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Namens de redactie 

Het jaar 2000 nadert met rasse schreden. Wat zal het ons brengen? Vanzelf· 
sprekende wereldwijde communicatie? En/of contactarmoede? Dat is wat 
ons aan het werk houdt. 

De laatste 20 jaar is de computer in ons leven gekomen. Snelheid is het 
sleutelwoord geworden. Snel communiceren betekent echter nog niet dat 
je ook contact legt, in haptonomische zin. Wat de mens nog moet leren is 
om de computer als een verlengstuk te gaan zien, als een gebruiksvoorwerp 
en niet als een vervanging van zichzelf. Het kan het fysieke contact niet 
vervangen. Als je iemand een email stuurt bijvoorbeeld, wil je snel een ant
woord en als je dat niet krijgt, bel je even op .. .. een (beperkte) vorm van 
fysiek contact. 

Ors)olien Ubacht, spreekster op het symposium van Synergos en universi
tair docent aan de Universiteit van Utrecht bij de sectie Informatie & Com
municatietechnologie, houdt zich hier mee bezig, zoals u verderop kunt 
lezen, in twee verslagen over het symposium. 

Om een computer als een gebruiksvoorwerp te gaan zien, moet je hem ge
bruiken, o nderzoeken op zijn mogelijkheden. Je moet er mee omgaan om 
de waarde ervan te leren kennen. In (fysiek) contact met je computer leer je 
'het ding' op waarde te schatten. Dat kan zowel goed als niet goed uitval
len . 

Bij mij is dat ten dele goed gevallen, (mede doordat ik een partner heb, die 
mij kan helpen, het ding logische informatie te verschaffen zodat hij ook 
doet wat ik wil). En ik leer er ook wat van. Ondermeer hoe belangrijk het is 
dat als ik achter mijn beeldscherm zit, ik goed in contact blijf met mijn 
stoel, anders krijg ik 'vierkante' ogen en gaat mijn Jijf op nonactief. Het 
zitten achter een beeldscherm blijft een beperkte vorm van in beweging 
zijn. 

We willen in beweging blijven, bij de tijd zijn, nieuwe dingen leren ken
nen en ... de grenzen en mogelijkheden blijven ervaren. Dat spreekt uit het 
verhaal van Anna Lentink, kunstenaar en schilderjuf. Ze vertelt uitgebreid 
over hoe we 'beter uit de verf kunnen komen' en hoe ze dat zelf doet. 
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De scriptie van Pat Houkes, - kort samengevat door Gon Ferdinandus -
beschrijft hoe haptonomie haar geholpen heeft om meer in contact met 
zichzelf te komen in haar werk als beeldend kunstenaar. Ook in de wereld 
van de kunstenaars dringt haptonomie door. 

Dorus Gerritse schrijft dit keer over 'de emoties.' Emotie, dat wat tot bewe
gen aanzet. 

Als Nederlandse Vereniging voor Haptonomie blijven we in beweging door 
een eigen 'homepage' op internet. Iedereen over de hele wereld die een 
internetaansluiting heeft en Nederlands kan lezen, kan iets te weten ko
men over onze vereniging. Dat is communiceren ... rnaar nog geen contact. 
Misschien dat er contact uit voortkomt. Dat hopen wij. 

U kunt ons vinden op internetadres: www.xs4all.nl/-nvvh. En wilt u ons 
schrijven en u beschikt ook over zo'n 'ding' en u verwacht niet direct ant
woord dan kunt u ons ook ernailen: emailadres: nvvh@xs4all.nl 

lngrid Ram 

Haptonomisch Contact? 1(1 jaargang 1999, nr. 4 3 

HC ar
ch

ief
 

Wim
 La

um
an

s



ben en ook mijn bekken makkelijker vrij komt. Voeten stevig op de grond. 
Daar ben ik! 
Natuurlijk lukt het niet alles in één keer te veranderen. Dat weet ik zelf 
maar al te goed. Elke verbetering is al winst als de cursist daardoor meer 
ontspannen werkt. Nog een aspect is het effect van het in je gevoel hebben 
van de ruimte (en de mensen) . Ter plekke bij de ezel van de cursist betrek ik 
de ruimte erbij door theatrale armgebaren rondom mij te maken. Als illu
stratie van: dit is jouw ruimte, jouw lokaal, hier mag je werken en je bent 
daarin samen met anderen. Ik geef daar ook woorden aan . Als ik iemand 
zie terugvallen in het ruimte innemen, maak ik vaak verbaal contact met 
die persoon vanuit een heel andere hoek van het leslokaal. Of maak grapjes 
met één van de andere cursisten. Dan wordt er gelachen. Dat verzacht al· 
t ijd, geeft licht in de atmosfeer en maakt dat iemand makkelijker de ge
voelde ruimte uit kan breiden. 

Ik gebruik in contact met de cursisten nooit haptonomische termen als: je 
gevoel verleggen, in je gevoel hebben, belastbaarheid, in je basis staan en 
wat dies meer zij . Dat is incrowd-taal. Dat maakt voor buitenstaanders wei· 
nig duidelijk en is dus elitair. Ik wil overbrengen waar het mij om gaat, dat 
doe ik met andere bewoordingen. 
Voor mij is het niet een doel op zich dat een cursist lin zin vrij ' staat en zo 
werkt. Het gaat mij er om dat ik zo veel mogelijk bijdraag aan zijn kennis, 
inzicht en vaardigheden, zodat een cursist zich zo optimaal mogelijk naar 
eigen kunnen ontwikkelt in het schilderen. Daarbij wil ik ook mijn hapto
nomische bagage inzetten. Voor een creatief therapeut is schilderen een 
middel. Zij gaan om m et patiënten. Ik ga om met cursisten. Mijn doel is 
mensen te leren schilderen. Ik wil geen creatief therapeut zijn. Ik ben schil
derjuf. 

Ik denk dat het ongeveer achttien jaar geleden is dat ik in contact kwam 
met de haptonomie. Ik had last van een pijnlijke rug en had gehoord van 
fysiotherapie op haptonomische basis. Als ik terugkijk, denk ik dat die er
varing voor mij de grote bominslag was. Dat ik toen heb begrepen waar het 
om ging. Daarna heb ik de basisopleiding gevolgd en ben ik in haptonomi
sche therapie geweest. De les was voor mij dat ik ervoer en kon vertalen 
wat er gebeurt als ik mijn gevoel uitbreid en wat er gebeurt als ik mij in 
mezelf terugtrek en da t er bovendien een keuzemoment is, als je jezelf be
wust bent. Ik kan er bewust voor kiezen om mijn gevoel niet uit te breiden 
(dus mij terug te trekken), daarvan kan de prijS zijn dat ik daarmee ook het 
goede buitensluit. Of ik blijf zacht en open en bepaal zo de reactie op de 
omgeving. Het belangrijkste voor mij was het besef dat je daar een keuze in 
hebt. Je moet weten wat het gevolg is van het een en van het ander. Daar
op volgde natuurlijk een heel proces van het beter en genuanceerder leren 
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waarnemen van dit fenomeen in mijzelf en bij anderen. Voor die tijd was 
ik een kei in het mezelf terugtrekken. Een vriendin noemde mij in die tijd 
ooit een kruidje-roer-me-niet. Als je het blad maar even licht aanraakt, sluit 
het zich onmiddellijk. Dat was een treffende metafoor: als iets mij in die 
tijd even niet beviel, als een bedreiging werd ervaren, dan sloot ik mijzelf 
af, maakte ik me nie t meer bekend . Ik voelde dat ook in de therapeutische 
aanraking gebeuren en daardoor ging het voor mij leven. Ik kende natuur
lijk wel het fenomeen van me terug te trekken , van te verstrakken, maar 
niet wat de effecten, de gevolgen daarvan zijn, voor mezelf en voor de an
der. Dat was de toegevoegde waarde. Er is alti jd sprake van een waarne
ming van de buitenwereld. Het is belangrijk dat je je bewust bent van de 
interpretatie daarvan. Op grond daarvan is de overweging mogelijk: hoe ga 
ik om met een situatie die ik als bedreigend ervaar. Ga ik daar in de ont
moetende zin mee om, dus blijf ik open, blijf ik met de ander in contact en 
verlies ik het contact met mijzelf niet, of kies ik ervoor m_ij af te sluiten. Het 
gebeurt natuurlijk nog steeds wel dat ik bij mezelf ontdek dat ik mezelf 
terugtrek maar ik registreer dat nu en dan is er de overweging: kan/wil ik 
dat veranderen, is de bedreiging zo omvattend dat deze reactie te recht is, of 
is het alleen mijn kwetsbaarheid en mag die er zijn. Dan nóg kan ik over
wegen: maak ik dat kenbaar of niet, maar ik hoef me niet af te sluiten. Daar 
liggen al die fluctuati es. 

