was deze gerichtheid die de ontmoeting in de weg stond. Onder deze 
omstandigheden kon er geen sprake zijn van wederkerigheid. 
Ik behoef nauwelijks te vermelden dat nadat we dit ontdekt hadden ons 
kindje spontaan begon te bewegen . 

Dit incident heeft mij veel geleerd over de kwaliteit van het aanwezig 
zijn. Contact bestaat bij de gratie van wederkerigheid. De motieven voor 
het affectieve contact moeten eerlijk zi jn. Zijn ze op de ander gericht als 
persoon of is het contact in het eigen belang? Ook de wijsheid van o~s 
kindje ontroerde mij. Zij bleef zo bij zichzelf en dat dwong mij om bij 
mijzelf te rade te gaan. De openheid van het niet-ontmoeten, hoe 
confronterend ook, schiep mogelijkheden om mezelf beter te leren 
kennen. De heel~meester was door niets te doen zeer actief geweest! 

De derde fase 
Nadat we eerst 'op tijd' op vakantie waren geweest, gingen we de laatste 
fase van de zwangerschap in . De buik werd steeds ronder en mooier en 
mijn vrouw straalde als nooit tevoren. Elke dag genoot ik van deze 
rijkdom. De bewegingen van ons kind waren niet alleen voelbaar maar 
ook duidelijk zichtbaar. We hadden pret met ons drieën als ze zo tekeer 
ging in de buik. Het leek soms alsof ze een voorstelling hield, zo beweeg
Ii jk was ze. Ze duikelde, sprong, ·zwom ruggelings, spartelde, een heel 
repertoire aan beweeglijkheid werd uit de kast gehaald. En wij waren 
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Voorbereidingscommissie 
u kunt de volgende onderwerpen en data in uw agenda noteren: 

7 november 1992 - mini-workshop 'Het kind in jezelf' 
28 januari - Lezing door Olto Huizinga 
22 april - Lezing door Cor Koolhaas en Erik Zw iers 

Voor zover de toelichting op deze activiteiten nog niet gegeven is: 

• De mini-workshop wordt gehouden door Noortje Kors en Sjef van der 
Linden. Zij borduren voort op ons 1992-thema 'Het kind in jezelf.' 
Inmiddels heeft u de mailing daarover ontvangen, inclusief het 
inschrijfformulier. Helaas kunnen wij slechts 80 personen laten 
deelnemen. Bij een duidelijke overschrijving zullen wij proberen de 
mini-workshop nog eens te organiseren. Noortjc Kors zal binnen dit 
thema vooral het accent leggen op de stem, het zingen. Sjef van der 
Linden legt meer de nadruk op spel en beweging. Als locatie is het 
Jordan college te Zeist gekozen, in verband met het feit dat we twee 
grote ruimten nodig hebben. We zien ons genoodzaakt om f15,
deelname kosten te vragen om uit te komen met het beschikbare 
budget. Dit om u toch nog een kopje koffie of iets dergelijks aan te 
bieden. 
Uit praktische overwegingen is met het bestuur en de Contactcommis
sie overeengekomen om dezelfde dag en locatie te gebruiken voor een 
informatieve bijeenkomst over 'belangenbehartiging.' Dat gedeelte 
van de zevende november wordt door de Contactcommissie georgani
seerd. Een gezamenlijke mailing leek ons praktisch en goedkoop. 

Het dagprogramma zal er dan als volgt uitzien: 
10.00 uur koffie 
10.30 uur aanvang mini-workshop 
13.30 uur lunchpauze 
14.30 tot 16.30 uur informatiemiddag over 'belangenbehartiging.' 

Voor zowel het ochtendprogramma als het middagprogramma is het 
nodig om in te schrijven vanwege organisatorische aspecten. Zie hier
voor de mailing. 

• De lezing van Otta Huizinga, die een eigen opleidingsinstituut in 
Enschede heeft, zal gaan over zijn visie op haptonomische begelei
ding, waarbij hij geïnspireerd is door inzichten uit de transpersoonlij
ke psychologie. Olto Huizinga schreef een artikel in Haptonomisch 
Contact van december 1991 (m.4). De lezing staat open voor introdu
cés; kosten [25,- per introducé. 
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aansprak. Ik begreep nu wat voelend luisteren was; zoeken naar de 
kwaliteiten van de ander en die aanspreken. Alle fenomenen die ik in 
het contact met mijn kind had ondervonden, deden zich ook voor in de 
ontmoeting met mijn vrouw. Theoretisch misschien een open deur 
maar het zelf ontdekken veranderde mijn kijk op de werkelijkheid pas 
echt. 

De zwangerschapsbegeleiding was aan haar eind gekomen en de beval
ling stond voor de deur. Belangrijk voor mij in de begeleiding is geweest 
de wederkerigheid in de ontmoeting, zowel tussen het kind en mij als 
tussen mijn vrouwen mij. Deze wederkerigheid heeft geleid tot accepta
tie van het bestaan van ieder van ons en daarmee bij mezelf tot accepta
tie van mijn bestaan als aanstaande vader. De wijsheid 'alleen als je 
jezelf accepteert ben je in staat tot ontmoeten', had ik al voelend ont
dekt. 

De bevalling 
Een week na de laatste begeleiding braken in de vroege ochtend de 
vliezen. We wisten dat binnen 24 uur ons kind geboren moest worden. 
Ontspannen begonnen we aan het avontuur dat voor ons lag. De 
muziek die we uitgezocht hadden speelde op de achtergrond en we 
maakten vaak contact met ons kind en wensten haar succes in haar reis 
naar de wereld. Gedrieën zaten we in een cocon. Veiligheid, zekerheid, 
en een groot vertrouwen in wat er komen ging, brachten een enorme 
rust over ons. De voorbereidingen op de zwangerschap waren door
drenkt van tederheid. Het welkom was tastbaar geweest. Beter uitgerust 
om naar de wereld te komen kon ons kind niet zijn. Ongeveer zes uUr 
nadat de vliezen waren gebroken begonnen de eerste pi jnlijke ontslui
tingsweeën zich aan te dienen. We waren op de slaapkamer die sfeervol 
was ingericht. Doordat ons bed verhoogd was kon ik zelf in balans 
blijvend, letterlijk en figuurlijk een ruggesteun voor mijn vrouw zijn. 
Tijdens de ontsluitingsweeën, die steeds heftiger werden, vormden mijn 
ogen het belangrijkste houvast voor mijn vrouw. De kracht van haar 
blik zal ik nooit vergeten . Naarmate de uren wegtikten en het proces 
zich volgens steeds vastere patronen herhaalde, gebeurde er steeds meer 
in de diepte van ons oogcontact. Een ervaring die ik gedurende die 
momenten van uiterste betrokkenheid had heeft nog lang na de geboor
te in mijn gemoed doorgeleefd; hoe intenser ik in haar blik mee bewoog, 
hoe meer de associaties van ervaringen met het waken aan het sterfbed 
van mijn moeder zich aan mij o"pdrongen. In haar doodstrijd had zij 
steeds lichamelijke pijnen die in heftigheid toe- en afnamen. In haar 
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dering heeft zich uitgesproken voor de aanbevelingen, die Mia van 
Luttervelt in haar brief kenbaar heeft gemaakt (bijlage uitnodiging 
Algemene Ledenvergadering). 

De doelstelling van de Contact Commissie is: Het stimuleren of het 
scheppen van randvoorwaarden ter bevordering van de communicatie 
betreffende de haptonomie met het accent op het inhoudelijke vlak. 
De communicatie is gericht op de volgende doelgroepen: 

1. l.eden 
2. Opleidingen en andere instellingen die in haptonomie geïnteres. 

seerd zijn. 

Middelen. 
De middelen zullen door de commissie zelf worden ontwikkeld en 
aangegeven en zullen kenbaar worden gemaakt op de informatiedag. 
Deze dag wordt georganiseerd rondom de belangenbehartiging en zal 
mede tot stand komen met medewerking van de oude Contact Commis
sie c.q. Commissie Communicatie Belangenbehartiging. Alle leden 
zullen hiervoor een uitnodiging ontvangen van Joost Leonhard, voorzit
ter van de voorbereidingscommissie. 

Duur van de Contact Commissie. 
De afspraak is dat de commissie voor één jaar is aangesteld waarna een 
evaluatie met het bestuur zal volgen (als er een bestuur is natuurlijk). 
Verlenging van de aanstelling van de commissie zal op de komende 
ledenvergadering in 1993 worden besproken en aan de vergadering 
worden voorgelegd. 

Dit is de laatste oproep van deze secretaris voor 
het aanvullen van taken in bestuur en commissies! 

Uw reactie is van belang voor de vereniging. Gaat de zon weer schijnen 
of zal er een onweer volgen op de nu samengepakte wolken. 

