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Van de hoofdredacteur
Kun je in juni nog over vijheid schrijven?
Na de herdenking van de '50e mei gaat het leven weer zijn gewone gang.
Vakanties komen er aan en gaan voorbij. Patiënten komen en gaan. Kun je
nog over vrijheid schrijven? Bovendien, voor een lezerskring, wier enige
band is dat ze zich met haptonomie bezig houden, klinkt het al gauw
politiek beladen of op z'n minst maatschappelijk geëngageerd. Voor een
neutrale vereniging wordt het al snel lopen op dun ijs. Toch kunnen ook
'haptonomen' er niet om heen dat ze in de maatschapij staan. Ook zij
krijgen - om maar iets te noemen - gemartelden, asielzoekers, van huis en
haard verdrevenen in hun behandelkamer. Mensen die vrijheid zochten en
dachten te vinden. Dan heb ik het nog niet eens over mensen die in hun
gewone leven bekneld, gekneveld, vastgelopen zijn en bevrijding zoeken.
Haptonomie verstrekt geen vrijheid, maar helpt wel die vrijheid te vinden.
Hoe vaak en in hoe verscheiden bewoordingen hebben we niet gehoord
dat mensen zich veel vrijer voelen.
Hoe vrij zijn de therapeuten zelf?
Wie bevrijdt de bevrijders?
Bevrijdt ze van eigendunk, van strakke schema's, van methoden en
'scholen'?
Vrijheid is losgemaakt zijn. Dat is wat anders dan losgeslagen zijn. In
vrijheid is er de keuze al dan niet verbonden te zijn; de band met het
verleden te versterken of losser te maken.
Vrijheid is ook losgelaten worden door anderen, te mogen zijn wie je bent
en zoals je bent. Nogmaals, niet in tomeloze losbandigheid, maar in fes·
pect voor anderen en voor het eigen leven. Vrijheid is weten waar je
vandaan komt en waar je naar toe gaat. Vrijheid is op je eigen kompas
varen. Vrijheid is lastig en moeilijk, maar ook bevrijdend.
Kun je in juni nog schrijven over vrijheid?
Kun je in juni, juli, augustus niet schrijven over vrijheid?
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De plaats van haptotherapie in de
gezondheidszorgl )

Cathotjjn te Wechel

Catholijn te Wechel
heeft in 1977 de alfa·

Mijn keuze is juist op dit onderwerp gevallen, omdat
ik nu ruim een jaar als haptotherapeute in een geopleiding en În 1994 de zondheidscentrum werk. Een gezondheidscentrum,
beta-opfeiding te Doom dat een particulier initiatief is, niet gesubsidieerd
afgesloten. Zij heeft een
wordt en waar diverse disciplines in een gemeenpraktijk voor haptotheschappelijk gebouw werken. De doelstelling van het
rapie en haptonomische
centrum is het verbeteren van de kwaliteit, de doelzwangerschapsbegelej·
matigheid en de bereikbaarheid van de zorg voor de
ding in Goes.
cliënt. Daarnaast wordt beoogd te komen tot een
betere kostenbeheersing, eventueel kostenverlaging.
Vanuit mijn betrokkenheid met deze doelstellingen en mijn ervaring met
de onbekendheid van haptotherapie bij vele gezondheidszorgwerkers heb
ik, mede door deze scriptie, getracht haptotherapie een plaats te geven in
de gezondheidszorg, zowel in de eerste, tweede, als derde lijn Z).

1)

Dit is een verkorte versie van de scripHe geschreven als afronding van
de p-opleiding Van de Academie voor Haptonomie te Doorn.

2) Met de eerste lij ns gezondheidszorg worden die voorzieningen bedoeld, die in de
directe maatschappelijke omgeving van de burgers zijn . De tweede lijn omvat
meer specialistische hulp, zoals die onder andere gegeven wordt in het ziekenhuis, verpleeghuis, psychiatrisch ziekenhuis, RIAGG. Onder de derde lijn vallen
de nog meer gespecialiseerde instellingen, zoals psychogeriatrische verpleegtehuizen, verslavingskI ini eken, inrichtingen voor geesteli jk gehandicapten, revalidatiecentra.
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Hiertoe werk ik één klacht, namelijk hyperventilatie, uit. Nadat ik door
ervaring en o nderzoek de waarde van haptoth erapie bij hyperventilatie
heb laten zien, maak ik daarna de koppeling tussen hyperventilatie en andere klachten binnen de gezondheidszorg.

Ik heb gebruik gemaakt van de drie modellen uit de doctoraalscriptie 'Hap·
tonomie, tasten of voelen' va n Els de Graaf (zie ook Haptonomisch Con·
tact jaargang 1, nr.2, 1990), te weten het mechanische, het psychologische
en het haptonomische model.
Het mechanische model bekijkt, verklaart en behandelt problemen met het

lichamelijk functioneren met behulp van fysische wetmatigheden. Hiermee wordt bedoeld, dat als het lichaam niet meer goed functioneert dit
ontstaan is door mechanische afwijkingen, die hun specifieke verloop heb·
ben zonder dat de mens daar verantwoordelijk voor is of daar invloed op
kan hebben . Ons lichaam is volgens deze opvatting onderworpen aan natuurkundige wetten. Verbeteringen in het functioneren van het lichaam
zijn dan ook in de eerste plaats te danken aan een deskundige die inzicht
heeft in deze mechanische wetten.
Het psychologische model probeert deze problemen te bekijken, te verklaren
en op te lossen door de psychologische processen centraal te stellen. De
deskundige heeft zich kennis verworven over onder andere individueel
gedrag, bewustzijn en onbewuste verschijnselen. Verbeteringen in het
functioneren van het lichameJijk en psychisch welzijn worden met name
verkregen doordat de deskundige door zijn inzicht de problemen herkenbaar en hanteerbaar kan maken voor de cliënt.
Het haptonomische model bekijkt, verklaart en wil de problemen oplossen

binnen de context van het concrete bestaan en gaat ervan uit dat de mens
een lichamelijk op zijn leefwereld betrokken wezen is, waarin het voelen
een fundamentele rol speelt. Verbeteringen in het lichamelijk en psychisch
functioneren worden dan ook verkregen door de cliënt, in het hier en nu,
te laten voelen hoe hij met zichzelf en zijn klacht omgaat, hoe hij dit, ge·
bruikmakend van zijn tastgevoeligheid, kan veranderen.

Veldman definieert de haptonomie als een wetenschap die het gevoel op
fe nomenologische wijze bestudeert ('Tasten naar zinvol contact;' F.Veldman) . Hiermee wordt onder andere bedoeld, dat de haptonomie terug wil
naar de oorspronkelijke leefwereld van de mens. Zij wil deze wereld niet

4
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verklaren, maar onbevooroordeeld, schouwend en luisterend een ant
woord vinden.
Als we nu de behandeling van de hyperve ntilatie bekijken vanuit het
mechan ische model dan wordt hyperventilatie gezien als een daling van de

koolzuurspanning en stijging va n de pH van het bloed. Als therapie worden dan ademhalingsoefeningen gegeven, vaak in combinatie met ont·
spannings oefeningen . De patiënt wordt geadviseerd altijd een plastic zakje
binnen handbereik te hebben om bij een hyperventilatie-aanval daarin te
blazen en zodoende de koolzuurspanning en de pH van het bloed weer te
reguleren.
Va nuit het psychologisch model worden vooral de stress en de angst behandeld in combinatie met ademhalings· en o ntspanningsoefeningen. De na·
druk ligt op veranderingen in gedrag en denken. Angstige mensen hebben
vaak vermijdingsgedrag. Vanuit het psychologisch model, bijvoorbeeld
door gedragstherapie, wordt hen geleerd de angst te beheersen , zodat hun
gedrag gaat veranderen in durfgedrag. En 'doem-denken' ka n gaan veranderen in 'doen-denken'.
Vanuit het haptonom isch model wordt niet ingegaan op het ademen of ontspanning. Via de tast wordt aan de cliënt voelbaar gemaakt hoe hij omgaat
met zijn lichamelijkheid, in relatie tot zijn leefwe reld.
Haptotherapie is namelijk een begeleidingsvorm die gebruik maakt van de
tastzin in de meest ruime betekenis, dus zowel de rechtstreekse aanraking,
de ruimtelijke aa nraki n g", als emotioneel geraakt worden. De tastzin heeft
niet alleen een kenfunctie, maar bepaalt voor een groot gedeelte ook de
o ntwikkeling van ons gevoelsleven. Er is een nauw verband tussen lichamelijk bewegen en emotio neel bewogen zijn.
Haptotherapeutisch wo rdt onder andere geprobee rd de cliënt lijfelijk, via
de affectieve aanraking, zijn basishouding weer te laten ervaren, hoe hij
reageert en hoe hij zich kan uiten. Hiermee wordt bedoeld, dat de cliënt

3) Ruimtelijke aanraking: men voelt, heeft gevoel voo r een voorwerp en/of persoon
zonder er rechtstreeks contact m ee te hebben . Bijvoorbeeld een goede automobilist voegt 7Jjn auto bij zi jn lichaam en heeft via de wielen en de omtrekken van
de auto gevoel voor de weg en de omgeving. Bij personen tast men iemand in
figuurlijke zin af.
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door de aanraking bevestigd wordt in wat en wie hij is en begeleid wordt in
wat hij bij druk en/of belasting kan. Door de aanraking kijkt de ander als
het ware in zijn eigen spiegel. Hij voelt zichzelf bijvoorbeeld als warm,
zacht, hard, stevig, krachtig, angstig en hij voelt hoe de gevoelskwaliteit bij
druk en/of belasting kan veranderen.

Een haptotherapeutische begeleiding kan er dan bijvoorbeeld zo uitzien:
Hans; 36 jaar, kwam in januari 1994 voor het eerst bij mij; hij maakt een
open, aanwezige indruk. Sinds juli '93 last van hyperventilatie, sindsdien
twee keer flauwgevallen. De rode draad in zijn verhaal is dat hij geen gren·
zen kan stellen, zich alsmaar, vanwege de lieve vree, aanpast. Tijdens een
vorige therapie heeft hij ontdekt, dat hij last heeft van verlatingsangst,
maar hoe nu verder? Hij wil graag leren hoe hij anders met zichzelf en hoe
hij anders met situaties om kan gaan. Hij herkende zich in de informatie,
die ik hem over haptonomie mee gegeven had; hij is een gevoelsmens,
daarom sprak haptotherapie hem aan.

Ik heb voorgesteld hem te laten voelen welke veranderingen hij bij zichzelf
ervaart, wanneer hij wel en geen gevoels'lijntje,4) naar buiten maakt. Daar·
voor kwam hij ontkleed, onderbroek aan, op zijn buik op de behandeltafel
liggen. Toen hij gemakkelijk lag, heb ik hem verteld dat ik hem dadelijk in
zijn flank zou aanraken, zodat ik hem iets over de mogelijkheden van de
tastzin duidelijk kon maken. Terwijl ik hem aanraakte, vertelde ik wat ik
voelde: 'Eerst voel je voor mij soepel, vrij snel voel je stug en dan wordt de
weerstand groot, wdat ik bij na ga prikken.' Dit herkende Hans en ik vroeg
hem te onthouden hoe het voelde. Daarna heb ik m'n vlakke hand op zijn
rug gelegd net boven het heiligbeen. Ik heb hem gevraagd de hele hand te
voelen vanuit de plek waar mijn hand lag. Daarna gevoel te krijgen voor de
dikte van mijn hand, voor mijn hele arm, zodat hij via mijn arm een ge·
voels'lijntje' met mij maakte. Toen hij dat gedaan had, heb ik mijn andere