Ik heb eerst een pedagogische opleiding gevolgd en ben daarna naar de 
kunstacademie gegaan . Daarna ben ik in Den Haag de sociale academie 
sociaal-cultureel werk gaan doen . Ik had toen de behoefte om mij daarin 
verder te ontwikkelen. De kunstopleiding is op de ach tergrond geraakt en 
de sociale 'pooe in mij is zich gaan ontwikkelen en ik kwam terecht op de 
haptonomie-opleiding met dat als achtergrond. Ik had al snel door dat de 
haptonomie een verrijking kon betekenen voor al die agogische en culture
le studies die ik daarvoor had gedaan. Maar natuurlijk vooral ook een ver
rijking voor mijn persoonlijke groei. De haptonomie greep in op de wissel
werking tussen mij en mijn omgeving en die ervaring was voor mij een 
kruispunt in mijn leven. 
Vóór mijn eerste ervaring met therapie op haptonomische basis was ik 
geen 'instru ment' tegengekomen om wezenlijk anders om te gaan met ge
voelens van gemis en tekort, van angst en kwetsbaarheid. Eerdere thera
peutische bemoeienissen met mij hadden geen werkeli jke verandering op
geleverd in mi jn grondpatroon van 'dicht te kJappen' of agressief te wor
den in een voor mij bedreigende situatie. 

Ik heb sterk het gevoel dat het niet voor niets is dat ik pas veel later in mijn 
leven heb gekozen voor het bestaan van kunstenaar en dat ook al heel snel 
heb gekoppeld aan h et lesgeven. Dat ervaar ik als een sociale kant. Het vak 
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van kunstenaar is dat en ik heb de wisselwerking met mensen nodig. Dus 
dat mijn schilderen en lesgeven zich pas later in mjjn leven realiseerden, 
ervaar ik als organisch. De jaren daarvoor had ik hard nodig om meer mens 
te worden, socialer en stabieler te zijn. Dus achteraf moest dat eigenlijk 
eerst om voor dit beroep genoeg draagkracht te hebben. De ervaringen en 
inzichten die ik in de haptonomie heb opgedaan zi jn van belang gebleken. 
Dit zowel wat betreft de uitvoering van het beroep als zodanig, als ook hoe 
dit terug te vinden is in mijn stijl van lesgeven. 

Na mijn studie aan de kunstacademie was ik nog iemand die wilde lijden 
aan de heftigheid van het leven en die zich wilde onderscheiden. Een zeke
re ijdelheid zat er ook bij . Sturm und Drang. Ik was van huis uit vertrouwd 
met kunst. Mijn vader ging met mij naar concerten en musea. Maar toen ik 
naar de kunstacademie wilde, zeiden mijn ouders: "Dat gebeurt niet, kun· 
stenaars komen allemaal in de goot terecht." Genieten van kunst was dus 
iets anders, dan het als vak willen uitoefenen. Dat heeft me een behoorlijke 
scheiding opgeleverd: ik werd het nest uitgedonderd. Ik had destijds wel, 
op een vage manier, de intentie om na de academie daar iets mee te gaan 
doen. Gesteund ook wel door de tekenfschilderleraar op de kweekschool 
die tegen mij zei (ik zal die man eeuwig dankbaar blijven) : "Joh, jij moet 
naar de kunstacademie. " Ik had de kweekschool gekozen omdat mijn ou
ders de kunstacademie nooit zouden accepteren en op de kweekschool 
kwamen een aantal van mijn interesses in elk geval aan bod: biologie, Ne· 
derlands, psychologie en filosofie en mijn belangstelling voor leerproces
sen, kennisoverdracht en natuurlijk de creatieve vakken. Maar de kweek· 
school was voor mij een vluchtheuvel. Ik was niet echt van plan het onder· 
wi js in te gaan. Het was uitstel. De winst was een brede ontwikkeling; daar· 
na zou ik kiezen hoe ik verder wilde. Als ik direct na mijn kunstacademi· 
sche studie kunstenaar zou zijn geworden, dan zou ik veel egocentrischer 
zijn geweest en kwetsbaarder. Ik zou minder kennis van mensen en minder 
sociale vaardigheden hebben gehad en minder vrij zijn geweest. De kans is 
groot, dat ik terecht zou zijn gekomen in het 'romantische' beeld van de 
lijdende kunstenaar. In de praktijk van het lesgeven zi t de winst vooral ook 
in het bewustzijn van de fenomenen uit de haptonomie die optreden in 
mijzelf en bij anderen. Ik ken natuurlijk ook de fluctuaties van hoe ik in 
mij n bodem zit. Ik bereid mi jn lessen altij d heel goed voor (ook al doe ik 
het al jaren), ik zoek allerlei reprodukties van schilderij en die het basisprin
cipe illustreren dat ik in die les introduceer. Op de dag dat ik mijn les geef, 
ga ik ruim op tijd naar het atelier toe, vaak veeg ik de ruimte wat aan, maak 
ik de wc schoon, zet thee en koffie, zet het lesmateriaal klaar. Als de eerste 
cursist binnen komt is dat een omslagmoment van het mezelf ervaren in 
dat alleen zi jn in de voorbereiding, naar het samen zijn in die ruimte. Ik 
merk dat dat ogenblikkelijk iets toevoegt. Door die voorbereiding alléén 
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heb ik die ruimte in mijn gevoel, want ik hou van die ruimte, er ligt al zo'n 
geschiedenis met al die dierbare cursisten, dat ik daar heel graag ben. Maar 
op het moment dat d e eerste cursist binnenkomt, wordt daar iets aan toe
gevoegd en vanaf dat moment begint voor mij ook de les in samen in die 
ruimte zijn. 

Het speelt wel een rol dat ik weet dat ik mij goed heb voorbereid, dat ik er 
tegenaan gegaan ben, dat ik klaar ben, in praktische zin; maar ook dat ik er 
in psychologische zin klaar voor ben. Dat geeft een zekere rust. Als ik maar 
weet dat ik me goed heb voorbereid en de openheid en de wil heb, dan 
komt de rest wel vanzelf in het samenzijn. Dat valt verder niet voor te be
reiden. Dan ervaar ik wel dat ik op scherp stai het is wel zo dat ik toch voor 
een deel trek aan de kwaliteit van mijn ontmoetingsbereidheid. Want ik 
wil graag goed les geven, niet alleen als docent, maar ook in de omgang 
met de cursisten. Ik kies ervoor om dit werk te doen en ik geniet ervan en 
ik permitteer me niet om, als ik een rotbui heb, dat maar te laten voortbe
staan. Ik weet dat ik andere regionen in mezelf kan opzoeken. Ik merk na
tuurlijk ook wel dat die cursisten binnenkomen met hoe ze zich op dat 
moment voelen. Ik ga daar dan niet dieper op in. Het is geen praatgroep, 
het zijn schilderlessen en ik ben schilderjuf. Maar nogmaals, ik merk hun 
stemmingen wel op. Zo kwam er een tijdje geleden een cursiste binnen, die 
kookte. Die had net een uitermate frustrerende, knallende ruzie met haar 
vriend gehad. Frustratie en woede waar ze geen kant mee uit kon en zo 
kwam zij op de cursus. Even in een bijzinnetje werd me dat duidelijk en ze 
heeft die avond zo fantastisch gewerkt. Het was een gefrustreerde woede, 
die kan leiden tot een chaotische uitspatting als je het in verf vertaalt. Dan 
maakt iemand bagger. Maar zij had contact weten te maken met de energie 
die woede óók is en dat ten volle gemobiliseerd. Zij heeft zo goed gewerkt, 
zo'n mooi schilderij gemaakt die avond. Het was fantastisch. 