Het bestuur heeft voor u samengevat welke taken er voor de bestuurs
functies zijn weggelegd. (zie advertentie!) Het laatste jaar heeft het 
bestuur met 3 personen gedraaid, volgens de statuten moeten het er 5 
zijn. Daarnaast waren er nog vertegenwoordigers van Haptonomisch 
Contact en de Voorbereidingscommissie. Het zijn er nu nog twee, welke 
alle twee dreigen verloren te gaan als er niet gauw nieuw bloed bij komt. 

J. ter Keurs. 
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Beschouwing 
De opleiding, de haptonomische zwangerschapsbegelciding en niet in 
de laatste plaats mijn kind, hebben me leren voelen dat alleen vanuit 
totale aanwezigheid wederkerigheid kan ontstaan en dat deze wederke
righeid het haptonomisch instrumentarium 'zachtheid, affectiviteit en 
bevestiging' losmaakt. Middelen die de kwaliteit van het menselijk 
bestaan voeding geven. Middelen die in elke situatie heilzaam zijn. 

Tijdens het schrijven van de scriptie heb ik het hele proces van zwanger
schap en bevalling opnieuw beleefd. In het zoeken naar woorden om 
mijn gevoelens te verhelderen, heb ik momenten gekend waarin al 
schrijvend deze gevoelens weer voelbaar werden. In die zin heb ik ook 
tijdens het scriptieproces ervaren dat door het voelen voor het denken te 
zetten, een gevoeld weten kan worden ontwikkeld dat een belangrijke 
bron van levenswijsheid kan vormen. 

Het beschrijven van de zwangerschapsperiode is niet alleen nuttig 
geweest om 'te toetsen of begrippen en inzichten uit de haptonomie mij 
in staat stelden mijn werkelijkheid te beschrijven' (doelstelling scriptie 
a·opleiding Doorn), maar ook om de kans te hebben nog meer rijkdom
men uit die periode te kunnen ontdekken. Het schrijven heeft ook 
ordenend gewerkt. Er is structuur gekomen die tijdens de haptonomi
sche zwangerschapsbegeleiding niet zichtbaar was. Vragen als waarom 
deze oefeningen en waarom die interventies die ik tijdens de zwanger· 
schapsbegeleiding had, hebben voor mij een antwoord gekregen. Het 
maakt het voor mij ook makkelijker om anderen uit te leggen wat er met 
mij tijdens de' opleiding en met ons in de zwangerschapsbegeleiding 
gebeurd is. 

Ik heb met de scriptie ook gepoogd aan te tonen hoe louterend partici
patie van de man of partner aan het zwangerschapsproces van de vrouw 
kan zijn voor het gevoelsleven van alle betrokkenen. En dat concepten 
en fenomenen uit de haptonomie daarbij een belangrijke rol spelen. 

De grootste invloed die deze totale leerperiode op mij heeft gehad is dat 
de opleiding, de beleving van de zwangerschap en het prille ouderschap 
mijn gevoelsleven verdiept heeft. Buiten de mogelijkheden die dit mij 
en al mijn contacten biedt, is het vooral de relatie met mijn dochtertje 
Kine die daarmee verrijkt is. 
Zij heeft daar ook het meeste recht op; 'als heel-meester heeft zij daar 
namelijk het grootste aandeel in gehad! 
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advertentie 

Academie voor Haptonomie 
en Kinesionomie 
Jan Ligthartlaan 1 
3941 BG DOORN 
Tel.: 03438 - 15178 

In aansluiting op de opleiding Haptokinesie Alpha kent de 
Academie de Bijscholings en Vaardigheidstrainingen, de zgn. 
BVT -blokken. Deze dienen niet enkel ter verfijning van de 
vaardigheid en inzicht, maar zijn tevens een voorbereiding op de 
vervolgopleidingen. 
Om deel te kunnen nemen aan de BVT -blokken dient men in het 
bezit te zijn van de acte Haptokinesie Alpha. 

De data voor de BVT -blokken in het cursusjaar '92-'93 zijn: 
• BVT 1, Ie deel drieluik: 14/15 december 1992 
• BVT 2, 2e deel drieluik: 17/18 september 1992 
• BVT 3, 3e deel drieluik: 11112 januari 1993 
• BVT 4, belasten: 21122 januari 1993 + 26/27 april 1993 
• BVT 5, belastbaarheid V.d. hulpverlener: 17/18 mei 1993 
• BVT 6, waarnemen: 21/22 december 1992 + 22/23 maart 

1993 
• 
• 

• 
• 

BVT 7, kinesionomie: 1/2 maart 1993 
BVT 8, adem en beweging: 26/27 oktober 1992 + 19/20 april 
1993 
BVT 9, haptonomie zonder behandelbank: 3/4 mei 1993 
BVT 10, inleiding op therapie: 16 oktober 1992 + 29 januari 
1993 + 7 mei 1993 

Uitgebreide informatie kunt u aanvragen bij de Academie voor 
Haptonomie en Kinesionomie te Doorn. 
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VAN DE HAND VAN ... 

Mart Blok land 

"Voel je cr iets voor om in de redactie te gaan zitten." luidde de vraag. 
Wat moet je daar voor voelen, dacht ik? Penningmeester!? Financieel zal 
cr bij zo'n kJein blad niet veel te doen zijn. Maar ik heb niet veel eer 
nodig om rond te komen, dus ... vroeg ik bedenktijd. Onmiddellijk 
besefte ik hoe gevaarlijk dat was ... het aantal wachtenden vlak achter u is 
... Ik kon ze bijna voelen. Bepaalde twijfels schieten gemeen wortel in 
die vruchtbare wachttijd. 

Redacteur? Schrijven om gelezen te worden? Heb ik daar 'de papieren' 
voor? Heb ik iets te vertellen vanuit mijn achtergrond? In de periode 
'76-'80 volgde ik de opleiding fysiotherapie. In 82/83 deed ik in Doorn 
de alfa-opleiding en '91/92 volgde ik bij A.J. van Minnen de opleiding 
tot haptotherapeut. Vanaf 1980 werk in het Psychiatrisch Centrum Bloe
mendaal. Heb je dan iets te vertellen of te schrijven? 

Schrijven! Schrijven over gevoel, met gevoel. Gevoel tastbaar, grijpbaar, 
leesbaar maken, vatten in woorden. Wat bezielt de mens om te worste
len met woorden? Een omweg, terwi jl gevoel zo direct tastbaar is. Een 
verrijking of een veelzeggende poging tot compensatie? 

In mijn werk in de psychiatrische inrichting is het schrijven binnenge
slopen vanuit een gevoel van onmacht. Datgene wat ik met mijn 
handen niet kan zeggen, probeer ik vast te leggen in woorden. Schuldge
voel na een overleefde sprong uit het raam, spijt na 40 pillen en een 
misbruikt leven, angst voor een schaar of mes op tafel na de zoveelste 
automutilatie. Hoe deel je deze ervaringen met mensen, waar vind je 
aansluiting? Waar mijn handen tekort schieten, grijp ik naar woorden, 
waarmee ik dichter bij de ander probeer te komen. Tegelijkertijd geeft 
het schrijven me de gelegenheid mijn gevoelens te verwerken. In de 
loop der jaren heb ik steeds vaker de cliënten laten delen in mijn 
opgeschreven belevingen. Bijvoorbeeld bij evaluaties of moeilijke fasen 
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advertentie 

WETENSCHAPPELIJKE 
BOEKERIJ KETTENIS B.V. 

Geestbrugweg 109 2281 CJ Rijswijk Telefoon: 070-3990655 
Postbus 1166 2280 CD Rijswijk Fax: 070-3900124 

gespecialiseerd in boeken voor opleidingen 
in de gezondheidszorg 

cursusboeken voor 
opleidingen 
steeds voorradig 

verzendingen 
door het hele land 
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wekte vals de verwachting .. dat hij rust bracht 
maar dichtbij ... ontwaakte ik ... en schrok 
keek de dood (op)recht in de ogen 
de dood? .. heeft me in leven gelaten 
en achteraf. .. voel ik me bedrogen! 

En ander keer probeerde ik haar angst voor het leven in woorden te 
benaderen: 

Stel ie voor ... 
ie leeft en leeft maar door 
... uit angst voor de dood .. 
dat is toch pure levensnood! 

De machteloosheid die ik soms voelde bij een cliënte die ondanks haar 
vechtlust en alle hulp werd teruggezogen in een haast onaantastbare 
psychose brachten mij tot de volgende zinnen: 

Dolende gedachten 
... in hooghartige waan 
poogden angst en verdriet te verzachten 
uiteindelijk ... slaagden ze erin ... 
mijn gevoel pijnloos te verkrachten. 