4) Gevoels'lijn': een onzichtbare lijn waarlangs men zijn gevoel kan verlengen,
uitbreiden, waardoor men gevoel krijgt voor de ander enlof het andere. Via deze
gevoels'lijn ' voel je bijvoorbeeld of er iemand achter je staat, zonder dat je hem
ziet of hoort, of voel je door je schoenzolen heen waar je op loopt. Tijdens de
therapie wordt deze 'li jn' bewust gemaakt doordat de therapeut met Zijn hand de
rug van de cli ënt aa nraakt en aan de cliënt vraagt deze te voelen, zodat deze via
de hand zijn gevoel probeert te verlengen naar onder andere de arm en schouder
van de therapeut.
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hand ernaast gelegd en gevraagd met deze hand en arm hetzelfde te doen.
Nadat ik voelde dat hij dat deed en hij
dus via beide handen en armen een
Ademen
gevoels'lijntje' met mij had gemaakt,
heb ik hem verteld, dat ik op dezelfde
Van oudsher is het een bekend gegeven dat mugde, schrik, angst en
manier en op dezelfde plaats als de
andere emoties, invloed hebben op
eerste keer weer zijn flank zou aanrahet ademen en de hartslag. Als we blij
ken. "Voel je verschil met de eerste
zijn iemand te zien, dan ademen we
keer?" 'IJa, je kunt er nu dieper in, het
hem als het ware in. We kreunen van
blijft langer zacht." "Ben je het met
de pijn. We houden onze adem in
me eens als ik zeg dat jij dat verschil
door angst of schrik. En zuchten,
gemaakt hebt en dat ik je alleen de
ademen uit, van opluchting. Onze
weg gewezen h eb?" Verbazing en bea- adem zegt ons dus iets over onze
ming. "Dit is nu het belangrijkste feemoties en deze zijn persoonsgebon·
nomeen binnen de h aptonomische den, zodoende hebben zij hun indivibegeleiding; dat jij je, vanuit je ge- duele kleur. Het ademen is dan ook
individueel verschillend en afhanke.
voel, kunt openen en sluiten naar mij
lijk van de omstandigheden waarin
en/of de buitenwereld. Jij bent degene
iemand zich bevindt.
die daar iedere keer weer in kan kieUit observaties en onderzoek (Veldzen. Gebruikmakend van dit fenoman p. 328) is gebleken dat elke
meen kun je je grenzen verleggen.
gerichre aandacht op de ademhaling,
Waar je eerst stug aanvoelde is het nu
de spontane expressiviteit van het
veerkrachtiger geworden." Op deze
ademen blokkeert.
manier heb ik hem de eerste keer via
Het hapronomische model gaat ervan
zijn rug laten voelen, hoe hij kan ver- uit dat de mens een op zijn leefwereld
betrokken wezen is. Daarom wordt er
anderen, hoeveel meer ruimte hij kan
geen aandacht gegeven aan ademconkrijgen en hoe zijn adem (zie kader)
troJe, adembeheersing en ademtechzich vanzelf verdiept heeft. Na de beniek. Wanneer men nl. iets wil behandeling was zijn verbaasde reactie:
heersen enlof controleren, doet men
"Zelfs mijn hoofd voelt anders, er zit
een appèl op de rationaliteit en niet
nog va n alles in, maar ik heb geen
op de mens als 1IQelend wezen . Adegedachte."
men doen we ons hele leven, het regelt
zichzelf, het 'volgt', afhankelijk van
Toen hij na ee n week terugkwam verde omstandigheid waarin we ons
telde hij, dat hij na de vorige keer
bevinden, de emotie.
meer rust in zijn lijf had ervaren en
gevoeld had hoe moe hij eigenlijk
was, daar kon hij nu niet meer omheen.
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Nadat hij zich ook deze keer had uitgekleed en op zijn buik op de behan·
delbank was gaan liggen, vroeg ik hem wat hij van zijn benen voelde zoals
ze op dat moment lagen. flStrak, mijn bovenbenen en mijn voeten raken
de bank, verder voel ik niets van mijn benen. /I Daarna heb ik achtereenvolgens een aantal keren de contouren va n zijn linker heup en been aangeraakt. Hierna vroeg ik hem of hij een ver.;chil voelde tussen beide benen.
Het been, dat ik aangeraakt had, ervaarde hij nu als één geheel vormend
met de rest van zijn lijf en het been was soepeler geworden. Ik heb hem
toen verteld, dat het aangeraakte been, het been is wat je bent en het ande·
re been is wat je hebt. Daarna heb ik ook zijn rechter heup en been aangeraakt, zodat hij beide benen weer als gelijk ervaarde.
Na deze behandeling had Hans het heel koud, de bibbers golfden door zijn
lijf, bijna klappertandend; vegetatief gebeurde er dus heel veel, evenals na
de vier daarop volgende behandelingen. Daarin sprak ik hem, via mijn
handen, aan op zijn vermogen, om via de tastzin ruimte (zoals in de eerste
behandeling) te maken, zodat ik hem kon belasten . Daartoe legde ik mijn
handen, dichtbij elkaar, op zijn rug. Ik gaf enige druk tot ik een grens voel·
de: het voelde harder o nder mijn handen en als ik door zou gaan dan zou
ik hem gaan wegduwen. Ik wachtte, terwijl ik bleef voelen wat er onder
mijn handen gebeurde en via mijn handen nodigde ik hem uit, zodat hij
in zijn eigen tempo zijn grens kon verleggen en zijn emoties eruit konden
komen. Ik ervaarde dit onder mijn handen als soepeler, ik voelde meer
ruimte komen en de adem verdiepte zich. Gaandeweg maakte zijn pantser
steeds meer plaats voor kwaadheid, verdriet, ruimte, zachtheid en openheid. Het ging steeds beter met hem, hij voelde zich minder kwetsbaar, ook
na een tussenpoos van een maand. Na acht keer hebben we afscheid genomen.
Ik heb aan Hans gevraagd of hij in een paar trefwoorden kon vertellen wat
hij aan de behandelingen gehad had.
Hans: IIIk ben duidelijker. Ik voel mijn grenzen en ik stel ze ook. Ik ben
milder en positiever geworden. Ik voel me nu lekker in mijn vel. Ik denk
niet meer zo zwart-wit, h et leven heeft meer kleur. Mijn perfectionisme is
weg. Mijn prioriteiten stel ik nu vanuit mijn gevoel, ik denk er niet meer

zoveel over."
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In de oorspronkelijke scriptieS) werk ik nog twee cliëntbesprekingen uit.
Hierbij blijkt dat de klacht hyperventilatie hetzelfde is maar de begeleidingen heel verschillend kunnen zijn. Haptotherapeutisch staat niet de klacht
centraal maar de mens in het hier en nu. De fenomenen angst en het over
grenzen gaan vielen als gemeenschappelijk op; deze heb ik dan ook nader
omschreven en uitgewerkt.

Verder heb ik gebruik gemaakt van de Nijmeegse hyperventilatielijst uit
het blad Fysio/Therapie 2000, nr 1, januari 1992_ Samen met de cliënten
heb ik deze lijst in januari 1994 ingevuld en na een aantal behandelingen
in mei 1994 weer. Zoals uit onderstaand staatje blijkt is de mate van hyperventilatie in de vorm van een 'score' na een aantal behandelingen afgenomen.
Hans

jan '94

28 punten

na 8 behandelingen

mei '94

7 punten

Piet

jan '94

42 punten

na 11 behandelingen

mei '94

26
punten

Kees

jan '94

48 punte n

na 6 behandelingen

mei '9 4

40
punten

Wat deze hyperventilatielij st inhoudt en hoe ik aan de punten kom, voert
in het kader van dit artikel te ver, maar kunt u in de oorspronkelijke scriptie nalezen.

Conclusie
Uit de reacties van de drie cliënten en een meer 'vergelijkende methode',
met name de test, waarbij het 'puntentotaal' omlaag is gegaan, is gebleken
dat haptotherapie bij h yperventilatie, na een gering aantal begeleidingen,
resultaat geeft. De mensen worden rechtstreeks via de tast aangesproken op
hun mogelijkheden.
Daar fenomenen als angst en over grenzen gaan niet alleen voorkomen bij
mensen met hyperventilatieklachten, biedt haptotherapie bij meerdere

5) Deze is verkrijgbaar via de Academie voor Haptonomie en Kinesionomie te
Doorn , evenals de scriptie 'Haptonomie tasten of voelen' van Els de Graaf.

Haptonomisch Contact,

~

jaargang 1995, nr.2

9

H
W Ca
im rc
La hie
um f
an
s

mensen m ogelijkheden. Hierbij kan men denken aan indicaties als psychosomatische klachten, bijvoorbeeld.: migraine, cervicaal syndroom, rug-

klachten, maag-darmstoornissen, hoge bloeddruk, sommige neurologische
aandoeningen. Maar ook: in het begeleiden in het omgaan met pijn en
last; verwerking van verlies; faalangst; lichamelijke en geestelijke overbelasting. Ook werkt haptotherapie preventief door denken en voelen in balans te houden.
Het specifieke va n haptotherapie daarbij is dat de therapie uitgaat van de
belevingswereld van de mens en samen met de cliënt in een aanrakende
vorm van begeleiden onderzoekt hoe hij in z'n leefwereld staat en zou kunnen staan, om zo aan zijn eigen genezing en ontplooiing te werken.
Zowel bij mensen, die met de eerste, tweede als derde lijn in de gezondheidszorg te maken hebben, komen de fenomenen angsten over grenzen gaan voor.
Bovenstaande ervaringen geven aan dat haptotherapie zowel een preventieve als curatieve bijdrage kan geven aan de gezondheidszorg.
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Wetenschappelijk denken,
professionaliteit en diversiteit

Olto Huizinga

In Haptonomisch Contact nummer I, 1995 was te lezen dat de heer Gerrit·
se zich beroept op de Grote Van Dale om zijn eigen denkgebied af te bakenen. Bovendien werd ondergetekende gezegd zich niet met haptonomie
bezig te houden op grond van een door de heer Gerritse gehanteerde relatie tussen woord en ervaren werkelijkheid.
Een beschouwing over woordenboeken als bron en een kleine uitwijding
over wetenschappelijke denken kunnen deze uitspraken wat relativeren.
De Grote van Dale beslist niet over de betekenis van de Nederlandse woorden, het doet een poging de gangbare Nederlandse woorde n en hun publieke gangbare betekenis te registreren. Hij maakt daarbij gebruik van geschreven bronnen die niet al te specialistisch zijn6). Een woordenboek
loopt altijd achter de feiten aan, en beslist niet over de feitelijkheid of inhoud ervan. De beslissing die genomen wordt door de redacteuren van het
woordenboek betreft de vraag of ze een reeds voorkomend woord van genoeg algemeen belang vinden om het op te nemen in hun woordenlijst.
Daarbij wordt er een betekenis gegeven zoals die in de voor hun doel geraadpleegde teksten wordt gebruikt, en dit is voor een groot deel de dage-

6) Citaat: " De redactie heeft een keuze gemaakt, waarvan zij hoopt dat niets tevergeefs gezocht wordt wanneer het gaat om termen die men in het maatschappelijk verkeer en bij niet al te gespecialiseerde lectuur kan tegenkomen." In : Johan
Hendrik van Dale en zijn opvolgers; Or P.G.J.van Sterkenburg; blz. 46
"Bij technische termen is een keuze gedaan waarbij die termen zijn opgenomen
die men in het maatschappelijk verkeer en bij nietal te specialiseerde lectuur kan
tegenkomen." In: Van Woordenlijst tot Woordenboek; Dr P.G.J.van Sterkenburg; blz. 136
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lijkse krant, de televisie en de niet te specialistische bladen. In de Grote van
Dale kom je dus geen analyse van de inhoudelijke betekenis van het woord
tegen die van belang zou zijn voor een wetenschappelijke behandeling van
een kennisgebied voor een specialistisch publiek1). Eisen die je kunt stellen
als een beweging zichzelf de vraag stelt wat ze zijn, welk gebied ze bestrijken, waar ze voor staan. De hoofdredacteur van de Van Dale NN gaat er
van uit dat iemand die iets afweet van technische termen, deze niet gaat
opzoeken in een woordenboe~ .
Bovendien beslist een woordenboek niet over taal: lin beginsel is de Van
Dale als een normatier) woordenboek te beschouwen, maar met grote
voorzichtigheid in de toepassing van d it beginsel, en met ruime erkenning
van de marge die het persoonli jk taalgebruik altijd voor zich op mag eisen,
en van de variabiliteit van alle levende taal' lOl Dit gegeven is, zoals Sterkenburg schrijft, 'in feite in strijd met wat gebruikers van hun woordenboek verwachten: absolute uitspraken in taalzaken.'lI)
Hoe een stroming weergegeven wordt in een woordenboek is hooguit belangrijk voor het gezicht dat een beweging voor het algemeen publiek wil
hebben, maar niet voor een inhoudelijke discussie omtrent de inhoud van
de materie.
Daarvoor is de Grote van Dale ook niet bedoeld, dat blijkt uit enkele uitspraken die bij van Sterkenburg te vinden zijn: 'Van Dale is voornamelijk

7) Citaat: " Van Dale is een woordenboek, geen encyclopedie. Het publiek is te zeer
geneigd deze begrippen met elkaar te verwarren en sommige uitgaven werken
deze verwarring nog in de hand, maar er is toch een groot onderscheid. Een
woordenboek behandelt de woorden als deel van de taal; het geeft de betekenisse n en het gebruik van de woorden aan, maar laat zich verder niet in met de zaken
die door de woorden worden aangeduid." In: Johan Hendrik van Dale en zij n opvolgers; Or P.G.].van Sterkenburg; blz. 46 (Cursivering O.H.).
8) In: Van Woordenlijst tot Woordenboek; Or P.G.].van Sterkenburg; blz. 177.
9) Dit vooral ook in de zin welke woorden vermeld worden. Zodat er duidelijk een
beperki~g is van het aantal drie-letterwoorden.
10) Bericht voor de elfde uitgave van de Grote van Dale.
11) Van Woordenlijst tot Woordenboek; Or P.G.J.van Sterkenburg; blz. 133.