Een ander voorbeeld is dat van een cursiste wier zeer geliefde vader was 
overleden. Zij is iemand die erg kwetsbaar is, bijna te kwetsbaar voor deze 
wereld en iemand met een erg laag zelfvertrouwen terwijl ze uitgesproken 
talent heeft. Het was voor mij toen nog belangrijker dan anders, om die les 
heel zorgvuldig met haar om te gaan. Nog meer te zoeken naar mijn woor
den: wat ga ik zeggen, op welk moment ga ik het zeggen, hoe ga ik het zeg
gen? Dat luistert af en toe nauw. Ik reageer wel op wat ik aanvoel of zie of 
hoor als mensen binnenkomen, maar ik hanteer het nooit therapeutisch. 
Of als creatieve therapeut. Het gaat toch altijd over de schijf: er wordt ge
schilderd vanavond, daar kan ik heel veel in meenemen, voor een deel zelfs 
honoreren, maar ik ga er inhoudelijk niet op door: het is en blijft een schil
derles. Ik wil zelfs niet de suggestie wekken dat de lessen bedoeld kunnen 
zijn om daar je stemmingen of emoties in kwijt te kunnen. Als mensen dat 
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doen, dan is dat hun goed recht, maar ik zal dat nooit als een manier van 
werken introduceren: iets zit je hoog dus schilder het er maar uit. Dat vind 
ik de kant van creatieve therapie op gaan. In dat hoekje wil ik niet terecht 
komen . Ik ben iemand die zelf ook niet zo werkt: ik werk niet vanuit stem
mingen. Ik schilder omdat ik wil schilderen . Ik wil liever niet dat cursisten 
het interpreteren als een soort ui tlaatklep voor hun stemmingen. Ik pak 
het technischer aan. Ik leer ze allerlei technieken, ik leer ze materiaalken
nis, ik leer ze heel veel over kleur, over compositie, over de verf waarmee zij 
werken. Ik zet ze dus goed op het paard en steun ze in de ontwikkeling van 
hun talenten, maar ik ben geen creatieve therapeut. 

Wanneer je bij iemand iets wilt veranderen, moet je altijd starten vanuit 
hoe iemand op dat moment is. Je kunt niet proberen iemand tot een veran
dering te bewegen, als je dat afleidt van een optimale norm. Het vertrek
punt ligt hier en nu. Een ander vertrekpunt werkt niet. Zij hebben hun 
leven en wie ben ik om daar met mijn tengels aan te zi tten? Het heeft na
tuurlijk ook gewoon met respect te maken. 

Zou jij iets kUl11lell zeggen over hoe die cursist, van wie de vader was overleden, 
die avond werkte? 
Zi j kwam die avond moeilijk op gang, kon zich moeilijk concentreren. Ze 
maakte een vrij somber schilderi j, heel begrijpelijk, met veel donkere kleu
ren en ze had meer last van haar gebrek aan zelfvertrouwen dan anders. Ze 
kon moeilijker dan anders haar werk beoordelen. Ze is iemand die heel 
vaak afstand neemt en wikt en weegt en zoekt, iemand waarbij het proces 
stapje voor stapje gaat, (terwijl je ook heel driftige schilders hebt). Ze is een 
hele rustige constante werker die in haarzelf zekerheid opbouwt. Als ze vast 
liep die avond of ergens ontevreden over was, dan was dat erger dan an
ders. Wanneer we samen naar haar werk keken en ik er uitpikLe wat wel 
goed in elkaar zat, dan kon ze dat maar met moeite zien, terwijl ze tech
nisch genoeg onderlegd was om dat te kunnen onderkennen. Het contact 
tussen ons is altijd goed, ook die avond, maar ik had het gevoel dat ik voor
zichtig moest zi jn en dat ze meer ruggesteun nodig had dan anders. Het is 
iemand waarbij het altijd nauw luistert: zeg ik het op het goede moment, 
ben ik niet te snel. Als ik te snel ben, raakt ze in de war, ontregeld en raakt 
zij zichzelf kwijt. Ze geeft mij in haar verwarring de meerwaarde van het 
vast wel goed te weten. Ze zet mij op een voetstuk en heeft de neiging om 
te stellen: als Anna het zegt, dan is het zo. Ik heb bij haar veel geleerd, om
dat ze kwetsbaar is, mij op een voetstuk zet en te veel autoriteit geeft. Ik 
heb geleerd de tijd te nemen voor haar vorm-taal, haar kleurengamma. 
Daarin als het ware mij te verplaatsen en pas als ik haar zoekend naar mij 
voel uitgaan, me bij haar te voegen. Dan weer kijken, samen kijken naar 
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haar werk. En haar vooral laten praten, terwijl ik vooral luister. Zij reikt me 
aan waar de impasse zit. 
Cursisten die mij niet corrigeren zi jn voor mij moeilijke cursisten. Die heb· 
ben niet het zelfvertrouwen om te zeggen: "Joh Anna, laat mij even, sode
mieter even op, ik roep je wel als ik dat nodig vind," Anderen halen mij er 
uit eigen beweging bij, vinden het geen punt als ik rondloop en het proces 
van ieders werken in de gaten hou. Door mensen als ik hiervoor beschreef, 
leer ik. Door op mijn gezicht te gaan, merk ik dat mijn afstemming niet 
goed is. 

