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Van de hoofdredacteur
Vroeger bij ons op het dorp was het leven zo simpel. Het viel in duidelijke
stukken uiteen. Ik was toen een klein jongetje en de heersende cultuur gaf
helderheid omtrent de wijze waarop het leven in elkaar stak. De groep
waarin ik opgroeide - 'wij' - was het centrum van mijn bestaan; zo hoort
het ook in het leven van een klein jongetje. Wij waren gelovig en kerks. De
wereld van ons dorp was cultureel gezien kerkelijk bepaald. Vier grote groepen waren te onderscheiden: je had de gereformeerden, de hervormden, de
roomsen en de heidenen, waartoe ook de vrijzinnig-protestanten behoorden. Wij waren gereformeerd, redelijk luchtig, want in de week mocht ik

best met kinderen van andere groepen spelen. Niet dat dat vaak voorkwam,
want er was de school met vooral kinderen uit onze richting. Het grootste
bezwaar tegen de h ervormden was dat ze niet gereformeerd waren. Ze geloofden vrijwel h etzelfde en toch hadden ze een eigen kerk, raar hoor. De
roomsen waren nog net geen heidenen, maar dat scheelde niet veel. Door
de week kon je goed za ken met ze doen, een borrel met ze drinken, maar
op zondag scheidden de wegen zich. Dan gingen zij naar die geheimzinnige ruimte met beelden en een altaar en ik weet niet wat voor vreemde rituelen. De niet-kerkelijken waren dus heidenen, zo eenvoudig lag dat. De
vrijzinnig-protestanten (de vroegere V.P.R.O, met nog puntjes ertussen zal
ik maar zeggen) geloofden eigenlijk nergens in en zetten overal vraagtekens bij, dus waren zi j ook heidenen. In die cultuur groeide ik op. Het heeft
enige tijd geduurd voor ik mijn eigen weg daarin vond.
Nu heb ik niet meer zo'n behoefte om de wereld in te delen in groepen. Ik
heb mijn visie op het leven gekregen zonder strijd of rancune. Door hier
wat los te laten en daar wat te behouden kom ik aardig rond op deze aardbol. Door te zien dat andermans uitgangspunten ook vol waarde kunnen
zi jn en te beseffen dat ze in ieder geval waardevol zijn voor wie daarvan
uitgaat, is er respect in plaats van tolerantie gekomen. Door de grootsheid
van mystieke ri tuelen te ervaren is er een venster geopend naar werelden
van een andere aard dan de daagse realiteit. Door zelf vraagtekens te zetten
en niet alles te geloven ontsluier ik soms zonder te ontluisteren. Mooi
woord, ont-Iuisteren . Door niet meer te luisteren, ontluister je.
Nee dat opdelen in groepen heb ik niet meer zo sterk. Voor een deel, wellicht een groot deel, zijn mijn ogen geopend door de tastbare invloed van
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wat ik leerde van mijn leraren in de haptonomie en van diegenen door wie
zij geïnspireerd werden . In de ruimte die ik leerde ervaren was ook het gevoel van allesomvattendheid ingebed. In die ruimte was ook de keuzevrijh eid begrepen. Of heb ik dat verkeerd begrepen ? Lijkt het haptonomisch
dorp waarin wij leven toch erg veel op het dorp waar ik opgroeide? Dat
dorp met zijn afscheidingen en standpunten gaf wel duidelijkheid, maar
beperkte daardoor ook. Ik mag toch hopen dat we niet terug gaan in de
tijd. De namen voor de verschillende groepen kan ik zo bedenken: Authen·
tieken, Academici, Institutionalisten, ga zo maar door. Maar dat zou ik pas
echt de ont-luistering ten top vinden!

Haptonomisch Contact, Er jaargang 1997, I1r. 3
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'Haptotherapeut is een beroep'

Ton Bergman

Monique S. van Bilderbeek volgde de opleiding fysiotherapie in Arnhem.
Via een van de docenten daar maakte zij kennis met de haptonomie. Daarna was zij werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg als fysiotherapeut
en als staffunctionaris en volgde van daaruit de alfa-opleiding aan de Academie te Doorn. Aansluitend deed zij de opleiding Docent Klinische Kinesionomie te Doorn. Daarna volgde zij de opleiding aan het Instituut voor
toegepaste Haptonomie (lTH) te Berg en Dal, werd docent aldaar en kreeg
meer en meer taken toegewezen. Thans heeft zij Anne-jan van Minnen
opgevolgd als directeur.

Hoe beH je directeur van de opleiding geworden?
"Het begon eigenlijk met het gegeven, dat Anne-Jan (van Minnen, red.)
van het directeurschap af wilde. Hij wilde zich geheel gaan wijden aan de
verdere ontwikkeling van de haptotherapie. Zijn creatieve geest volgen en
tegelijkertijd alle beslommeringen van de organisatie ondergaan, werd
hem allemaal teveel. Hij heeft me in eerste instantie voorzichtig gepolst of
ik die functie op mij wilde nemen. Aanvankeli jk aarzelde ik. Natuurlijk is
het een enorme uitdaging, maar ook een grote klus. Organiseren, dat weet
ik van mijzelf, ligt me wel en ik vind dat ook leuk. Maar aangezien ik nog
te weinig ervaring had als leidinggevende stelde ik als voorwaarde dat ik
een opleiding in het management zou kunnen gaan volgen . Welnu, ik heb
ja gezegd en volg nu inderdaad de opleiding VO Organisatie & Management aan de Hogeschool in Nijmegen.
Gelukkig is het een heel praktijkgerichte opleiding. Ik leer strategieën, organisatiestructuren, theoretische achtergronden, etc. en die komen mij
goed van pas binnen onze organisatie.
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Maar al met al is het best veel. Mijn werkzaamheden omvatten het lesgeven in theorie en praktijk haptonomie en haptotherapie in de verschillende lesgroepen, het werken met e cliënten om vooral ook feeling met de
praktijk te behouden, het directeurschap en dan nog mijn eigen cursus
management. Het is aardig pittig."
IIMaar ik weet me gesteund door een aantal adviseurs voor wat betreft het
onderwijskundige deel, de organisatie en de inhoudelijke aspecten. AnneJan is door zijn sterke betrokkenheid bij de opleiding vooral voor het inhoudelijke deel van groot belang. Op de achtergrond blijft hij ons voeden.
Hij bemoeit zich nu meer met de docenten dan met de studenten. Soms
moeten we hem wel eens aan zi jn jasje trekken, want hij heeft de neiging
om verschrikkelijk snel te gaan. Hij is ook zo gedreven en enthousiast."
Op mijn vraag hoe het gaat met het boek waar Anne-Jan mee bezig, antwoordt
Monique dat als er al eell boek over l1aptotllerapie van zijn lJarJd komt, het een
studieboek zal zij", bedoeld als leenniddel voor liet /TH. Ik ka/! ie zegge/! dat er
hard aml gewerkt wordt, maar wanneer het klaar zal zijn .. .?
JI1 hoeverre heeft liet nog met Veldmans oorspronkelijke ideeën te maken?