Haptonomisch Contact, (l jaargang 1995, nr.2

13

H
W Ca
im rc
La hie
um f
an
s

bedoeld als een hulp bij de lectuur' en 'De bewerker geeft nog al een subjectief gekleurde informatie die de betrouwbaarheid en de objectiviteit van
het woordenboek niet bevorderen.''')
Blijft de vraag: wat is haptonomie?

Wat is Haptonomie?
Volgens de grondlegger van de haptonomie: een wetenschap.
Haptonomie: de wetenschap van het gevoel 13) en van het gevoelsleven,
die inzicht verleent in de affectieve hoedanigheid van personale actua~
lisaties - handelingen en verrichtingen zowel als gedragingen - binnen
humane interacties en relaties. Als zodanig is de haptonomische wetenschap gefundeerd op het ontologische oergegeven, dat de tast(-zin) de
primordiale kenfunctie vormt van het leven ten dienste van het levensbehoud, waaruit door differentiatie en specialisatie de andere zintuigelijke functies en de gevoelens evolueerden en waarop het gevoelsleven
stoelt. Deze oorspronkelijke en primordiale haptische kenfunctie vigeert als grondintelligentie, waaruit zich uiteindelijk de, aan het humane leven inherente, intelligente vermogens ontwikkelden. 14)

12) Van Woordenlijst tot 'Voordenboek; Or P.G.) .van Sterkenburg; blz. 136.
13) "Het 'gevoel' in ruimste zin, dat is zowel in de oorspronkelijke betekenis van het

voelen (de 'tast') en de gewaarwordingen hieruit. Alsmede alle gevoelsvermogens
die de mens, kennend doen onderscheiden, hem besef (= gevoel) geven van het
schone en goede, hem onderkennend doen waarderen en welke - resonerend in
het gemoed, geordend tot de rede - tot bewustztjn (kunnen) worden gebracht."
(Einde ataat)
Ik denk dat dit over ervaring van het individu gaat, en niet over een woord in de
Van Dale. Ook niet een theorie maar een orde en enkele regels, waaruit je een
theorie kunt maken.
14) Begripsamenstelling afgeleid van hapsis = tast(zin) en van nomos = wet, regel.
haptein = helend (letterlijk heel-makend) aanraken.
Uit: tasten naar zinvol contact. F. Veldman 1977
Vrijwel identiek herhaald op blz I3van 'Haptonomie, wetenschap van de affectiviteit'.
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Het is aan te nemen dat de oorspronkelijke en primordiale haptische kenfunctie een te ervaren grootheid is, bovendien dat deze ervaren grootheid
deel van de fundering is van de haptonomische wetenschap. Deze ervaringsfuncties kunnen zowel vanuit het humanistische mensbeeld verwoo rd worden als vanuit het transpersoonlijke mensbeeld.
Vanuit het transpersoonlijke onderzoeksgebied wordt aangenomen dat het
woord niet alleen een nominalistische gegevenheid is, zoals de heer Gerritse veronderstelt, maar deel van en constituerend is voor de ervaring die het
individu heeft in zijn primaire ervaring van zijn werkelijkheid. Dit blijkt in
het werken aan COEXen lS) door middel van veranderde bewustzijnsvormen.
Het registreren en ordenen van deze ervaringen behoort tot het wetenschappelijk onderzoek van het gegeven 'hap sis' en zijn betreffende en te
veronderstellen 'nomos' .

Dat dit niet per se vanuit het door de grondlegger gehanteerde paradigma,
het humanistische mensbeeld, gebeurt, is wetenschappelijk gezien geen
uitzondering. Het is gebruikelijk dat in wetenschappelijk onderzoek uitgegaan wordt van onderscheiden paradigmata zonder dat dat het commentaar oplevert dat de ander zich niet meer met het betreffende gebied bezig
houdt. Ook als de mensen het niet eens zijn met elkaar.
Volgens Frans Veldman is haptonomie een wetenschap. Een wetenschap is
meer dan een theorie.

Theorie is deel van wetenschap en het produkt van wetenschap.
Theorie is deel van het tekstlichaam van een wetenschap, in zover is theorie deel van een wetenschap.
In de opbouw van het wetenschappelijke tekstlichaam bestaan er verschillende fases.

15) COEX: afkorting voor

'systems of COndensed EXperiences.'
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1. Wetenschap bestaat uit het formuleren van hypothesen op de volgende

gronden 16):
• door het verzamelen van feitelijke gegevens en het definiëren van
gegevens
• door het bestuderen van theorieën
• door het spontaan op ideeën komen.
Inductie, deductie en intuïtie spelen hierbij een rol.

2. Deze h ypothesen worden getoetst waardoor er weer nieuwe gegevens
en situaties ontstaan ete.
3. Wanneer h ypothesen na grondige toetsing geh an d haafd blijven, kri jgen ze het karakte r va n een natuurwet.
Natuurwetten zijn algemene uits praken die relatief onaantastbaar zijn en
relatief belangrijk zijn, tussen wetten en hypothesen kan geen scherpe
grens getrokken worden. Verzamelingen van samenhangende wetten vormen , in een zinnig geheel gebracht, theorieën.
4. Deze theo rieën en de er aan ten grondslag liggende paradigma's worden
weer getoetst op hun waarheid en toepasbaarheid.

Bij wetten moet altijd vastgesteld worden in welke condities ze gelden, ze
zijn nooit ove ral en altijd geld ig. Natuurwette n zijn slechts geldig onder
specifieke o m standigheden. De voof\vaarden waaraan voldaan moet zijn
wil een wet o pgaa n, zijn de rand voorwaarden .
Discussie baseert zich op een voor die tak van kunnen en weten specifiek
tekstlichaam en d ient, w il de discussie open blijven een tolerantie te h ebben voor tegenovergestelde aannames wat betreft de uitgangspunten . Dit is
goed gebruik in ve rschillende wetenschappelijke velden.

16) Ik steun hier op het hoofdstuk 'Methodologie en wetenschapstheorie' uit: Inlei ding tot de wij sbegeerte van de biologie; Or. W. ) . Van der Steen.
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Zie hiervoor bijvoorbeeld:
De deeltjes en golf theorieën in de natuutwetenschappen. Twee opvatting die nog steeds niet met elkaar te verenigen zijn die beide
echter wel tot de natuurwetenschap behoren.

In de psychologie zie je twee stromingen, de een gaat uit van een
monistisch en persoonlijk model, de ander gaat uit van een multipel en transpersoonlijk model. Dit zie je inde U.S.A. in de humanistische psychologie versus de transperspoonlijke psychologie gespiegeld, in Europa zie je dat in de Freudiaanse opvatting tegenover de

Jungiaanse opvatting gespiegeld. Opvallend is dat deze stromingen
elkaar onderling niet verwijten dat ze zich niet met dieptepsychologie bezighouden
In de transpersoonlijke psychologie zijn er drie stromingen: één die
uitgaat van een lineaire ontwikkeling (Ken Wilber), één die uitgaat

van een spiraalvormige ontwikkeling (Micha el Washburn), en één
die uitgaat van een chaotische ontwikkeling (Stan Grof). Deze drie
zijn slecht met elkaar te verenigen. Je ziet vertegenwoordigers van
deze stromingen niet tegen elkaar zeggen dat ze zich niet met trans-

persoonlijke psychologie bezig houden. Je kunt ze wel over hun opvattingen zien harrewarren.
Het model van de haptonomie is in oorsprong geënt op het monistische
humanistische mensmodel en niet op het multipele transpersoonlijke
mensmodel. Door de verschillende paradigmata die daaraan ten grondslag
liggen zal het denken vanuit de verschillende modellen ook een wat ver-

schillende inhoud hebben. Vanuit beide modellen kun je echter over de
ruimtelijke tast en de primaire intelligentie van de mens nadenken. Het

gemeenschappelijke is dan de hapsis en de nomos die desbetreffend beschreven kan worden. De uitkomst die daar uit gedistilleerd wordt kan verschillend zijn. Via beide toegangspoorten heb je echter het recht te spreken . Het kan niet zo zijn dat een enkele theorie zich het recht verschaft om
de enige te zijn die een universeel verschijnsel, de hapsis, beschrijft. Deze

tolerantie lijkt me onderdeel van professioneel met je vak bezig zijn .
Door het verschil te maken in paradigma wordt het mogelijk om structurele verschillen in ervaringswerelden te definiëren. Hierdoor is het mogelijk
de overgang van de personalistische werkwijze, in de haptonomie gekenmerkt door het centraal stellen van dialogisch ervaren, naar het terrein van

het buitenpersoonlijke ervaringsgebied. In het transpersoonlijke gebied
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heeft het dialogisch een andere plaats en is er meer nadruk op het conser
veren van een kader en procesmatige ervaringen.
Door het paradigmaverschil en de grens die daardoor herkend, beschreven
en ervaren kan worden, is er in relatie tot de cliënt ook een 'informed consent' te maken omtrent het gebied waarin je werkzaam zult zijn en kan er
enigszins aangegeven wat de consequenties zijn van de bet~effende keuzes
die gemaakt worden. Juist door een dergelijke differentiatie is het mogelijk
toepassingsgebied en randvoorwaarden voor een bepaalde wijze van haptisch handelen te formuleren.
Ook voor de omgang met de onderscheiden symptomen is het belangrijk
te weten vanuit welk paradigma gedacht en gewerkt wordt en welk model
toepasbaar is voor die cliënt op dàt moment.
Als voorbeeld:
Het zal veel mensen overkomen zijn dat een cliënt het koud heeft,
soms tot de intensiteit van rillen en klapperen toe, ondanks de normale
omgevingstemperatuur.
Vanuit het monistische idee kun je denken aan frustratie, niet bevestiging, in de kou staan.
Vanuit het model, dat van dissociatie uitgaat, valt op dat het vaak een
teken is dat een 'switch' zich inzet, of dat er een herinnering of deelherinnering van de persoon zich voordoet. Ook valt het energetisch te
duiden, het kan bijvoorbeeld zijn dat het om een buiten de huidige-ik
liggende woede gaa t.
Vanuit het transpersoonlijke model kan koude betekenen, dat de ik
zich ten opzichte van zijn belevingswereld te klein voelt en zich overweldigd voelt, of in een herinnering gaat waar koude een rol in speelt,
of deel is van een karmische, archetypische of ritueel-mythische ervaring.
Voor de praktijk betekent dit, dat persoonlijke warmte, fysieke warmte of
ten minste bezorgdheid het passende aanbod zou zijn in respons op de
monistische duiding. In de andere drie niveau's is het zeer te betwijfelen of
dat het passende aanbod wu zijn.
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Waar zijn we in de haptonomie in het schema van wetenschappelijk denken? Wetenschappelijke discussie stoelt op een tekstlichaam, waaruit het
putten kan. Dit tekstlichaam is in de haptonomie bijzonder klein. Het kan
ook berusten op een handelingstraditie als je haptonomie ziet als een ervaringswetenschap. Daarvoor heb je echter communicatie in de belangstellenden- en belanghebbendengroep nodig. Voor beiden heb je een podium
nodig dat daar gelegenheid voor biedt. Ook dit staat in de kinderschoenen.
Je kunt stellen dat we op wetenschappelijk niveau aan het begin staan,
waar nog veel 'grondwerk' verricht moet worden. Het beschrijven van de
fenomenen, het zoeken van de woorden die deze fenomenen beschrijven,
en het zoeken van ordeningen in deze beschreven fenomenen. Waardoor
tot beter beschreven regelmatigheden gekomen kan worden .

Conclusie
Ik doe een pleidooi om, voor een zo basaal gegeven als ruimtelijke tast, dat
tenminste door alle zoogdieren en mensen geleefd wordt en bij planten
tenminste verondersteld kan worden, meer dan één perspectief gehanteerd
kan worden om dit verschijnsel te beschrijven in zijn voorkomen en
werking. Waarbij juist door onderscheiden perspectieven tot een duidelijker definitie gekomen kan worden van toepasbaarheid en passendheid van
haptonomische interventies.

Haptonomisch Contact, 6' jaargang 1995, nr.2

19

H
W Ca
im rc
La hie
um f
an
s

My heart belongs to Daddy

Ton Bergman

De merkwaardige gebeurtenissen rond de wet op de orgaandonatie nopen
mij tot nadenken over deze materie. Ik heb al heel lang een donorcodicil in
mijn portefeuille. Ooit ingevuld en opgeborgen, meegedeeld aan mijn kinderen in het besef dat zij het altijd konden tegenhouden. Want, dacht ik,
ik ben er als het goed is toch niet bij. Maar nu met alle commotie rond dit
onderwerp wil ik er langer bij stilstaan.