Er zijn bijvoorbeeld twee typen onder de cursisten: enerzijds het type dat 
die verkokering heeft omdat hij of zij angstig en onzeker is; anderzijds heb 
je de cursist die naast zijn schoenen loopt, die vindt dat hij heel goed kan 
schilderen, die werkt op van die grote vellen papier, midden in de ruimte. 
Die vindt dat hij al heel veel kan en met zijn werk van thuis komt aandra
gen. Als ik dat in de eerste lessen zie, zie ik dat zi jn talent minder groot is 
dan hij zelf denkt. Dat zijn in hun soort ook lastige cursisten. Dat zijn cur
sisten waartegen ik niet onmiddellijk kan zeggen : "Joh, wacht even, kijk 
eens je doet dát, maar dat zit toch niet helemaal lekker of zou je niet eens 
een kleiner papier nemen?" Ik corrigeer ze weleens op de plek in de ruimte 
die ze innemen, omdat ze vaak ook niet in de gaten hebben dat de ruimte 
die iedereen om zich heen nodig heeft voor palet, potten, tubes en kwa
sten, zijn eigen huishoudentje, dat ze met die ruimte in die van een ander 
zitten. Daar wijs ik ze wel op. Maar regelrecht kunnen zeggen tegen zo'n 
cursist: je overschat je zelf, dat kunnen die mensen niet hebben. Althans 
dat schat ik in. Dat werkt niet! Dus wat ik met die mensen doe is: 'een rui
me boch', om met de indiaan k1uk-k1uk te spreken . Ik doe het dus indirect, 
door op werk van cursisten die dat heel goed kunnen hebben, commentaar 
te leveren terwijl ze aan het werk zi jn . Dan probeer ik iets te zeggen dat 
natuurlijk voor die cursist van belang is, maar waarin ook een 'steek maar 
in je zak'-boodschap zit voor die persoon, die naast z'n schoenen staat. Of, 
wat altijd gebeurt aan het eind van de les, in de nabespreking van al het 
werk. Dan hangen de cursisten op waslijnen al hun werk. Werk voor werk 
wordt dan besproken. Ik pak het zo aan dat ik degene die een werk gemaakt 
heeft vraag: wil je er eerst zelf wat over vertellen, waarbij ik graag wil dat ze 
letten op het proces in de opbouw van het schilderij . Hun zoekproces daar
in en de correcties, de veranderingen die ze aangebracht hebben en waar
om. En wat dat te maken heeft met een goede compositie. Dus we bespre
ken kwaliteit. Vervolgens nodig ik de andere cursisten uit om ook com
mentaar te geven als ze willen: vragen, opmerkingen etcetera. Ik probeer 
altijd wel onderscheid te maken tussen smaak en kwaliteit: je kan een werk 
lelijk vinden maar dat sluit niet uit dat je eventueel kwaliteit kunt onder
scheiden. 
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Verder probeer ik ook middels de indirecte weg bij de nabespreking die 
persoon die zi jn kunnen wat te hoog inschat te helpen zi jn werk met wat 
meer afstand te beoordelen. Dat kan bijvoorbeeld door commentaar op dat 
werk te vragen van cursisten die ontwikkeld zijn in het kunnen onder
scheiden van kwaliteiten en de analyse daarvan. Ik doe dan zelf ook wel 
een duit in het zakje maar ik hou mezelf toch een beetje terug. Of door 
ander werk te bespreken, niet van die betreffende persoon, waar elementen 
in zitten, waar die persoon wat aan zou kunnen hebben, wat ik niet recht
streeks tegen hem of haar zeg. Ik maak dan vaak op dat moment wel oog
contact, of ik zorg dat ik dicht in de buurt van die persoon zit, of er zelfs 
naast, zodat mijn presentie duidelijk is. Ik hoop dat ik die persoon op die 
manier toch dingen kan leren, die rechtstreeks nog te gevoelig liggen. Dit 
heeft voor mij te maken met het inzicht dat de directe nadering en de di
recte aanraking lang niet altijd de goede methode is. Ik werk niet als hapto
noom of fysiotherapeut maar ik heb in het lesgeven dit soort dingen ont
wikkeld. 

Elke groep komt één keer per week een dagdeel (3 tot 3,5 uur) voor een 
serie van 11 lessen. Als ze dan door willen, moeten ze opnieuw betalen. De 
groepsgrootte varieert van 8 tot 11 mensen. Meer laat de ruimte ook niet 
toe. De groep kan bestaan uit mensen die nog nooit een kwast hebben vast
gehouden tot en met mensen die al eens cursussen hebben gedaan. Er zit
ten mensen bij die geen ervaring hebben en soms ook weinig culturele ba
gage hebben (bijvoorbeeld nooit naar musea zijn geweest), dus nauweli jks 
een referentiekader hebben en mensen die geen talen t hebben maar die het 
wel leuk vinden om te schilderen en om het te leren. De groep kan dus 
gevarieerd zijn. Dat betekent dat ik ook heel gevarieerd moet zijn in mijn 
afstemming, mijn commentaar en mijn reacties. Maar ik geloof dat ik altijd 
positief ben, in de zin van waarderend en bijdragend om er plezier in te 
hebben. Terwijl ze af en toe ook met hoge blossen aan het werk zijn en 
lopen te steunen en te zuchten tijdens het worstelen en zoeken. Ik wil 
graag dat het een leuke inspanning is, dat de avond een goede avond is . 
Dus het gaat erom dat ze plezier hebben in het kunnen doen en plezier 
hebben in wat zij vanuit hun potentie kunnen leren. En dat ze genieten 
van het contact met de anderen. Dat de les iets is waar ze naar uitkijken, 
waar ze hun best voor doen om het niet te missen. Daarbij heb ik ook te 
maken met mensen die echt een uitgesproken talent hebben en mensen 
die dat niet hebben. Ik vïnd het niet aangaan om de mensen met talent de 
hemel in te prijzen terwijl hun kwaliteit door mij wel benoemd wordt, 
maar ik zal ze niet op een voetstuk zetten. Ik gebruik ze weleens als voor
beeld maar ik denk dat ik dat altijd wel op een manier doe, dat mensen 
terecht wel als een soort voorbeeld kunnen functioneren waar je wat van 
kunt leren, maar nooit een norm zijn. Voor zover ik weet ben ik niet nor-
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merend daarin. Ik heb dat ook nooit bij de eindevaluatie als kritiek van 
mensen terug gekregen. 

In de alfa·opleiding vond ik de normering die overal van uitging een beo 
angstigende situatie: de kwaliteit en absolute top van in je basis staan, ba· 
demgevoel hebben, present zijn, van alles en iedereen in je gevoel heb
ben ..... Ik heb het daar moeilijk mee gehad en dat is voor mij een omge
keerde les geweest: hoe het niet moet. Dat heeft mijn leerproces vertraagd: 
de vrijheid van leren werd daardoor aangetast. De haptonomie zelf is niet 
meer uit me weg te snijden, maar dat normerende heeft er voor mij toe 
geleid, dat ik jarenlang een bepaalde kopschuwheid heb gehad in de zin 
van niks meer met haptonomie te maken willen hebben. Intussen ben ik 
wel zo ver dat ik geloof dat in de omgang met mijn cursisten, ik hen niet 
aan een rigide meetlat leg van goed of fout, van normering die een keurslijf 
wordt, van kunnen en niet kunnen. 

Maak je bij liet lesgeve/1 ook gebruik vall het directe aamaken? 
Nou, ik ben nogal handtastelijk. Ik ga wat van mijn cursisten houden. 
Maar ik raak ze niet aan met een therapeutische bedoeling . Ik ben me be
wust van de kwaliteiten van aanraken. Het gebeurt ook altijd binnen de 
affectie, nooit omdat ik zo nodig aan mensen moet zitten. Daarin luister ik 
naar wat mogelijk is; dat is iets dat intussen zo bij me hoort, dat ik nooit 
zomaar iemand zal aanraken terwijl de lichaamstaal mij vertelt dat die tijd 
nog niet aangebroken is! Dan moet ik het met mijn stem doen, de kwaliteit 
van de nadering en met oogcontact, mijn present zi jn in de ruimte van het 
leslokaal. Dat ik ze laat ervaren dat ik er ben, dat ze op me kunnen rekenen 
en dat ik ze respecteer en dat ik ook niet onfeilbaar ben. Dat zit in dat soort 
dingen. Natuurlijk ook in de overdrachtelijke betekenis van aanraking: 
geraakt worden, je laten raken. Ik registreer meer welke kwaliteiten ik in de 
fysieke aanraking leg. Ik denk niet zozeer dat ik in spontaneïtei t en aanvoe
len veranderd ben, behalve preciezer in het waarnemen wanneer de 
lichaamstaal zegt dat het niet kan. Daar ben ik in gegroeid. Terwijl ik dan 
vroeger misschien nog wel eens zou hebben aangeraakt bijvoorbeeld ter 
geruststelling, als een 'makkelijke' manier van contact maken. In het aan
raken is er de spontaneïteit, de affectie, het genieten, het delen. Binnen die 
aanvulling ben ik me van de kwaliteit van mijn eigen aanraking meer be
wust en ook hoe de ander erop reageert: wat gebeurt er onder mijn hand? 
Wat ervaar ik als een cursist mij aanraakt? 