Ze was overgoten met liefde en bescherming in een loodzwaar gelovig 
gezin. Ze kon de verstikkende verzorging van haar lief-tc-volle moeder 
niet aan. Ze moest ontsnappen en sprong uit het raam ... van haar 
bovenkamer. Na een tijdje verruilde ze haar ziekenhuisbed voor de 
veilige 'open' omgeving van ons psychiatri'sch centrum en kreeg een 
eenpersoons isoleercel. Na de gesloten afdeling kwam ze in de thera
peutische gemeenschap, van gevoelens! Daar voerde ze een vaak on
zichtbare en eenzame strijd met haar openslaand raam (op de eerste 
verdieping) dat ze angstvallig vergrendelde en bewaakte met haar 
verstand. Zij gaf mij een van de waardevolste reacties terug op papier, 
een kort berichtje in een groot bijna kinderlijk, ontroerend handschrift: 

MaRt. M'n RAaM StAAT WEeR OPeN 
BEI ME EvEN OP Als JE wIlT. JAcOMInA 

Ik schrok en belde. Toen kreeg ik te horen dat ze de strijd gewonnen had 
en weer met lopen' raam durfde te slapen. Ik genoot van haar overwin
ningsroes. "Zal het goed blijven gaan?" vroeg ze tot slot. 
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Een angstige, zeer gesloten moeder van drie kinderen, bijna gewurgd 
door haar incest verleden, had met grote moeite gekozen voor een 
opname. In een klein jaar liet ze zien hoe zuiver en hoc onbevangen 
haar gevoelens bewaard waren gebleven. Midden in het proces om haar 
gevoel terug te winnen, verliet ze de kliniek. Ze kon haar kinderen die 
haar en elkaar misten niet langer op verschillende opvangadressen 
achter laten. Afscheid ... ik had er altijd al moeite mee. 

Afscheid ... 
Langzaam sluipt het binnen, 
angst, verdriet, pijn, 
betast mijn linnen 
afscheid ... ik weet niet waar ik moet beginnen. 

Soms denk ik nog weleens terug aan het moeilijke begin dat ze in de 
inrichting doormaakte: 

Flarden .. . van een verscheurd bestaan 
een mens, die alles behalve zichzelf liet voorgaan 
kwam met de rug tegen de muur te staan 
en leunde zwaar tegen de dood aan. 

Haar ontroerende afscheidsbrief je hangt nog steeds aan de binnenkant 
van mijn kledingkast je. 

Incest, het kwam vaker op mijn weg dan me lief was. Dat er zoveel 
nachtmerries bestonden had ik niet durven vermoeden . Een jonge 
vrouw van 3S jaar, voor wie 'gen ieten ' een vies woord werd. 

Besmeurde zelfbevrediging 
Angst .. mijn lijf schokt, beeft 
... vind zi jn bevrediging 
... wat heeft het voor zin .. ik mis mezelf erin 
... misschien dat een ander er iets aan heeft? 

Angst is een vaak allesoverheersend gevoel in het leven van een incest
slachtoffer, als er al gevoel is . 

20 

Angst... voor de agressie 
verbloemd ... door de lieve vrede 
trekt zich krampachtig op 
aan de buitenkant van het geluk 
... en haalt het naar beneden. 
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Incest, het betekent v aa k 'leven' op de rand. 

de dood .. . is als de dood 
... voor het gevoel ... van leven 
omdat alleen het leven 
de dood zijn zin ... kan geven. 

Ik heb leren beseffen wat een dagelijkse straf incest is voor de slachtof
fers, met name door de marteling van de talloze voor de hand liggende 
associaties. 

Vaders ha"den 
Twee handen ... wreed aaneengesmeed 

twee handen 

twee handen 

twee handen 

twee handen 

in een complot dat aan me vreet 
... ik volgde er krampachtig één 

terwijl de ander ... heel gemeen 
in een grenzeloze angst verdween 

... trouw ... slechts aan elkaar 
de één verhaalde van tederheid 

... de ander haalde uit ... 
kwetste ... op loek naar bevrediging 

.. . waar hij pijnlijk ruw op stuit. 
de één die verhulde ... waar bleef de ander 
ik bleef mezelf niet meer ... vervreemdde 
... help, ik verander 
mezelf verdween, ik wist nauwelijks waarheen 
... ik voelde me zelfs geen ander 
. .. die onder de dekens verdwenen 
namen brutaalweg ... de benen 
handen ... te ongebonden, 
die feilloos, driftig hun weg zochten 
... en vonden . 
handen ... die schaamteloos schonden! 
en mijn handen? ... verlamd 
... in machteloosheid gebonden! 

Woorden, ze hebben me veel geholpen in mijn werk. Ze hebben me 
geleerd om mijn handen meer te gebruiken ... en thuis te houden. 
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in het behandel proces. Op deze manier ontdekte ik dat het ook voor 
hen belangrijk kon zijn. 
Gevoel, zwart op wit, en soms heel dicht bij hun eenzame belevingswe. 
reld bleek voor hen verrassend waardevol. Gevoel, vastgelegd in waar· 
den die mensen bijvoorbeeld meenamen als ze een moeilijke confronta· 
tie aangingen; woorden die mensen onder hun kussen legden, grijpbaar 
wanneer ze houvast zochten in hun nachtelijke angsten. Ik moest cr aan 
wennen en het benauwde me soms, dat de verwoorde gevoelens voor 
mensen in hun vaak uitzichtloze situaties, zo'n waarde konden hebben. 
Mensen voor wie vertrouwen vaak zo'n verminkt, inhoudsloos begrip 
was geworden dat stond voor een reeks onvergetelijke kwetsingen, 
durfden juist door de zichtbare woorden weer iets van hun wantrouwen 
los te laten. 

Op een keer zei ik tegen een cliënte: "Ik vind dat je veel opener bent 
geworden en je agressie veel duidelijker laat zien." Waarop zei ant· 
woordde "Zou je dat even voor me willen opschrijven ?" 
Zwart op wit, het bewijs dat vertrouwen geeft, vertrouwen moet terugge· 
ven . 

Vertrouwen 
... u legt het ja ... en daarmee houdt het op 
Vertrouwen 
... ik zou het ergens moeten hebben ... zegt u? 
Nou ... ik heb het wel gehad ... ik zoek niet verder! 
... mijn portie mag u houden. 
Vertrouwen 
... je zou erop moeten kunnen bouwen? 
't zal wel ... mij blijft het slechts benauwen 
... als u het heeft, mag u het van me houden 
Vertrouwen 
Ik voel me nu net rede/ijk en dat wil ik graag zo houden 
... ik voel me net te goed ... voor vertrouwen! 

Vaak kwam ik voor de taak te staan om vanuit een groot wantrouwen 
van de cliënt contact op te bouwen. De geschreven woorden hielpen mij 
daar vaak bij. Hier heb ik er een beschreven. 

Een jonge, maar pijnlijk volwassen vrouw zet haar depressie onvermin· 
derd, bijna verbitterd voort na een mislukte zelfmoordpoging: 

Suïcide 
De dood ... naderde langzaam en zacht 
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advertentie 

Instituut voor Haptonomische 
Communicatie (IRC) 
Jan Ligthartlaan I 
3941 BG DOORN 
Tel.: 03438 - 15178 

Het Instituut voor Haptonomische Communicatie (I He) heeft tot 
doel een werkveld te bieden, waar in nauwe samenwerking met de 
Academie VOOr Haptonomie en Kinesionomie, de mogelijkheden 
en toepassingen van de haptonomie worden ontwikkeld en 
bevorderd. 
Teneinde dit doel te kunnen verwezenlijken organiseert het IHC 
workshops, kone cursussen en trainingen waarin de toepassing 
van de haptonomische uitgangspunten belicht en beoefend wordt 
ten aanzien van specifieke onderwerpen en doelgroepen . 

In het cursus seizoen '92-'93 worden o.a. de volgende workshops 
georganiseerd: 
• 3-daagse workshop HAPTONOMIE EN FYSIOTHERAPIE 
* 2- daagse workshop STEM 
• 2-daagse workshop DANS + HAPTONOMIE 
• 2-daagse workshop HAPTONOMIE BINNEN DE 

ZWAKZINNIGENZORG 
3-daagse workshop CLOWNS 

Voor deze workshops is een vohooide A1pha-opleiding vereist. 

Daarnaast staan op het programma: 
een themadag RUIMTE EN NABIJHEID (t.b.v. groepsleiding 
werkzaam in de zwakzinnigenzorg) 

• 3-daagse introductiecursus "WAT IS HAPTONOMIE" 
• een PARTNERDAG (I.b.v . partners van cursisten) 
• een aantal workshops rond het thema SPORT 
Voor deze activitqiten is geen specifieke vooropleiding vereist. 