De boven dit verhaal geplaatste titel - ooit onder andere door Marilyn
Momoe gezongen en in mijn geheugen gegrift - komt boven als ik wil
schrijven over het hebben van organen en het doneren ervan. Zingt Mon·
roe hier dat haar hart eigendom is van haar vader; schenkt zij hem haar
hart? Ze zal het niet letterJijk bedoelen. Het is een romantische liefdesverklaring, zoals ook tussen gelieven kan spelen: ik schenk je mijn hart, symbool en zetel van mijn gevoel, van mijn gevoel voor jou.
Kan dat dan? Je hart weggeven? Betekent dat dan dat je een hart bezit? Heb
ik een hart? Ik hoor het nooit, ik voel het nooit. Sterker nog, als ik het hoor
of voel, is er iets mis, dreigt het gevaar dat ik het kwijt raak. In de hierboven geschetste romantische situatie kun je ook je hart verliezen aan ie·
mand. I lost my heart in San Francisco, leh hab' mein Herz in Heidelberg
verloren; je kunt het kennelijk ook ergens verliezen. Wederom romantisch
bedoeld, zeker geen slordig omspringen met bezit. Maar telkens weer: het is
van mij en ik raak het gewild of ongewild kwijt. Dat alles terwijl ik nog leef.
Zelfs wordt mijn kwaliteit van leven er beter van. Het schenken of verliezen van mijn hart verhoogt mijn vitaliteit. In alle geval heb ik ineens weet
van het hebben van een hart. Voordien wist ik niet, beter gezegd, voelde ik
niet dat er een hart in mij klopte, als orgaan. Dat geldt, dunkt me, voor alle
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organen. Ik bemerk mijn oog als er een stofje in waait en het gaat tranen; ik
word me bewust van mijn ingewanden en mijn blaas, als zij om lediging
vragen, ik bespeur mijn voet juist als hij slaapt. Als mijn organen als orga·
nen functioneren, heb ik ze. Maar als mij iets zwaar op de maag ligt, als
mijn borst van trots opzwelt, als mijn hart aan Pappie behoort, dan ervaar
ik geen orgaanbezit, dan bèn ik die borst, dat hart, die maag.

Naa r goed haptonomisch taalgebruik bèn ik mijn lichaam. Ik hèb het als er
storingen optreden. En ook dan nog ben ik mijn lichaam en tracht ik het
- lichaam als bezit - een plaats te geven in mijn leven.
Tijdens een politieke debat werd er door een politicus de uitspraak gedaan:
"Wij zijn niet van onszelf, wij zijn van elkaar." Zo'n mooi altruïstisch klinkende opmerking past beter bij het hart van Momoe, dan bij het hart van
een gewoon mens. Overigens werd die zin naar politiek gebruik de volgende dag al genuanceerd tot: 'we zijn er voor elkaar' wat aan het romantiserend karakter van de inhoud weinig afdoet, lijkt me. Het klinkt aUeen maar
alsof de eigen inbreng in de beslissingen rond de orgaandonatie groter is.
Pas als het lichaa m faalt, wordt het opgemerkt. Het wordt bezit als ziekte
bezit ervan neemt. Hoe gaat dat bij het ultieme falen ? Wie kan er zeggen
dat hij een dood lichaam bezit? Wie is trouwens die 'hij' die dat lichaam
bezat?
Als de laatste adem het lichaam verlaat, is het of de eigenaar het pand verlaat. Hij slui t de deur niet eens achter zich, wa nt hij is niet va n zins terug te
keren. Hij gaat naar elders, hij emigreert definitief. Al naar gelang zijn instelling heeft zijn reisdoel een andere naam. Niemand kan met wetenschappelijke zekerheid zeggen waar hij naar toe gaat. Wel met de 'zekerheid des geloofs', maar dat is per definitie niet wetenschappelijk. Wat in
onze realiteit vaststaat, is dat het lichaam - ooit van mij als geleefde ruimte
- verlaten is. Van wie is het dan vanaf dat moment? Kan ik nog bepalen
wat ermee gebeurt en of het in onderdelen uiteen genomen mag worden?
Is het van de personen die na mijn vertrek nog na mij bestaan? Zij erven
mijn geld en goed, erven ze ook mijn lichaam, wat ik al die jaren was en
bezat? Ik heb ze bij het leven wel gezegd welk ritueel ik prefereer. Moeten
ze zich daaraan houden? Mag ik over mijn dood regeren?
Toen mijn moeder overleed, vonden wi j een briefje waar o nder andere instond: "wat de bezittingen betreft, jullie doen maar." En dat hebben we
ook gedaan, in alle vrede en geschonken vri jheid. Alleen h aar uitvaart had
ze verzoekenderwijs vastgelegd. Zo wilde ze dat haar lichaam ter aarde be-
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steld werd, als bezat ze het toch nog. In onze cultuur worden zulke wensen
gerespecteerd uit piëteit en respect. In de goede betekenis is hier sprake van
culturele dwang. Het zou ons lelijk opbreken als we er tegenin gingen, niet
zozeer door de druk van buitenaf alswel voornamelijk door de druk van
binnenin onszelf. Er zijn natuurlijk nog andere kanten aan de rituelen
rond een uitvaart, maar het gaat hier over het in bezit hebben van een
lichaam.
Wanneer ik mijn lichaam verlaat en het tot orgaanBonkend hart
stelsel reduceer zeg ik dus eigenlijk: nu ben ik mijn
Tadoem, tadoem.
lichaam niet meer. Want ooit leefde mijn lichaam Hijg, hijg. Tadoem,
omdat ik het tot in elke haarwortel en teennagel tadoem. Ja zeg,
bezielde. Maar (het hoge woord is gevallen) als mijn gaat-ie een beetje.
Ziel het Uchaam verlaat, wordt het een samenstel Bonk, bonk. Kan
van organen, onbezield, in kunstmatig wetenschap- het niet wat rustipelijk leven gehouden om eventueel door donatie ger? Tjonk, tjonk.
overgenomen te worden door een ander, die het dan Hé, denk eens even
zal moeten bezielen om levensvatbaar en levenwek- om mij. Kaboern,
kend te zijn. In dit verband las ik ook de boeiende kaboem. Moet dat
vraag: als ooit hersentransplantatie mogelijk zou nou? Doink, doink.
worden, wie is dan de donor, wie de ontvanger? Ei- Is me dat werken.
genlijk geldt die vra ag voor alle organen. Leef ik in Bonk, bonk. Als je
mijn nier door in een ander? Al mijn niercellen 'we_ nu niet ophoudt,
ten' toch wat ik heb meegemaakt, mijn huid 'weet' kap ik ermee.
toch van mijn aanraken en aangeraakt worden? Om
met psalm 139 te spreken: "ik ben gans wonderbaar
toebereid." Zou met het ophouden, het wegnemen van de bezieling ook
het geheugen gewist worden? Wordt het meegenomen en toegevoegd aan
het AI-dat-is, de Hemel, het Hiernamaals, God? Wordt het in eeuwige
kringloop weer meegegeven in een nieuwe bezieling van een nieuw leven?
Al met al schiet ik niet zoveel op met het in bezit hebben en afstand doen
van organen. Organen waar, door mensen met groot levensverlangen hunkerend naar uitgekeken wordt. Die worden niet beter van mijn gefilosofeer.
Nuchter gezien is het een kwestie van ja ik wil of nee, ik wil niet. Maar dan
moet ik ook zo nuchter zijn toe te geven, dat ik een hart hèb, een nier bezit. Alleen dan kan ik doneren. Ik moet het anders zeggen. Ik bèn mijn
hart, maar als het bezit geworden is, geef ik het weg. Het wordt bezit als ik
het verlaat. Net zoals mijn boeken erfenis worden als ik ze verlaat. Want ik
ben ook mijn boeken. De boeken van Pa, de stoel van oma, dat is voor de
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nabestaanden waar, niet voor pa, niet voor oma. De enige wie de stoel niet
meer is, is oma en daarom wordt het oma's stoel. Maar oma was ook de
enige die van die stoel bezit kon maken. Zo ben ik de enige die van mijn
hart bezit kan maken. Bezit, waarvan ik bepaa1 of iker afstand van doe. Om
praktische redenen van communicatieve aard maak ik dat besluit kenbaar,
voordat het (postuum) bezit is geworden. Als Monroe haar hart aan pappie
geeft, geeft ze zichzelf, ze is immer haar hart, zo bedoelt het lied het. Het
hart als pars pro toto. Slechts wanneer totus pars geworden is, kan het doneren beginnen. De nabestaanden zijn hierin een complicerende factor.
Pas wanneer zij pa's voorbeeld willen volgen en wel pa's boeken maar niet
pa's nier willen behouden, kan donatie een feit worden. Daar is dunkt me
voor nodig dat ze erkennen dat het bezit van een lichaam exclusief eigendomsrecht is van de levensverlater. Het hoort niet tot de erfenis. Het is de
laatste daad op de grens van het leven. Bezit maken van mijn lichaam door
het te verlaten en er dan mee doen wat Mij goed dunkt.. ..

Haptonomisch Contact,

~

jaargang 1995, nr.2

23

H
W Ca
im rc
La hie
um f
an
s

Belevingen

Moene 17)

Ruimte
Het omgaan met ruimte is moeilijk voor me. Ook al is er ruimte voor en

achter me, iedere keer ga ik geheel vrijwillig in een hoek staan. Een hoek
geeft me schijnbare veiligheid. Ik wacht op wat er gaat komen en als me
dat niet zint, verdedig ik mezelf. Verder achteruit lopen, roept angst op. Ik
ben bang dat ik overlopen word door een ander. Vooruit lopen betekent
dat ik de ruimte in moet, ik moet mezelf dan laten zien. Het laten zien van
mezelf, hé hier ben ik, betekent dat ik moet erkennen dat ik besta én dat ik
er mag zijn.
Langzamerhand leer ik nu inzien da t in een hoek staan bepaald niet veilig
is. Door in een hoek te gaan staan, ben ik afhankelijk van de reacties van
een ander. Ik reageer op deze reacties door aan te geven wat ik niet wil. Wat
ik wel wil, geef ik niet aan, dat moet de ander maar begrijpen. Ik word zelfs
kwaad als een ander niet begrijpt wat ik wil. Leven vanuit een verdedi-

gingspositie houdt in dat er geen respect is voor grenzen. Ik heb geen
respect voor mijn eigen 'stop'-grenzen en ik heb geen respect voor de
grenzen van en ander. Pas als het te laat is, reageer ik én de ander moet zich
dan maar voegen.
Al met al is het knap vermoeiend om zo te leven. Verdedigen vergt een
continue alertzijn en dát kost een hoop energie. Daarnaast levert het zeer
regelmatig een teleurstelling op: ik bereik heel vaak niet wat ik wiL Het niet

17)
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respecteren van grenzen van een ander roept een hoop woede en onbegrip
op. De woede en het onbegrip maken mij verdrietig: ik bedoel het toch niet
zo rot. In een hoek staan betekent dat ik regelmatig de stukken weer moet
oprapen. Deze stukken Hjm ik dan weer aan elkaar, soms in hetzelfde patroon en soms in een ander. Op deze wijze heb ik in de loop der jaren een
heel scala aan verdedigingsmechanismen ontwikkeld. Helaas gaan al deze
mechanismen wel van een in-de-hoek-staan principe uit.
Heel voorzichtig experimenteer ik nu met het innemen van ruimte. indien
ik lekker in mijn vel zit én als ik me veilig voel, neem ik ruimte in. Op zo'n
moment respecteer ik mijn eigen grenzen. Hierdoor ben ikook in staat een
ander ruimte te geven en andermans grenzen te respecteren. Mijn communicatie bestaat dan niet langer uit zwijgen of verdedigen. Het is mogelijk
om aan te geven wat er in me omgaat, wat ik denk, wat ik voel, hoe ik iets
ervaar, wat ik wel en niet wiL De communicatie verandert van verdedigen
naar mededelen en soms is het zelfs delen. Daarnaast, door het aangeven
wat er in me omgaat, voel ik me minder opgesloten in mi jzelf. Niet langer
val ik, als ik val, automatisch in stukken uiteen. Tevens ontvang ik niet
volledig automatisch woede en onbegrip. Hierdoor ervaar ik mezelf niet
langer als een ongewenst element. Het op deze wijze innemen van ruimte,
bevestigt mijn gevoel van eigen waarde: ik mag er zijn. Door het aangeven
van wat er in mij omgaat, ontstaat er ook respect van een ander voor mijn
grenzen. Er ontstaat een BAT-moment - Being Apart Together- samen zijn
en tegelijkertijd jezelf zijn.

Vrijheid
rk loop in twee werelden rond, het verleden en het heden. Helaas ben ik,
ondanks het aangeven van mijn grenzen, weer eens gebotst met de Kameleon. De Kameleon staat voor regels. regels en nog eens regels. voor mij zijn
het net strafregels. Indien ik mijn grenzen aangeef, wil ik dat de ander naar
mij luistert. We hoeven het heus niet altijd met elkaar eens te zijn, daar
kan ik mee leven. Echter het afdoen onder het motto: 'volgens de regels
moet ...', valt bepaald niet goed bij mij . Punt één: ik moet niets, ik wil of ik
wil niet. Punt twee: grenzen aangeven kost me nog steeds moeite dus stel
ik het ontzettend op prijs als de ander luistert. Het moeten en het niet
luisteren maakt dat ik me ontzettend machte100s voel. Met zo'n situatie
weet ik me nog geen raad. Ik krijg gelijk het gevoel dat ik er niet mag zijn
en dat maakt me tegenwoordig ook kwaad. Hoe vervelend het mogelijk
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ook voor een ander is, ik ben er. Tegelijkertijd plaatst het starre toepassen
van regels, waarbij niet geluisterd wordt naar wat ik zeg, mij nog terug in
het verleden. De gevoelens van het er niet mogen zijn, zorgen ervoor dat
mijn puberale doodsdrang naar bovenkomt. Waarom leven als ik toch niet
welkom ben? Waarom leven als er toch niet naar mij geluisterd wordt? Wat
heeft het leven voor zin? Ondanks het feit dat ik weet dat ik in het heden
niet dood wil, maakt deze doodsdrang me bang. Wat als ik ineens geen
controle meer heb en een suïcide poging onderneem?