"Ik durf met gerust hart te stellen, dat het uitgangspunt van onze opleiding
nog steeds de haptonomie is zoa ls die door Veldman is aangereikt. Anne·
Jan heeft dat natuurlijk ook allemaal meegemaakt. Tot de wegen zich
scheidden is hij erbij geweest. Maar daarna is hij doorgegaan met ontwikkelen. Hij bestudeer! de literatuur en praat ook veel met andere disciplines.
De lijn van Buijtendijk is nog steeds een belangrijke lijn, maar nu doorgetrokken naar de nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Het is een niet-van·
het·pad·afwijken, het is een doorontwikkelen van de haptonomie in zijn
oorspronkelijkheid. Dat blijft de kern. Maar ja, woorden, uitdrukkingen
veranderen natuurlijk wel mee."

Het gesprek komt op de opleidillg, waar de laatste twee iaar veel geslellteld is aa/!
de structuur. Mede lIaar aanleiditIg van de vragen van de Verelligillg voor Haptotherapeuten (VVH) is er een schoolwerkplan gekomen. Dit was te goed om in de
kast te zetten. Hoe anders is jullie onderwijs flll opgezet?
"Vooral het didactisch aspect is gewijzigd. De studenten blijken meer te
hebben aan gestructureerde lessen met gerichte opdrachten. De student
haalt er nu meer leerrendement uit dan voorheen, is onze ervaring van nu.
De structuur zoa ls we die nu hanteren is dat de student eens in de twee
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weken een cursusdag op de opleiding heeft met ondersteuning van de verschillende docenten. In de russenliggende periode wordt de student in zijn
werkgroep aan het werk gezet, wat een docent-onafhankelijke wijze van

leren is. De opdrachten voor de werkgroep worden door de docenten aangestuurd en de verwerking van de opdrachten komt weer terug in de lessen. Zo kunnen we als docenten ook toetsen of en hoe de studenten zich
de stof eigen maken."
Wat moet ik me voorstellen bij die opdrachten?
I/Dat kan van alles zijn. Literatuurstudie, een interview, een discussie e%f
uitwisseling van ervaringen, maar ook een praktische opdracht, bijvoorbeeld een intake, een presentatie maken van iets dierbaars, etc. Dit allemaal
gekoppeld aan eigen inzicht en ontwikkeling. Bijvoorbeeld een vraag naar
Iwat is in jouw ogen de ideale hulpverlener' en wat heb je dan nog te leren
om in die richting te komen."

Is een opleiding dan ooit af?
"Nee, wat dat betreft gaat het natuurlijk altijd door. Eigenlijk zou je dan
nooit een eindtoets kunnen houden. Toch sluiten we na drie jaar af en
beoordelen dan op basis van een praktijksituatie of de student voldoende

blijk geeft het therapeutisch handelen onder de knie te hebben om het
diploma te kunnen krijgen. In de opbouw van de opleiding gaat het in het
eerste jaar vooral om inzicht te krijgen in eigen patronen en ontwikkeling.
Dit wordt ondersteund door individuele leertherapieën. In het tweede jaar
onderwijzen we in theorie en praktijk het haptotherapeutisch proces, met

de nadruk op de intake. In het derde jaar wordt het haptotherapeutisch
proces op zich verder uitgewerkt. In het 2 ue en 3 ue jaar ondersteunen we de

studenten met individuele praktijkbegeleiding en supervisie. Zoals ik al zei
zijn er gedurende het hele jaar toetsmomenten . Die zijn er natuurlijk voor
de student, maar ook voor de docenten, om de vinger aan de pols te kunnen houden en om je begeleiding naar de studenten toe beter te kunnen
structureren."
Maar wat zijn dan de e;ndcriteria?

"Naast het kunnen hanteren van de intake en het therapeutisch proces is

het vooral belangrijk hoe je je als mens aanwezig stelt en je als zodanig
presenteert. Als je als persoon in staat bent de ander tevoorschijn te laten
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komen en in relationele zin met zich zelf en zijn omgeving contact te laten
maken, dan heb je de belangrijkste essentie te pakken. Daarbij is de ontmoeting, die plaatsvindt door middel van de aanraking, het meest essentieel en de techniek minder belangrijk."
Wanneer we een vergelijk maken met de andere opleidingen, geeft de nieuwe directeur aan dat ze alleen met 'Doom ' overleg en contact heeft. Samen met de
VVH lopen daar indringende gesprekkeIl. Niet zozeer over de mmlier van oplei-

den, maar meer over het beroepsprofiel, met daarna de koppeling naar de beginen de eindtermell van de beide opleidingen.

Ook voor de dllidelijkheid naar de bllitenwereld zijn deze gesprekken belangrijk,
zodat men meer begrijpt wat haptotlJerapie inhoudt. u

Jullie hebben binnen het !TH alleen een beroepsopleidilIg in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Academie in Doom?

" Bij het [TH wordt alleen opgeleid tot haptotherapeut. Natuurlijk kan de
kennis van de haptonomische fenomen en je manier van werken enorm
verrijken. Allen het gevaar is aanwezig dat als je je als zodanig profileert, je
verwachtingen wekt bij de cliënt/ patiënt die je niet waar kunt maken. Je
moet je bij je eigen vak houden, waar je je in hebt bekwaamd. Daarvoor
ben je opgeleid. Als je je gaat begeven in een gebied waar je niet toe bent
opgeleid en onvoldoende kennis en ervaring in hebt, kan dat schadelijk
zijn voor de ander. En wij vinden dat risico te groot om daaraan mee te
doen. Vandaar dat wij heel duidelijk de keuze maken, óf de gehele opleiding en voldoende basis meegeven om mee te werken, ó f helemaa l niet.
Daarmee verschillen wij van inzicht met de Academie in Doorn. "
Zijn er nog andere opva llende verschillen?

lija", ze schiet in de lach, "er wordt altijd gevraagd in die vergelijk, waarom
wij alleen op de rug aanraken . Maar wat wij leren is dat we de gehele mens
raken in de aanraking. Als je de ander in beweging ze t en aanspreekt op
zijn in-beweging-zijn, dan spreek je hem aan in zijn wezen. En daar gaat
het om!"

Hoe kijk je dan naar het aanreiken van de basis, bodem?
"In die zin, doordat je de hele mens in zi jn wezen raakt, is het niet noodzakelijk om daar aan te raken. Het is en blijft een beladen gebied. Door daar
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van af te blijven is het veiliger voor de cliënt en de therapeut. Vooral als
het niet noodzakelijk is. 1J

We naderen het einde van het gesprek en komen /log even terug op de andere
opleidingen. Ze geeft eerlijk toe op dit moment nog niet veel af te weten van de
inhoudelijke kant van de opleidingen van Otto Huizinga en Peter Zwiers. Als ze
meer tijd heeft, zal ze zich er wellicht in verdiepen. Tot dan leest ze de informatie
daarover il1 Haptollomisch C01ltact.
IIHet belangrijkste voor mij op dit moment is de samenwerking met de

Academie in Doorn en de VVH. Daarnaast ben ik blij dat er nog steeds ontwikkelingen gaande zijn in ons beroep. Daar als directeur van een opleiding aan mee te werken, maakt dat ik het druk heb, maar ook erg naar mijn
zin!"