Uitgebreide infonnatie + een inschrijffonnulier kunt u aanvragen 
bij het IHC te Doom. 
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Mededelingen 

Het laatste schrijven van de waarnemend secretaris. 
De meeste leden van de vereniging hebben de laatste vergadering van 
11 -6-1992 niet bezocht. Slechts een IS-tal mensen heeft de moeite 
genomen zich met het wel en wee van de vereniging te bemoeien. Het is 
kennelijk makkelijker te consumeren dan te produceren. 

In de laatste bestuursvergadering heb ik mijn taak als waarnemend 
secretaris terzijde gelegd met ingang van september. Ook de Commissie 
Communicatie Belangenbehartiging heeft haar taak beëindigd. De 
respons op de enquête was te weinig om binnen de vereniging een tak 
belangenbehartiging te beginnen. De Commissie is van plan zelf een 
nieuwe vereniging op te zetten, die specifiek voor haptotherapeuten de 
belangen gaat behartigen en zi j gaat trachten het beroep inhoudelijk te 
promoten. 

In november is met de Voorbereidingscommissie Conferentie-avonden 
overlegd dat de samenwerking tussen de ex-commissie en de Nederland
se Vereniging voor Haptonomie blijft bestaan en er een informatie
avond aan te koppelen die op deze materie ingaat. 20 Augustus is de 
laatste vergadering van het oude bestuur en dan zullen er lege plaatsen 
vallen die tot op heden niet konden worden opgevuld. Voorzitter en 
penningmeester willen worden afgelost. De Statuten voorzien niet in 
een vereniging zonder bestuur. De mogelijkheid blijft nog open om 
mensen aa n te trekken die wel bestuurservaring hebben maar niets van 
haptonomie weten. Regelmatig willen gepensioneerden met bestuurser· 
varing nog taken vervullen tegen presentiegeld en reiskostenvergoeding. 
Met dit alternatief houdt het bestuur zich nu bezig. 

Door het aanvaarden van het redactiestatuut is het mogelijk dat het 
verenigingsblad blijft bestaan. Hetzelfde zou kunnen gebeuren met de 
Voorbereidingscommissie conferentie·avonden en lezingen. Hoe zouden 
de leden hierop reageren? Zouden ze wel reageren? 

Op 11 juni 1992 is er een Contactcommissie geïnstalleerd nadat de 
vorige commissie zich ter vergadering heeft opge1"teven. Deze Comm issie 
bestaat uit: Hans Weijs en Marli de Jonge-Undenboom. De leden verga-
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adembeweging ving zi j 'sluitings'weeën op waarbij zij naar haar buik 
greep . Mijn vrouw ademde met de handen op haar buik tijdens de 
'ontsluitingsweeën' de pijn weg. Sluitingswecën en ontsluitingsweeën. 
De oerkrachten van leven en dood golfden bij mij naar binnen. Ik 
voelde verdriet aanzwellen. De emoties van haar dood vermengden zich 
met de cmoties van de aanstaande geboorte . Een tijdje bewoog ik mee 
op de weeën van mijn vrouw wicr handen ik voortdurend vasthield. 
Het samen openen, het samen sluiten , verliep in perfecte harmonie. 
Gewiegd door moeder natuur droegen we elkaar een nieuwe levensfase 
in. 

Laat in de avond namen de ontsluitingsweeën af. De persweeën bleven 
echter uit. De band die we met de verloskundige hadden opgebouwd, 
was zo hecht dat haar coaching mijn vrouw in staat stelde haar eigen 
krachten te verzamelen. Omdat de persweeën uitbleven moest zi j op 
eigen kracht persen. Daarbij bleef ze gevoel houden voor de mogelijkhe
den van ons kind dat het laatste traject, het geboortekanaal, moest af te 
leggen. Ondertussen zat zij op de baarkruk en ik achter haar op een 
stoel. Haar armen rustten op mijn benen en onze vingers lagen in elkaar 
gevouwen. Haar blote rug rustte tegen de huid van mijn borst. De tijden 
waarop zij even uit de hurkhouding los wilde komen, kwam ze op mijn 
schoot zitten zoals we dat in de begeleiding geoefend hadden. Kaarslicht 
en zachte muziek maakten de sfeer in de kamer sereen. Op advies van de 
verloskundige ging mijn vrouw op bed liggen . Ik ging bij haar midden 
zitten om het contact met haar en ons kind vast te houden. Mijn arm 
omvatte haar been en mijn hand hield haar hand vast. We vormden een 
cirkel. Tijdens het persen was ze in staat om de kracht vast te houden en 
toch rustig door te ademen. Na een drietal staaltjes van deze baringskun
sten, gleed ons dochtertje uit de geboortegang de wereld in. De ontmoe
ting die toen volgde raakte mij tot in het diepst van mi jn wezen. Huilen , 
lachen, trillen, transpireren, alles stond open. Zes handen tastten, 
voelden, zochten, vonden verbondenheid. Het meisje dat op de buik 
van mijn vrouw lag was geen onbekende voor ons. Haar voetjes, haar 
knietjes, ellebogen, handjes, de vorm van haar hoofdj e, haar bewegin
gen, alles voelde bekend. 

We hebben haar Kine -beweging- genoemd om voor alt ijd deze gevoe
lens vast te houden. 
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Voorzitter: 

DRINGENDE OPROEP 

De Nederlandse Vereniging voor Haptonomie 
zoekt dringend nieuwe bestuursleden . 

'Iàakomschrijving bestuursleden. 

• beleidsvoorbereiding plus voortgangscontrole' representatieve 
functie· maakt de agenda met de secretaris· leidt de vergaderingen 
en bijeenkomsten. 

Secretaris: 
• maakt notulen en de agenda's van de vergaderingen. maakt een 
uittreksel van de bestuursvergadering om in H.C. te publiceren· 
beantwoordt de correspondentie aan de vereniging intern en extern 

I>enningmccster: 
• beheert de bankrekening van de N.V.H . • zorgt voor de betaling van 
de rekeningen en presentiegelden van bestuurs- en commissieleden· 
beheert inkomsten en uitgaven 

Eerste commissaris: 
• heeft de functie als tweede secretaris· bezoekt bestuursvergade
ringen. fungeert als intcrne P.R. en schrijft in H.C .• externe P.R. 
bijvoorbeeld het contact onderhouden met opleidingen en is tevens 
lid van de Contact Commissie 

TWeede commissaris: 
• is tevens vice-voorzitter. vervangt de voorzitter bij ontstentenis· 
neemt, in overleg, de taken waar van de voorzitter· is verantwoor
delijk voor de beleidsu itvoering' onderhoudt contact met de Redac
tiecommissie en de Voorbereidingscomm issie Conferentie-avonden 

Algemeen taken: 
• Het bestuur moet zich gaan profileren en communiceren met de 
leden door stukken te schrijven In H.C .• Er moet een andere samen
stelling en taakverdeling komen binnen het bestuur .• Wat de P.R 
bet reft hebben we tot op heden slechts op lopende zaken gereageerd. 
Hier moet verande ring in komen (zie rubriek Mededelingen) .• Het 
installeren van de Contact Commissie .• Ordening en registratie van 
de leden. 
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ontroerd. In de vakantie hadden we namen bedacht. We wisten niet 
welk geslacht het had dus minimaal twee namen moesten er komen. 8ij 
de namen die we gekozen hadden ontdekten we dat ze bij ons kind, 
zoals we het tot nu toe hadden leren kennen, pasten. Bij het gebruik van 
de namen schoten beelden die we van haar hadden door ons hoofd. Zij 
was al zo tastbaar voor ons dat bij het uitspreken van de namen ze zelf 
zichtbaar werd. De fase waarin diegene die ons leven ging veranderen 
centraal stond, was begonnen. 

De bekendheid met ons kind groeide naar een dagelijks patroon van 
spelen, aanraken en geraakt worden. Het vertrouwen dat we in staat 
zouden zijn haar in haar leven te begeleiden werd almaar groter. 