Een extra afspraak met het MOTje"); ik heb het hard nodig. Terwijl ik op
mijn buik op de bank lig, neemt het MOTje 'gezellig' op me plaats (ik dien
weer eens als stoel). Met twee ferme handgrepen word ik vervolgens in
mijn lurven gegrepen. Direct ga ik vechten, want ik wil niet op deze wijze
in mijn lurven gegrepen worden. Na enige tijd , moe van het vechten, las ik
een rustpauze in. Op dat moment realiseer ik me dat het ook mogelijk is
om te schakelen ofwel voelend aanwezig te zijn. Ik onderneem een poging
en tot mijn grote verbazing lukt het. Ik hoef niet langer meer te vechten, ik
kan met de gegeven prikkel omgaan! Aan het eind van de behandeling
sputtert mijn lichaam niet langer en ben ik mijn opgespaarde woede kwijt.
Ik zit weer lekker in mijn vel!
Na een week weggebleven te zijn durf ik weer naar de PAV.bijeenkomsten
te gaan. Mijn doodsdrang voert niet langer de bovefl:toon, ik leef weer in
het heden . Ik ga alleen wél weer op de tafel zitten en n iet op een stoel! Als
de Kameleon aanwezig is, voel ik me nu eenmaal niet veilig. Ze is qua gedrag zo wisselvallig, ik weet niet wat ik aan haar heb. Een stoel biedt mij de
gelegenheid om languit onderuit te hangen. Op deze wijze kan ik mij in
mezelf terugtrekken. Echter op een tafel moet ik wel rechtop blijven zitten.
Ik dwing mezelf daarmee om in de ruimte aanwezig te blijven. Ik voel me
echter best kinderachtig, waarom niet gewoon op een stoel zitten? Aan de
andere kant kan ik gewoon niet aan de Kameleons' wens toegeven. Ik heb
een bepaald strijdgevoel over me en als ik toegeef, verlies ik. Verliezen staat
voor mij gelijk met mezelf niet erkennen. Ook al is het vermoeiend, ik ga
19)

18)

Moeilijk Opvoedbare Therapeut...mijn haptonoom .

19)

PolikJinische activiteiten en vaardigheden

26

Haptonomisch Contact, (f jaargang 1995, nr. 2

H
W Ca
im rc
La hie
um f
an
s

de strijd weer aan. Het BiggetjéO) bevestigt mij, ik mag van haar op een
tafel gaan zitten. Deze bevestiging geeft mij een veilig en fijn gevoel. Het
bevestigen van een bepaalde keuze maakt dat de twijfel, die ik ervaar bij
het kiezen, vervaagt. Ik heb toestemming gekregen, het is goed.

Therapie maakt het voor mij mogelijk om bepaalde zaken af te handelen;
ik kan er afstand van nemen. Al met al voel ik me soms vrij en deze vrijheid voelt zalig! Ik word op zo'n moment niet langer beperkt door mijn
verleden. de beperking van de door mijzelf aangebrachte grenzen zijn dan
niet aanwezig. Ik tast niet continue af wat er om me heen gebeurt. Het is
mogelijk om ruimte in te nemen. Ik laat ervaren dat ik er ben. Ik voel me
zo vrij als een vis in het water. Het is mogelijk om met de stroom mee te
zwemmen en tegen de stroom in te gaan zonder dat ik daar duidelijk hinder van ondervind. De 'hoekige' gedragswijze, die maakt dat ik iedere keer
met mezelf of met anderen bots, is niet langer aanwezig. Ik voel me vrij!

Onafhankelijkheid
Ik ben opgevoed door drie moeders; mijn moeder plus twee zussen. Aan de
ene kant wordt van mij zelfstandigheid verwacht en aan de andere kant
wordt 'afhankelijkheid' toegestaan. Afhankelijkheid tussen quoten want
eigenlijk is het geen afhankelijkheid. Hun idee van afhankelijkheid staat
gelijk met de verwachting dat ik het geopperde idee uitvoer. Wat ik per·
soonlijk van mening ben, is op zo'n moment niet belangrijk. In dit 'afhankelijkheidsproces' zijn ze het zelden met elkaar eens. Het is mogelijk dat ik
geconfronteerd word met drie verschillende meningen. Ook is het mogelijk dat er bijvoorbeeld twee zijn die vinden dat ik zelfstandig moet zijn en
één die vind dat ik 'afhankelijk' mag zijn. Al met al geven mijn moeder en
twee zussen mij aandacht waar het hun uitkomt én spreken ze elkaar
regelmatig tegen.
Het effect van deze chaos op mij is dat ik naar onafhankelijkheid streef en
dit streven gaat heel ver. Ik ga hierin zo ver dat ik ongeveer iedere vorm
van menselijk contact afweer. Afhankelijkheid is voor mij gevaarlijk, daar
ik denk controle te verliezen. In wezen verlies ik ook controle, want ik kan
slecht bepalen en aangeven wat ik wel en niet wil; dat heb ik nu net niet
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geleerd. Door het streven naar onafhankelijkheid plaats ik mezelf op een
eiland. Op dit eiland staat een vuurtoren en deze vuurtoren straalt een
rood licht uit. Het rode licht houdt in: stop, niet dichterbij komen, benaderen op eigen risico! Vanuit mijn hoge positie op de vuurtoren kan ik goed
overzien wat er gebeurt en bij de geringste toenadering verdedig ik mezelf.
Jarenlang heb ik behoefte aan bijvoorbeeld warmte, genegenheid, vriendschap, geborgenheid, gezelschap, veiligheid enzovoort, weggestopt. Steeds
meer voel ik nu echter de eenzaamheid die onafhankelijkheid met zich
meebrengt. Ook al zit de onafhankelijkheid mij voelbaar in de weg, het is
moe ilijk om te veranderen. Zo ben ik heel lang niet in staat geweest om bij
het MOTje aan te geven dat ik een klein kind in me heb. Het is moeilijk
voor me om toe te geven aan dat kleine kind. Het kind wil contact op een
wijze die niet past bij de volwassene die ik fysiek en qua kalenderIeeftijd
ben. Er blijft lang niets anders over dan het in stilte genieten van een aai
over mijn bol. Van zo'n moment geniet het kleine kind vervolgens weken
lang. Na lang dubben breng ik naar voren dat ik ook behoefte heb aan een
ander soort aanrakingscontact en waarom. Lang ontwijkt het MOTie deze
behoefte, doet alsof haar neus bloedt, geeft aan dat ik er nog niet aan toe
ben en wordt af en toe kribbig. Na plusminus een jaar, na vechten, wegblijven, wel komen maar contact afwijzen, willen stoppen, dreigen met stoppen, wanhopig voelen, verdrietig zijn, overdrachtgevoelens, kortom diepe
ellende, wordt er gehoor gegeven aan dit inmiddels intense verlangen. Het
heeft mij heel wat tijd gekost om de onafhankelijke, het deel wat zegt rot
op ik doe het zelf wel, naar de achtergrond te plaatsen.
Ook op andere manieren zit mijn onafhankelijkheid mij in de wegi het
alles zelf willen uitzoeken is overduidelijk aanwezig. Voordat ik, met betrekking tot de voor mij belangrijke zaken, om raad vraag, lees ik complete
boekwerken, tob me kapot, denk er uren, dagen, jaren over na, probeer het
op allerlei manieren uit en pas als het dán nog niet goed uitpakt, wil ik
voorzichtig om advies vragen . Sommige mensen noemen mij daarom eigenwijs, maar dat ben ik mijns inziens niet. Ik luister best wel naar raadgevingen, alleen ben ik bang dat ik de raadgeving moet opvolgen, zelfs als dit
tegen mijn gevoel ingaat. Vanwege deze angst heb ik een eigen wijze van
omgaan met allerlei zaken ontwikkeld. Langzamerhand treedt hierin echter verandering op. Zo kan ik soms balen van het Biggetje, her en der een
beetje meer hulp zou ik op prijs stellen, daar verlang ik toch wel naar. Bij
het MOTje voel ik dit verlangen niet zo duidelijk meer. Zij hamert er al ZO
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lang op dat ik hulp kan krijgen, indien ikdat aangeef. Ik vergeet simpelweg
nog steeds één belangrijk punt, namelijk dat ik ook zelf om hulp kan vragen. Geen hulpvraag en het uitstralen van onafbankelijkheid maken het
voor anderen moeilijk om hulp te geven.
Ook al zit de onafhankelijkheid mij nog overduidelijk in het bloed én in de
weg, ik verander. Ik verander, daar mijn zelfvertrouwen én mijn behoefte
aan contact toenemen.

Als redactie hebben we de haptonome, het 'MOTie' in bovenstaand verhaal, gevraagd om haar ervaringen met deze cliënte op te schrijven. Hieronder volgt haar
verhaal.

Gelieve (niet) aan te raken
Er zijn van die katjes die aan komen Jopen om voorlopig niet meer weg te
gaan. Ze blijven om je benen draaien, hangen in je gordijnen, gooien
schoteltjes melk om, blijven dagen weg en zetten dan plotseling hun
nagels weer ergens diep in je vlees. Kortom ze voeden je op.
'Gelieve (niet) aan te raken', is de boodschap.
Verlate(n) pubers die zich werpen op een 'moeilijk opvoedbare therapeut'
(MOT) in de hoop eindelijk iemand te vinden die hun dubbele boodschappen kan hanteren.
En zo raakten Moene en ik in contact.
Gelukkig voor ons beiden was ik redelijk bedreven in dubbele verhalen en
presentaties. Tijdens de periode van supervisie en leerbehandelingen had
ik zelf een ZMOT, een 'zeer moeilijk opvoedbare therapeut' uitgezocht. Die
liep wel eens de kamer uit als het hem te e rg werd. Daar ben ik toen nooit
slechter van geworden. Dus als ik het echt niet meer wist, deed ik dat ook
maar; of Moene deed dat.
Ook heb ik Moene veelvuldig (niet) aangeraakt, zoals ze mij in wederkerig.
heid veelvuldig (niet) aanraakte. Zoiets schept een band.
Om mogelijkheden te creëren tot het uiten van gevoelens vroeg ik haar wel
eens om te proberen iets op te schrijven. En zo ontstonden ze, soms hart·
verscheurend mooie stukjes, juweeltjes van haptonomisch rake beschrij·
vingen.
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Moene en ik bleken allebei van taal te houden, er is gevoel voor humor en
we zijn sportief in geven en nemen. We weten dat één verkeerd woord, één
verkeerde aanraking soms dieper snijdt dan een mes. We blunderen heel
wat af, maar we leven nog, en voeden elkaar op. Soms vind ik het moeilijk
dat ze jonger en sneller is dan ik, omdat we elkaar dan soms bezeren zonder dat ik dat kan voorkomen. Soms vind ik dat ik wijzer had moeten zijn:
een goed-haptonomisch-geschoolde-therapeut behoort niet te struikelen
over een kat die tussen je voeten loopt te draaien. En soms denk ik: 'Why
me?'
Zoals in de muziek de melodie ontstaat tussen de tonen, zo ontstaat in de
haptonomie de affectieve band, de hechting tussen de woorden en tussen
de aanrakingen. Mensen als Moene laten je voelen hoe nauw dat luistert en
hoe subtiel beschadigingen kunnen zijn: gapende wonden die door velen
van ons tussen de bedrijven door nauwelijks worden opgemerkt.
'Gelieve (niet) aan te raken', want anders wordt de pijn te groot.
'Gelieve (niet) aan te raken', want soms kan ik alleen niet verder.
U die dit leest gelieve (niet) aan te raken als dat nodig mocht zijn. Bedenk
wel, dat u dat (zweet)parels kan bezorgen ...
Mia van LutterveJt
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Op eigen benen

Renske Althuisius

De huisarts vertelde mij dat mijn spanningshoofdpijn misschien door haptonomie zou kunnen verminderen. Zelfs aan de spreektafel ervaarde hij
mijn spanning. Ik wilde niet weer praten, want ik meende te weten waardoor het allemaal kwam. De laatste jaren was er veel gebeurd. Veel spanning, verdriet en doorgaan ... altijd maar doorgaan.
Ik ben sterk, zeer sterk, lijfelijk althans. Ik word eigenlijk nooit ziek, maar

wel ziek van de spanning en de stress.
Ruim anderhalf jaar ben ik bij een haptonome geweest. Je bewust worden
van je grenzen, je valkuilen en je pijnen, ermee leren leven en ze eens ervaren en niet verdringen. Stilstaan en doorvoelen. Je angsten benoemen en
ondergaan.
De eerste tijd heb ik veel op de behandeltalel gelegen. Ik vond het heerlijk
om langzaam te ontdekken dat je blokkades langzamerhand, net als de
blokkades in je geest, kUllnen verminderen en opgaan. Ik voelde weer stromen in mijn lichaam, ik kreeg weer contact met mijzelf. Ook ervaar ik de
lijfelijke aandacht als zeer helend en troostend.
Dat de haptonome in hetzelfde dorp woonde als waar ik mijn plek niet kon
vinden, was zeer inzichtelijk. Ik kon met haar over mijn anders-zijn praten,
over mijn buitengesloten voelen en er niet bij horen. Daardoor kreeg ik
mijn plek. Een plek die ik zo graag wilde vinden in mijn gezin, leefomgeving en werk.
Vaak moest ik weer 'even op de rails gezet worden', omdat ik ontspoord
was door een voorval, een gebeurtenis met en rond de kinderen, die alles
op de helling zette. In verwarring, boos en vol schaamte kon ik mijn ver-
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haal kwijt en ervaarde ik - tot mijn verbazing - dat ik zelf wel weer op eigen kracht wist door te gaan.
Ik ben een heel eind op weg en moet nog lang gaan, maar ik kan weer verder. Ik weet dat ik - als het nodig is - weer bij haar terecht kan. In ieder
geval zi jn mijn pijnplekken en valkuilen duidelijk en weet ik meer ernaar
te handelen, na het eerst 'doorvoeld' te hebben. Het liefst zou ik doorgaan
en altijd maar weer op haar terug willen vallen. Maar ik wil ook op eigen
benen staan. Dat laatste ga ik dus doen.
Met dank voor alles.

