
i i994 \ 
I 

.. I 
I 
~ , 

\ 
( 

\i 

l 

~ 

0-, -. 
t; 
~ 

:-: 

'" oe q 
~ 
:1. 

misell 

~ 
1 

HC ar
ch

ief
 

Wim
 La

um
an

s



Inhoud 

Van de hoofdredacteur 2 

Op het lijf geschreven 3 
Aankondiging van een workshop in verband met de vie
ring van het vijfjarig bestaan van het tijdschrift 

Mijn ervaringen met de haptonomische begeleiding 
van Annemarie Kok 5 
Gila Edler schrijft over haar ervaringen 

Netwerken kun je leren 10 
Mia van Luttervelt schrijft over Netwerktraining en de 
Nederlandse Vereniging voor Haptonomie 

De logica van het gevoel- Prof.Dr.Amold Cornelis 15 
Verslag van een lezing 

Kort nieuws 18 

Uit andere tijdschriften 20 
Voor u gelezen artikelen 

Haptonomisch Woordenboek (4) 21 

Verenigingsnieuws 23 
Met onder andere informatie over een workshop-arrange
ment over de man en vrouw in jezelf 

Agenda 1994 27 

HC ar
ch

ief
 

Wim
 La

um
an

s



OP HET LIJF GESCHREVEN 

Ter gelegenheid van · 
Haptonomisch 
een workshop aan 

Onder de vvuu, 

willen we 
Wij denken d 
op papier 
- mede te 
van het 
Dit komt 
artikelen 
herkennen 

De andere 
teksten, willen 
"Lees maar, er 
hoff). 

Op dit moment 
ties voor de opzet, 
dingen tot med 
zige ervaring of d 
welkom. 
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Mijn ervaringen met de 
haptonomische begeleiding 
van Annemarie Kok 

Gila Edler 

In Haptonomisch Contact nummer 4 van 1993 publiceerde Annemarie Kok 
haar ervaringen met haptotherapeutische begeleiding, tezamen met vijf van 
haar gedichten. In dit artikel laten wij haptotherapeute Gila Edler uit Exmorra 
hierover aan het woord. De redactie vindt de gedichten van Annemarie Kok 
dermate treffend dat zij er hier nog enkele wil plaatsen. 

"Allereerst was het heel bijzonder voor m ij om het verhaal van Annema
cie te lezen. Bijzonder in de eerste plaats omdat zij mij haar proces van 
de afgelopen jaren als geheel laat zien. Ik h eb immers maar een klein 
stuk van het gcheel samen met haar gedeeld. In de tweede plaats bijzon
der omdat zij zo duidelijk verwoordt wat dàt wat ik heb aangereikt met 
haar heeft gedaan. Vaak moet ik het hebben van een enkele opmerking 
e%~~f een reactie in combinatie met wat ik zelf waarneem in het contact, 
in de aanraking. 

Bij het lezen van het verhaal van Annemaric valt mij weer eens op hoe 
je met weinig véél teweeg kan brengen, ook al is dat niet direct zicht
baar. Een opmerking, terzijde geplaatst, kan de wereld van de cliënt 
behoorlijk op z'n kop zetten, Ofschoon Ik dit weet, heb ik het niet altijd 
voor in mijn bewustzijn en het is weleens gebeurd dat ik jaren later werd 
geconfronteerd met een uitspraak van mij die voor mij niet veel om het 
lijf had maar voor de cliënt zeer ingrijpend was geweest. De grote vraag 
voor mij is dan ook steeds weer: waar reik ik iets aan en waar ben ik juist 
heel terughoudend? Bij Annemarie heeft mij deze vraag vanaf het aller
eerste moment dat zi j mijn praktijk in januari 1991 binnenkwam, bezig 
gehouden. 

Zij vertelde haar verhaal van toen: over haar lichamelijke klachten, het 
uitgeput voelen van haar lichaam, het eindeloos doorgaan, geen grenzen 
stellen, niet 'nee' durven zeggen en haar verhaal van vroeger: het grote 
gezin waaruit ze komt, haar geïsoleerde positie tussen zes broers en een 
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Wat gaf de doorslag dat ze wilde stoppen? Dacht zij echt dat ze op een 
punt was alles weer aan te kunnen? Was de angst die tijdens de aanra
king werd opgeroepen en die ze meesterlijk wist te verbergen zo groot 
dat ze een voortzetting niet aandurfde? Of was het een combinatie van 
beide? Dat was mij niet geheel duidelijk. Voor mij kwam het moment 
van stoppen onverwacht. Wel zag Ik duidelijk dat zij nog maar aan het 
begin van een heel proces stond. Uiteraard heb ik haar keuze gerespec
teerd maar het kostte me enige moeite me terug te houden en haar te 
laten en haar de ruimte te geven op haar moment terug te komen. 

Een jaar later was het dan zo vcr. 
Annemarie kwam terug. Nu stonden 
in haar verhaal verdriet en kwaad
heid centraal. Daar was ze zich de 
afgelopen maanden bewust van ge
worden. Maar er uiting aan te geven 
was hoe dan ook onmogelijk. Vooral 
als de kwaadheid zich tegen bepaalde 
personen ging richten, voelde ze zich 
schuldig en had ze de neiging de 
kwaadheid weg te redeneren . Boven
dien vluchtte ze dan van het hier en 
nu naar straks en later, weg van de 
beleving. In de aanraking voelde het 
alsof ze in stukjes lag. Romp, armen, 
benen en hoofd stonden los van el
kaar. Ook was er nauwelijks verbin
ding tussen de linker en de rechter 
lichaamshelft. Ik stemde de begelei
ding erop af om dat wat zij letterlijk 
in haar lijf voelde te verkennen en 
later in verband te brengen met haar 

tranen 
afscheid 
van het oude 
zout 
door de pijn 
van loslaten 
bitter 
door de woede 
even opvlammend 
om het waarom 
warm 
door de ruimte 
die ze geven 
voor het nieuwe 
zoet 
omdat het tranen zijn 
van groei 

Annemarie Kok 

gevoelens en emoties. Vooralsnog gebeurde dat in stukjes. Zo heeft zij 
bijvoorbeeld op een gegeven moment, terwijl wij met de benen bezig 
waren, ontdekt dat de pijn die ze daar vooral in het rechter been voelde 
te maken had met immense kwaadheid en dat ze het liefst wilde trappen 
en schoppen ook al kon zij de gevoelde innerlijke beweging nog niet 
omzetten naar buiten toe. Telkens als ik het geheel wilde belichten 
traden haar afweermechanismen in werking: rationaliseren en vluchten 
uit het hier en nu, weg van de beleving. Dat was kennelijk nog veel te 
bedreigend. Vanuit verschillende invalshoeken heb ik haar toen steeds 
weer aangesproken op haar beleving. Voor mi j was het een wandeling 
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zaamaan ook de weg openen naar haar verleden om orde op zaken te 
stellen, maar nu met andere mensen van haar keuze. 

Voor mij was het het einde van de begeleiding. Wel een beetje raar als je 
op een sleutelmoment bent beland en iemand zegt tegen je: "Het was 
goed tot hier maar nu ga ik met anderen verder." Loslaten hoort er 
uiteindelijk ook bij. Het is nu eenmaa l zo dat de cliënt bepaalt wanneer 
hij zich losmaakt. En ik, ik moet loslaten, ook al is het niet mijn mo
ment. 

Van deze begeleiding heb ik veel geleerd. Het een en ander heb ik in het 
voorgaande al genoemd, maar wil ik hier nog eens samenvatten . Weinig 
is vaak genoeg! Dat wat Ik aanbied moet gebeuren op geleide van wat de 
cliënt aangeeft. Dat betekent steeds weer ernaar zoeken om samen in de 
pas te lopen waarbij de cliënt het tempo bepaalt. Dus: terughoudend
heid in het aanbod en de ander vooral laten . Uiteindelijk komt het erop 
neer dat ik voorwaarden schep, met andere woorden ruimte creëer zodat 
de cliënt aan het verkennen kan gaan en zijn eigen moment kan bepa
len. Ik ben er dus (alleen maar) met een grote portie aan bescheiden
heid. 

Hou me vast 
mijn lief 
ik zal nu niet meer 
mijn armen voor je sluiten 

Hou me vast 
mijn lief 
ik laat je TlU 
Tliet langer wachten buiten 

Hou me vast 
mijn lief 
iTl je armen warm 
OTlze haTldeTl iTl elkaar 

Hou me vast 
mijn lief 
eT! latm we gaaTl 
samen op weg, TIaar waar .... .? 