(Oproep)

Gezocht:
enthousiaste man/vrouw
die de
Contactcommissie wil versterken
De Contactcommissie

is een commissie die zich be-

zighoudt met het

ganiseren van contactavonden
werpen die de haptonomie becommunicatie over haptono·
vereniging te bevorderen.

Of-

over diverse onder-

treITen met als doel de
mie in en buiten de

De commissie bestaat momenteel uit 3 mensen, waarvan er twee net
toegetreden zijn. Graag zouden ze er nog een vierde persoon bij willen
hebben om samen aan het werk te gaan. Informatie: Else Keizer, tel:
075-6426782
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'Haptonomie is een goed produkt'

Ingrid Ram

Sinds 1 november 1996 heeft de Academie voor Haptonomie en Kinesionomie een nieuwe directeur: Jeroen Hendriksen (52). In maart van dit jaar
heb ik een gesprek met hem gehad, ondermeer over zijn taak binnen de
Academie en zijn visie op de ontwikkeling daarvan.

Jeroen Hendriksen is oorspronkelijk opgeleid tot fysiotherapeut en volgde
daarna een studie sociale pedagogiek. Hij heeft verschillende staf- en directiefuncties binnen het beroepsonderwijs vervuld, waarna hij in 1986 benoemd werd als directeur van een MBO-school in Utrecht. In deze functie
kreeg hij in toenemende mate te maken met fusie en schaalvergroting. Hij
voelde zich langzaam maar zeker verambtelijken en kwam steeds verder
van de praktijk van het onderwijs af te staan. Wat hij zocht en heeft gevonden in de Academie voor Haptonomie is het 'werken op menselijke maat.'
Zijn opdracht, zoals geformuleerd door de Academie, bestaat uit het inhoudelijk ontwikkelen van het onderwijs in samenhang met de verschillende
opleidingsmogelijkheden binnen de Academie en het uitbreiden van het
cursusaanbod naar buiten, bijvoorbeeld dOOI het samenwerken met instellingen, bedrijfsleven, onderwijs, middels een op maat gemaakt cursusaanbod. Jeroen Hendriksen:"Haptonomie is een goed produkt dat nog relatief
onbekend is. Op deze manier breng je het onder de aandacht van een groter publiek en zorg je voor een voldoende toestroom van nieuwe cursisten.
En daarmee versterk je de financiële basis van de Academie."
Vanuit zijn achtergrond in organisatiekunde, groepsdynamica en managementervaring 1ijkt hij de aangewezen persoon voor deze taak.
Zijn eerste actie, die hij nog in het najaar in gang heeft gezet, bestond uit
het maken van een compacte, algemene strooi folder waarin uiteen gezet

Haptonomisch Contact,
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werd wat er in de Academie allemaal gebeurt. Vlak voor de 'Medica,' een
beurs voor mensen in de gezondheidszorg, was de folder klaar en was er
ook een folder gemaakt over de DKK-opleiding (Docent Klinische Kinesionomie), een opleiding speciaal gericht op 'tillen en verplaatsen in de gezondheidszorg'. Op de beurs bleek daar grote belangstelling voor te bestaan. "De mensen vanuit de instellingen die daar rondlopen zijn geïnteresseerd in dat produkt en we proberen om met maatwerk voor die instellingen te komen. Dat is al heel leuk gelukt. Samen met Hans Hurenkamp,
DKK-docent, zii n we op uitnodiging van de 'Werkgroep Tillen' in Groningen geweest om een cursus te ontwikkelen die in Noord-Nederland wordt
aangeboden. Ook hebben we contacten met de Faculteit voor Beweging in
Groningen en de Faculteit Gezondheidszorg van de Hanzehogeschool in
verband met nascholingsactiviteiten," verteltjeroen Hendriksen.
Op het moment van dit gesprek (maart 1997) zijn deze initiatieven nog
niet echt in beleid gevat. Er moeten nog meerjarenplannen gemaakt worden in overleg met de docenten. Maar het zou kunnen uitgroeien tot beleid: onderzoek doen in de regio's, in kaart brengen wat specifieke behoeften zijn om zo op lokatie een gericht cursusaanbod te doen. IIWe hebben
ons ook gericht op HBO-instellingen - dat zijn tenslotte onze klanten van
de toekomst - om daar informatie te geven over haptonomie. Dit voorjaar
hebben we een introductiecursus gegeven die stampvol zat. We hadden
zelfs een klein wachtlijst je."
Maar de didactische kant van de organisatie behoeft volgens Jeroen nog
wel wat aandacht. Het feit dat er op een hoog niveau vakmatig gewerkt
wordt, wil nog niet zeggen dat iemand ook een vakdidacticus is. Momenteel is er een scholing gestart om de docenten didactische bekwaamheden
te leren, zoals het lesgeven voor een grote groep. De docenten zijn er enthousiast over en komen allemaal. Het is leuk te merken dat er ook andere
manieren zi jn om bijvoorbeeld een college te geven, dat het niet altijd via
de gebaande wegen hoeft te gaan. "Als je de markt opgaat moet je ook zorgen voor goede vakdidactici, ander ga je af. En als je trainingen gaat geven,
moet je mensen hebben die in de huid van het bedrijfsleven kunnen kruipen om een goede training te verzorgen," vindtJeroen.
Een ander belangrijk punt voor Jeroen Hendriksen is dat mensen leren
denken in doelstellingen. IIJe hebt voor een les of een informatiebijeenkomst een doelstelling nodig en die probeer je te halen. Dat is iets wat nog
weinig ontwikkeld is in de Academie. Als je het docentschap verbetert dan

10

Haptonomisch Contact, if jaargang 1997, /Ir. 3

H
W Ca
im rc
La hie
um f
an
s

wordt de uiteindelijke doelstelling om affectief met mensen om te gaan
ook beter gehaald."
In het begin is er ook veel discussie geweest over wat het betekent om 'de
markt op te gaan: Niet iedere docent aan de Academie wil dat of is er geschikt voor. Sommige mensen zeggen dat therapie betekent werken met
cliënten en verder niets, terwijl anderen zeggen dat als de stap naar het
bedrijfsleven van een kwalitatief goed niveau is, het zeker de moeite waard
is.