Als redactie hebben we lannita Rueter - fysiotherapeute op haptonomische basis
- gevraagd naar haar ervaringen in de begeleiding van Renske Althuisius. Haar
verhaal volgt hieronder.
Renske kende ik als één van de moeders van de kinderen op school. Ik
vond haar een artistieke maar vooral een haastige vrouw. Eénmaal bij mij
in de praktijk viel mij in het eerste gesprek op dat ze in de stoel zat alsof ze
erin gesmeten was. Ik werd stil bij haar verhaal, want ik herkende er veel
in. Ik had zelf lange tijd met mijn rug tegen de muur gestaan en maar langzaam een plek, binnen mijn gezin, wonend en werkend als fysiotherapeute-haptonome (in Zandvoort), weten te vinden.
Als zesjarig kind werd ik indertijd ontvangen met de woorden: "zo jij bent
een vreemde." Nu is het nog maar zelden dat ik een Zandvoorter behandel.
Ik kan de haptonomie hier maar moeizaam een plek geven. Mijn contacten
zijn meer in de regio.
Het was vOor Renske een verademing om dat eens te horen . Dit gaf een
band, die de basis vormde voor de behandeling.
Ik word wee r stil als ik me voor de geest haal dat ik mocht meemaken dat
een mens zo onder mijn handen opbloeide.
Als ik aan het einde van Renske's verslag lees 'met dank voor alles', krijg ik
er nog kippevel van.
jannita Rueter
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Haptonomie ondersteboven
new l.eoland

'. tic

lejo van Schie

Bijna tien jaar geleden, kort nadat ik de alfa-opleiding haptonomie had
voltooid, ben ik naar Auckland, Nieuw Zeeland geëmigreerd. De moed
voor deze stap kwam ongetwijfeld gedeeltelijk voort uit wat ik in de opleiding had geleerd: het volgen van mijn gevoel. Gelukkig kan ik mijn vrienden en (on)bekenden nu zeggen dat mijn gevoel me niet bedrogen heeft:
wonen en werken in Nieuw Zeeland bevalt mij uitstekend.
Over het werken als fysiotherapeut met (en zonder) haptonomie wil ik in
dit artikeltje een korte indruk geven. Voor zover ik weet ben ik de enige in
Nieuw Zeeland die een opleiding haptonomie gedaan heeft (als iemand
weet dat dat niet w is, wil ik het graag horen). Haptonomie is daarom voor
iedereen hier nieuw, behalve voor een aantal Nederlandse collega's die er
ooit van gehoord hebben. Met enige voorzichtigheid ben ik begonnen om
haptonomie toe te passen en uit te leggen.
Na acht maanden in een algemeen ziekenhuis, waar ik op een aantal afdelingen gewerkt heb om wat ervaring op te doen met de gezondheidszorg
alhier en een vroeg bezoek aan Nederland, inclusief een BVT-blok (bijscholing- en vaardigheidstraining, red.), was ik klaar om mij toe te leggen op
mijn specialiteit: fysiotherapie in de geestelijke gezondheidszorg. Vijf jaar
als peut in een psychiatrisch ziekenhuis, waarvan vier jaar als hoofd van de
afdeling, gaf mij een kans om inzichten uit de haptonomie toe te passen.
Het aandeel van fysiotherapie in de psychiatrie was nog nieuw hier, met als
nadeel dat het nut ervan voortdurend moest worden bewezen, maar met
het voordeel dat de rol van de fysiotherapeut nog niet vast lag. Daarom
was er veel ruimte voor innovatief werk en veel vrijheid om onszelf nuttig
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te maken op de manier waarop we dat zelf wilden. Een aantal activiteiten
zijn interessant om te noemen:
- 'Touch talk groups' was een idee voor groepswerk dat in Christchurch
door een psychologe/fysiotherapeute was ontwikkeld en door ons met
succes werd geïntroduceerd. Elke touch talk sessie begint met een aantal warming-up spelletjes waarin personeel en patiënten elkaar aanraken. Vervolgens masseren de deelnemers elkaar en tenslotte praten de
groepsleden over hun ervaringen in de groep en over diverse onderwerpen met betrekking tot aanraken en aangeraakt worden. (Valentine,
1984)21)

-

Ander groepswerk betrof ontspanning, expressieve beweging en fitness.
Individueel werk was merendeels gericht op de geestelijke gesteldheid
van de cliënten, waarbij we veel gebruik maakten van massage, hotpacks, spa-baden en TENS (voor ontwenningsverschijnselen bij drugsverslaafden).

Persoonlijk gebruikte ik ook de haptonomische benaderingswijze voor dienten met bijvoorbeeld anorexia, boulimie of met een verleden met fysiek
of sexueel trauma. Vanwege mijn beperkte opleiding en het feit dat er niemand was waarop ik kon terugvallen met betrekking tot de haptonomie,
begon ik met een beperkt aantal cliënten aan dit werk. Door andere personeelsleden, inclusief de psychologen en psychiaters, werd mij echter niets
in de weg gelegd. Na enige tijd verwezen sommigen specifiek voor dit soort
'body-work'.
Na korte tijd werd ik binnen de fysiotherapie gezien als een expert op het
gebied van fysiotherapie in de geestelijke gezondheidszorg; ik werd uitgenodigd om lezingen en workshops te geven. Bij die gelegenheid leende ik
vrij veel van wat ik in de haptonomie geleerd had en dit werd met enthousiasme ontvangen .
Vervolgens organiseerde ik een korte cursus 'Touch in physiotherapy'
waarin een aantal fenomenen uit de haptonomie centraal stonden en het

21)
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ervarend leren werd toegepast. Twintig fysiotherapeuten namen deel,
waaronder een groep docenten van de lokale opleiding voor fysiotherapie.
Het gevolg van deze cursus was dat ik uitgenodigd werd om les te komen
geven aan het splinternieuwe vierjarige Bachelors degree programma voor
fysiotherapie. Daar had ik de luxe om een geheel nieuwe module te ontwerpen voor de eerstejaars studenten. De module heet 'Touch and Nonverbal Communication' en wordt nu alweer voor het vierde jaar gegeven.
De studenten zijn razend enthousiast.
De baan als docent kwam precies op tijd, aangezien de psychiatrie in die
tijd radicaal gedeïnstitutionaliseerd werd. Het ziekenhuis waar we met vijf
fysiotherapeuten werkten werd grotendeels gesloten en vervangen door
veel verschillende teams in de gemeenschap. Als beroepsgroep overleefde
de fysiotherapie deze verandering niet geweldig, voornamelijk omdat je
vijf personen niet over dertig werkplekken kan verdelen.
Na enige tijd fulltime docent te zijn geweest, kreeg ik de kans om weer met
patiënten te gaan werken in twee fysiotherapiepraktijken van vrienden en
in een groepspraktijk van een psychiater, een psycholoog en een sociaal
werker. Haptonomie vormde het voornaamste deel van dit werk, aangezien
ik niet met de fysiotherapeuten kon concurreren en omdat de patiënten
van de psychologische praktijk body-work nodig hadden.
Inmiddels is ook dat stadium voorbij. Ik werk nu in mijn eigen praktijk
waar ik fysiotherapie en haptonomie doe, terwijl ik ook een contract heb
om fysiotherapie te organiseren voor een psychiatrisch revalidatiecentrum.
Als ik zo terugkijk over de laatste tien jaar, dan ben ik tevreden over hoe
ha ptonomie geaccepteerd is binnen het werk dat ik gedaan heb. Het is
waarschijnlijk dat wat ik in feite doe met cliënten een zeer persoonlijke
interpretatie is van Veldman's werk. Ook het lesgeven heeft evenveel aan
de haptonomie ontleend als aan andere ervaringen in en buiten de fysiotherapie. De isolatie heeft enerzijds deze persoonlijke ontwikkeling mogelijk gemaakt, maar is anderzijds ook frustrerend en limiteert mijn mogelijkheden om de haptonomie te bestuderen.
De meest verwante onh. . ikkeling in Nieuw Zeeland is de opkomst van de
Feldenkraismethode. Ik heb vrij veel contact met mensen die deze methode gebruiken en ga ook naar hun workshops. Hoewel de focus in hun werk
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zich richt op de beweging en niet direct op het gevoel, is er toch veel ver·
wantschap in de manier waarop fysiek leren van ervaring centraal staat.
Ik hoop dat deze beschrijving van mijn ervaringen enige interesse wekt in
hoeverre de haptonomie zich heeft verspreid. Correspondentie 2Z1 , direct of

via Haptonomisch Contact wordt door mij zeer op prijs gesteld. Vergeet u
vooral ook niet de advertentie voor een collega in mijn praktijk te lezen.

oproep - oproep - oproep -oproep
De redactie zoekt voor een themanummer over kinderen:
mensen die vanuit de haptonomie met kinderen werken
in ziekenhuizen, jeugdhulpverlening, kinderpsychiatrie e.d.
Ook willen wij graag in contact komen met mensen die hun erva·
ring met haptonomie laten meespelen in het begeleiden van kinde·
ren, maar officieel geen haptonomische begeleiding geven.
Misschien wilt u dit ook doorgeven aan mensen die u kent die met
haptonomie werken en die dit blad niet ontvangen .
U kunt contact opnemen met Nel Bartlema: tel. 020·6632697 of
Ingrid Ram: 035·234355.
Vast bedankt voor uw medewerking

22)
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Voor mijn adres, zie advertentie in dit blad.
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Intervisie
gewoon hysterie
zei de therapeut
jazeker, bevestigde de dokter
en de deur viel dicht.
kenden zij dan niet

de zin van het gebroken hart?

en toen ontmoette ik een vriend
een heel gewone man
die mij aanraakte

waar dat zo uitkwam
en zomaar praatte
over de bomen in het bos,
de gewoonten van mensen
en de dingen die hem dierbaar waren
en toen ik daar klaar voor was
liet hij zich door mij aanraken
waar dat zo uitkwam
en ik praatte wat
over de golven in de zee
de gewoonten van mensen
en de dingen die mij dierbaar waren .
wij hielden van ons vak:
telkens opnieuw
raakte het ons
met verwondering in het hart.

Mia van Luttervelt
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Haptonomisch woordenboek (9)
Aanzijn
Zoals uiteengezet in de vorige aflevering van dit woordenboek speelt een
bepaalde betekenis van het voorvoegsel/aan-' een grote rol in de taal van
de haptonomie, zoals aanraken, aanwezig zijn en aan-zijn.
In deze aflevering willen we laten zien wat de haptonomie onder 'aan-zijn'
verstaat.