Annemarie Kok 
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maatschappij en de noodzakelijke tegenhanger van de bureaucratie - het 
ultieme trage en formele - '(Slagter). 

Wat kun je doen met een netwerk? Vaak kan via informele netwerken 
van alles worden geregeld: banen, huizen, auto's en waarschijnlijk op 
den duur zelfs beroepserkenning, kortom een beter leven. Zoals Dorus 
Gerritse onlangs op een vergadering nog beklemtoonde: Ivoor erkenning 
van een willekeurig beroep is vóór alles de maatschappelijke vraag van 
belangt, Via informele netwerken kun je alles regelen wat in het formele 
circuit moeilijker, duurder, trager en slechter gaat. Netwerkgerichtheid 
blijkt juist bij ambtelijke organisaties van belang. Een groot netwerk 
'bewijst' tevens dat je sociaal vaardig bent. 

Naast formele en informele netwerken zi jn er nog andere soorten. Als je 
iets wilt blijkt vooral het doel-netwerk van belang. En dat is opletten 
geblazen, want 'als je niet weet wat je zoekt vind je iets anders' (de Gier) . 

Hier doet zich iets merkwaardigs voor dat interessant is voor de leden 
van de Nederlandse Vereniging voor Haptonomie. Volgens de statuten, 
artikel 3, lid 1, 'stelt de vereniging zich ten doel de communicatie te 
bevorderen', enzovoort; en in artikel 3, lid 2, 'de vereniging tracht haar 
doel te bereiken doort

, enzovoort. De Nederlandse Vereniging voor 
Haptonomie blijkt dus te zijn opgebouwd als een puur communicatief 
netwerk. De leden hebben dus iets met elkaar, ze horen ergens bij en zij 
doen dat ergens voor. Zij praten met elkaar, zij wisselen kennis en 
ervaring uit, zij praten ook over bepaalde onderwerpen - zoals u kunt 
lezen in Haptonomisch Contact - , maar waar doen zij dat voor, met 
welk doel? Elk lid heeft zijn eigen individuele doel om passief of actief 
lid te zijn van de vereniging: daar Is weinig over bekend en ook weinig 
onderzoek naar gedaan. Zoals zo vaak wordt ook de Nederlandse Vereni
ging voor Haptonomie draaiende gehouden door een handjevol men
sen. Ook zij hebben elk hun eigen doelen. Collectieve doelen anders dan 
communicatie zijn voor de vereniging nooit geformuleerd: een redelijke 
kans op consensus leek er niet te zijn. Ook een taxonomie van doelen is 
door niemand ooit vastgesteld: eerst dit, dan dat en uiteindelijk dat. 
Geen bestuur heeft doelen voor de vereniging kunnen/willen/durven 
formuleren. Geen beleidsplannen zijn door de leden ooit aangevallen of 
afgewezen . Een aantal leden rommelt en oefent wat in groepjes en valt 
dan weer uiteen bij gebrek aan een interessant doel. En zo babbelt de 
Nederlandse Vereniging voor Haptonomie verder, reden genoeg voor 
sommigen om te komen tot een beroepsvereniging (Vereniging van 
Haptotherapeuten) voor een klein gedeel te van de leden (de verhouding 
haptotherapeuten/anderen binnen de Nederlandse Vereniging voor 
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je zowel op affectiviteit als op geld gericht bent. De Nederlandse Vereni
ging voor Haptonomie is een nagenoeg open en affectief netwerk: 
belangstelling voor haptonomie is genoeg om lid te kunnen worden , er 
is (nog) weinig geldbewustzijn, de vereniging draait nagenoeg uitslui
tend op vrijwilligers. Zodra iemand 'haptonomisch werkend' in zijn 
levensonderhoud wil voorzien, begint er iets in het geldbewustzijn te 
wringen, vandaar de roep om beroepsbelangenbehartiging. De Vereni
ging van Haptotherapeuten is een nagenoeg gesloten, sterk geldbewust 
en effectief netwerk: je moet haptotherapeut zijn of in opleiding daar
voor. Frans Veldman Sr. ontwierp ooit spectra van groepen mensen: van 
heel open naar steeds meer gesloten. '.QI!m' zou dan 'haptonomisch' 
zijn en 'gesloten', 'onhaptonomisch'. Inmiddels gaan steeds meer 
stemmen op dat 'haptonomisch' meer in de buurt komt van 'naar 
behoefte open/gesloten kunnen/willen functioneren' oftewel 'in alle 
redelijkheid naar behoefte ja èn nee kunnen/willen zeggen'. i'jodoende is 
er zowel plaats onder de zon voor ~ haptonomische netwerken wals 
de Nederlandse Vereniging voor Haptonomie, alsmede voor gesloten 
beroepsverenigingen, waaronder als eerste de Vereniging van Haptothe
rapeuten. 

Bovenstaand artikel werd tenslotte mede geschreven met het oog op de 
komende algemene ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging 
voor Haptonomie. Bestuur en ALV dienen zich uit te spreken over het te 
volgen beleid. Er ise en tendens naar rofessionalisering ' van iedereen 
die zich met haptonomie bezighoudt. aarvoor zijn geld en geIdbe
wustzijn nodig: voor onderioek, voor activiteiten, voor het tijdschrift, 
voor interne en externe contacten, voor de mensen die het werk doen, 
etcetera. C1!lt een ooit gehouden enquête konden echter geen valide 
conclusies worden getrokk"':0 Toch is het duidelijk van belang dat de 
Nederlandse Vereniging voor Haptonomie weet wat ze zoekt en met 
welke doelen ze de communicatie tussen haar leden op gang wenst te 
brengen en te houden, zowel op korte als op lange termijn. De Neder· 
landse Vereniging voor Haptonomie is echter méér dan een louter 
communicatief netwerk, mijns inziens baseert zij zich impliciet op 'de 
haptonomische cirkel der geborgenheid'. Het is eigenlijk een normatieve 
vereniging met de haptonomische tederheid als dragend principe, dàt is 
ook wat mensen aantrekt in de haptonomie. Dat staat nergens zo in de 
statuten geschreven, maar ik weet dat dat door velen zo wordt gevoeld 
en Ik denk dat het ook datgene is dat de vrijwilligers draaiende houdt. 
Ter inspiratie kan ik u aanraden de alfa·scriptie van Huib de Haas van 
Dorsser uit 1981 nog eens te lezen: 'Leven in het goede', uitgave van de 
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Lezing: De logica van het gevoel 
door Prof.Dr.Arnold Cornelis 

Verslag van Mia van Luttervelt 

Voor zover wij nog niet wisten dat een mens niet kan leven zonder 
filosofie, hoe onbewust en verborgen ook, dan werd ons dat op 20 
januari 1994 wel duidelijk gemaakt door Prof.Dr.Arnold Cornelis tijdens 
zijn lezing voor de leden van de Nederlandse Vereniging voor Haptono· 
mie te Utrecht. 

In een buitengewoon logisch en af en toe hilarisch betoog presen teerde 
de tweetalige Brusselaar zijn mens- en kennismodel, zoals hij dat heeft 
beschreven in zijn boek 'Logica van het gevoel,I). Het was een prachtige 
avond, schitterend theater en soepele redeneerkunst van een hoogleraar 
filosofie op zijn best. Aan het eind van de avond werd zijn boek dan ook 
grif verkocht en door de professor zelf ter plekke gesigneerd: voer voor 
leergierige haptonomen die mensen vanuit twintigste-eeuwse therapie 
willen begeleiden naar een-en-twintigste-eeuwse communicatieve 
zelfsturing. 

Wat is kennis? IDatgene wat mensen en de maatschappij stabiliseert.' 
Dat betekent dat alle voorgaande filosofische stelsels weer eens als 
verouderd werden bestempeld: oude back-ups. Ook de theorie van de 
mens als 'naakte aap' kan bij de verzameling oude back· ups worden 
bewaard. Er werd deze avond zeer kwistig gestrooid met computer
metaforen, wat niet verwonderlijk is voor een communicatiedeskundige. 
Mensen blijken slimmer te worden door communicatie en dit proces 
wordt aangetrokken en versneld door de communicatietechnologie. 
Volgens de computermetafoor van Cornelis begint de mens zijn leven 
met een lege diskette, gebaseerd op gevoel, de aangeboren bron van alle 

I ) Arnold Cornells, Logica van het gevoel- Stabilileitslagen in de cultuur als nesteling 
der emoties. Uitgave: Stichting Essence, Amsterdam/Brussel/Middelburg. Se 
vermeerderde druk 1993. ISBN 90·72258·02·9, 756 pp.f67,50 
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het directe weten, de quantumsprongen van het bewustzijn zoals die in 
diverse oosterse en ook godsdienstfilosofieën beschreven zijn. Ook de 
trampersoonlijke psychologie lijkt zich een stapje verder te bewegen, 
voorbij de strikt westerse logica van Cornelis. Mogelijk zijn de voortrek
kers van de mensheid inmiddels op weg naar een volgende stabiliteits
laag, de laag voorbi j de wetten van oorzaak en gevolg, misschien de laag 
van het onmiddellijke weten, nog vóórdat het witte licht van zuivere 
kennis gebroken is op de prisma's van onze ego's en beperkte zintui
gen ..... 