)eroen Hendriksen: "We zijn het er gelukkig over eens dat ik mag bepalen
wie er geschikt voor is en dat ik de eindverantwoordelijkheid draag en natuurlijk moeten mensen zelf ook de markt op willen, anders werkt het

niet." Volgens jeroen is er ook grote behoefte aan trainingen om "een
beetje zicht te krijgen op jezelf, en om meer bij de basis van jezelf terug te
komen in de hectiek van alle dag,/I
Jeroen Hendriksen: "Hier op school leiden we mensen op die haptonomie
in hun werk opnemen of therapeutisch gaan werken. Daarnaast zijn we
bezig mensen in toenemende mate te informeren over haptonomie en te
trainen in een aan tal vaardigheden waardoor ze hun werk beter kunnen
doen. In de wereld van de werkers in profit- en non-profit-organisaties gaat
het om preventie, scholing, bewustwording en dat is niet minder dan de
therapiekant. We zijn nu trainingen aan het ontwikkelen waardoor je echt
in een bedrijf kan interveniëren, de mensen kan ondersteunen om beter
met elkaar te werken, vanuit zichzelf en vanuit een team."
Om zelf beter vanuit de praktijk te kunnen spreken heeftjeroen Hendriksen de introductiecursus gevolgd en ervaring opgedaan in de praktijklessen. Hij spreekt zeer waarderend over de openheid en collegialiteit van de
docenten. IIAls ik dat vergelijk met het onderwijs zoals ik het ken, zijn ze
hier verschrikkelijk gemotiveerd en is de professionaliteit op het vakgebied
erg hoog. Er kan nog wel wat bijgeleerd worden, maar dat is niet de eerste
zorg. Mijn relatief simpele taak is om die energie te bundelen en daar nieuwe ideeën uit te halen en te ontwikkelen."
Een ander verhaal is het contact van de Academie met de andere opleidingen. Vanaf november 1996 heeft jeroen Hendriksen intensief contact met
Monique van 8ilderbeek, directeur van het [TH (Instituut voor Toegepaste
Haptonomie) te Berg en Dal. Zij hebben het initiatief genomen om met de
VVH (Vereniging voor Haptotherapeuten) te praten over beroepsprofielen
en eindtermen voor haptotherapeuten. Volgens de VVH dringt de tijd.
Maar de verantwoordelijkheid voor de eindtermen ligt bij de opleidingen.
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Er is een Iprofielwerkgroepje', waar zowel Jeroen Hendriksen als Monique
van Bilderbeek in zitten, dat druk bezig is om het beroepsprofiel duidelijk
te krijgen en als dat helder is dan komen de eindtermen er uit voort. Het
feit dat de opleiding in Doorn en de opleiding in Berg en Dal verschillen
wat betreft hun werkwi jze speelt volgens Jeroen Hendriksen geen rol in de
discussie rond het beroepsprofiel. Als het gaat om het formuleren van
leindtermen' is gebleken dat er meer eenheid is dan verschil tussen de beide opleidingen. De volgende fase is dan dat de leindtermen' extern beoordeeld moeten worden door een examencommissie of commissie van toezicht. Jeroen Hendriksen denkt dat dat nog wel zo'n 5 jaar kan duren voor
zo'n kwaliteitscontrolesysteem goed in elkaar zit.
Wat betreft de andere opleidingen die er in den lande zijn mag iedere
opleiding van hem meepraten l mits er overeenstemming kan komen over
toelatingscriteria. Zowel bij de Academie in Doorn als ook in Berg en Dal is
het toelatingsniveau HBO. Dat wil niet zeggen dat er geen uitzonderingen
mogelijk zijn. Maar hij vindt dat de VVH de motor moet zijn in het proces
van beoordeling van het opleidingsniveau.
Met de NVH (Nederlandse Vereniging voor Haptonomie) heeft)eroen Hendriksen nog geen contact gehad, op het moment van ons gesprek. Het
komt hem wel vreemd over dat er een VVH is en een NVH.
Wat hem verheugt is het feit dat er een tijdschrift is dat als platform kan
dienen voor uitwisseling. Hij had gehoopt dat de theorievorming en de
ontwikkeling in de haptonomie wat verder was dan uit de huidige publikaties naar voren komt. Daar ligt een grote taak voor de toekomst om de hele
theorievorming en onderbouwing van de haptonomie, met ook vertakkingen naar de wetenschap, verder te ontwikkelen. Hij vindt het van groot
belang voor de positionering van het vak in de samenleving dat de haptonomie ook samen met andere wetenschappen ontwikkeld wordt.
Aansluitend daarop vertelt hij dat hij graag in Doorn een documentatiecentrum zou willen opzetten waar mensen die een scriptie willen maken of
onderzoek willen doen terecht kunnen.
Jeroen Hendriksen: 11 Als ik dan in het archief in een hoekje honderden
scripties tegenkom die allemaal begraven zijn omdat ze om de een of andere reden niet openbaar gemaakt mochten worden dan denk ik: zonde,
doodzonde. Ik hoop dat het mogelijk is om een bibliothecaresse aan te
trekken die daar iets mee kan gaan doen. Dat is een uitdaging die ik ben
tegengekomen. Die scripties zijn symbolisch voor de voorzichtige, haast
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'tastende' wijze waarop de haptonoom in de wereld staat, terwijl er mijns
inziens reden is om zelfbewust uit te komen voor een wezenlijke overtuiging, uitgedrukt in therapeutisch handelen."
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Denken over voelen
Met gepaste trots maakte de Vereniging voor Haptotherapeuten (VVH)
gewag van dit leerste wetenschappelijk onderzoeksverslag over haptotherapie.' In opdracht van de VVH deden de onderzoekers van 't Hof, van
Voorst en van Zoelen-Nederlof een onderzoek naar de kenmerken van de
cliënten-populatie van de Vereniging van Haptotherapeuten en de betekenis van haptotherapie voor hun cliënten. Dr. L. Woertman begeleidde hen
en het verslag werd uitgebracht door de Wetenschapswinkel Sociale Wetenschappen te Utrecht.
Het onderzoek tracht antwoord te geven op twee vragen:
- Welke mensen komen bij de haptotherapeut?
- Wat is voor de cliënten de meerwaarde van de haptotherapie?
Om deze vragen te beantwoorden werden uit het adressenbestand van de
VVH haptotherapeuten ondervraagd en via hen ook cliënten geïnterviewd.
De uiteindelijke uitkomsten liegen er niet om: De cliënten komen uit alle
lagen van de bevolking; ongeveer de helft wordt verwezen door artsen en
andere hulpverleners (wat duidt op een bekendheid met haptotherapie in
de gezondheidssector); cliënten zijn zeer tevreden over de resultaten en
vinden in grote getale dat de kwaliteit van hun leven is toegenomen.
Het verslag begint met een beschrijvende analyse van haptonomie en de
daaruit voortkomende haptotherapie. Ook zonder de ruime literatuurlijst
te hanteren is duidelijk dat verschillende bronnen worden geciteerd, waaronder enkele omschrijvingen van de VVH zelf, die mij nog niet als zodanig
bekend waren. Veldman, Gerritse, Pollmann-Wardenierworden genoemd,
maar ook Troost, van der Beek en Vermeulen.
Het is goed dat buitenstaanders er eens naar gekeken hebben. Er worden
ook enige aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek. Mijns inziens is
de belangrijkste aanbeveling om cliënten voor een langere periode te volgen, zodat het resultaat van behandeling duidelijker kan worden dan nu in
een momentopname het geval is.
Al met al kan ik mij de trots van de VVH wel voorstellen: het eerste ei is
gelegd. Hopelijk is er een mogelijkheid voor een vervolg. De enkele
schoonheidsfoutjes (zoals het niet op tijd versturen van de mailing aan de
haptotherapeuten, bijvoorbeeld) moeten bij zo'n eerste keer maar over het
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De Nederlandse Vereniging voor Haptonomie stelt zich 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
geen rechten worden ontleend t.a.v. welke beroepsuitoefening dan ook op
het terrein van de haptonomie.
De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
a. het bevorderen van onderling contact tussen de leden middels samenkomst in het kader van lezingen, werk-, studie-, ervarings- en gegevensuitwisseling;
b. het bevorderen van de onderlinge communicatie middels woord, beeld
en geschrift;
c. het onderhouden van contacten met instellingen die van belang zijn
voor het bevorderen van de kennis van en de bekendheid met de
haptonomie.
De vereniging kent:
a. gewone leden, met tenm inste een basisopleiding in de haptonomische
beginselen en fenomenen;
h. aspirant-leden, d.W.Z. mensen die als student zijn ingeschreven bij een
opleiding als boven;
c. belangstellende leden, d.W.Z. mensen of rechtspersonen die zich als
zodanig aanmelden bij het bestuur.
De vereniging kent drie commissies:
a. De Voorbereidingscommissie organiseert lezingen en workshops in het
kader van uitwisseling en visie ontwikkeling. Contactpersoon: Jngrid
van Diemen, tel: 020-6926071 /020-6632664
b. De Contactcommissie wil randvoorwaarden scheppen ter bevordering
van de communicatie, zowel binnen als buiten de vereniging. Contactpersoon: Else Keizer, tel: 075-6426782
c. De Redactiecommissie stelt dit tijdschrift samen.
De vereniging kent een bestuursvorm met vertegenwoordigers uit de commissies als bestuursleden naast een dagelijks bestuur. Contactpersoon van
het bestuur is lrene Sibbles-Verbrugge, tel. 0343-516911. Voor financiële
zaken kunt u contact opnemen met de penningmeester Robert de Vos teL
0294-412892.
De kosten van het lidmaatschap, (wi jzigingen voorbehouden) inclusief de
toezending van Haptonomisch Contact bedragen f150,- 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. 0570-643875
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Nederlandse Vereniging voor Haptonomie