Mijn cursisten zi jn een vrij vaste kern, af en toe één erbij of één eraf en als 
het te druk is: op de wachtlijst. Er komen meer vrouwen dan mannen. Ik 
vind het prettig als beide seksen vertegenwoordigd zijn. Er wordt veel ge-
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lachen, er is veel humor en ze plagen mij ook door mij weleens juf te noe 
men. 

Hoe heb je destijds de manier van lesgeven op de kunstacademie ervaren? 
Heel schools: kwalitatief goed onderwi js op de ouderwetse manier. Inhou
delijk qua technieken goed kunstgeschiedenis-onderwijs. Een enkele do
cent had nog andere kwaliteiten. Dat waren de geliefde leraren of lerares· 
sen, die iedereen zich herinnert. Er kon zeer diskwalificerend en afbrekend 
kritiek gegeven worden, onder het motto: een goede leermeester is een har· 
de leermeester. Jij wilt kunstenaar worden, nou dat zal je weten. Hou je 
pretenties nou maar laag, ook al heb je kwaliteiten (en dat werd er dan niet 
bijgezegd, niet benoemd). Je werd alleen liefdeloos en negatief beoordeeld 
en dat was dus een aardige Ibelasting' om die term maar (weer) eens te ge· 
bruiken. Nu achteraf, als we het er zo over hebben, realiseer ik me dat als ik 
graag leerde bij een docent, ik het dus ook aan kon om op mijn bek te gaan 
of fouten te maken of dingen niet te kunnen of te begrijpen; dat het dan 
docenten waren waar ik me prettig bij voelde, omdat ze nog andere kwali· 
teiten hadden. Dan kan je optimaal leren, want je voelt je gezien en gere
specteerd. Zo iemand zet zich voor je in met alle menselijkheid die hij 
heeft. 

Leer je de cursisten ook Iwe ze naar kut/st kunnen kijken? 
Allereerst moet ik stellen dat ten opzichte van vroeger mijn vakkennis na· 
tuurlijk zoveel toegenomen is, - ik heb zoveel meer kunst gezien -, dat ik 
professioneler ben geworden en dat breng ik over op de cursisten. Er zijn 
altijd twee dingen: de kwaliteit van een kunstwerk en de beleving daarvan. 
Ik leer mijn cursisten kijken en een schilderij waarderen op kwaliteiten. 
Dat is iets anders dan: ik vind het mooi of niet of ik kan er niets mee. Ik 
leer ze dus zowel analytisch als kunsthistorisch te kijken, als óók hun bele· 
ving van een kunstwerk meer inhoud te geven (de Ismaak-reactie'). Dus 
voor dat laatste aspect moet ook ruimte zijn, want anders maak ik de boel 
kapot. Als ik een kunstwerk alleen maar analyseer, gaat het naar de knop
pen, dan kijk je cerebraal en kom je niet aan de beleving toe. De gevoels
matige ervaring. wat een schilderij iemand doet, natuurlijk schenk ik daar 
aandacht aan. Maar ik hoop, door ruimte te nemen voor beide belevings· 
mogelijkheden van een schilderij én de kwaliteit én wat het je doet, dat die 
aspecten in de loop van de cursus integreren. Als ik zelf kijk naar een schil
derij, ervaar ik dat niet als twee gescheiden gebieden: wat ik aan kwaliteit 
kan onderscheiden en wat het mij als persoon doet. Dat is verweven en 
aldoor in beweging. Dus het een hoeft het ander niet in de weg te zitten. 
Het is aldoor met elkaar aan de babbel. Het kan een belangrijke kwaliteit 
voor mensen zijn dat ze zorgvuldig en aandachtig leren kijken naar kunst. 
Dat is wérken, dat is een activiteit en het optimale is als dat een activiteit is 
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vanuit je volledige persoonlijkheid: én wat je intellectueel gezien op basis 
van je kennis kan analyseren en even legitiem is het om daar met je per
soonlijkheid gevoelsmatig op te reageren. Vanuit je vermogen om te genie
ten en ontroerd te worden of kwaad, of het bagger te vinden of pretentieus. 
Goede kunst maakt een reactie los, hoe dat ook uitvalt. Beide reacties wil ik 
bij mensen verder ontwikkelen in de hoop dat het integreert en het één 
niet ten koste gaat van h et ander of gescheiden hoofdstukken blijven. 

Hoe voorkom je dat het kijkeIlIliet te cerebraal wordt? 
Ik denk dat ik dat draag en veroorzaak door mJjn persoonlij kheid. Door de 
manier waarop ik dat doe, erover praat. Ook al heb ik het over 'technische' 
aspecten, dan ook is dat vanuit liefde voor het vak, enthousiast worden 
van vakkundigheid en de effecten daarvan. Mijn bewondering daarvoor. 
En natuurlijk raakt dat de mensen. Zij willen toch iets schilderen? Dat 
heeft heel erg veel te maken met kennis van schilderprincipes, met kennis 
van materialen en d e toepassingsmogelijkheden, met technieken. Het zi t 
natuurlijk ook in de wisselwerking, een geïnteresseerd gehoor, dat gaat in 
mijn intonatie zitten, in mijn woordkeuze, de mimiek. Wat er gebeurt, is 
aanraking in de overdrachtelijke betekenis. Geraakt worden, je laten raken. 
Ik weet dat mijn bevlogenheid voor mijn vak, de kunst, aanstekelijk werkt. 
Ik denk dat het hem daar in zit, dat dat de invloed is. 
Ik zal ook niet aan iemand vragen wat zie je nou, als ze voor het eerst een 
reproduktie zien . Ik begin met ze rustig te laten kijken. Er valt dan een ge
concentreerde stil te, een soort verzonken stilte. Ik sta dan zelf ook weer 
opnieuw te kijken. Ze leren van mij voor een deel het kij ken af. Dus ik heb 
een voorbeeldfunctie . Daar ben ik me van bewust. Ik probeer ook expliciet 
te zoeken naar woorden die verduidelijken, wat ze als kwaliteit van het 
kunstwerk kunnen onderschragen. Het is belangrijk dat ik dingen explici
teer. Mensen die geen kunst verinnerlijkt hebben, moeten leren om naar 
kunst te kijken. Die h ebben vaak wel een persoonlijke, directe, gevoelsma
tige reactie, maar het kijken naar kunst, wat er meer is dan alleen het eerste 
directe reageren vanuit je smaak, dat moeten de meeste mensen leren. Al
leen ze ervaren aan mij dat het niet met elkaar in contrast is. Dat het een 
niet ten koste van het a nder hoeft te gaan. Op beide gebieden help ik hen 
om zich te vormen en te nuanceren. Daarbij is wel duidelijk, dat elke reac
tie wat betreft wat het hun gevoelsmatig doet, legitiem is. Er kan wel een 
verschuiving plaats vinden, als ze meer oog krijgen voor de kwaliteit van 
iets. Want dan kom en de achtergronden vrij of iets over de historische 
context of de plek in de kunstgeschiedenis of iets meer over de kunstenaar 
zelf en dan komt er opeens iets bij waardoor ze toch anders gaan kijken en 
soms ook een andere reactie op dat schilderij gaan krijgen. Een smaak kan 
ook oppervlakkig en snel zi jn, té snel zijn omdat niet goed gekeken wordt, 
het te gemakkelijk afgedaan wordt met " nou, daar vind ik niks aan," en 
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mensen gaan in het museum verder. In mijn situatie: een reproduktie van 
een schilderij waar veel cursisten in eerste instantie weinig mee kunnen. Ik 
vertel er dan meer over: de historische context, iets over de kunstenaar, wat 
zijn of haar thema's zijn, hoe zich dat ontwikkeld heeft. "Kijk, zijn vroege
re werk was zo en het latere werk ontwikkelt zich zo." Dan gaat dat leven 
en ondertussen kijken ze, kijken ze, zeggen wat, vragen wat. Dan verandert 
er vaak wat in de directe reactie, met andere woorden de gevoelsmatige 
reactie kan wel degelijk veranderen, toenemen in kwaliteit bijvoorbeeld, 
doordat de kunst van kijken wordt ontwikkeld en dus de eigen gevoelsma
tigheid genuanceerd raakt en rijpt. Ze krijgen andere lagen in hun gevoels
reactie. Kijken is natuurlijk ook tasten met je ogen, het is voelen op af
stand. Het object is ergens van je verwijderd, wat het ook is, en het hangt 
er vanaf hoe je kijkt hoe die contactname is. Dat kan vluchtig zijn, dat kan 
bevooroordeeld zijn en dat kan zich verdiepen. Je kan dus naar kunstwer
ken ook kijken vanuit de potentie van groei. Je kunt léren kijkenj die acti
viteit ontwikkelen, dat werken, wat kijken is, met een grotere contactname 
en inzet leren te doen. Je eerste oordeel is niet altijd het definitieve oordeel. 
Je kan een schilderij aftasten met je ogen, je gaat op reis, dan trekt dit je 
aan en dan dat en soms heb je een totaalbeeld en een gestalt en ga je dich
terbij, ga je verder af, andere hoeken, je bent alsmaar aan het tasten, die 
verf, de compositie, de kleuren, of wat ook en wat het je doet. Het is aldoor 
toch een ontmoeting die plaats vindt. Een goede manier om weer fris naar 
je werk te kijken is om het werk op je ezel te draaien. Dit geldt voor de cur
sisten, maar ook voor mijzelf. Stel dat je een staand schilderij maakt, dan 
leg je hem op z'n kant of je zet hem helemaal op z'n kop. Dat is heel ver
frissend, dan zie je opeens wat er niet in die compositie klopt, waar de ver
houdingen niet lekker liggen, waar je wat moet weghalen, waar er wat bij 
zou moeten. Zie je opeens veel scherper wat er nu eigenlijk onder je han
den is gebeurd. 