Wat gebeurt er wanneer ik iemand aanraak of zelfs daarvoor? Wat weet 
mijn systeem dan al van het systeem van de ander en vice versa, wat 
ikzelf nog niet weet? Wat is dat systeem van 'direct knowledge' waarmee 
in de haptonomie impliciet gewerkt wordt? En volgens welke logica van 
welk gevoel werkt dat dan? Is de gewaarwording van afgescheidenheid 
en eigen identiteit een illusie? Zijn wij onderling onder water verbonden 
eilandjes van bewustzijn in de zee van het onbewuste? 

Een goede lezing maakt nieuwsgierig, stemt tot nadenken, roept vragen 
op die vaak al gauw worden overspoeld door drukke dagelijkse bezighe
den. Maar dit weet ik zeker: er gaat weer een kilo boek extra mee op 
mijn volgende vakantie .... 

oproep 

De redactie bereidt een themanummer voor over het onderwerp: 

PROFESSIONALISERING 

Hierbij zullen zaken als beroepsmatig handelen, bekwaamheid, 
verantwoordelijkheid aan de orde komen, alsmede belangenbeharti
ging, grenzen aan de aanpassing. 

Gaarne komen wij in contact met mensen, die hierover een mening 
hebben of ervaring hebben met dit onderwerp. ook suggesties en 
namen van deskundigen zijn hartelijk welkom. 

Uw reacties kunt u zenden aan het secretariaat van de redactie: 

d' Aurneriestraat 49, 2586 XM Den Haag 
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Een doel kan dan bereikt worden door luisterend en aanvullend met 
elkaar samen te werken, zodat leiding geven, begeleiden wordt met 
gebruikmaklng van ieders kwaliteiten. Van Minnen sprak in zijn lezing 
over het verschil in benadering tussen 'iets klaar boksen' en 'iets klaar
spelen'. "Klaar boksen is altijd gericht op winnen ten koste van de 
ander, terwijl bij klaar spelen het spel het middel is om samen een doel 
te bereiken. H 

Gespeeld werd er vervolgens in de workshops. In de workshop waarbij je 
kon kennis maken met haptonomie, vroeg men de mensen in een kring 
te gaan zitten. Nadat iedereen gevraagd werd om te voelen hoe hij zat, 
werd er gevraagd om je buurman of buurvrouw een hand te geven en 
waar te nemen hoe dat voelde. Voelde je verschil tussen de linker en de 
rechterhand? Wilde je liever je hand terugtrekken? Enzovoort. Simpele 
oefeningen leveren altijd een hoop ervaringen op als je de tijd neemt 
om erbij stil te staan. In de andere workshop werd een situatie gespeeld, 
waarbij iemand uit het publiek hoofd van een afdeling speelde die 'twee 
werknemers' met elkaar in gesprek moest brengen. De twee mensen had
den een conflict wat ze voor elkaar niet wilden bekennen. Het bleek een 
moeilijke opgave, mede door de deskundigheid van de acteurs die de 
werknemers speelden en elke ruimte tot ontsnapping aangrepen. Dat 
maakte de situatie realistischer en boeiend voor het publiek. 

Vanuit de praktijk vertelde de heer Bunnik, directeur van een transport
bedrijf en cursist van Bouwman & Partners over zijn ervaringen. Hij be
schreef hoe hij een nieuwe dienst moest opzetten binnen het bedrijf. 
Toen hij daar in eerste instantie enthousiast over vertelde aan zijn 
medewerkers, werd dat enthousiasme niet gedeeld. Nadat hij met ieder
een een persoonlijk gesprek had gehad en met iedereen de mogelijkhe
den had doorgesproken, was binnen veertien dagen al een aardig plan 
ontstaan en voelden de medewerkers zich veel meer betrokken. Hij had 
zich kwetsbaar opgesteld, zo zei hij, door ieders mening te horen en de 
afstand te verkleinen. Een minder gemotiveerde werknemer kon in dit 
gesprek iets vertellen over zijn zorgen thuis, waardoor hij zich gekend 
wist en daarna weer gemakkelijker kon functioneren, aldus de heer Bun
nik. 

Een andere cursist, de heer van Dijk, werkt als interimmanager en heeft 
daardoor vaak te maken met reorganisaties. Hij heeft veel aan de hapto
nomie omdat "het helpt om verstarde verhoudingen te ontdooien, weer 
soepel te maken", aldus de heer van Dijk. 
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Haptonomisch Woordenboek( 4) 

Tasten 
A. Biologisch/fysiologisch: 
(1) De tastzin is het eerste zintuig, zowel fylogenetisch (in de evolutie 
van het leven) als ontogenetisch (in de ontwikkeling van elk individu). 
(2) Alle overige zintuigen hebben zich in de fylogenese uit de tastzin 
ontwikkeld, hun activiteit is een gespecialiseerd tasten. (3) De huid is 
een groot tastorgaan dat ons zo helemaal omgeeft. (4) De tastzin is nauw 
verbonden met de lichaamszin (coenesthetische zin) waarmee we ons 
eigen lichaam ervaren. 

B. Fenomenologisch-psychologisch: 
Alle zintuigen verstrekken 'informatie', De tastzin heeft daarbij specifie
ke hoedanigheden: Kijkend voel ik mijn oog niet kijken, maar tastend 
voel ik mijn hand wel tasten: tastend ervaar ik ook mijn eigen lichaam. 
Desondanks domineert in de tastervaring het betaste: strijkend over een 
bontmantel zeg ik niet: 'wat heb ik nu een fijne hand' maar 'wat Is die 
bontmantel zacht'. Deze bevindingen combinerend wordt een specifieke 
hoedanigheid van de tastzin zichtbaar: (1) tasten is gewaarworden aan 
de grens van je concrete lichaam, (2) door je concrete lichaam zelf (3) en 
vanuit dat concrete lichaam richt de tastzin zich op 'buiten' (4) de 
tastzin verbindt het concrete 'buiten' met het concrete 'binnen'. (Buy
tendijk) Het betaste deelt daarmee in de eigen lichaamservaring: (S) we 
ervaren het betaste even reëel en even concreet als ons lichaam en (6) 
het betaste deelt in de intimiteit van ons eigen llchaam. (Buytendijk) De 
tastzin integreert normaliter met de overige op buiten gerichte zintuig
activiteit: ook op afstand zien we de materialiteit van mensen en dingen 
hoewel mijn oog louter licht en kleur opvangt. Nooit zie ik louter ijle 
schijfjes licht en kleur maar tastbare mensen en dingen. Nooit hoef ik te 
gaan voelen of de boom die ik zie niet louter een schijfje kleur is. Op 
gelijke wijze horen we geen zoeven maar een auto zoeven. Met andere 
woorden: (7) 'dat we mensen en dingen als Iwerkelijk' ervaren danken 

, we aan de tast: (Buytendijk) Betastend ben ik met mijn eigen geometri
sche grens aan de geometrische grens van het betaste maar het tasten 
kan deze grens overschrijden. (8) Ik kan tasten in de diepte van de 
dingen; vooral uitgenodigd bij bewegingen van het betaste voorwerp. 
Ook (9) als ik intiem wordt aangesproken door het betaste overschreidt 
het tasten die geometrische grens zowel van mijn lichaam als van het 
betaste: (10) tegelijk ervaar ik dan mijn innerlijke intimiteit èn is het 
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Verenigingsnieuws 

Bestuur 
Overleg met commissieleden op de informele avond op 4·11-93 
• Uit het breed overleg op deze jaarlijkse informele avond kwam eens

gezind de wenseli jkheid naar voren om helderheid te scheppen in 
wat de begrippen 'haptonomie', 'Op haptonomische basis' werken en 
'haptotherapie' voor ons inhouden. Deze behoefte presenteert zich 
eigenlijk al langer binnen onze vereniging en wordt tevens geactuali
seerd door en gevoed vanuit onze contacten met de Vereniging van 
Haptotherapeuten. Het bestuur kreeg het advies van de commissies 
deze behoefte aan helderheid als thema op de algemene ledenverga
dering van 1994 centraal te stellen. 