Als je door een landschap wandelt kan het gebeuren dat je het als iets
moois, als een waarde ondergaat. Dit ondergaan van de schoonheid levert
je geen enkel praktisch nut op. maar desondanks wordt je er diep door
aangesproken. je bekijkt nu geen details van de bomen om iets van de
bomen te 'weten' en dit weten te kunnen gebruiken. Je kijkt niet door het
landschap heen om zijn kwaliteit te beoordelen. Je bent louter 'aan' het
landschap, aan zijn grens en je 'laat' het zijn zoals het is. Hier is werkelijk
sprake van een 'aan·'schouwen. Ook als je ogen eventueel details zoeken
doe je dat om het landschap méér te laten zijn wat het is. Kortom je staat
nu open voor het landschap (1) zoals het is en (2) je ondergaat dit zo-zijn
van het landschap als waarde.
Het klinkt wellicht wat overdreven als ik zeg dat we hier te doen hebben
met onbaatzuchtige liefde. Toch is het zo, want je bemint het landschap
om zichzelf, zonder er iets van terug te verlangen, geen geld, geen weerwoord, geen erkenning, geen enkel effect. (Er is weJlicht geen beter voorbeeld van onbaatzuchtige liefde dan de liefde voor schoonheid van landschap, tuin, muziek, schilderstuk, gedicht.)
Aan dit aanschouwen van het landschap ligt een bepaalde instelling ten
grondslag. Niet voor niets overkomt het je meestal alleen als er niets
'moet', als er de openheid is om de dingen te laten zijn zoals ze zijn en ze te
ondergaan zoals ze zijn. Maar er schuilt nog iets anders in deze instelling,
dat zich door zijn subtiliteit gemakkelijk onttrekt aan onze ervaring. Dat is
een ontvankelijkheid om de we reld zoals ze is als waarde te ondergaan.
Misschien zou je kunnen zeggen dat je daartoe dan 'op de uitkijk' staat;
misschien, want deze formulering klinkt wellicht wat actief, alsof je het
zelf in de hand hebt en dat is niet het geval. De bedoelde instelling bevat
dus twee elementen: de openheid voor de wereld zoals ze is en de ontvankelijkheid om dat zo-zijn affectief als waarde te ondergaan.
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Deze instelling speelt niet alleen een rol bij het aanschouwen van een
landschap. Zij is er ook als ik een kiezelsteen, het water, het hout, de kast,
de hooivork, de straat, het universum of een gedicht in hun zo-zijn waardeer. Maar even duidelijk is het deze instelling die ons de andere mens laat
ervaren als een goed 'precies zoals hij is'. En die instelling is dan telkens
ook aanzet om het gewaardeerde in zijn zo-zijn te koesteren, om dat zozijn tot ontplooiing te brengen. Niet tot eigen voordeel, maar louter omdat
het zo-zijn gewaardeerd wordt.
Daarbij gaat het er niet om of het landschap je eigendom is en evenmin of
de kast jouw kast is. Het gaat dan om het zo-zij n van de dingen; de begrenzing van eigendom en de dienstbaarheid aan eigen status is dan overstegen_ Er is sprake van onbaatzuchtige liefde.
Helaas, deze instelling is waarschijnlijk niet altijd je deel maar overkomt je
slechts op bepaalde momenten. Je kunt haar ook niet willekeurig oproepen. Maar slechts als ze je deel is bepaalt ze je hele 'zijn', zowel je geest als
je gemoed en in belangrijke mate ook je lichamelijke toestand. Innerlijk en
uiterlijk is er een zekere rust in je lichaam geest en gemoed. Dan ben je
'aanwezig' bij mensen en dingen die je vanuit je binnenste als een goed
ondergaat. Dan ben je werkelijk 'in het hier en nu'. Deze instelling sluit
activiteit niet uit; maar alle activiteit blijft nu gedragen door die innerlijke
rust. Bovendien roept die instelling vanzelf activiteiten op: koesterende en
behoedende activiteiten die het zo-zijn van mensen en dingen meer ruimte willen geven.
In deze verhandeling valt een glimp op te vangen van hetgeen de haptonomie bedoelt met 'aan-zijn'. Aanzijn betreft het rzijn' van de mens en niet
zomaar een voorbijgaande impuls of een oppervlakkige beroering. Het betreft een zijn vanuit de wortel van je persoon en omvat geest, gemoed en
lichaam . Een 'zijn' van je hele persoon die dan vanzelf en voortdurend 'op
de uitkijk staat' om mensen, dingen en gedachten op voorhand in hun zozijn te ontmoeten en te waarderen. Dat 'op de uitkijk staan' noemt Veldman Philia: vriendschapsliefde.
Veldman poneerde de term 'aan-zijn' in discussie (op papier) met de fBosoof Heidegger, die het menselijk zijn Da-sein noemde_ Dat woord is moeilijk te vertalen in verstaanbare taa1. Misschien mag ik zeggen dat het betekent dat ik als mens altijd 'daar' ben, dat ik altijd 'ginds' ben, betrokken op
iets buiten mij. Ook mijn intiemste gedachten hebben betrekking op iets
buiten mijn bewustzijn. Veldman voegt daar met zijn term aan-zijn iets
aan toe. Namelijk, dat ik pas echt mijn mens-zijn realiseer als ik 'aan' de
mensen ben: (1) aan hun grens, die ik erken, niet negeer, (2) die ik erken
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uit waardering voor het zo-zijn. Mijn authentieke, menselijke ontwikkeling voltrekt zich in dit aan-zijn, mensen en dingen waarderend in hun zo-

zijn.
Alle (haptonomisch) aanwezig zijn en haptonomisch aanraken vloeit voort
uit aan-zijn.
Dorus Gerri tse

(advertentie)

Vacature in Nieuw Zeeland
De Westmere Physiotherapy Clinic in Auckland N.Z. zoekt een:
fysiotherapeut(e)

De praktijk voorziet in de behoeften aan fysiotherapie voor:
- de lokale bevolking; voornamelijk orthopedische klachten
- cliënten met psychosomatische klachten
- musici, acteurs en balletdansers met 'Occupational Overuse Syndrome.'
- jong volwassen cliënten in een faciliteit voor geestelijke gezondheidszorg.
Iemand met een diploma haptokinesie alpha verdient de voorkeur.
Schriftelijke sollicitaties kunnen gericht worden aan:
Tejo van Schie, 48 Tuanekai Street, Grey Lynn, Auckland,
Nieuw Zeeland_
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Mededelingen

Bestuur
Algemene ledenvergadering 11 maart 1995
Deze algemene ledenvergadering werd door 26 leden, waarvan 11 bestuurs/commissieleden, een afvaardiging van de Vereniging van Haptothe-

rapeuten en de directeur van de opleiding te Doorn, bijgewoond. Een
teleurstellende opkomst van onze leden. Blijkbaar heeft het programma
met enkele fundamentele discussiepunten te weinig aantrekkingskracht.
Het bestuur zal zich hierover bezinnen met betrekking tot de ledenvergade-

ring 1996.
Zoals gebruikelijk krijgen de aanwezigen het verslag opgestuurd. Geïnteresseerden kunnen het verslag te zijnertijd opvragen samen met de stukken
voor de vergadering van 1996.
Hieronder zijn enkele onderwerpen kort weergegeven.

Contributieverhoging
Het voo rstel met betrekking tot de contributieverhoging is na uitvoerige
discussie aangenomen. Wij zullen ervoor moeten zorgen dat er meer leden

van de verenigingsactiviteiten gebruik kunnen maken door onder andere
de 'activiteiten op verschillende avonden te organiseren en de regionale
bereikbaarheid te vergroten.
Ondersteuning regionale activiteiten
De meeste verenigingsactiviteiten worden georganiseerd in de regio
Utrecht. Hoewel centraal gelegen blijkt dit met name midden in de week
een probleem te vormen voor leden uit de regio's Noord-oost en Zuid. deze

leden hebben zodoende alleen binding met de vereniging door middel van
het algemeen gewaardeerde Haptonomisch Contact. Aangezien we geen
commissieleden hebben in de 'verre' regio's, is het organiseren van activi-
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teiten aldaar vanuit de bestaande commissie's lastig. We zien voorlopig het
organiseren van activiteiten alleen haalbaar als er in regio's 'contactpersonen' zijn die initiatieven willen nemen met betrekking tot het organiseren
van bijeenkomsten. Het bestuur en de bestaande commissies kunnen daar·
bij helpen in de vorm van:
- ondersteuning in de kosten, dekking van financiële risico's
- ondersteuning in het uitwerken van ideeën (bestuur.fcommissieleden
als ervaringsdeskundigen)
ondersteuning met betrekking tot contacten met sprekers etcetera (net.
werk)
secretariële ondersteuning (ledenlijst, registratie, verzending mailing)
Het Dagelijks bestuur heeft besloten om in geval van regionale initiatieven
zorg te dragen voor de kosten van een eerste bijeenkomst per regio: mailing en zaalhuur van de eerste bijeenkomst worden betaald. Op dit moment zal dat gefinancierd moeten worden vanuit de financiële reserves;
het bestuur zal hiertoe in de begroting van 1996 een aparte post opnemen.
Het bestuur roept leden op om zich als contactpersoon in een regio op te
geven bij ondergetekende. tel. 030-895997.
Het bestuur is verheugd te kunnen mede delen dat er op dit moment in de
regio Zuid-oost initiatieven zijn onder leiding van Ingrid Moonen en Margriet Schefman.
Vervolg ALV-discussie nWaar staan wij. hoe gaan wij"
Op de algemene ledenvergadering is met name aan bod gekomen het uitwisselen van meningen omtrent de vraag: 'Hoe heeft u het participeren in
de vereniging beleefd en wat waren uw persoonlijke doelen van uw lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor Haptonomie.'
De aanwezigen verzochten het bestuur om een follow-up te organiseren in
verband met het bediscussiëren van de onbesproken items. Op dit moment
is het het bestuur nog niet helder voor ogen op welke wijze een voortgang
van de meningsuitwisseling zou moeten plaatsvinden. Afweging van kosten en baten vormt daarbij een dilemma. Misschien kan de contactcommissie in het najaar de openstaande items op een contactavond bespreken.
Wij nodigen u uit om via Haptonomisch Contact uw mening te ventileren.
Wellicht zijn daarnaast regionale bijeenkomsten geschikt om onderstaande vragen te bespreken?
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Hieronder volgt een recapitulatie van de vragen waarover wij als bestuur
gaarne uw mening willen weten:
Hoe heeft u de rol van het bestuur en de commissies ervaren in relatie
tot uw persoonlijke doelen om lid van de Nederlandse Vereniging voor
Haptonomie te zijn?
Hoe vervult de NVH volgens u de functie van een platform waar de leden zich thuis kunnen voelen en waar een draagvlak is om zich in een
open communicatie te verbinden en elkaar te toetsen?
Hoe lopen' moet de NVH zijn, wie mag er volgens u geen lid worden?
Is het wenselijk dat de NVH activiteiten ontplooit om de haptonomie
en haar fenomenen wetenschappelijk te onderbouwen? Moet zij (wetenschappelijk) onderzoek op het gebied van de diverse opleidingen
ondersteunen of is dat meer een rol van de diverse opleidingen?
Welke vorm en inhoud van verenigingsactiviteiten zijn er eigenlijk bij
de leden gewenst?
Welke initiatieven van het NVH-bestuur zou u wenselijk achten met
betrekking tot de toekomstige relatie NVH en VVH?
Hoe kijkt u aan tegen een zeer terughouden beleid aangaande het verstrekken van informatie aan derden over onze leden, met name als het
gaat om naam, adres in verband met gewenste haptonomische begeleiding?
Training bestuur en commissies
Bestuur- en commissieleden volgen een vijftal trainingen onder leiding
van Jan Andreae. De bedoeling is tweeledig:
Onderlinge samenwerking verbeteren en het mobiliseren/uitbouwen
van individuele potenties zodat de impulsen van bestuur- en commissieleden in de vereniging meer gestalte kunnen krijgen.
Het ontwikkelen van een visie op de toekomst van de NVH; welk perspectief krijgt de NVH in het volgende decennium?

Lustrum 7 oktober 1995
De organisatie van het lustrum - 10 jaar NVH - is in volle gang. Het lustrum zal bestaan uit een workshopgedeelte, een officieel gedeelte en een
eet/dansfeest ter afsluiting. Zie voor meer informatie elders in dit blad.
Bijzondere leden
Het bestuur buigt zich op dit moment over het instellen van ereleden en
leden van verdienste. Past zoiets wel bij een vereniging voor Haptonomie?
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Het dagelijks bestuur vindt van wel. Personen die veel voor de NVH betekend hebben én personen die veel voor de (ontwikkeling van de) haptonomie betekend hebben mogen best een aparte plaats - en daarmee waardering - krijgen binnen onze vereniging. Een heikel punt daarbij is natuurlijk
de vraag: aan welke criteria moet iemand voldoen om deze expliciete waardering te ontvangen?