~

Aanmeldingsfonnulier
Naam

Vrouw I man

Adres

Geb. datum:

Postcode

Plaats:

Tel. werk

Privé:

Meldt zich aan als:

o lid

2)

(Een voltooide alfa-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 : Ja / Nee
Indien ja, welke opleiding
In welk jaar heeft u dit afgerond : 19 ..
Van welke beroepsorganisatie(s) bent u lid:
De kosten van het lidmaatschap zijn inclusief toezending van het tijdschrift en bedragen 1150,- voor 1995. (Onder voorbehoud) Wilt u met betalen wachten totdat u een accept-giro toegestuurd krijgt.
Datum:

2)

Hand tekening:

Aankmisen wat van toepassing is
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AGENDA 1997

NOVEMBER
5

PLAATS

ACTIVITEIT

TUD

Stadskasteel
Oudaen
te Utrecht

Conferentieavond: the·
ma: 'Afstand en nabij-

19.30 uur

heid.'

Advertentiemogel ijkheden in Haptonomisch Contact
• hele pagina: 10,6 cm breed en 16 cm hoog; kosten: 1120,• hal ve pagina: 10,6 cm breed en 8 cm hoog; kosten: 185,Bovenstaande prijzen zijn de plaatsingskosten en gelden voor kant en
klare, op het goede formaat gezette advertenties (excl. 18,5% BTW).
Het kan ook zijn dat u alleen tekst hebt en een tekening en/of logo,
dan kan de advertentie door ons worden gezet en betaalt u daarvoor
150,- ze tkosten. (Deze prijs geldt voor eenvoudig zetwerk)
De redactie behoudt zich het recht voo r advertenties te weigeren.
M eer informatie omtrent advertenties is te verkrijgen bij:

Ingrid Ram
] acob Catsstraa t 40
1215 EZ Hilversum tel.:035-6234355
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OPROEP!

et,

(

- ", -\
.

~ )

De Redactie van Haptonomisch Contact
\
zou graag meer inzicht krijgen in de meerwaarde en het
bestaansrecht van het werken op haptonomische basis. Hiervoor zoekt zij
mensen -uit zoveel mogelijk verschillende beroepsgroepen - die mee willen werken om dat gestalte te geven.
Bent u geïnteresseerd of kent u mensen in uw omgeving
die aan deze voorwaarde voldoen, wilt u dan contact
opnemen met Ton Bergman: 026-3618117 of Ingrid
Ram: 035-6234355_
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namen afscheid. Vanaf deze plaats willen we hen nogmaals bedanken voor
hun werk en inzet.
Voor hen in de plaats kwamen: Ingrid van Diemen, Martijn Bakker en Bertus Veldhuis. Met drie nieuwe leden hadden we weer een volledige bezetting. Deze wisseling maakte het werken aan ons jaarthema: 'Overdracht en
tegenoverdracht' niet alleen inhoudelijk boeiend, maar ook spannend
door het werken met een nieuwe groep. Het leverde drie goed bezochte
conferentieavonden op en een levendige workshop.
We begonnen dit seizoen met weer een afscheid: Barry Ten Thy gaat uit de
Voorbereidingscommisie. Hij gaat de Contactcommissie versterken. Hij
heeft zich wel bereid verklaard om de convocaties van de Voorbereidingscommisie van beelden te blijven voorzien. Daar zi jn we blij mee.
AI pratend over het thema van vorig seizoen kregen we het over de afstand
die je moet bewaren om niet in overdrachtssituaties terecht te komen. Daar
is het thema voor dit seizoen uit voortgekomen: 'A fstand en nabijheid. Het
riep een heleboel interessante vragen en associaties op: hoe bereiken mensen elkaar, hoe maken ze contact, wat als aanraking (nog) te bedreigend is,
wat betekent nabijheid op lichamelijk, gevoelsmatig en spiritueel vlak?
We willen in drie conferentieavonden en een workshop weer een opbouw
maken.
Binnen de haptonomie krijgt de aanraking en wat dat teweeg brengt ook
woorden, naar binnen en naar buiten. En als je 'woorden' zegt denk je al
gauw aan 'communicatie.' Om te beginnen willen we het begrip communicatie en met name therapeutische communicatie uitdiepen.
De datum van de eerste conferentieavond kunnen we al aankondigen : 5
november. De avonden zullen beurtelings op woensdag en op donderdag
zijn.
We wensen ieder een seizoen toe met veel nabijheid en de juiste afstand.
Ingrid Moonen, voorzitter
J
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Contactcommissie
In het voorjaar '97 was er de dreiging dat de Contactcommissie zou ophouden te bestaan. Dieuwke Talma heeft haar lidmaatschap van de
Contactcommissie na een korte maar intensieve inbreng (met name op
de contactavonden) beëindigd. Het bestuur bedankt Dieuwke voor haar
zeer persoonlijke en vakkundige wijze waarop zij de contactavonden
gestalte gaf, maar vindt het jammer dat zij geen kans heeft gezien continuïteit aan haar inbreng voor de Contactcommissie te geven.
Gelukkig is het zeer waarschijnlijk dat de Contactcommissie vanaf september '97 vrijwel voltallig is met Else Keizer, Barry ten Thy en Ed Hendriks als commissieleden. Dáárvan uitgaande, is er nog één plaats te
vergeven aan een enthousiaste persoon met een creatieve geest.