• Alle commissieleden hebben hun mening kunnen geven over en hun 
stem kunnen uitbrengen op de ingezonden ontwerpen voor het 
verenigingslogo. 

Algemene ledenvergadering 1994 (ALV) 
• De datum voor de algemene ledenvergadering van 1994 is vastge

steld op zaterdag 7 mei aanstaande. Praktische oorzaken, als de reeds 
vastgelegde workshop in april en problemen met het voorbereiden 
en tijdig verzenden van de stukken voor een vergadering in maart, 
zijn debet aan deze planning van de ledenvergadering op een zo laat 
tijdstip in het jaar. 
Het programma be,taat - analoog aan de algemene ledenvergadering 
'nieuwe stijl' van 1993 - uit een huishoudelijk gedeelte en een 
thematisch gedeelte. Onderwerp van het thematisch gedeelte zal 
zijn: 'Wat verstaan we onder haptonomie en haar afleidingen' en 
'waar staat de vereniging voor?' Het uitgangspunt zal zijn alle aanwe
zigen op creatieve wijze binnen de discussie te betrekken . 
Het bestuur heeft voorwerk verricht aan het formuleren van een 
forumdiscussiestuk. 
De convocatie met bijgevoegde antwoordkaart voor het aanvragen 
van de stukken zult u tijdig ontvangen. 

Logo 
Het bestuur heeft zich gebogen over de meningen en stemmingen 
van de commissieleden met betrekking tot de ingezonden logo's. Het 
aanwijzen van een winnend ontwerp blijkt geen sinecure te zijn! In 
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De borrel om 18.00 is op eigen kosten 

Dit alles wordt je aangeboden voor de prijs van slechts [65,·. (Voor 
leden; niet· leden betalen [90,-) 

Programma: 
13.00 uur 
13.30 uur 

15.30 uur 
16.00 uur 

19.30 uur 
23.00 uur 

Ontvangst met koffie of thee 
Aanvang parallelworkshops: 
• Vrouwen: 'Godinnen in iedere vrouw,' door Trilby Shaw, 
docente aan het Instituut Transformatie Psychologie . 
• Mannen: 'De Wildeman', door Ton van der Kroon, be
kend van de lezing van 18 november jongstleden. 
Pauze met koffie en thee 
Aanvang gezamenlijke workshop: 'Leiden of laten leiden' 
Basisles Argentijnse Tango, door Frank Greven en JoH Bak
ker, docenten aan de Academia de Tango. 
Borrel in proeflokaal (op eigen kosten of een ommetje over 
de Utrechtse grachten. 
3-gangendiner restaurant 'Tussen hemel en aarde' 
Afsluiting. 

Toelichting op de afzonderlijke workshops 
Workshop voor Vrouwen: 

Nshe changes everything she touches 
and everything she touches changes." 

'Godinnen in iedere vrouw', door Trilby Shaw, docente aan het Instituut 
voor Transformatie Psychologie. Trilby Shaw hanteert als uitgangspunt 
het feit dat matriarchale en patriarchale godinnen als potentiële krach· 
ten in de psyche van de vrouw aanwezig zijn. Via oude mythologische 
verhalen en beweging worden de Godinnen weer tot leven gewekt. Door 
het horen van verhalen, het zien van afbeeldingen cn het direct ervaren 
van de Godinnen krijg je inzicht in hoe deze Godinnen doorwerken in 
je persoonlijke leven. Met welke Godinnen heb je je geïdentificeerd en 
welke zijn nog onontwikkeld of verstoten? Verder wordt gekeken naar 
hoe deze nieuw ontdekte kwaliteiten in het dagelijks leven te integreren 
zijn. 

Workshop voor Mannen: 

'My missing link found' 

De Wildeman, door Ton van der Kroon, individueel en groepstherapeut 
mannenwerk. Geïnspireerd door de oude mythe van 'De Wildeman'. In 
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AGENDA 1994 

PLAATS ACTIVITEIT TIJD 
APRIL 
16 Stadskasteel Workshop 13.00 tot 

Oudaen, Man/vrouw in 23.00 
Oude Gracht 99, jezelf Introducés 
Utrecht aansluitend diner welkom 

MEI 
7 Vredenburg Algemene leden· Uitnodiging 

Vergaderzaal vergadering volgt 

Advertenties in Haptonomisch Contact 

Er zijn 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,· 

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

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

De redactie behoudt zich het recht voor advertenties te weigeren. 

Meer informatie omtrent advertenties is te verkrijgen bij: 
Ingrid Ram (Kwarts pers· en produktiebureau) 
Jacob Catsstraat 40 
1215 EZ Hilversum; Tel: 035·234355 
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(advertentie) 

Te huur aangeboden: 

Prachtige sfeervolle praktijkruimte aan de werf te 
Utrecht (Oude Gracht) 

Goed voor: illdividueel therapiewerk, 
massages, meditatie e.d. 
Ook kleine groepen mogelijk. 

De ruimte is goed geluid-isolerend, zowel voor 
'ingaand', als 'uitgaand' geluid. 

Kosten !40,- per dagdeel 

Informatie: Laya Stier man, tel. 020-6380420 

VVH Vereniging Van Haptotherapeuten 

De Vereniging Van Haptotherapeuten (VVH) doet een dringend 
beroep op de leden van de NVvH en de leden van de VVH en de 
lezers van Haptonomisch Contact, om in het bezit te komen van uw 
folder over haptonomie/haptotherapie, welke u bijvoorbeeld 
uitreikt aan uw patiënten, verwijzers ofbelangstellenden. 

Het doel van dit onderwek is te komen tot een inventarisatie 
omtrent hetgeen opdit moment in Nederland wordt aangeboden 
middels folders e.d. over haptonomie/haptotherapie. 

Uiteraard zullen de eventuele auteursrechten door de VVH worden 
gerespecteerd. 

U kunt uw folder/materiaal toezenden aan: 

Secretariaat VVH 
Slochterenlaan 6 

1405 AM Bussum 
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Overzicht van de artikelen in 1993 

Haptonomisch Contact nr. 1: 
-Tederheid 
Een artikel van Dorus Gerritse 

Haptonomisch Contact nr. 2: 
-Sporters zijn leuk om mee te werken 
Ruud Overdijk interviewt Peter Zwiers 

Haptonomisch Contact nr. 3: (themanummer) 
-Dissociatie en MPS 
Een artikel van Otto Huizinga over dissociatie en 
Multipel Persoonlijkheidssyndroom. en zijn inzichten 
omtrent de hulpverlening hierbij. 

-De behandeling van vaginisme 
Achtergronden en behandelmethoden beschreven 
door Drs. P.I.I.M. Douqué, psychologe en sexuologe. 

eHet is gewoon gebeurd 
Verhaal van een man die zijn dochter heeft misbruikt. 

-Haptonomische begeleiding na sexueel misbrnik 
Het verhaal van een cliënt en van haar therapeut 

-De grenzen van affectiviteit, intimiteit en sexualiteit binnen 
de beslotenheid van het gezin 
Rob van Rees schrijft onder andere over de 
aanrakingsregels binnen zi jn praktijk. 

Haptonomisch Contact nr. 4 
-Ont-dekken van angst, 
Een casusbespreking door Marga Nelis-Smal 

-Hou me vast 
Annemarie Kok schrijft over wat haptonomie 
voor haar heeft betekend. 

Haptonomisch Woordenboek behan~'cte begrippen: 

Haptonomie He nr. 2 1993 . 
Het affect He nr. 3 1993 
Bevestiging He nr. 4 1993 
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De Nederlandse Vereniging voor Haptonomie stelt zich ten doel de 
communicatie te bevorderen tussen hen die in de haptonomie zijn geïnte
resseerd enlof opgeleid, en dat in de breedst mogelijke zin. 

Zij is nadrukkeli jk 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 
gegevensui twisseling; 

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

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

De vereniging kent: 

a. gewone leden, met tenminste een voltooide aJfa-opleiding wals van 
de Academie voor Haptonomie en Kinesionomie of een daaraan 
gelijkwaardige 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 
wdanig aanmelden bij het bestuur. 