De zwangerschapsbegeleiding richtte zich nu meer op de aanstaande 
bevalling; welke bevallingshouding paste ons het beste, hoe kon de 
baringspijn tegemoet getreden worden, wat was prettig voor mijn vrouw 
als zij door mij aangeraakt werd? We experimenteerden met allerlei 
bevallingshoudingen en probeerden te ontdekken in welke houding we 
ons allebei samen maar ook vrij voelden en onze intimiteit ruimte liet 
voor een derde. Opvallend was dat slechts en kele houdingen tederheid 
in zich hadden. Ik voelde me dan ontroerd. Bij sommige houdingen 
voelde ik me weggedrukt. Toch was het mezelf toegeven welke houding 
mij paste niet makkelijk. Gericht als ik was op mijn vrouw als belangrijk
ste bij de bevalling had ik de neiging mezelf minder te profileren. Ik 
moest knokken om het gevoel vast te houden dat we het met ons drieën 
moesten gaan doen. 
Onze begeleider signaleerde mijn aarzelende houding o.a. bij een 
oefening waarin ik mijn vrouw in haar basis moest zetten. Het contact 
maken met een hand op de onderbuik en een hand op de onderrug 
verliep goed. Mijn vrouw maakte zich onderdeel van de aanrakingscirkel 
en corrigeerde haar op-de-voorvoeten-rustende-houding in de richting 
van het midden. In het zoeken naar de juiste balans voelde ik druk tegen 
mijn hand op haar rug. Ik reageerde met tegendruk omdat ik bang was 
dat zij zou vallen. Ik verliet daarmee het contact. Het gevolg was dat 
mijn vrouw achterover viel. In een reflex probeerde ik haar op te van
gen, wat natuurlijk niet lukte door haar gewicht en de zwaartekracht. De 
angst dat zij zich zou kunnen bezeren ontnam mij het besef dat zij twee 
voeten had die ln staat zouden moeten zijn haar disbalans te herstellen. 
Ik voelde me schuldig dat ze gevallen was. Geconfronteerd hiermee 
bemer~te ik dat ik zo met mezelf bezig was geweest om het goed .te 
doen, dat ik de vermogens die zij had om in balans te blijven niet 
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• De lezing van Cor Koolhaas en Erik Zwiers, die een eigen opleidingsin
stituut hebben (Haptein), zal gaan over hun visie op haptonomie en 
toepassingen van haptonomische beginselen binnen het beroep van 
hulpverlener. Zij hopen daarbij samen met de aanwezigen in gesprek 
te gaan over elkaars visie en vertrekpunten, uitgaande van een naast 
elkaar mogen bestaan van visies en behoeften aan uitwisseling van die 
verschillende gezichtspunten. U kunt een aantal meningen hIerom
trent terugvinden in Haptonomisch Contact van juni 1992 (m.2). 
De lezing staat open voor introducés; kosten [25,- per introducé. 

De lezingen van 28 januari en 22 april zullen weer gehouden worden in 
restaurant Hoog Brabant te Utrecht. De rest van ons programma voor 
1993 is nog in ontwikkeling. U kunt alvast de volgende data noteren : 
23 september lezing Hoog Brabant te Utrecht 
6 november workshop, waarschijnlijk in de Academie te Doorn. 

Initiatieven en ideeën ten aanzien van mogelijke onderwerpen voor deze 
dagen zi jn uiteraard zeer welkom! 

Namens de voorbereidingscommissie, 
joost Leonhard 

Van de Contact Commissie 
Tijdens de algemene ledenvergadering van 11 juni 1992 werd een voor
stel aa ngenomen Din een nieuwe commissie in te stellen die als taakstel
ling krijgt het in Artikel 2.3.c van de statuten van de Nederlandse Ver
eniging voor Haptonomie genoemde punt: het onderhouden van contact 
met de instellingen die van belang zijn voor het bevorderen van de kennis van 
eTl de bekendheid met de haptonomie. 

Onze taakomschrijving is als volgt: 
Stimuleren en randvoorwaarden scheppen ter bevordering van de com
municatie op het gebied van de haptonomie op inhoudelijk niveau. 

De doelgroep is: leden, opleidingen, instellingen en geïnteresseerden. 
Wij heten de Contact Commissie en bestaan momenteel uit twee leden: 
Marli de jonge-Lindeboom en Hans Weys. 

Wat ging hieraan vooraf? 
In januari 1991 wordt in Haptonomisch Contact een artikel gepubli
ceerd van Mia van Luttervelt over 'Belangenbehartiging en beroepsbe
langen hartiging.' Als vervolg hierop wordt op de algemene ledenverga
dering van 14 maart 1991 een Ctlmmissie Communicatie Belangenbe
hartiging ingesteld met als opdracht: inventarisatie bij de leden en het 
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makkelijk te accepteren was dat we verschillende ervaringen hadden, 
ger icht als we waren op gemeenschappelijke ervaringen, op de gezamen
lijkheid als middel om ons veilig te voelen in een onzekere periode. Het 
accepteren van deze verschillen gaf ons echter meer ruimte om zelf 
ontdekkingen te doen en daarmee de kwaliteit van onze relatie te 
vergroten. Want juist door de verschillen in ontdekkingen die we deden, 
hadden we veel met elkaar uit te wisselen en veel bi j elkaar te ontdek
ken. 

Ook dit aspect was belangrijk in het wordend-ouderschap. Het elkaar als 
individu accepteren was en is een belangrijke voorwaarde voor het 
ontwikkelen van een goede relatie met ons klnd. Het herkennen en 
erkennen van de natuurlijke gevoelens die we allebei koesterden naar 
ons eigen kind, kon ànze relatie en daarmee de relatie met ons kind 
alleen maar verdiepen. 

De zwangerschapshaptonomie bracht nog meer onbewuste nelgmgen 
aan het licht. De vanzelfsprekendheid van de ontmoeting met het kind, 
werd bij tijden ook even doorbroken. Ons kind was soms even niet 
thuis. Hoewel ik helemaal klaar was om in het contact met mijn vrouw 
en het kind te stappen, bleef een reactie toch uit. Op die momenten 
begon ik in eerste instantie aan mezelf te twijfelen: doe ik het wel goed? 
Nog geconcentreerder vervolgde ik, eveneens zonder resultaat. Gevoe
lens van teleurstelling en soms ook angst beheersten mij. Later leerde ik 
dat de ontmoetingsbereidheid van twee kanten moest komen en dat ons 
kind niet altijd zin had in de ontmoeting als ik er klaar voor was. De 
autonomie van dit kind frappeerde me. Een autonomie die twee vrijhe
den kende: enerzijds de vrijheid om het contact zelf te stoppen - wat ik 
zelf niet deed omdat verlatingsangsten mij parten speelden (die ik 
natuurlijk in eerste in stantie op het kind projecteerde) - anderzijds de 
vrijheid om het contact helemaal niet aan te gaan om welke reden dan 
ook. Fenomenen die na de geboorte alleen nog maar helderder werden. 

Hoe gefixeerd wij konden zijn op de ontmoeting illustreert het volgende 
incident: Het was Koninginnedag. Mijn vrouw was 4lh maand zwanger. 
We wandelden over de vrijmarkt en haalden herinneringen op aan een 
jaar geleden. Toen was Koninginnedag één grote confrontatie met 
emoties van de miskraam die in die maand had plaatsgevonden. We 
zagen toen in alle kraampjes baby kleertjes liggen en volgens mijn 
vrouw. waren alle vrouwen zwanger. We maakten toen snel rechtsopl
keert en bleven de hele dag thuis dicht bij elkaar. Ondanks het feit dat 
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Ingezonden brieven 

Met elkaar op weg naar 
haptosynthese 
Een reactie op 'Haptonomie in Ne
derland' 

"Handen ineen in plaats van 
gebald tegenover elkaar, dat vind 
ik een leuke oproep van de kan
sel," aldus van Minnen in het 
vorige nummer van Haptono
misch Contact. Word ik nou blij 
door die opmerking, raak ik ge
irriteerd of haal ik mijn schouders 
erover op? 
Vlak nadat ik me had aangemeld 
bij de Academie voor Haptono
mie en Kinesionomie teneinde 
een alfa-cursus te gaan volgen, 
dat wa~ in 1989, speelde iemand 
mij een artikel toe uit het NRC
Handelsblad getiteld: 'De pijn 
van het ontgrensde zijn.' Hij had 
de reeds door mij gevolgde oplei
dingen - sociale academie en een 
vierjarige training tot Psycho
synthesecounselor - immer afge
daan met 'scholing in baarlijke 
nonsens' en, gewapend met dit 
kranteknipsel was hij er helemaal 
van overtuigd dat ik steeds verder 
afgleed op een naar beunhazerij 
riekende, heilloze weg. 