Leren minderen 
Ik geef nu al aardig wat jaren les. En toch, natuurlijk, leer ik nog steeds. 
Vooral en juist in het leren minderen. Daarmee bedoel ik: niet in een té 
zitten. Een té veel, té vroeg, té snel, té abrupt, té direct. Overdracht zit hem 
lang niet altijd in een veel van iets. Zeker niet in een té. Het gaat om het 
goede contact, om het goede moment, de goede maat en dat gaat alleen in 
de goede afstemming tussen mij en de ander. Daarin leer ik nog steeds. Dat 
is het goede van de cursisten, dat ze me dat (meestal onbewust) spiegelen: 
ze raken in de war, zien door de bomen het bos niet meer, schrikken soms, 
raken ontregeld, raken hun eigen taal (van schilderen) kwijt. Ik zit dan 
weer in een té van iets. In een overmaat van ikke, want dat is het. Het is 
niet mijn show. Ik ben er voor ondersteuning, meer niet. 'Schilderjuf,'dus. 
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Het riet buigt, de stok breekt 

Het effect van haptonomie op mijn werk 
in de beeldende kunst 
Eindskriptie voor de kunstacademie van Pat Houkes 

Gon Ferdinandus 

Onder deze titel heeft Pat Houkes haar eindscriptie voor de kunstacademie 
geschreven. Zoals de subtitel al aangeeft beschrijft ze in deze scriptie welke 
invloed haptotherapie gehad heeft op haar werk in de beeldende kunst, 
maar tevens vertelt ze iets over wat de therapie voor haar persoonlijk heeft 
betekend. Ze eindigt haar scriptie met een pleidooi voor meer aandacht in 
het kunstonderwijs voor de persoo nlijke ontwikkeling van studenten. 

De hele scriptie integraal weergeven zou te ver voeren, maar volstaan met 
een recensie is weer te weinig, daar Pat Houkes haar proces erg helde r en 
goed onderbouwd weergeeft. Ik kies er daarom voor om de scriptie door 
middel van citaten en verbindende tekst weer te geven. 

Pat begint met de vraag wat kunst voor haarzelf betekent. Ze geeft daarbij 
een beschrijving hoe zij al van jongs af met tekenen bezig is geweest. Ze 
had na de middelbare school naar de kunstacademie gewild, maar dat ging 
niet door omdat haar ouders ertegen waren. Met tekenen is ze nooit ge
stopt. Nu ze, vele jaren later, de academie bijna heeft afgerond stelt ze zich 
nog steeds de vraag wat voor haar de aantrekkingskracht van het kunste
naarsvak is. 

"Wil ik bevestiging van mijzelf als mens i" mijn diepste wezen? Erkenning, 
als een vorm van compensatie voor wat in mijn jeugd ontbrak? Aandacht? ... 

Wat beweegt mij ertoe om het conflict op te zoeken, om twee elementaire tege
stellingen in mij" karakter op de proef te stellen? 
Na jaren van vooral verstandelijk, disciplinair functioneren, noem liet maar 
Apollinisch, is het Dionysische steeds sterker geworden. [s dat de dialectiek, 
die zoals Hegel het verwoordde, de aallioop is naar de syllthese, 1zet opheffen 
van de tegenstellingen waardoor er sprake kan zijn van een verheffen naar 
een ander bewustzijnsniveau? Is het bezig z jjn met kunst inderdaad een ma
nier om mezelf beter te leren kennen? 
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Het beste kau ik het zo uitdnlkkell: l1et bezig zijn met kunst is voor mij iets 
dat van bitmell zit. Het is niet te stuiten. Het moet eruit. 
Door linken te leggen met dat wat mij fascineert en te zoeken naar een rode 
draad in mijn eigen werk geef ik mijzelf een plaats ten opzichte van andere 
kunstenaars. Ik benoem wat ik doe. Dat houdt mij scherp. 

Kunst beoefenen staat voor mij ill wisselwerking met mijn fysiek functioneren 
en is in zekere zin verder tot ontwikkeling gekomen na een periode waarin het 
slecht met mij ging. In die tijd was ik verkrampt door een onverklaarbare pijn 
ill mijn lichaam. Doktersonderzoekell wezen niets uit en ten einde raad zocht 
ik hulp bij eenl/apto/lOom. 

Ze gaat verder met een beschrijving van wat haptonomie is en van wat er 
tijdens de periode van Haptotherapie is gebeurd. 

18 

Het was alsof ik bij elke behandeli"g transparanter, lichter en ruimer werd en 
het leek of er iets il1 mijn lichaam opgerold zat dat zich verder kon openvou
wen ell me het gevoel ga( dat ik langer werd. lil beeldtaal vergelijk ik het met 
een strak opgerolde veer die als hij de ruimte krijgt steeds verder uitrolt en 
daardoor aan alle kanten ziclltbaar wordt. 