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

Wilt u voor financiële zaken contact opnemen met de penningmeester van 
de vereniging, Leni Molhoek tel. 03438-12837, voor informatie over de 
vereniging met het secretariaat (Zie onder). 

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

Secretariaat van de Nederlandse Vereniging voor Haptonomie 
De Otter 29; 7414 HZ Deventer; Tel. 05700-43875 
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HAPTONOMISCH CONTACT 
Tijdschriftvan de Nederlandse Verenigingvoor Haptonomie 

ISSN 0929-7723 

Redactie 
Ton Bergman, hoofdredacteur 
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Vormgeving en advertenties 
lngrid Ram 
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Hilversum 
'e1.035-234355 

Omslagontwerp 
Ton Bergman 

Sluitingsdatum voorde kopij voor het 
volgende nummer is: 15 apri11994 
Op die datum moet de kopij binnen 
zijn bij het redactiesecretariaat. 

Lidmaatschap van de NVvH is inclu
sief toezending van het tijdschrift. 
Abonnementen zonder lidmaatschap 
voor bibliotheken en andere instellin
gen /60," Een presentexemplaar is op 
aanvraagverkri jgbaar. 

Voor informatie over de vereniging: 
zie achterbinnenz.ljde van het omslag. 

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 
daaraan gerelateerd kunnen wor
den, alsmede artikelen die de me
ningsvorming over haptonomie en 
de toepassingen daarvan bevorde
ren. Het tijdschrift bevat tevens be
richten uiten overde vereniging. 

Kopij, in machineschrift en indien 
mogelijk op diskette, kan worden 
gezonden naar het redactiesecreta
riaat, waar ook richtlijnen voor au
teurs kunnen worden aangevraagd. 
De redactie beoordeelt artikelen, 
behalve op goed taalgebruik, ook 
inhoudelijk. Relevantie, relatie met 
haptonomische aspecten en open
heid zijn de belangrijkste criteria. De 
redactie behoudt zich het recht voor 
kopij in te korten of niet te plaatsen. 

De verantwoordelijkheid voor de 
inhoud van dit tijdschrift berust bij 
de redactie. 

Niets uit deze uitgave mag worden 
vermenigvuldigd e%~~f openbaar ge· 
maakt door middel van druk, micro
film, fotokopie of welke andere wijze 
dan ook, zonder voorafgaande, 
schriftelijke toestemming van de re
dactie. 
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Van de hoofdredacteur 

ft Is goed in ft eigen hert te kijken, des avonds voor het slapen gaan 
Alice Nahon 

Dit is het eerste nummer van de vijfde jaargang. Dat is niet niks, vijf jaar 
lang een tijdschrift uitgeven. Vijf jaar moet het natuurlijk nog worden; 
pas aan het einde van deze jaargang zijn we echt jarig. Maar toch, als 
redactie willen we er aandacht aan besteden. Vijf jaar redactievergade
ringen. Vijf jaar artikelen verzamelen. Vijf jaar stukken schrijven en el

kaar bekritiseren en corrigeren. 
Vijf jaar de kreten 'krantje', 
'blaadje', 'clubblad' bestrijden. 
Vijf jaar lang met een vrijwel 
onveranderd team werken en 

samenwerken. Vijf jaar hopen dat het goed is. Vijf jaar horen dat het 
goed is. Vijf jaar weinig tot geen reacties van de lezers. Vijf jaar stukjes 
van de hoofdredacteur. Schrijven over de angst die er heerst en de 
gedrags fouten die er zijn. Vijf jaar schrijven over de mogelijkheden van 
de haptonomie en ons geloof daarin. Vijf jaar lang geloven in de toepas-

singen van de haptonomie. Vijf 
jaar ook van twijfel aan de juist
heid van sommig haptono
misch handelen en de uitleg 
ervan. Vijf jaar lang niet moe 

worden en telkens weer beginnen aan een nieuw nummer. Er is nog zo
veel niet geschreven wat geschreven kan worden en in onze opvatting 
geschreven moet worden. En immer, soms bewust, soms ongeweten op 
de achtergrond, maar 'over en over' met Ellen Warmands poëzie (Geslo
ten Spiegels, Querido 1979): 

Taal toespitsen / tot huidloze streling / nog net tastbaar / tederheid meegedeeld 
/ middels één ooghaar / dit is mijn bedoeling /bijna bewijsbaar. 
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4 

Je hoofd buigt zich 
tot op je koele handen 
moe 
je bent zó moe 
van leven 
leeg 
opgevreten 
verstarde gevoelens 
je bent er 
maar eigenlijk ook niet 
verstopt voor de wereld 
en voor jezelf het meest 
als je je nu opende 
wat zou er dan komen 
zoveel 
téveel 
om nu te verwerken 
dus verdoofje jezelf 
in de hoop 
dat het morgen 
anders is dan vandaag 
je hoofd buigt zich 
nog dieper 
en je sluit je ogen 
om even niets meer 
te hoeven zien 

Annemarie Kok 

Haptonomisch Contact Y jaargang 1994, no. 1 

HC ar
ch

ief
 

Wim
 La

um
an

s



zus, haar eenzaamheid ... Bij het luisteren ernaar en vooral de wijze 
waarop zij het vertelde, kreeg ik beelden over wat er vroeger mogelijker
wijs gebeurd kon zijn. Een vraag hierover lag op mijn lippen. Twee 
dingen weerhielden me die vraag te stellen. Ten eerste het niet volledig 
vertrouwen op mijn intuïtie en ten tweede de overweging: stel dat mijn 
beelden corresponderen met de werkelijkheid, wie ben ik dan om haar 
dat te vertellen? Moet zij er niet zelf achterkomen op een moment dat ze 
eraan toe is? Mijn keuze was dan ook in eerste instantie geen vragen te 
stellen in die richting. 

Ons contract voor de eerstkomende 
keren was dat we ons bezighielden 
met het verhaal dat haar lijf te ver
tellen had en in hoeverre dat klopte 
met haar verhaal; of het overeen
stemde of eventueel verschilde. Daar
uit voortvloeiend zijn we bezig ge
weest met grenzen stellen, 'nee' dur
ven zeggen, geven en ontvangen en 
het evenwicht daartussen. Lang
zaa maan werd zij zich bewust dat zi j 
de neiging had om alles weg te geven 
totdat zij helemaal leeg en uitgeput 
was en er soms letterli jk bij neerviel. 
Aan de andere kant kon zij niet ont
vangen, laat staan vragen om wat zij 
nodig had. Een latende, warme, voe
dende aanraking kon zij alleen door 
de sluier van het denkend voelen 
toelaten. Regelmatig als ik haar aan
raakte, kwamen bij mij dezelfde 
beelden op als bij het eerste gesprek. 
Ik werd steeds zekerder dat mijn 
waarneming klopte en ook zekerder 
in de overtuiging dat ik het niet 

Troebele ogen 
die niet willen zien 
maar liever blind blijven 
voor wat er 
vlak onder valse wimpers 
gebeurt 
een dwaze mond 
die onware dingen zegt 
door fel gekleurde lippen 
onecht 
maar het lichaam 
liegt nooit 
de waarheid 
kan niet verborgen wor
den 
het wordt ziek 
en dwingt blinde ogen 
tot zien 
een leugenachtige mond 
tot spreken 
van ware woorden 

Annemarie Kok 

open moest leggen. Voor miJ een oefening in terughoudendheid. 
Tegelijkertijd begon ik er vertrouwen in te krijgen dat dàt wat voor 
Annemarie van belang was om verder te gaan bij haar ook op het goede 
moment boven zou komen. Na twee maanden was ze zich bewust van 
haar valkuilen. Ze was in staat om ook eens 'nee' te zeggen en dat was 
het moment dat zij aangaf voorlopig alleen verder te willen. 
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op het scherp van de snede want als ik maar iets te ver ging sloot zij zich 
gevoelsmatig af en belandden wij weer op het niveau van de ratio waar 
zij uitstekend de weg wist. Zeer weinig was genoeg. Iets meer meestal te 
veel. In wezen kwam het erop neer dat ik er was voor haar, dat ze in een 
redelijk veilige omgeving kon stoeien met de verwarrende dingen in 
haarzelf. Dat ze zichzelf kon toetsen aan mij, ondertussen ook mij 
toetsend of ik nog steeds veil ig genoeg was. 