Taak- en functiebeschrijvingen
Bestuur en commissies zijn bezig een taak- en functiebeschrijvingen te
maken. Weliswaar droge kost maar noodzakelijk om duidelijkheid te
verschaffen in onderlinge taakverwachtingen -afbakening en om elkaar
te kunnen aanspreken op de verantwoordeli jkheid die we voor een bepaalde taak zijn aangegaan. Daarnaast geeft het duidelijkheid aan diegene die voor het eerst een commissie- of bestuursfunctie wil gaan vervullen. Om een voorbeeld te geven: Irene Sibbles en ik zullen dit jaar
1997 voor het laa tst bestuursfuncties vervullen . Leden die idee hebben
in het overnemen van de functi e voorzitter en secretaris van het bestuur van de NVH, kunnen - naast persoonlijk overleg - de mogelijkheid hebben om op papier de taken, functies, werkwijzen en functieeisen te relateren aan hun eigen mogelijkheden, wensen en ideeën .
De beschrijvingen moeten helder zijn (bijvoorbeeld niet poly-interpretabel), maar moe ten ook ruimte geven aan persoonlijk invulling en
vormgeving. Ons streven is om deze taak- en functiebeschrijvingen
voor te leggen aan de ALV van 1998, met als doel deze beschrijvingen
op te nem en in een huishoudelijk regelement van de vereniging.
Joost Leonhard, Voorzitter

Voorbereidingscommissie
De Voorbereidingscommissie kijkt terug op een veelbewogen seizoen. Er
traden drie commissieleden af - tegelijkertijd - en er kwamen drie nieuwe
mensen voor in de plaats. Noud van Poppel, Els Boon en An neke Leues
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Mededelingen

Bestuur
Besluiten Algemene Ledenvergadering 1997
De voorstellen zoals door het bestuur geformuleerd (zie vorig HC) zijn
alle aangenomen door de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur
werkt nu aan effectuering van die besluiten. Hetgeen onder andere be-

tekent dat:
a. Het bestuur deze zomerperiode contact opneemt met de leden die
zich als regio-contactpersoon hebben aangemeld om een van regionale activiteiten te initiëren.
b. Het bestuur de organisatie, de vorm en de inhoud van een ledenlijst
voor intern gebruik gestalte geeft. In het najaar kunt u een vragen lijst van ons verwachten waarop u kunt aangeven of u wel dan niet

op een dergelijke lijst geplaatst wilt worden. Items en criteria zullen
dan ook ve rmeld zijn. Het bestuur heeft zich voorgenomen om de
zorgverzekeraars een brief te sturen, waarin duidelijk gemaakt wordt
dat het lidmaatschap van de NVH en het vermeld staan op een in-

terne(!) ledenlijst van de NVH geen enkele indicatie geeft voor de
kwaliteit van de hulpverlening van betreffende persoon en dat dit
gegeven ook geen grond kan zi jn voor vergoeding van betreffende
hulpverlening.
c. Het bestuur heeft na de zomervakantie overleg met de VVH en zal
daarin onder andere het instellen van een breed-georiënteerde werk-

groep 'haptonomie in beroep' aan de orde brengen. De VV H kent op
dit ogenblik een commissie die zich bezig houdt met het beschrijven van het beroepsprofiel en het domein van de haptotherapeut.
De NV H beoogt met het in kaart brengen van 'haptonomie in beroep' een brede inventarisatie te maken van alle toepassingsvormen
van haptonomische fenomenen binnen diverse beroepsuitoefeningen, mede om daarmee de differentiatie in domeinen van beroeps-

uitoefening op haptonomische basis en haptotherapie helder te krijgen. Als de VVH niet wil participeren in dit initiatief, dan zal de