Algemene ledenvergadering van de VVH 6 april 1995
Leni Gudde en ondergetekende bezochten de tweede ALV van de VVH.
Belangenbehartiging blijkt ook geen grote opkomst der VVH-Ieden te garanderen. Het bestuur van de VVH werkt hard aan een vergoedingssysteem
voor haptotherapeuten door ziektekostenverzekeraars. Deze en andere landelijke ontwikkelingen zorgen er mijns inziens voor dat het uitoefenen van
het oorspronkelijke beroep op haptonomische basis slechts 'kale' declaratie
met betrekking tot dat beroep op haptonomische basis verdraagt. In het
kader van de strengere regelgeving als gevolg van de B.LG-wet zijn er al
controles uitgevoerd door de Economische Controle Dienst on verband
met onjuiste fysiotherapie declaraties!
Het bestuur van de VVH maakte gewag van de intentie om in het Haptonomisch Contact informatie te verschaffen.
Serviceverlening of belangenbehartiging
Op allerlei gebied worstelt het bestuur van de NVH met het dilemma van
de grens tussen serviceverlening voor de (aspirant)leden en belangenbehartiging. Enkele voorbeelden:
- De contactcommissie heeft een brochure ontwikkeld waarin de diverse
opleidingen haptonomie in hun essenties (doel, curriculum, duur, kosten) zijn beschreven. Serviceverlening dus, daarmee een autonome
verantwoordelijkheid van de NVH dienende. Een opleiding acht de
betreffende brochure echter onvoldoende in het tot uiting brengen van
de identiteit van die specifieke opleiding ...
- Wanneer wij als vereniging slechts verwijzen naar de VVH en de diverse
opleidingen op de vraag van (aspirant)cliënten om adressen van 'hap_
tonomen' in hun regio, blijven wij zuiver in het niet behartigen van
belangen. Je zou deze procedure echter ook kunnen opvatten als een
slechte serviceverlening met betrekking tot al die leden die 'op haptonomische basis' werken. Het bestuur is voornemens de leden voor te
leggen hoe men staat tegenover het samenstellen van een lijst van
hulpverleners 'op haptonomische basis'. Elk lid kan zich middels zo'n
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lijst kenbaar maken aan aspirant-cliënten en aangeven welke specifieke
hulpverlenende kwaliteiten men heeft. Om deze voornemens in structurele procedures aan de leden voor te kunnen leggen, hebben we als
bestuur nog discussie-tijd nodig; het streven is om in het Haptonomisch Contact 3, Iserviceverlening aan de leden' als integraal bestuursbeleid voor te leggen.
Namens het bestuur,
Joost Leonhard, voorzitter

Contactcommissie
Verslag contactavond, 29 maart 1995
De tweede contactavond, voorbereid door JooP van Gestel, Robert de Vos
en MarH Lindeboom, zou gaan over: hoe gaan mensen van de verschillende opleidingen om met een patiënt met rugklachten?
Toen de eerste deelnemers binnen kwamen - twee bekenden uit commissies van de vereniging - en bleek dat er geen deelnemers meer bij kwamen,
werd het onderwerp van gesprek door de aanwezigen bepaald.
Iemand stelde de vraag: "wat zijn die kernbegrippen van de haptonomie,
zonder welke het geen haptonomie zou zijn?" Een aantal begrippen kwamen ter tafel: bevestiging, persensus, transsensus, ontmoeting, aanraking
en andere. Deze begrippen zijn weliswaar kenmerkend voor de hapto nomie, maar zijn niet exclusief voor de haptonomie. Hoe zit dat nu? Wat
doen wij specifiek anders dan: een fysiotherapeut met goede handen, een
psycholoog met invoelend vermogen, een arts die laanwezig' is, een maatschappelijk werker die waarlijk de ontmoeting aangaat?
Al pratend, zoekend werden filosofen, psychologen en sociologen aangehaald _Wij allen kenden de ervaring om tijdens het leze n van een boek of
artikel te denken: dat is haptonomie! (Een aanrader is het boek: De Celesti jnse Belofte, geschreven door James Redfield, dat duidelijk associaties
oproept met haptonomie.)
Maar haptonomie gaat immers over het leven zelf, de kern van o ns. Daar
hebben filosofen het ook over. Is dan haptonomie het expliciet makenlbeschrijven/bewustworden/ervaren van deze levensfenomenen ? Het
lijkt erop dat een aantal begrippen bij elkaar de haptonomie vormt. Die
losmazige bundeling van begrippen zouden we een 'Gestalt' van de haptonomie kunnen noemen. Is de haptonomie soms de 'gouden draad' die

Haptonomisch Contact, ç jaargang 1995, m.2

4S

H
W Ca
im rc
La hie
um f
an
s

mensen met elkaa r verbindt en zonder welke waarlijk heel worden niet
mogelijk is?
Kun je nog spreken van haptonomie als een patiënt/cliënt onder je handen
in een andere bewustzijnslaag/toestand terechtkomt en dus op dat moment niet in het hier en nu is. Niet in directe ontmoeting met de therapeut
staat? Of is het juist heel haptonomisch om zorgvuld ig en met al je zintuigen op scherp aa n te blijven en er te zij n voor die ander, en daardoo r de
veiligheid te bieden om zijn/haa r eigen proces te gaan? Jij bent er dan om
het terugkomen naar h et hier en nu te begeleiden en de ervaringen va n d e
reis te delen. Staan we voor de keuze om de spelregels uit te breiden en het
nog steeds haptonom ie te noemen?
Om ongevee r half elf besluiten we deze boeiende en inspirerende avond,
d ie zo spontaan ontstond uit de inbreng van de aan wezigen. Volgende
bijeenkomst, 31 mei 1995, hopen we dat er weer meer mensen zijn om
ervaringen uit te wisselen over de volgende vragen: " wanneer neem je iemand niet in behandeling en wanneer sluit je een behandeling af. "
Namens de Contactcommissie,
Marli Lindeboom

Bericht van de lustrumcommissie
Dit jaar viert de vereniging haar tweede lustrum. Een feestelijke gebeurtenis die het thema : 'Vieren en laten Vieren' meegekregen heeft.
Dit thema leidde tot allerhande associaties: loslaten, feest, trossen laten
vieren, boottocht tot een idee met wisselwerking en veel beweging.
In het verl engde va n het bezig zijn met h et thema professionalisering
binnen de vereniging: het onderzoeken, on tdekken, benoemen van onze
kwaliteiten, willen weeen vijftal workshops aa nbieden. Workshops waa rbij
deelnemers uitgenodigd worden om op zoek te gaan naar hun kwaliteiten
langs creatieve weg. Genieten van op een speelse manier dàt wat in je leeft
een vorm te geven door zingen, toneel, dansen, stemwerk of schilderen.
We hebben een aa ntal inspirerende mense n gevonden om de workshops te
begeleiden. Ieder op hun eigen manier nodigen ze uit om op een andere
wijze dan het werken met haptonomie, creatief nieuwe deurtjes te openen
en ons te la ten verrassen door wat daa r uitkomt.

46

Haptonomisch Contact, 6' jaargang 1995, nr. 2

H
W Ca
im rc
La hie
um f
an
s

Na gedurende de middag onze creativiteit de ruimte gegeven te hebben, is
er tijd voor het officiële gedeelte van de dag.
De voorzitter: Joost Leonhard zal met ons stilstaan bij het feit dat de vereniging tien jaar bestaat, een terugblik maar ook een vooruitkijken naar de
toekomst.
Daarna zal de heer Dorus Gerritse een korte lezing geven met als onderwerp natuurlijk: haptonomie.
Dit alles onder genot van een drankje.
Dan gaan we gezellig samen eten: een 'dansend avondeten', uitmondend
in nog meer dansen op verschillende soorten muziek of lekker bij kletsen,
uitwisselen, net waar je behoefte aan hebt.
Voor mensen die zich niet aangesproken voelen door de workshops, maar
wel het lustrum willen mee vieren, is er de mogelijkheid van een 'halve'
inschrijving. Zij zijn welkom om na de workshops in te steken voor het
officiële gedeelte, de lezing het eten en het feest.
Voor introducé's/partners geldt dat zij met de workshops mee kunnen
doen bij voldoende plaats (leden hebben voorrang), maar dat zij van harte
welkom zijn voor het tweede gedeelte van het programma.
De uitnodigingen zijn half mei de deur uitgegaan. Als je dit leest ben je al
op de hoogte van het precieze aanbod. Inschrijven kan tot 15 juli voor een
eerste, tweede en eventueel derde keus voor de workshop en voor een hele
of halve inschrijving.
Dit alles staat te gebeuren op zaterdag 7 oktober: hou vrij in je agenda en
vier het mee!
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Nederlandse Vereniging voor Haptonomie

~
Aanmeldingsfonnulier

Vrouw / man

Naam
Geb. datum:

Adres
Postcode

Plaats:

Tel. werk

Prive:

Meld zich aan als:

23)

o lid

(Een voltooide alpha-opleiding of een daaraan
gelijkwaardige opleiding, of als student ingeschreven bij een opleiding haptonomie.)

o belangstellend lid

(Mensen of rechtspersonen, die zich als zodanig aanmelden bij het bestuur.)

Huidig beroep
: dienstverband/zelfstandig/groepspraktijk
Gevolgde beroepsopleiding(en):
Gevolgde opleiding(en) in de haptonomie
Basisopleiding Haptonomie
: Ja / Nee
Indien ja, welke opleiding
In welk jaar heeft u dit afgerond
: 19 ..
Opleiding tot haptotherapeut
Indien ja, we lke opleiding
In welk jaar heeft u dit afgerond

:Ja/Nee
: 19 ..

Van welke beroepsorganisatie(s) bent u lid:
De kosten van het lidmaatschap zijn inclusief toezending van het tijdschrift en bedragenflS0,- voor 1995. (Onder voorbehoud) Wilt u met betalen wachten totdat u een accept-giro toegestuurd krijgt.

Datum:

23)

Handtekening:

Aankruisen wat van toepassing is
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AGENDA 1993
PLAATS
OKTOBER
7

ACTIVITEIT

TIJD

ze Lustrum viering

Uit andere tijdschriften
Bewegen en Hulpverlening, 1995, 12, nr. I.
Themanummer Haptonomie
Koop Reynders, Jan Tamboer, Gastredactioneel.
Frits Wafelbakker, Inleiding op het symposium 'Kennis over aanraken'.
Jan W.I.Tamboer, In de ban van huid en taal.
Maud l.Jansson, Aanraken en affectiviteit: op het scherp van de snede.
Koop Reynders, Haptonomie: een werkwijze met een programma?
Roos A.M.Ferdinandus, Prenataal affectief contact: een bijdrage aan een
veilige hechting?
Pieter J.M.Veeduin, Haptonomie en de macht der gewoonte. Over valkui len en vergezichten in de communicatie over haptonomie.
Mieke c.F. de Wolf
Haptonomie en de kunst van het verbinden.
Frits Wafelbakker, Nawoord.
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De Nederlandse Vereniging voor Haptonomie stelt zjch ten doel de communicatie te bevorderen tussen hen die in de haptonomie zijn geïnteresseerd en/of opgeleid, en dat in de breedst mogelijke zin.

Zij is nadrukkelijk géén beroepsvereniging. Aan het lidmaatschap kunnen
gee n 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 onderl inge communicatie middels woord, beeld
en geschrift;
c.
het onderhouden van contacten met inste1lingen 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 haisopleiding in de haptonomische
beginselen en fenomenen;
b. aspirant-leden, d.W.Z. mensen die als student zi jn ingeschreven bij een
opleiding als boven;
c. belangstellende leden, d.W.Z. mensen of rechtspersonen die zich als
zodanig aanmelden bij het bestuur.
De vereniging kent drie commissies:
a. De Voorbereidingscommissie organiseert lezingen en workshops in het
kader van uitwisseling en vi.sie ontwikkeling. Contactpersoon: Noud
van Poppel: tel. 020-6730655 (privé) en 020-6624206 (werk).
h. De Contactcommissie wil randvoorwaarden scheppen ter bevordering
van de communicatie, zowel binnen als buiten de vereniging. Contactpersoon: Marli de]onge-Lindeboom, tel. 010-4186342.
c. De Redactiecommissie stelt dit tijdschrift samen.
De vereniging kent een bestuursvorm met vertegenwoordigers uit de commissies als bestuursleden naast een dageJijks bestuur. Contactpersoon van
het bestuur is lrene Sibbles-Verbrugge, tel. 03438-16911. Voor financiële
zaken kunt u contact opnemen met de penningmeester Leni Gudde te1.
03438-33091
De kosten van het lidmaatschap, (wijzigingen voorbehouden) inclusief de
toezending van Haptonomisch Contact bedragen 1150,- per jaar. De toegang tot de meeste activiteiten is voor leden gratis. Voor workshops e.d.
wordt een aanvullende bijdrage gevraagd.
Alle correspondentie die niet 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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OPROEP

voor medewerkers voor de lustrumviering
We zoeken mensen die:
• de ruimtes, waar de workshops gehouden worden en waar
het feest plaatsvindt, willen aankleden/versieren.
• die het leuk vindt om de muziek te verzorgen. We denken
aan een discjockey-jukebox-model. Een vooral brede muziekinteresse is hiervoor nodig.
Deze werkzaamheden kunnen zo gepland worden dat je toch
gewoon mee kunt doen met één van de workshops.
Heb je interesse, wil je meer weten: bel een lustrumcommissielid.

Jannita Rueter: 02507-13216, Margriet Docter: 01827-5492, Barry Ten Thy: 05 700-26309, Ingrid Moonen: 040-1 20186.
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