/lEen reportage uit de broeierige 
wereld van de haptotherapeu
ten," meldde het artikel, hiermee 
de inmiddels ontstane verwijde
ring tussen Veldman en anderen 
uitvoerig beschrijvend. Dat Van 
Minnen enkele jaren na de breuk 
met Veldman Sr. al weer een 
eigen opleiding startte, paste 
geheel in het allesbehalve roOS
kleurig beeld dat het NRC-Han
de l sb lad in alle toonaarden 
schetste. 
Ik liet me er niet door ontmoedi
gen en begaf me enkele maanden 
later vol enthousiasme richting 
Doorn. Niet alleen omdat ik er 
gewoon het type niet naar ben 
om snel de moed te laten zakken. 
Nee, ook omdat al die roerige 
ontwikkelingen er zo sprekend 
van getuigen hoe de geschiedenis 
zich blijft herhalen. 
Zowel ervaringen binnen mijn 
eigen stamgezin, als de levensver
halen van cliënten en vrienden 
maken, niet zelden zeer schrij
nend, duidelijk hoe moeilijk het 
voor ouders kan zijn als een klnd 
een eigen eigenheid gestalte geeft. 
Breuken, soms voor altijd onher
stelbaar zijn al dikwijls het ge
volg. 
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bres geslagen in ons vertrouwen dat het wel goed zat. We kozen ervoor 
om via een echografie de zekerheid te krijgen dat het echt goed zat. Na 
de eerste verloskundige consulten kwamen we weer terug bij ons eigen 
gevoel dat zei: 'wat goed voelt is echt'. De verloskundige stond achter 
ons besluit om ons door een haptotherapeut te laten begeleiden. 

In deze periode konden we oogsten wat we in de verwerking van de 
miskraam gezaaid hadden. We voelden ons sterk om de veranderingen 
die er aan kwamen aan te kunnen. Activiteiten die we ondernamen 
bestonden voornamelijk in het klussen aan ons huis en in het vooruit
werken op en vrijhouden van werkverplichtingen ten tijde van bevalling 
en kraamperiode. Naast het scheppen van organisatorische voorwaarden 
voor de komst van ons kind, waren we ook bezig met verwachtingen 
over onze eigen rol als vader, als moeder, als ouders. AI deze op de 
toekomstgerichte activiteiten deden ons soms het hier-en-nu vergeten. 
Wat hier-en-nu speelde was het afscheid nemen en afsluiten van een 
levensperiode. Loslaten cn afscheid nemen van bestaande patronen 
waarin we, ook naar elkaar (en vaak onbewust) veiligheid hadden 
ondergebracht. Gevoelens die hierbij losgemaakt werden, dreigden door 
onze drukke werkzaamheden ondergesneeuwd te worden. Gevoelens die 
ontdooid moesten worden wilden we ruimte kunnen maken voor het 
kind dat tussen ons aan het groeien was. Het feit dat ons leven ging 
veranderen, deed ons in eerste instantie op de buitenwereld richten, 
waarbij we de binnenwereld even veronachtzaamden. 
De zwangerschapshaptonomie begon dan ook op het juiste moment! 

De tweede fase 
Tijdens onze eerste afspraak werden we door Peter, onze begeleider, 
bewust gemaakt van het feit dat we nu al met ons drieën waren. Het 
kind zat al tussen, naast, voor ons. Tijdens deze eerste sessie stond het 
'welkom heten' centraal. Toen ik op de behandeltafel met mijn handen 
op de buik het kind welkom heette voelde ik beweging. Het kind beant· 
woordde mijn aanraking. De respons die het kind op mijn aanraking gaf 
tintelde door tot in de uiteinden van mijn lichaam. De nabijheid was 
tastbaar, was echt, was helder. Ik voelde mezelf zacht en sterk tegelijk 
worden. Doordat ik met ons kind voelend contact kon maken, had ik 
niet alleen h_aar welkom geheten en bevestigd in 9.lI..ar bestaan maar had 
ik ook mezelf bevestigd in mijn eigen tederheid en zachtheid. Deze 
kwaliteiten waren en zi jn wezenlijk voor wwel mijn ontwikkeling als 
'vader als voor mijn ontwikkeling als therapeut. En ons kind Iiè! dit mij 
weten. Het kind als heel·meester was haar werk begonnen. Thuis hebben 
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haptonomische nadering en het 
daaruit voortvl oeiende aanbod 
van mogelijkheden tot zelforde· 
ning en zelfverwezenlijking, dat 
voert naar de ontgrensde zijnswij-
ze./I 

Associaties die ik onmiddellijk 
krijg bij het woord 'ontgrensd' 
zijn: grenzeloos, ontspoord, ont· 
aard, ontworteld. Ik herinner me 
een confrontatie met een vrouw 
zeker twintig jaar ouder dan ik 
en, naar ze me vertelde, nog op
geleid door Veldman Sr. Ze sprak 
mij aldoor aan met 'kind: iets 
waar Ik in het geheel geen prijs 
op stelde. Toen ik haar dat zei, 
gaf ze mij te verstaan dat ze iede
re jongere vrouw 'kind' noemde. 
Vervolgens stelde ze dat ik moest 
accepteren hoe zij mij benaderde, 
zich daarbij beroepend op het 
gegeven dat haar leermeester 
immer had benadrukt dat de 
haptonomie voor alles ruimte 
liet. Dat is wel een interpretatie 
die naar mijn mening in een 
ontgrensde richting wijst. Een 
richting waarin zij degenen is die 
begrensde en waarin ik degene 
heb te zijn die ontgrensd word. 
Een richting waarin ik constant 
ruimte moet maken, dus opzij 
moet, mezelf niet mag inbrengen 
maar heb weg te ci jferen. Derhal· 
ve een richting, waarin ik het 
wonder niet leven mag waarheen 
ik wijs. Haptonomie heeft naar 
mijn bevinding alles te maken 
met grenzen, met het elka~r ont· 
moeten op de grens en een van 

daaruit laten geworden. Dat is 
een ware sprong in het onbeken
de, waardoor grenzen kunnen 
worden verlegd en bovendien 
overstegen; ze kunnen zelfs ver
vloeien, maar dat' toch iets heel 
anders dan ...!ltgrensd zijn. 
De kracht van de haptonomie 
bevindt zich voor mij onder meer 
hierin dat de mens tot een kelk 
verwordt van diens eigen spiritua
liteit. Op het geestelijk niveau 
kan ik aan alle grenzen voorbij: 
ware wijsheid is immers aan de 
geest gegeven. Maar ik existeer 
niet alleen op dat niveau want Ik 
ben een mens, geest, lichaam, 
denken, voelen . Ligt er ook nog 
het feit dat spiritualiteit een ka· 
naai nodig heeft om door te stro
men, gelijk de met hun takken 
naar de hemel reikende bomen er 
het hoogste belang bij hebben 
om met hun .wortels stevig in de 
grond te staan. Reikt een boom te 
hard naar de hemel, dan wordt 
het een zwever, een raket zelfs. 
Voor mij heeft haptonomie on
voorstelbaar veel te bieden wat 
betreft het verwortelen van jezelf, 
zodat je vanuit je eigen basis 
zowel present als transparant 
kunt zijn. In die hoedanigheid 
ben je niet ontgrensd, maar~ist 
tQt:îliJëVrngertoppen aanwezig. 
En kan Je ooIt werkClTfk voelen, 
voelen waar de ander begint. 
Voelen waar de ander verschilt, 
zonder daarbij gehinderd te wor· 
den door de kinderlijke angst de 
liefde te verspelen zodra verschil· 
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In de scriptie ben ik uiteraard uitgebreider van stof geweest dan in dit 
artikel. In dit artikel wil ik me beperken tot een samenvatting van de 
hoofdlijnen uit de scriptie. 

Zwangerschapshaptonomie; vier handen op één 
buik 
Als ik op de hele zwangerschap terug kijk dan zijn daarin in mijn bele
ving drie fa sen te onderscheiden: 

• een eerste fase waarin het feit dat ons leven ging veranderen centraal 
stond. 

• een tweede fase waarin datgene dat ons leven ging veranderen cen
traal stond: namelijk een kind. 

• een derde fase waarin diegene die ons leven ging veranderen centraal 
stond: namelijk ons kind . 

De haptonomische begeleiding heeft met name in de tweede en derde 
fase een grote invloed gehad. Ik zou die invloed als volgt willen om
schrijven : door de begeleiding heeft ons kind al voor ~ geboorte voor 
ons vorm en identiteit gekregen . We hadclërt haar al ontmoet voordat zij 
geboren werd. Op basis van wederzijdse her- en erkenning was affectieve 
bevestiging vanzelfsprekend geworden. 