NVH de bedoelde werkgroep zèlf installeren.
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schadigd dan wij westerlingen zijn? Kreeg daar immers de elementaire,
primitieve gevoelslaagniet veel meer erkenning en ruimte? Een grote maat
van presentie was daardoor in het oosten misschien wel zó vanzelfsprekend, dat het niet meer als iets bijzonders opviel. Zen kon deze fundamentele laag overslaan, want daarin was al voorzien.
Maar wij westerlingen waren ver van huis geraakt en bij ons moest de groei
in autonomie veel dieper beginnen dan in de oude Zen-cultuur, want wij
moesten de oorspronkelijke primitiviteit, het oorspronkelijke voelen, opnieuw ontdekken. De hulp aan westerlingen in de twintigste eeuw moestdichter aangrijpen bij de oorspronkelijke vitaliteit: in het aanraken.
De betekenis van het aanraken kon alleen in het westen worden ontdekt.
En nergens zal het verzet tegen aanraken zo groot zijn als in het westen .
Het nieuwe taboe, de afkeuring van aanraken, manifesteert perfect de westerse ellende. Enerzijds is dat nieuwe taboe een gevolg van de opgekropte
behoefte aan erotiek waardoor elke aanraking als erotische benadering
wordt geduid of ervaren. Opgekropt is die behoefte doordat het eigen
primitieve gevoel werd voorbijgelopen. Anderzijds doordat niets het westerse rationele gebouw zo zal ondergraven als de mens-bevestigende aanraking die hem tot een n ieuwe primitiviteit brengt.
Dorus Gerritse
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jes. Hoe fijn, vroeg Jantje, zo fijn als een ijsje? Nee, veel fijner, zei vader. Zo
fijn als ijs met slagroom? vroeg Jantje. En toen Jantje Jan was geworden
kreeg hij boekjes waarin hij kon lezen en zien wat er allemaal voor fi jns
ontdekt kon worden . Ondertussen kregen Jantje enJan geen kans meer om
het zelf te ontdekken en het spoor van hun eigen gevoel te volgen inzake
deze diep verankerde driften. Het Iweten' ging vooroplopen.
Wie de moeite neemt om ons onderwijs eens met deze ogen te bekijken zal
overal ontdekken dat van meet af aan de oorspronkelijke aandriften van
het kind gemanipuleerd worden. Met een lief gezicht sluist de kleuterjuf
reeds de vierjarige via leuke spulletjes naar de bedoelingen van de grote
mensen. Op school Jeer je kijken met andermans ogen, denken in andermans gedachten en voelen met andermans huid; denken wat Einstein
dacht en voelen wat Gorter voelde. Maar voor hetgeen jij bent en voelt is
geen ruimte en kom t niet of nauwelijks aan bod.
De wetenschappeli jke ontwikkeling va n de laatste eeuw heeft de westerse
ratio nieuw voedsel gegeven dat gretig werd geconsumeerd: je kunt de wereld en jezelf veranderen! Aan de hand van de middelen die de wetensch ap
verschafte moest de toekomst beter zi jn dan het verleden. De westerling
ging sterk leven naar die betere toekomst. Hij werd een plannenmaker en
ging daarmee nog meer zijn denken bewonen en zijn oorspronkelijke, primitieve gevoelens verlaten. Hier moet alles kunnen wat de rationele wetenschap als mogelijkheid aanbiedt. Reageerbuisbveruchting moet kunnen.
Klonen moet kunnen. Peuters (en zelfs baby's) naar de crèche, moet kunnen. Kleuters reeds inleiden in een leven aan de computer, moet kunnen.
Eten uit de muur, moet kunnen . Horror op de tv, moet kunnen . Sex moet
kunnen, te allen tijde; met accent op Imoet'.
Alles wat Jan inzake sex leest en ziet op de tv Imoet kunnen' en zo gaat Jan
heenlopen over een belangrijk deel van zijn eigenheid. Eenzelfde procedure zien we bij de consumptie die wordt voorgeschreven door de reclame;
bij het sociaal gedrag dat wordt voorgehouden door de beeldbuis.
Het gaat mij hier niet om deze tragische toestanden, maar om een illustratie van de daar achter liggende mentaliteit die haast gretig alle primitieve
gevoelens opzi j zet. 'Het laatste taboe opgeruimd', schri jft de krant
juichend. Merkwaardig dat er echter een nieuw taboe wordt opgericht:
aanraken gaat ongewenste intimiteit heten. Waarom wordt nu juist dàt
taboe opgericht?
Je mag dus wel zeggen dat wij in een andere cultuur leven dan die waarin
het Zen ontstond. En nu komt het Imisschien' waar het mij om draait. Was
de jonge mens die in de oude culturen opgroeide misschien minder be-
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Zo is het present-zijn bij de ander een vorm van bevestigen van die ander.
In het dagelijks leven is het de eerste en meest voorkomende vorm van
bevestiging. Het is voor iedereen heerlijk als de ander zich laat zien zoals
hij is. Dat stelt iedereen op zijn gemak en menigeen komt daarbij meer tot
zichzelf.
Dus vraag ik mij af of deze volkomen presentie van de Meester bij de leerling niet de fundamentele kracht is waardoor ook de leerling in hara komt.
De oefening in boogschieten is dan een toevoeging, waarbij de leerling
eigen autonomie ervaart.
Ik vraag het mij af, want Von Dürckheim zegt dat nergens zo. Misschien
was hij er zich niet van bewust dat de ander de eerste en fundamentele
factor is om in hara te geraken en moest ook hij wachten op de haptonomie om op dit punt tot inzicht te komen. Misschien zou Van Dürckheim
zelf het ook ontdekt hebben als hij met baby's was omgegaan.

Nogmaals: misschien
Misschien is het gesignaleerde verschil tussen Zen en haptonomie terug te
voeren tot de culturen waarin zij ontstonden.
In het oosten (en in alle culturen die wij 'primitief' noemen) bleef men
veel dichter bij de primitieve gevoelens. Moeders droegen er hun kinderen
op hun rug als zij naar hun werk gingen, want hun primitieve gevoel gedoogde niet dat zij het kind in de steek lieten. Bejaarden werden niet naar
een bejaardenoord verwezen maar bleven bij hun kinderen, want het primitieve gevoel kende de waarde van hun aanwezigheid. Familiebanden
waren hecht want boden het primitieve gevoel een diepe vertrouwdheid.
Tradities kon men niet ongedaan maken want voor het primitieve gevoel
boden zij zekerheid. Religie was vanzelfsprekend, want het primitieve gevoel had behoefte aan 'zin' tot in het oneindige. Het lichaam van de doden
werd vereerd want voor het primitieve gevoel waren zij het huis waarin
eens een dierbare woonde. Onmogelijk was het voor hen om dat lichaam
te verminken. Anatomie kon op deze bodem niet ontstaan. Sectie was ondenkbaar en orgaan-transplantatie zou hun wereld vernietigd hebben. Het
primitieve mensdom kende geen neurosen.
Wij westerlingen hebben dus een andere mentaliteit. Sedert de klassieke
tijd leeft hij veel rationeler dan de oosterling. De westerling ervaart zijn 'ik'
vooral in zijn denken en willen; zijn vitaliteit, zijn driften en gemoedsimpulsen daarentegen heeft hij altijd wat argwanend behandeld. De opvoeding was vooral een appèl aan de ratio. Sexuele voorlichting is daarvan
een goed voorbeeld. Jantje moet horen dat het zo fijn is, later, met de meis-
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6. Met het aanwijzen van de buik onttronen beide het hoofd als alleenheerser en beide keren zich daarmee tegen belangrijke tendensen
in de westerse cultuur, zij het dan ook in verschillende maat. Het Zen
staat zeer negatief tegenover het redenerende denken en theorie. In de
haptonomie wordt dit denken niet afgewezen maar daarin wordt wel

gewezen op het gevaar dat het redeneren gemakkelijk leidt tot effectiviteit, tot het negeren van de affectiviteit. In dit opzicht is de hap tonomie meer westers dan Zen.

7. Zowel het Zen als de haptonomie zien innerlijke vrede en geluksgevoel
als 'toegift' op de door hen bedoelde ontwikkeling.
Een kardinaal verschil
Von Dürckheim praat niet over baby's en rept überhaupt niet over oefening aan mensen noch over de betekenis van de ander voor jouw zi jn-inhara. In hara kom je door oefening in gerichtheid op de dingen: in boogschieten, cirkel trekken, etc.
Hiermee staan we voor een kardinaal verschil tussen hara en basis want
volgens Veldman (en diens haptonomie) kom je in je basis door de ander,
doo r de bevestiging-van-jouw-zo-zijn die je van de ander krijgt. Je komt in
je basis als je voelt dat de ander jou mag, precies zoals je bent. En de eerste
bevestiging die je als mens kunt krijgen ligt in het aangeraakt worden door
een hand die zich zo perfect adapteert aan jou dat je lichaam weet: hij mag
me precies zoals ik ben. Je hoofd hoeft het niet te weten; je levende
lichaam weet beter.