Drie maanden later voelde ik me als herboren; sterk, bewust, zin in het leven 
en voorlopig voldoende afgerekend met oud verdriet dat naar mijn jeugdjaren 
te herleiden bleek. 
Mijn kern ervaar ik sindsdien ollderin mijn buik-bekken gedeelte. Ik voel mij 
beter in mijn vel, meer bewust vall mezelf en mijn lichaam ell kall daardoor 
relaxed op mijn innerlijk en de buitellwereld reageren. 
Ruimte ervaar ik sindsdien letterlijk en figuurlijk, het is de basis van waaruit 
ik fimctioneer. Dat ik bij voorkeur ruimtelijk werk maak zie ik als eelliogisch 
uitvloeisel va" die ontwikkeling. 
Het bereiken van dat moeilijk te beschrijven ruimtelijke gevoel dat ik voor het 
eerst heb ervaren tijdens de Haptotherapie noem ik 'Happen'. 
In een paar woorden komt dat neer op scllakelen en uitzakken! 
Schakelen staat voor de overgang van denken naar voelelI om ruimte te ma
ken. Met uitzakken bedoel ik het effect daarvan, het ruimer worden: bekken
bodemspiereIl ontspannen, de buik komt verder naar voren (en niet meer voor 
het uiterlijk vertoon krampachtig in- ell opgetrokken). 
fk voel de spieren rond mijn mond g/adtrekken, energiestromelJ door mijn be
nen gaml en mijll hele lichaam wordt wanner. 
Met beide voetelI op de grond ervaar ik mezelf langer en met meer ruimte om 
mij heen, letterlijk en figuurlijk. Er treedt een soort flexibiliteit op die ook zijn 
weerslag heeft op de omgang met mensen in mijn omgeving. Personen die ik 
voorheen nog wel eens bedreigend kon villden lijken kleiner en kunnen me niks 
meer maken. Ze kwetsen me niet meer, want ik buig mee als een rietje ;n de 
Willd, terwijl ik daarvoor als een stok zoulzebben kunnen breken. 
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De verandering die ze onderging door de therapie had niet alleen gevolgen 
voor haar persoonlijk functioneren. Naast het tekenen ging ze ook schilde
ren en de behoefte groeide om meer vakkennis te vergaren. Uiteindelijk 
nam ze na 25 jaar alsnog het besluit om aan haar wens toe te geven en zich 
aan te melden voor de avondopleiding Tekenen, Schilderen en Grafiek aan 
de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Ze werd 
toegelaten en stortte zich met hart en ziel in het werk. Na de eerste eufori
sche periode waarin haar leven om kunst draaide, bekroop haar een gevoel 
van onzekerheid . Er waren al zo veel prachtige werken gemaakt: wat had zi j 
daar nu nog aan toe te voegen? 

Een flink aantal weken van bezinning hielp. Tk stelde mezelf een reeks vragen: 
Waar gaat het nu eigenlijk om? Maak ik kunstwerken om ze aan de buitenwe
reld te tonen? Om er bij te horen? Te beantwoorden aan de verwachting die 
men van het kllnstenaarswereldje heeft? Of doe ik dat omdat ik er voldoening 
door krijg, omdat ik toegeef aan een innerlijke noodzaak die mij aanspoort. 
Sta ik mijzelf eigenlijk toe er plezier in te hebbell? 
Tk ben ik. Met de rest vall de wereld heb ik toch niets te makell?! 
Bij die gedachte schoot mij te binnen wat ik al jaren als mijn motto had be
schouwd en ;11 mijn drmlg naar produktie helemaal had vergeten: 

Als je niet meer maakt wat je zelf wilt houdt het op! 

Vanaf dat moment heb ik mij voorgenomen om alleen nog maar te maken 
wat ik fijn vond om te doen ell ook zoveel als ik nodig vond. 
Dat hielp. 

Haar lol in het proces van creëren kwam terug en ze kreeg ervaringen die ze 
voordien niet had gekend, zoals tijdens het schrijven van een scriptie voor 
Kunstgeschiedenis. Deze scriptie is opgebouwd rond een tiental dromen 
waarin archetypen voorkomen (ze noteert al sinds jaar en dag zodra ze 
wakker wordt haar dromen in woord en beeld); de periode waarin deze 
dromen voorkwamen beslaat tien jaar. Tijdens het schrijven van die scrip
tie werd haar eigen ontwikkeling gedurende die periode haar steeds meer 
duidelijk en er gebeurden kleine wondert jes: het schrijven ging als vanzelf, 
illustraties die ze jarenlang onbewust van hun doel had verzameld bleken 
precies in de goede volgorde te liggen en telkens als ze iets in een twintig
delige encyclopedie wilde opzoeken pakte ze blindelings het goede boek en 
de juiste bladzijde. 

Het was alsof ik in een trance verkeerde. Ik kOfll1iet stoppen, nieuwsgierig als 
ik was naar kermis over een mysterie dat de hele wereld al eeuwen in zijn 
greep had en te ontdekken dat het zo dicllt bij huis was, beschreveIl in mijn 
eigen dromen. 
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Tijdens dit proces van schrijven nam haar onderbewuste als het ware de 
leiding. Ze wilde dit ook met tekenen en schilderen, maar dit lukte niet. Ze 
trachtte haar onderbewuste via zintuigelijke inspiratie (muziek, ballet, ge
voel) te stimuleren, maar ervaringen als tijdens het schri jven van de scrip
tie deden zich niet meer voor. 

Er gebeurde wel iets nieuws tijdens een schilderweek met de Academie in 
Frankrijk: er ontstonden ineens schilderijen met surrealistische elementen . 
Ze verdiepte zich vervolgens in het Surrealisme, maar vond daar niet wat ze 
zocht. De manier waarop ze wilde werken lag, dacht ze, dichter bij de werk
wijze van de Amerikaanse abstracte expressionisten, die zich in hun action 
paintings volledig lieten gaan. 

Achteraf ben ik ervan overtlligd dat de licllamelijke inspanning die ik in 
Fratlkrijk verrichtte door hele dagen achtereen te schilderen, ervoor zorgde dat 
het denken veel meer op de achtergrond raakte, waardoor mijn lichaam zich 
kon laten leiden in reactie op de ontmoeting tussen verf en drager. Het schilde
reil nam mij bij de hand zonder dat ik erbij Iloefde na te denken. 

Na deze ervaringen wilde ze zichzelf trainen om het beredenerende ver
stand uit te schakelen en ze ging het vierde jaar daarom in met het plan 
om uitsluitend vanuit het onderbewuste te werken. Wat ze ook probeerde: 
het had zowel bij het tekenen als bij het schilderen niet het gewenste resul
taat. 

Op de doeken zag ik de eilaas die ik ook innerlijk steeds meer begon te ervaren. 
Jk kwam niet verder en het leek ook of niemand me er bij kon helpen. Ik draai
de steeds in hetzelfde kringetje rolld. 

Er speelde nog iets anders. Al een paar jaaT had ik last van mijn gehoor. Oor
suizingen waren er al lallg, maar ze verergerde" steeds meer eu ik kon niet 
goed meer horen. Onderzoek wees uit dat mijn rechter oor t'lOg slecht 600..b 
gellOorvemlOgen had, wat ik werkelijk als een handicap ging ervaren. Het 
werd steeds lastiger om de lessen te va/gen omdater altijd wel omgevingsgelui
de" waren en gesprekken begreep ik nauwelijks meer door het verlies aan ge-
1I00r op de belallgrijkste medeklinkers. Dat zorgde ervoor dat ik mij niet alleen 
op de academie, maar ook in mijn privéleven steeds meer terugtrok. 

In diezelfde tijd werkte zij aan een studieopdracht genaamd Three Steps. 
Hierin wilde ze de drie niveaus verstand, opening van gevoel en het onder
bewuste zo goed mogelijk uitdrukken. Een beeld voor het verstand had ze 
al bedacht, maar ze vond het moeilijk om vorm te geven aan het openen 
van het gevoel. 

Behalve van de achteruitgang van haar gehoor kreeg ze ook last van duize
ligheid. Omdat er voor beide zaken geen medische verklaring te vinden 
was, wendde ze zich ten einde raad tot de haptonoom die haar jaren daar
voor ook behandeld had en bij wie ze van tijd tot tijd bijtankte. 
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De behandeling van de haptonoom concentreerde zich in mijn hals op de spie
renpartij (en de pezen) die van mijn oor naar miju sleutelbeen loopt en op de 
stand van mijn nekwervels . Door deze los te werken en mijn hoofd eell tijd 
achter elkaar snel heen efl weer ell op en neer te draaien, reageerde mijn 
lichaam. De duizeligheid verdween en een paar uur daarna ontdekte ik dat ik 
beter kon horen. Een week later bleek uit een hoortest dat mijn oor weer voor 
100% aanwezig was. 