Op een gegeven moment begon ze 
dingen die haar dwars zaten naar 
mensen in haar omgeving toe te 
uiten. Groot was haar verbazing dat 
ze geen agressie terug kreeg. Daar was 
ze altijd bang voor geweest. Zeer 
verrassend dat dat niet gebeurde en 
dat het haar soms zelfs waardering 
opleverde. Hierdoor kreeg zij weer 
contact met haar verdrie t betreffende 
het gemis aan liefde en bevestiging 
In haar jeugd. Ze voelde de eenzaam
heid weer en kon er nu om huilen. 
Voor het eerst was het niet een ver· 
haal dat ze mij vertelde maar een 
gevoelde beleving waarin ze mij liet 
delen. Nu was de weg open om heel 
voorzichtig wat uitstapjes te maken 
naar haar verleden. Via deze uitstap
jes werd haar bewust dat ze tot haar 
tiende jaar helemaal geen herinne
ring had, dat ze haar verhaal over 
haar jeugd mooi op een rij had maar 
dat het niet verbonden was met enig 
gevoel. 

Door deze o ntdekking kwam voor 
het eerst haar angst in haar bewuste 
beleving. Ze wilde graag aangeraakt 
worden maar was spookbenauwd 
voor wat er boven zou komen. Het 

Dans 
uit het web 
van oude gevoelens 
die ie neerdrukken 
in een machteloosheid 
krachteloos 
en zwak 

Dans 
en voel 
hoe die neerwaartse spi
raal 
ook de andere kant 
opdraaien kan 
alle oude piinen 
wegslingerend 
de kosmos in 

Dans 
en laat het stromen 
nieuwe energie 
via ie voeten 
omhoog in ie liif 
ie helemaal verwarmend 
ie meeslepend 
in een golf van genot 

Annemarie Kok 

was een heel gevecht in haar maar uiteindelijk zei ze voor het eerst nee 
tegen mij: "Nee, ik wil nu niet worden aangeraakt ." Voor Annemarie 
was dat het begin om haar leven weer In eigen handen te nemen en haar 
keuzes te maken op basis van wat zij werkelijk voelde. Zo kon zij lang-
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Netwerken kun je leren 

Mia F.W.van Luttervelt 

In december 1993 volgde ik een cursus Netwerk-training van twee 
avonden, gegeven door Gerard D. de Gier van Slooter & Partners, aan de 
Erasmus Universiteit te Rotterdam. De cursus heette 'Netwerken kun je 
leren' en dat blijkt ook zo te zijn. 

Er zijn drie redenen waarom ik in dit tijdschrift hierover wil schrijven. 
De eerste is dat ik denk dat netwerkgerichtheid van belang is voor de 
professionalisering en de organisatiegraad van de mensen die zich met 
haptonomie bezighouden. De tweede is dat ik denk dat er 'iets haptono
misch' z it aan netwerken. De laatste reden is de komende algemene 
ledenvergadering, waarin het beleid van de vereniging zal moeten 
worden bepaald. 

Wat is 'netwerken'? Netwerken in deze context is het opbouwen van 
goodwill en het investeren in en onderhouden van relaties en contacten 
die voor de betrokkenen interessant (kunnen) zijn. ,11"1../-
Elk mens, behalve misschien de extreme solist en kluizenaar, leeft in 
netwerken. Er zijn de netwerken van families, kennissen en vrienden, de 
sportverenigingen en hobbyclubs, kerken en politieke partijen, vrou
wenclubs en mannensociëteiten, beroepsverenigingen en verenigingen 
van afgestudeerden van bepaalde scholen, enzovoort. De meeste actieve 
mensen blijken te leven in netwerken van 200-300 personen; de krach
tigste netwerkers onderhouden zo'n 750 of meer contacten! 

Waarom 'netwerken'? Mensen willen iets bereiken, ergens bijhoren en 
praten met 'soortgenoten'. Via het ene netwerk kun je overspringen naar 
een ander netwerk of m ensen met elkaar in contact brengen en verschei
dene netwerken aan elkaar breien. Volgens de Gier past netwerken in 'de 
nieuwe tijd' omdat samenwerking steeds meer op basis van gelijkheid 
plaatsvindt en hierarchieën verdwijnen. 'Netwerken zijn de olie van de 
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Haptonomie is niet bekend): de Vereniging van Haptotherapeuten heeft 
tenminste een netwerk èn een doel voor een iets duidelijker afgebakende 
groep. 

Dit brengt mij tot de tweede reden waarom ik dit stukje schrijf: het 
'haptonomische' aan netwerken. Een beroepsvereniging is een gesloten 
groep van mensen die een (erkend) diploma hebben behaald voor een 
bepaald beroep. Een beroepsvereniging is primair gericht op beroeps
belangenbehartiging. Met name Frans Veldman Sr., de grondlegger van 
de haptonomie, heeft de oprichting en de activiteiten van de Nederland
se Vereniging voor Haptonomie altijd fervent afgewezen omdat hij op 
haptonomische gronden onder andere vreesde voor de vorming van 
financiële belangengroepen en machtsblokken zoals de Vereniging voor 
Haptotherapeuten er nu duidelijk één lijkt te worden. Haptonomie en 
geld staan op de een of andere wijze altijd op gespannen voet met 
elkaar, terwijl een groeiend aantal haptonomisch werkenden er toch een 
aardige broodwinning aan ontleent en die broodwinning ook veilig wil 
stellen. 

Hoewel netwerken min of meer gericht zijn op 'visvangen ', worden zij 
vooral gekenmerkt door 'wederkerigheid, transparantie en ijdelheid' (de 
Gier). De haptonomische benadering zegt een appèl te doen op 'weder- j 
kerigheid, transparantie en het ~stigen van het ...&oede in de...i n~er'. '1~ 
Zij is vooral gericht op 'samen vissen', het g~met eIkaar heboen. Dat ~ 
je uiteindelijk ook samen 'meer en beter visvangt' en dat alle betrok-
kenen daar voordeel bij hebben is niet haar hoofddoel, ook al is het wel 
logisch bewijsbaar (via het zogenaamde 'Prisoner's Dilemma'). Tussen 
'het strelen van iemands ijdelheid' en 'het goede in iemand bevestigen' 
zit een verwarrende wereld van (on)zuivcrhcid van intentie versus 
(on)zuiverheid van belangenbehartiging. Het bovenstaande geeft mijns 
inziens wél aan waar wij het haptonomische aan netwerken kunnen 
zoeken. Het is natuurlijk niet zómaar dat sommige collegae zich bezig
houden met haptonomie en management. Als je het goed kan vinden 
met elkaar en prettig kunt samenwerken, zal je iemand graag in je leef-
en werkomgeving willen hebben. 62% van de managers krijgt een baan 
via informele contacten. Netwerken kennen een grote mate van weder
kerigheid, gelijkgerichtheid en zo men wil sociale controle. Er vindt een 
grote mate van uitwisseling plaats. Er zijn een aantal do's en don'ts, lees 
de moderne etiquetteboeken er maar weer op na. Krachtige, gezonde en 
warme netwerken vormen sociaal kapitaal. En misschien zit dààr wel de 
relatie met geld: eerst investeren in netwerken, de geldstroom volgt later 
'als vanzelf; geldstromen en positieve netwerken versterken elkaar, mits 
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Academie voor Haptonomie. Wanneer de Nederlandse Vereniging voor 
Haptonomie een jaarlijkse invulling zal weten te vinden hoe zij voor
waarden scheppend bezig kan zi jn om dit 'leven in het goede' voor 
velen toegankelijker te maken en professioneel vorm te geven, dan zal 
zij mijns inziens beantwoorden aan de impliciete communicatiedoelen 
van de mensen die haar oprichtten. Als oud-lid van de statutencommis
sie herinner ik mij dat dit haptonomische basisprincipe zo vanzelfspre
kend was dat het niet in ons hoofd opkwam om dit in de statuten apart 
te verwoorden. Mogelijk is het voor de leden die de woelige periode 
rond de oprichting niet hebben meegemaakt van belang dit nog eens 
opnieuw onder woorden te brengen. 

- Netwerken kun je leren en het is goed te weten waarom: om een beter 
leven te creëren voor alle betrokkenen. Daar hoort affectiviteit èn 
effectiviteit bij, liefde èn geld, geest èn lichaam, enthousiasme èn 
organisatie. 

14 

(advertentie) 

OPROEP FILOSOFIE EN HAPTONOMIE 

Mia van Luttervelt, redactielid van Haptonomisch Contact 
en doctoraalstudente wijsbegeerte aan de Erasmus Univer
siteit te Rotterdam, wil graag in contact komen met men
sen die zich bezighouden met filosofie en haptonomie 

Doel: inventarisatie van activiteiten en kennis. 