Misschien
Misschien moet ik deze bewering afzwakken. Misschien speelt bij de Zenoefening de ander wel een rol, ze lfs een grote rol.
Alle oefeningen om in hara te komen vinden plaats in aanwezigheid van

een strenge Meester. Diens gestrengheid slaat niet op een nurkse houding
maar op het volkomen in hara zi jn van de Meester die geen millimeter

wordt verlaten. Zijn grote zachte kracht is zijn volmaakte aanwezigheid,
zijn volmaakte 'presentie'. Hij is tastbaar aanwezig in de hele ruimte. Zo·
zeer aanwezig dat hij niets speciaals meer hoeft te doen om bij de ander te
zijn en door de ander als aanwezig gevoeld te worden. De Zen·Meester laat

zich volledig zien en geeft zich in die zin volledig aan zijn leerling. Zulk
present·zijn spreekt niet alleen een groot vertrouwen uit in de ander, aan
wie je je zo laat zien, maar spreekt ook waardering uit voor de ander; daar·
mee geef je hem ruimte om te zijn zoals hij 'is' en daarmee raak je hem 'op
afstand'.

18
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Lang niet alles is hiermee gezegd over Veldmans basisbegrip, maar deze
merkwaardige ervaringen met de baby lijken mij een aardig entree in de
materie te bieden.

Overeenkomsten
Zichtbaar aan de baby waren diens lichamelijke balans, diens vrijmoedigheid en zelfverzekerdheid, en diens openheid voor de ruimte. Daarin komt
Veldmans basisbegrip overeen met het hara van Van Dürckheim. Van
Dürckheim spreekt niet over baby's maar zegt dat je zi jnde-in-hara zelfverzekerd open staat voorde dingen om je heen.
Op latere leeftijd krijgen deze genoemde eigenschappen (vrijmoedigheid,
zelf-verzekerdheid, openheid en adaptatie) meer inhoud: de persoon in
kwestie is stress-bestendig, is niet innerlijk kwetsbaar, heeft geen behoefte
aan status, is ontvankelijk voor alles wat hem omringt. Kortom: hij is in de
ruimte, bij mensen e n dingen om hem heen, en is niet (krampachtig) gericht op zelfhandhaving, verlost van de gerichtheid op zij n 'ego'. Vanuit je
basis ben je echt, authentiek. Dan loop je niet over jezelf heen en is er geen
'effectiviteit'. Dan onderken je wat niet bij je hoort; dan onderhoud je geen
schijn-vriendschap, maak je geen overdreven gebaar en koop je geen dingen die je niet wezenlijk raken. Het bewonen van de basis is zo de maatstaf
voor onze zelfkennis in concrete situaties.
Er zijn veel punten van overeenkomst tussen Zen en haptonomie, tussen
hara en basis, en die worden hier in het kort opgesomd.
1. Zowel Zen als haptonomie bekommeren zich op de eerste plaats om de
menselijke authenticiteit, om de echtheid van de mens vanuit diens
vitaliteit.
2. Beide leren dat die menselijke authenticiteit een ervaarbaar centrum
heeft dat lichameli jk localiseerbaar is, namelijk de buik. Hoe intenser
en dieper die buik wordt bewoond, hoe authentieker het menselijke
zijn en het menselijk gedrag.
3. Hara en basis zi jn psychosomatische begrippen. Zij hebben zowel betrekking op lichaam als op psyche. Beter kun je zeggen dat het
'menselijke' begrippen zijn, begrippen die iets zeggen over de levende·
mens in diens totaliteit, want het onderscheid tussen lichaam en
psyche lijkt hier een kunstmatige, bedachte constructie.
4. Beide leren dat het bewonen van de buik zowel een lichamelijk als een
psychisch evenwicht voortbrengt.
S. Beide leren dat bij het bewonen van de buik krachten vrijkomen die de
authenticiteit ook behoeden.
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Haptonomisch woordenboek (17)
De Basis(2) - Overeenkomsten en verschillen met 'hara'
In de vorige aflevering van dit Woordenboek is, aan de hand van publikaties van Von Dürckheim, beknopt uitee n gezet wat Zen bedoelt met 'hara'

of ' midden'_ Dat is aan de orde gesteld (al omdat dit begrip hara opvallende overeenkomsten heeft met hetgeen de haptonomie bedoelt met 'basis'
en (h) omdat de ervaring die met deze woorden wordt aangeduid binnen
de Zen-cultuur kennelijk voor zeer velen evident is . In deze aflevering wor·
den enkele overeenkomsten en verschillen tussen hara en basis aangegeven.
Veldmans begrip basis
Enkele jaren geleden vertoonde Veldman op de beeldbuis een merkwaardige omgang met een baby. Hi j pakte die baby op met zijn hand onder
diens kontje en tilde hem daarna in de hoogte tot boven zijn hoofd. Ik
hield, dit ziende, mijn hart vast, want vreesde het ergste voor de baby.
Maar zie! De baby zat keurig rechtop, vertoonde geen spoortje van angst en
keek heel tevreden en vrijmoedig rond met een aandoenlijke zelfverze-

kerdheid. Veldman maakte allerhande bewegingen met de baby zittend op
zijn hand. Het waren zelfs ruime bewegingen met een vrij hoge snelheid.

Maar de baby bleef vergenoegd rondkijken als was er geen vuiltje aan de
lucht.
Veldman verklaarde dit bijzondere ged rag van de baby. Hij zei dat de hand
onder het kontje de baby ondersteunt in diens basis en dat gaf hem lichamelijke balans, innerlijke vrijheid en welbevinden. I )
Veldman zei daarbij ook iets over zichzelf. Hijzelf was vanuit zijn basis ge-

richt op de baby. Daardoor was zijn hand perfect en voor de baby aangenaam geadapteerd aan de baby. Via de merkwaardige 'verlenging van het
eigen lichaa m' was die hand ook 'in ' de basis van de baby en 'wist' van
daaruit spontaan welke bewegingen en welk ritme en tempo de baby-basis

ondersteunden en de baby in balans hielden en waar de grenzen lagen van
die bewegi ng. Niet hij, Veldman, wist dat, maar zijn li chaam, zijn hand en
zi jn motoriek wisten dat.

I)
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De omgang met baby's volgens de haptonomie wordt mooi beschreven en geïllustreerd
door Margo Knaapen in Ilaar boekje 'Het voelen gevoed, ' ISBN 90-800092- 1-0.

Haptonomisch Contact, Er jaargang 1997, IIr. 3

H
W Ca
im rc
La hie
um f
an
s

hoofd gezien worden; De onderzoekers doen daar zelf ook niet moeilijk
over.

Het verslag is te bestellen bij de Wetenschapswinkel, Heidelberglaan 2,
3584 CS Utrecht. Tel: 030-2534633. Het kost fI5,-, exclusief verzendkosten.
Ton Bergman
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