Psychologisch ouderschap 
Als midden-dertigers zijn mijn vrouwen ik lang bewust kinderloos 
gebleven. Onze manier van leven bood geen ruimte voor een kind. We 
waren allebei enorm actief in ons beroepsleven en investeerden in onze 
eigen ontwikkeling. Opgegroeid met het gedachtengoed van de jaren 
zestig, waarin individuele autonomie voorop stond, hebben we angstval
lig een te sterke binding aan elkaar proberen te vermijden. Kinderen 
pasten (nog) niet in dit wereldbeeld. Ook de maatschappelijke situatie -
ongelijke arbeidsverdeling tussen mannen en vrouwen, milieuvervui
ling, kernwapens - weerhielden ons om over een nageslacht na te 
denken. Voor mij kwam hierin verandering een jaar nadat mijn moeder 
was overleden. Aangezien mijn vader al vrij vroeg overleden was, was ik 
nu ouderloos. In haar nagedachtenis werd gesproken over het voortle
ven in haar gedachtenis. De waarden uit haar leven hebben onder 
andere immers mijn gevoelsontwikkeling bepaald. Ook al heb ik sommi
ge van haar waarden los gelaten, toch zijn ze voo, mij ordenend geweest 
gedurende mijn levensloop. In het verwerkingsproces dat hierop volgde, 
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gezegd wat cr gezegd moet wor· 
den, niet superieur, niet veroor
delend, maar met gevoel voor 
elkaar. 
"Liefde houdt in dat je ook een 
waarachtig tegenstander durft te 
zi jn," luidde een van de gezegden 
van Van Rossum, directeur do
cent aan het instituut voor Psy
chosynthese. 
Voor mij ben je als tegenstander 
niet waarachtig meer zodra je vast 
blijft houden aan dichtgegooide 
deuren. Als je daarin verzandt, is 
cr in feite geen uitzicht meer op 
morgen. Dan ben je ontgrensd 
wegens starre begrensdheid. Daar
mee ben ik terug bij de eerder 
door mij aangehaalde uitspraak 
van Mevrouw Pollman: " Ruzie 
moet je leren maken. " 
"Huizinga voelt er wel voor om 
een uit verschillende blokken 
bestaande opleiding te maken, 
waarbij iedere docent zijn eigen 
belangrijke aspect aanbi ed t," 
vermeldt het vorige nummer van 
Haptonomisch Contact. 
Denkend aan de bestaande ver
deeldheid in de wereld van de 
haptotherapeuten, gaat mijn 
gedachten naar het uitgangspunt 
van Roberto Assagioli (de grond
legger van de psychosynthese): 
"Freud schreef in een van zijn 
brieven dat hij uitsluitend geïnte
resseerd was in de kelder van het 
menselijk bewustzijn . Psychosyn
these is geïnteresseerd in het hele 
gebouw. Zij .probeert een lift te 
bouwen die een individu toegang 

geeft tot elk niveau van zijn per· 
soonlijkheid. Ook tot het dakter
ras, vanwaar we naar de sterren 
kunnen kijken en in de ZOn kun
nen staan." Daarmee sloeg hij als 
het ware een brug tussen de di
verse aspecten die door mensen 
als Freud, Jung en Perls in de 
psychologie werden belicht: res
pectvol gaf hij een plek aan ieders 
specifieke deskundigheid, these 
en an tithese bleven bestaan en 
werden gelijktijdig overstegen 
door synthese. Misschien is het 
een idee om te spreken van 'hap
tosynthese ' als we besluiten tot 
een handen ineen teneinde ons 
weer tot een enkele opleiding te 
bepalen (die wellicht op verschil
lende plaatsen in Nederland ge
volgd kan worden) . 
Terug naar mijn vraagstelling aan 
het begin van dit artikel. Als ik de 
heersende meningen binnen de 
thans bestaande opleidingen tot 
me door laat dringen, bemerk ik 
tot mijn grote vreugde dat bij het 
leeuwedeet' der sprekers een trouw 
aan eigen wezen, die het inmid
dels mogelijk maakt om 'in ver
trouwdheid te kunnen gaan en te 
kunnen terugkomen.' Toch voel 
Ik ook enige reserve. Het artikel 
'Haptonomie in Nederland, een 
onderzoek naar verschillende 
opleidingsmogelijkheden: legde 
namelijk precies de vinger op de 
zere plek met de slotvraag: "Wat 
houdt ons tegen?" Zeg ik te veel 
als ik stel dat we met z'n allen 
nog iets te leren hebben op het 
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verhalen voor verschillende soorten bladen. Zijn commentaar is vaak 
gericht op leesbaarheid en stijl. Ook kan hij heldere adviezen daarover 
geven. Hoewel hij geen opleiding haptonomie heeft gevolgd, kent hij de 
haptonomie wel en is er door geboeid. Daarom kan hij 'van buiten af' 
reageren op dat wat er geschreven wordt. 
De redactie is blij met de steun van deze mensen, al is het niet altijd 
eenvoudig om hun beeld van wat het tijdschrift zou kunnen zijn te 
rijmen met wat wij als redactie kunnen verwezenlijken. Ook kijkt de 
redactie nog steeds uit naar uw adviezen, kritlek en ingezonden brieven 
opdat een haptonomisch contact mogelijk wordt. 

lngrid Ram 

Afscheid 
Om persoonlijke redenen hebben zowel Rens Henquet als Hans ter Keurs 
te kennen gegeven hun functi e binnen het bestuur van de vereniging 
neer te leggen. In de laatste bestuursvergadering is met een passend 
geschenk afscheid van hen genomen. De gaten in de vereniging worden 
zichtbaar. 
Beiden hoorden tot de weinigen, die bereid zijn zich belangeloos in te 
zetten voor het wel en wee) van de haptonomie in Nederland. ZÓ bereid 
zelfs, dat ze na hun gewone ambtsperiode in het bestuur nog als voorzit
ter en secretaris ad interim hun werk voortzetten. Beiden gaven veel tijd 
en energie aan het vaak onzichtbare en daardoor ondankbare werk in 
het bestuur. Gemakshalve namen wij aan dat dat zo kon voortduren. Nu 
beiden hebben duidelijk gemaakt, dat het zo niet werkt en er een eind 
komt aa n activiteiten, als het leven andere prioriteiten stelt, moeten wij 
ons realiseren dat een vereniging niet alleen vóór allen maar ook vàn 
allen is. 
Het is passend grote dank te brengen voor het werk door hen verricht. 
Zi j stonden aan het roer en hielden het logboek bij in de stormen en de 
windstilten, die het verenigingsschip onderging. De matrozen trachten 
nu het schip op koers te houden. de behoefte aan een nieuwe kapitein 
en een nieuwe stuurman moge duidelijk zi jn. Rens en Hans, we wensen 
jullie een goede vaart op jullie privé scheepjes. 

Ton bergman 
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Wel werd ons geen boete opge
legd. Zo bezien heeft de inspec
teur gelijk en dus heffen wij per 1 
januari 1992 18,5% BTW. 
Naar ons gevoel was met name 
het heffen van omzetbelasting 
met terugwerkende kracht zeer 
onrechtvaardig. Net zoals zovelen 
hebben wij bij het starten van 
onze activiteiten van o.a. de Ka
mer van Koophandel te horen 
gekregen dat het niet nodig is om 
omzetbelasting te heffen. Ook 
onze fiscale en juridische advi
seurs waren volkomen verrast. 
Wij hebben bezwaar gemaakt 
tegen de navordering omdat wij 
vinden dat de belastingdienst ons 
al eerder had moeten wi jzen op 
het feit dat wij BTW plichtig zi jn. 
Wi i hebben er nooi t een geheim 
van gemaakt dat wc haptono
misch werken en geen fysiothera
pie doen. Dit is een juridisch 
gevecht waarbij de argumentatie 
gebaseerd is op artikel 16 van de 
AWR en de beginselen van be
hoorlijk bestuur. Er is een kans 
dat we ook een argumentatie op 
kunnen bouwen rond een ander 
juridisch punt, namelijk rechts
ongelijkheid. 
Een belangrijk argument zou zijn 
als we kunnen aantonen dat de 
belastingdienst een nieuw beleid 
is gaan voeren, dat wil zeggen dat 
tot nog toe haptonomen met rust 
zi jn gelaten. In ons bezwaar
schrift voeren wij aan dat de visie 
van de belastinginspectie volgens 
ons niet algemeen gangbaar is. 

Voor zover ons bekend heffen 
collegae fysiotherapeuten die in 
een praktijk voor haptonomie of 
fy siotherapie, haptonomische 
handelingen verstrekken géén 
BTW. Dit laatste willen we -
mocht het tot een rechtszaak ko
men - onderbouwen met bewij
zen. Onze vragen zijn de volgen
de: 
1) Is er iemand die in een soort

gelijke situatie wel BTW af
draagt? 

2) Heeft iemand een boekencon
trole gehad waaruit de conclu
sie is getrokken dat er wel of 
juist geen BTW afgedragen 
moet worden.? 

3) Heeft iemand boekencontrole 
gehad waaruit deze conclusie 
niet is getrokken; waar de 
haptonomische diensten dus 
niet als iets anders worden 
gezien, dan als fysiotherapie? 

4) Is e r iemand die met de belas
tinginspecteur afspraken heeft 
gemaakt over navorderingen 
omzetbelasting? 

S) Is er iemand die andere juridi
sche kennis heeft over dit 
onderwerp die met ons ge
deeld kan worden? 