Con tactadres: d' Aumeriestraat 49 
2586 XM Den Haag 
Tel. 070-3500019 
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kennis. Deze diskette wordt vervolgens geformateerd (voorbereid voor 
het opslaan van gegevens, red.) door de moeder middels de moedertaal 
en daarna in een eerste stabiliteitslaaglaag volgeschreven door de opvoe
ding: 'kopieer naar A:'. De diskette bevat dan het natuurliike systeem met 
talloze verborgen stuurtekens (Alt-F3 = verborgen codes) die aanleiding 
kunnen geven tot verrassende foutmeldingen die vaak uiterst lastig te 
corrigeren zijn. Volgens deze metafoor zou cultuur de verzameling van 
alle verborgen stuurcodes zijn. In therapie is bewustmaking alleen niet 
voldoende: onjuiste en ongewenste stuurcodes zullen moeten worden 
gewist en vervangen door de juiste en gewenste stuurcodes, zodanig dat 
het gehele systeem klopt en de cliënt precies kan printen wat hij wil. 
Ieders levensdoel is namelijk zichzelf zichtbaar maken voor anderen 
middels zijn eigen, unieke (vinger)afdruk, zoiets als: 'J.e. was here'. 

Na de eerste stabiliteitslaag volgt de tweede: het sociale rege/systeem, de 
regels van het menselijk verkeer die gebaseerd zi jn op gehoorzamen. 
'Denken volgens de regels' is 'denken volgens Descartes', 17-20e eeuw, 
rationaliteit. Ook automatisering, want je kunt pas automatiseren wanneer 
kennis in een regel kan worden vastgelegd: regelgeleid gedrag. 
Het denken van de 21ste eeuw zal zich ontwikkelen volgens communi
catieve zel{sturing als derde stabiliteitslaag die gebaseerd is op inzicht. 
Therapie wordt dan filosofie: niets meer geloven, geen kennisverwerving 
meer via de waarneming, maar telkens oude postulaten wijzigen en 
nieuwe systemen bouwen volgens de modelbouw als enig juiste metho
de. Oude back-ups kunnen worden vervangen door een nieuwe manier 
van zelfsturing. 

Volgens Cornelis doorlopen we in ons leven een logische ontwikkeling 
door de drie stabiliteitslagen. De drie fundamentele emoties angst, 
boosheid en verdriet projecteren we hierop. De antwoorden die we 
vinden kunnen positief of negatief zi jn: bij angst kunnen wc geborgen
heid vinden óf het gemis daarvan, bij boosheid rechtvaardigheid óf 
onrecht, bij verdriet zingeving en troost of wanhoop en depressie. De 
emoties en de verwerking ervan nestelen zich in ons persoonlijke 
systeem. Cornelis ontwikkelt vanuit dit denken een hoogst originele 
visie op vrouwen, mannen en kinderen, ook in relatie tot elkaar. Zijn 
sociale theorie van kennis betekent niet alleen een psychiatrie van 
sociale systemen, maar heeft ook consequenties voor het omgaan met de 
natuur en de achterlopende wetgeving inzake milieuvervuiling: commu
nicatieve zelfsturing dus. 

Voorzover ik uit de lezing heb kunnen opmaken - het boek had ik 
bewust nog niet gelezen - behandelt Cornelis niet de fenomenen van 
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Kort nieuws 

Congres Bouwman & Partners 
Met een kleine honderd mensen vierden Bouwman & Partners op 26 
november jongstleden haar vijfjarig bestaan in de vorm van een congres. 
Het programma bestond, naast een aantal lezingen, uit de mogelijkheid 
om deel te nemen aan een workshop. Men kon kiezen uit een workshop 
die bestemd was voor mensen die de haptonomie nog niet kenden en 
een workshop waarbij echte acteurs een casus uit een bedrijfssituatie 
speelden waarop vervolgens iemand zijn haptonomische vaardigheden 
kon leren toepassen. Ook vertelden mensen, die al eens een training bij 
Bouwman en partners hadden gevolgd, over hun bevindingen . Een grap· 
plge videofilm over lichaamstaal diende als illustratie van hoe mensen 
communiceren. Na de gelegenheid tot vragenstellen werd de middag 
besloten met een receptie. 

In 1988 richtten Petra Bouwman en Anne-Jan van Minnen Bouwman & 
Partners op en gingen met een groep van 15 managers van start met een 
cursus Haptonomie en Management. De cursus werd geschikt gevonden 
voor het bedrijfsleven, mits het tempo wat omlaag ging, daar 'de mana
gers al gestressed genoeg' waren. Momenteel is er een follow-up training 
en een werkweek in Ibiza bijgekomen. Tevens hebben ze er een aantal 
partners bij gekregen. 

Uit de congresmap blijkt dat Bouwman & Partners, in een wereld die 
voornamelijk gebaseerd is op effectiviteit, proberen met hun manage
ment trainingen de menselijke waarden binnen het arbeidsproces 
opnieuw onder de aandacht te brengen. De haptonomische benadering 
is daarbij hun belangrijkste invalshoek. IIEen mens voelt zich het meest 
compleet als hij gelukkig is in zijn eigen bestaan. Vanuit die innerlijke 
beleving kan hij betekenis verlenen aan de ander, aan zijn werk en aan 
zijn omgeving", aldus Van Minnen. 

Bouwman & Partners zeggen dat ze "mensen leren voelend te luisteren 
naar zichzelf en de ander. Voelen wat je mogelijkheden en beperkingen 
zijn en daarmee op een goede manier omgaan in relatie tot de anderen ." 
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Al met al een boeiende dag, die mensen in beweging zette, zoals bij de 
workshops kon worden waargenomen, maar ook tot nadenken stemde 
gezien de weinige vragen die gesteld werden. Tijdens de receptie kwa· 
men de tongen los en werden ervaringen uitgewisseld. Met een kleine 
attentie, in de vorm van een handje, ging iedereen naar huis. 

Ingrid Ram 

Uit andere tijdschriften 
Filosofie Magazine 1994, 2, nr. 8. 
Een onderzoeksspecial over emoties en hun redelijkheid. 

Jonas 1994, nr. 12 
Patricia Wessels. Alternatieve genezers willen kwaliteitsmerk. 

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 1994, nr. 6 
A.J. Dunning. Gebruik van alternatieve geneeswijzen: tussen hoop en 
vrees. 

GEZOCHT: 

In het archief van de hoofdredacteur ontbreekt, waarschijnlijk 
door zijn net iets te ruime 'uitdeelzaamheid,' een exemplaar 
van Haptonomisch Contact. Is er iemand die dat exemplaar 
nog bewaard heeft: en het wil afstaan? 
Het gaat om het nummer: 

Jaargang 2, nununer 1, maart 1991 

U ku nt het zenden aan of bellen met: 

20 

Ton Bergman, 
Gamcrslagplein 94, 6826 LC Arnhem. 

Tel. 085·618117 
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betaste mij intiem. En in beide gevallen (8,9) verwezenlijken we onze 
innerlijke gerichtheid op 'buiten'. (Buytendijk; F. Veldman) (11) Het 
tasten is (daarmee) de wortel van onze affecten. (12) Er is verschil in 
tasten naargelang het tastend lichaamsdeel: De vingertoppen hebben bij 
het (be)tasten een geheel eigen karakter: 

• Betastend met de vingertoppen worden de vingertoppen bewogen 
over het betaste oppervlak. Stil-liggend geeft de vingertop geen 
nieuwe informatie dan die je kreeg bij het neerleggen van de vinger
top. 

• De vingertop betast slechts het oppervlak en tast niet In de diepte. 
• De vingertoppen zijn 'vragende' organen zij vragen ofwel kennis van 

het oppervlak ofwel een erotisch antwoord. Vingertoppen zijn door 
dit vragende karakter egocentrisch. 

• De vingertoppen maken hun object tot ding. 
• Als de vingertoppen een mens betasten is dat voor hem onaange

naam zij kietelen dan of kriebelen . 

Het overige lichaam, vooral de handpalm, tast anders: 

De handpalm tast ook stil-liggend. Houd tien minuten een citroen in 
je handpalm en geblinddoekt herken je daarna je citroen uit vele 
andere citroenen: de stilliggende handpalm ontvangt andere infor
matie dan de bewegende en vragende vingertoppen. (Buytendijk) 

• De handpalm tast in de diepte en verbindt intiem. 
• De handpalm vraagt niet maar ontvangt en geeft. 
• De handpalm maakt niet tot object maar tot mede-subject. 