We hebben over deze zaak met 
een aantal collega's gesproken. 
Onze ervaring is dat niemand dit 
verwacht had. Sommige collega's 
aarzelen met ondersteuning om
dat ze bang zijn 'slapende hon
den wakker te maken'. Gezien 
onze ervaringen met .de belas
tingdienst is dit een illusie. Het 
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Van de hoofdredacteur 

Hoe groter een groep wordt, des te meer mensen de taal van die groep 
gaan spreken. Ze baseren zich daarbij op hetgeen ze gehoord hebben van 
de leermeesters. Maar het gaat net als met verhalen: later baseren ze zich 
op wat ze gehoord hebben van mensen die het gehoord hebben van hun 
leermeesters. En de leermeesters hadden hun verhalen al gebaseerd op 
hetgeen zij weer van hun leermeesters gehoord hadden . Dat is één van 
de manieren waarop woorden, begrippen, citaten ecn eigen leven gaan 
leiden en soms meer dan één leven. Want al het gehoorde gaat ook nog 
door de zeef van de persoonlijke voorkeur en het selectief luisteren. 
Bij relatief 'jonge' ontwikkelingen komt daar ook nog bij, dat niet alle 
begrippen definitief vastgelegd zijn en voor één uitleg vatbaar. 

Deze ingewikkelde inleiding dient om u duidelijk te maken dat deze 
processen ook binnen de kringen van haptonomisch geschoolden plaats 
vinden. Steeds vaker ontdekken wij als redactie dat bepaalde woordvor
ming ontstaat, die net niet weergeeft wat binnen de haptonomische 
termen valt of verwarrend werkt of gewoon niet kan omdat het onzin is. 
Nu laten wij graag een zo groot mogelijk aandeel van een artikel voor de 
verantwoordelijkheid van de auteur. Er zijn echter momenten waarop 
wij vinden dat we moeten ingrijpen . Mede op aanraden van de Redactie· 
adviesraad hebben we besloten om te proberen eenheid en vooral 
eenduidigheid te scheppen. Misschien kunnen we zo ook het ontstaan 
van een geheimtaal tegengaan, hoewel vaktermen natuurlijk bij elk vak 
voorkomen. 
Het geldt niet alleen voor woorden (b.v. haptonome manuele therapie, 
waar zou moeten staan manuele therapie op haptonomische basis) maar 
ook voor begrippen en citaten. Mensen als Professor Bastiaans en 
Professor Rümke (maXimaal naderen met behoud van distantie), zelf 
geen haptonomisch opgeleiden, hebben uitspraken gedaan ten bate van 
de haptonomie. Maar hun uitspraken - mits niet uit het verband gerukt 
- kunnen bijdragen aan de scholing. Voorbeelden van misbruikte 
citaten hoeven we waarlijk niet alleen binnen eigen kring te zoeken. Er 
zijn hele oorlogen door ontstaan. Kort en goed we gaan er wat aan doen. 
In eerste instantie nemen wc een stuk door met de auteur om de ver
warrende woorden en begrippen eruit te halen. Vaak zijn auteurs niet uit 
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AGENDA 92/93 

PLAATS ACTIVITEIT TIJD 
SEPTEMBER 

Rest. HoogBrabant lezing: 'faalangst' 19.45 uur 
17 Baroniezaal Introducés 

Hoog.Catharijne welkom 
Utrecht 

NOVEMBER 
Jordan college te miniworkshop 10.00-13.30 

7 Zeist thema: 'het kind uur, zie info 
in jezelf' Noortje VC. 
Kors en Sjef van 
der Linden. 

7 Jord,n college te Informatiemiddag 14.30-17.00 
Zeist Belangcnbeharti- uur; zie info 

ging Contact 
Commissie 
Introducés 
welkom 

JANUARI 
Rest. HoogBrabant Lezing door Otto Zie info VC. 

28 Baroniezaal Huizinga Introducés 
Hoog-Catharijne welkom 
Utrecht 

APRIL 
Rest. HoogBrabant I.ezing door Cor Zie info VC. 

22 Baroniezaal Koolhaas en Erik 
Hoog·Catharijne Zwiers 
Utrecht 

advertentie 

I:ysiotherapeutc, veel ervaring in de haptonomie opgedaan, heeft 
tijd om waar te nemen. (30 km rond Haarlem.) 
Jannita Rueter tel.: 02507-13216 
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HAPTONOMISCH CONTACT 
Tijdschriftvan de Nederlandse Verenigingvoor Haptonomie 

Reductie 
'lbn Bergman, hoofdredacteur 
Mia van Luttervelt, secretariaat 
Mart Blo kJand, financiën 
lngrid Ram, eindredactie 

Redactieadviesraad 
Hans van Slooten 
Dorus Gerritse 
Ruud Overdijk 

Redactieadres 
d'Aumeriestraat 49 
2586 XM Den Haag 
to1.070-35000 19 

Vormgeving 
Ingrid Ram 
Kwarts Pers-en Produktiebureau 
Hilversum 

Omslagontwerp 
To n Bergman 

Sluitingsdatum voorde kopij voor het 
volgende numme r is: 12 okt. 1992 
Op die datum moet de kopij binnen 
zijn bij het redactiesecretariaat. 

Lidmaatschap van de NVvH, inclusief 
Haptonomisch Contact! 105, - (wijzi
gingen voorbehouden) Abonnemen
ten zonder lidmaatschap voor biblio
theken en andere instellingen f 50, 
Een presentexemplaar is op aanvraag 
verkri jgbaar. 

Voor informatie over de vereniging: 
zie achterblnnenzijde van het omslag. 

Voor advertenties: I ngrid Ram 
tol; 035-234355 

De verantwoordelijkheid voor de in · 
houd van dit tijdschrift berust bij de 
redactie. 

Haptonomisch Contact verschijnt 
vier keer per jaar en bevat oor
spronkelijke artikelen, verslagen van 
bijeenkomsten, boekbesprekingen 
en andere artikelen, die hetzij de 
algemene grondslagen van de hap
tonomie representeren, dan wel 
daa raan gerelateerd kunnen wor
den, alsmede artikelen dle de me· 
ningsvorming over haptonomie en 
de toepassingen daarv<m bevorde
ren. Het tijdschrift bevat tevens beo 
richten uit en overde vereniging. 

Kopij, in machineschrift en indien 
mogelijk op diskette, kan worden 
gezonden naar het redactiesecreta
riaat, waar ook richtlijnen voor 
auteurs kunnen worden aange
vraagd. De redactie beoordeelt arti
kelen, behalve op goed taa lgebruik, 
ook inhoudelijk. Relevantie, relatie 
met hapto nomische aspecten en 
openheid zijn de belangrijkste crite
ria . De redactie b;ehoudt zich het 
recht voor kopij in te korten of niet 
te plaatsen. 

Alle correspondentie die niet te 
maken heeft met het tijdschrift, 
w.o. adreswijzigingen en aanmel
dingen voor het lidmaatschap, 
opsturen naar: . 

Secretariaat van de Nederlandse 
Vereniging voor Haptonomie 
De Ottor 29 
7414 HZ Deventer 

Niets uit deze uitgave mag worden 
vermenigvuldigd en/ofopenbaar ge
maakt worden door middel van 
druk, microfilm, fotokopie of op 
welke andere wijze dan ook, ronder 
voorafgaande schriftelijke toestem
ming van de redactie. 

De Nederlandse Vereniging voor Haptonomie stelt zich ten doel de 
communicatie te bevorderen tussen hen die in de haptonomie zijn geïnte
resseerd en/ofopgeleid, 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 
gegevensuitwisseling; 

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 
ha ptonomie. 

De vereniging ken t: 

a. gewone leden, met tenminste een voltooide alfa-opleiding zoals van 
de Academie voor Haptonomie en Kinesionomie of een daaraan 
geli j kwaardige opleiding; 

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

c_ belangstellende leden, d_w.z. mensen of rechtspersonen die zich als 
zodanig aanmelden bij het bestuur. 

De kosten van het lidmaatschap, (wijzigingen voorbehouden) inclusief de 
toezending van Haptonomisch Contact bedragen f 105,- per jaar. De 
toegang tot de meeste activiteiten is voor leden gratis. 
Voor workshops e.d. wordt een aanvullende bi jdrage gevraagd_ 

Wilt u voor financiële zaken contact opnemen met de penningmeestervan 
de vereniging, Leni Molhoek teL 03438-12837, voor informatie over de 
vereniging, met de voorzitter Rens Henquet teL 043-251295 en voor 
informatie over advertenties met Ingrid Ram, tel; 035-234355_ 

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

Secretariaat vande Nederlandse Vereniging voor Haptonomie 
De Otter 29 
7414 HZ Deventer 
TeL 05700-43875 
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