(13) De pasgeborene herkent door aanraking de mensenvinger en 
reageert daar lustvol op (Franz Stirnimann). Vanuit de tastzin worden 
ook mensen als mens op afstand herkend. (14) Het waarnemen van 
mensen doet een on-ontkoombaar appel op onze intimiteit en vraagt 

{ altijd een stellingname van ons,. (Ludwig Binswang~ F. Veldman) (15) 
'" In het bevestigend ondergaan van de goedheid van andermans persoon 

is de mens pas helemaal 'buiten'. (F. Velman) Het bevestigend onder
gaan van de goedheid van al wat is ([homas van Aquino) vloeit hieruit 
voort. (F. Velman) (16) Het zogenaamde 'innerli jk' van de mens is zijn 
relatie tot he, 'buiten' (Maurice Merleau-Ponty; F. Veldman). 

r 
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een volgend nummer van Haptonomisch Contact zal hiervan verslag 
worden gedaan. Het logo wordt 'geestelijk eigendom' van de Neder
landse Vereniging voor Haptonomie; hetgeen impliceert dat het 
bedoeld is om gevoerd te worden in verenigingscorrespondentie 
doch dat het niet als waarmerk gebruikt kan worden door individue
le leden. 

Contacten met de Vereniging van Haptotherapeuten 
• In het kader van de afspraak over de invulling van het onderhouden 

van contacten tussen belde verenigingen, hebben Leni Molhoek en 
Irene Sibbles de opiniërende vergadering van de Vereniging van 
Haptotherapeuten op 11 november 1993 bijgewoond. 

Haptofysiotherapie 
• Het bestuur heeft de nota 'Haptofysiotherapie' van de groep fysiothe

rapeuten in de regio Rotterdam waarvan tijdens de algemene leden
vergadering 1993 gewag werd gemaakt met belangstelling gelezen . 
De nota levert een belangrijke bijdrage aan de discussie zoals we die 
op de algemene ledenvergadering 1994 willen voeren. 

Voorbereidingscommissie 
Als afsluiting van de lezingencyclus over man en vrouw biedt de vereni
ging je een workshop-arrangement: 'de man en vrouw in jezelf' aan op 
16 april in Stadskasteel Oudaen, Oude Gracht 99 te Utrecht. Dit is een 
unieke kans om uit te zoeken wat vrouw-zijn danwel man-zijn voor jou 
concreet betekent. Eerst zullen de mannen en de vrouwen apart hun 
mannelijkheid respectievelijk vrouwelijkheid onderzoeken. Vervolgens 
word je in de dans uitgenodigd tot de confrontatie met de andere sexe. 
Hoe beweeg jij je in deze dans en hoe verhoudt zich dat tot je ervarin
gen die je in de afzonderlijke workshops hebt opgedaan? 

Na een borrel of frisse neus, schuiven wij als tafeldames en tafelheren bij 
elkaar aan. In tegenstelling wat stond aangekondigd, leek het ons uitein
delijk toch meer op maat om jullie in plaats van een swingend feest, een 
feestelijk diner aan te bieden. De bourgondische sfeer van Stadskasteel 
Oudaen schept een ui tgelezen mogelijkheid om ons verder te verbinden 
op onze (her)ontdekte en telkens weer zo uitdagende verschillen! 

Het workshop-arrangement bestaat uit: 
• deelname aan de workshops 
• gratis koffie en thee tussen de workshops; 
• een volledig verzorgd 3-gangendiner met consumpties en koffie. 
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verbondenheid met andere mannen zal Ton op praktische wijze met 
jullie verder op zoek gaan naar je zelfrespect, verantwoordelijkheid en 
innerlijke autoriteit. Een van de vragen hierbij zal zijn hoe wij als 
mannen elkaar bij een stuk van ons ontwikkelingsproces kunnen en 
misschien wel moeten gebruiken. Ton schroomt niet om de reeds 
eeuwen geleden door onze voorvaderen en voormoederen verworven 
bronnen van levensene rgie, wijsheid en kracht aan te roepen . 'Be therel 
YOll are wanted.' 

Gemeenschappelijke workshop: 
'Leiden of laten leiden ' 

Basisles Argentijnse Tango, door Frank Greven en JoH Bakker, docenten 
aan de Academia de Tango. 

Voor je gemak raden we aan om schoenen aan te trekken met gladde 
zolen en de vrouwen gaan in de tango op een (iets) verhoogde hak! 

Of het woord tango nou afgeleid is van het Spaanse werkwoord tangir, 
wat 'ik raak aan' betekent, of iets van doen heeft met Shago, de Westafri
kaanse god van de storm en donder; tango heeft beide elementen in 
zich. Tango is een verleidingsdans, waarin tederheid en uitdaging elkaar 
afwisselen. Tango dans je met z'n tweeën en dat za l je weten ook; steeds 
moet je alert zij n op de kleur van de muziek, veranderingen in het ritme 
en vooral op de avances of tegenwerpingen van je partner. Elke stap kan 
anders zijn, ieder moment kan er iets spannends gebeuren. Wat ga je 
doen? Neem je de leiding of geef je je over? Wat gebeurt er als je de 
leiding neemt en je dan tevens laat leiden door de muziek? Hoe komen 
jouw mannelijkheid en vrouwelijkheid hierin samen? 

Binnen afzienbare tijd krijgen alle leden een aanmeldingsformulier 
toegezonden. Reageer snel, want er is slechts plaats voor zestig personen. 
Veel plezier en tot ziens op zaterdag 16 april. 

26 

Noud van Pop pel 
Voorzitter voorbereidingscommissie 
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(advertentie) 

BEWEGING 

Om te ontdekken wat jou beweegt of jou stopt organiseert 
Bouwman & Partners een workshop: 

Haptonomie & Beweging 

Deze workshop is bestemd voor: 

• een ieder die al eerder met haptonomie in aanraking is 
geweest of eerdere trainingen bij Bouwman & Partners 
heeft gevolgd. 

• eerstelijnswerkers in de gezondheidszorg. 
• Een ieder die groepen of individuen moet stimuleren bij 

veranderi ngsprocessen. 

Tijdstip en plaats: 22 en 23 april 1994, 
Hotel Erica te Berg en Dal. 

Als je langer en intensiever wilt werken met dit thema bestaat 
de mogelijkheid van een 7 -daagse workshop op het Spaanse 
eiland Ibiza. Informatie hierover kun je bij ons opvragen. Wij 
willen een en ander graag in een persoonlijk gesprek met jou 
toelichten. 

Deze workshop is gepland: 19 - 26 juni 1994 

Bij inschrijving vóór 15 april krijgt u een korting van /250,
Onze prijzen zijn vrijgesteld van BTW en inclusief reis- en 
verblijfskosten. 

Wil je meer weten, bel ons dan gerust. 

Bouwman & Partners 
Haptonomie & Management 

Burg. B1etzstraat 4 
1109 AL Amsterdam -Z. 0 

Tel. 02940-12892 
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(advertentie) 

Ve OpfeUfing :Haptmwmie 'Enscli~de 

Haptotherapeutische Proces begeleiding 

De inschrijving is geopend voor de twee-jarige vervolg
opleiding voor haptotherapeutische procesbegeleiding. 

Training wordt gegeven in de haptotherapeutische 
begeleiding van de dieptepsychologische ontwikkelings
processen. Dit houdt o.a. in het leren herkennen en 
leren omgaan met de verschijnselen dissociatie, onthech
ting, ontkenning en veranderde bewustzijnsvormen. 

Deze belevingswerelden spelen zowel in de wereld van 
de spirituele ontwikkeling, als in de omgang met versla
vingsproblematiek en de gevolgen van mentale, emotio
nele en lichamelijke geweldpleging een rol. 

De opleiding bestaat uit 6 blokken, van ieder twee da
gen, per jaar. 

Voorwaarde voor deelname is het afgerond hebben van 
een opleiding haptonomie en werkzaam zijn in een 
hulpverlenende of begeleidende werkvorm. 

30 

Informatie en Aanmelding: 
De Opleiding Haptonomie Enschede 

Otto Huizinga 
H.B. Blijdesteinlaan 53 

7514 CA Enschede 
Tel. 053-331973 
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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 Gewoon lid 

o Aspirant lidi studerend aan de opleiding voor Haptonomie 
te ... ..... . 

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 
tijdschrift en bedragenf130,- voor 1994. (Onder voorbehoud) 

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

Datum: Handtekening: 
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