Op de dag van die haptonomische behaudeling zag ik ineens het beeld voor 
me waarmee ik het openen van het gevoel kon weergeven. 
Een cape, hard als staal biedt plaats aan een mens en strekt zich met meters
lange lijnen uit naar de wanden er om heen, de grenzen van de ruimte als het 
ware aanrakend en a lles wat z ich daarbinnen bevindt omvattend (zie afb.) Ik 
realiseerde mij dat ik de werking van de Haptonomie had verbeeld. 

Vlak na deze behandeling lukt het haar iets wat ze al lange ti jd had willen 
kunnen: schilderen op de manier van Roberto Matta (geb. 1911). 

Het fukte mij weer om met plezier te schilderen en ook wat te experimenteren. 
De stijl was veel luchtiger ell het beeld veel meer ruimtelijk dan ik ooit voor 
elkaar gekregen Irad. 

Met tekenen wilde h et echter niet lukken. Dit kwam doordat ze te weinig 
tijd nam (omdat ze nog steeds wilde werken uit het onderbewuste moest 
het snel, omdat anders de gedachten terugkwamen) en door de sturing van 
buitenaf (aanwijzingen van docenten die volgens haar niet strookten met 
haar uitgangspunten ). Ze kwam in een neerwaartse spiraal terecht, totdat 
ze besefte dat het willen haar werken in de weg zat. 

Wil impliceert rede en rede staat gevoel in de weg. Dat maakt haptonomisch 
werken onmogelijk en heeft een negatieve invloed op de beeldkwaliteit. 
Pas toen bedacht ik dat ook hier weer het principe van ruimte geldt. Ruimte 
nem en om het gevoel de vrije loop te laten, vrijheid die alle ruimte Ilodig heeft. 
Zodra nlimte wordt ingeperkt is er immers geen sprake meer van vrijheid. Ik 
had gewoon vergeten hoe ik die ruimte voor mezelf kon creëren. 

Sindsdien neemt ze meer rust, ruimte om op te laden. Terwijl ze met ande
re dingen bezig is vormt zich geleidelijk een idee voor een tekening, schil
derij of ruimteli jk werk. Het aan de slag gaan stelt ze uit tot het moment 
daar is. 

Dan komt de explosie en ontstaat het werk. Heel bewust maak ik daarbij nu 
telkens gebruik van /ret 'happen'. 
Als ik teken of schilder terwijl ik '/zap ' beweegt mijn /zand zich alsof die ééll 
geheel is met potlood/kwast en drager. De beweging komt vanuit mijn kem 
(buik) in plaats van "it mijn hoofd. Schilderijen die ik op deze manier maak
en dat geldt ook voor tekeningen - ontstaan als vanzelf, ze z ien er lIelder en 
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"Een cape, hard als staal biedt plaats aan een melis ell strekt zjeh mei meters/ange 
lijnen uit naar de wanden erom heen, de grenzen van de mimte als het ware aanrakend 
en alles wat zich daarbinnen bevindt omvattend. Ik realiseerde mi; dat ik de werking 
vall de Haptonomie had verbeeld. " 
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eenvoudig, maar daarom ook krachtig lIit, terwijl er toch sprake is van luchtig
tigheid, ruimtelijk gevueligheid. De compositie is evenwichtig, zonder star te 
z ijn. Ik merk ook dat anderen dat z ien. 
Docenten beoordelen het werk dat op deze manier tot stand is gekomen met 
meer enthous iasme dan het lIiet-haptonomisch gemaakte werk. 
Het proces van 'happen' tijdens die explosieve fase is denk ik nauw verwant 
aan het overschakelen op de anderen hersenhelft, waarbij het denken wordt 
uitgeschakeld en het gevoel op de voorgrond treedt. Ik ben echter van mening 
dat Haptonomie een stap verder gaat, omdat hierbij het belvustz ijn van het 
lichamelijke gevoel in de mimte een belangrijke rol speelt. Die Iicllamelijke 
gewaarwording appelleert aan het mimtelijkgevoel tijdens het creatieve schep
pingsproces en drukt daarop (indirect) zijn stempel. 
Haptonomie stelt mij in staat tijdens l1et proces vall creëren zOllder denken te 
handelen, waarbij de wil om dat te doen volledig buiten beeld blijft. Ofhet mi 
om tekenen, schilderen ofhet vrij associëren voor het concept van een ruimte
lijk werk gaat: l1et resultaat wi"t aan kwaliteit. 
Ik zak als het ware weg, word één met de tekening of het schilderij. Het is ab
soluut nodig dat ik dat van tijd tot tijd onderbreek en even uit die eenheid stap 
om het resultaat als buitenstaander te bekijken. Omdat er zo'n lichamelijk 
gevoel van hannonie ontstaat kan ik dat uren volhouden en in plaats van moe 
te worden put ik juist nieuwe energie uit het proces van creëren. 

Voor het creëren van rust maakt ze ook gebruik van Zazen, een vorm van 
stille meditatie in halve Lotushouding; hiermee begint ze iedere dag. Het 
lijkt of de ruimte die ze door de Haptonomie al heeft ervaren, hierdoor nog 
vele malen wordt vergroot. Ook kan ze hierdoor beter relativeren en zijn er 
nu af en toe belangrijker dingen op de wereld dan kunst. Ze neemt nu lie
ver tien maanden de tijd om één goed werk te maken dan dat ze zich 
dwingt om er tien in een maand te produceren, wetende dat ze met die 
tien niet gelukkig zal zijn . 

Ze beëindigt haar scriptie met een aanbeveling voor het kunstonderwijs: 

Kunst is in mijn vis ie niet alleen een kwestie van kijken, denken en ervaren . 
luist ruimtelijk voelen als fysieke ervaring speelt een belangrijke rol. Voor mij 
maakt Haptonomie dat mogelijk. 
Het in staat zij" tot fys iek voele,,~ in de z in van nlimtelijklleid ervaren, is in 
de ontwikkeling als persoon mijns inz iens van even groot belang als liet heb
ben e/l verder on!wikkelen vall talellt. Het schept de mogelijk/Jeid om de we
reld van de kunst in de juiste proporties te zien en daarin jezelf bewust een 
plek te geven. 
Van even groot belang vind ik de wijze waarop de kunstenaar zich erva1l be
wust is lwe hij i/l zijn vel zit. Aallgezie/l/Jij /Jet voor zijn vak /1/oet /Jebben van 
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de mogelijkhedell en beperkillgm die zijn lichaam en geestkracht bieden, zal 
hij daar bewust en zuinig mee om moeten springen. Ik denk dan Qatl hou
dingsaspecteu zoals de juiste belastiug kennen van veelgebruikte spieren~ het 
kunnen hanteren van zware gewichten en het lange staan zouder dat van ver
kramping sprake is. 
Mijn visie is dat dit aspect in het onderwijs een duidelijke plaats wordt gege
ven. Het gaat immers om een bewustwordingsproces dat voorbereidt op het 
innemen van eell professionele houding in een wereld, die 1Iet als de rest van 
de maatschappij steeds meer en hogere eisen stelt aan het iudividu. 
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Synergos vierde feest! 
En feest was het 

Ellen Vunderink 

Docenten en studenten waren heel gelukkig op dit feest en heel trots op 
hun Synergos, met Peter Zwiers als echte pater familias. Met het symposi
um 'Haptonomie hoe verder!' ter ere van prof. de Jan Dijkhuis wilde Syner
gos uiting geven aan haar waardering en dank voor het theoretisch funda
ment dat hij heeft gelegd. Zonder ook maar enigszins tekort te willen doen 
aan Dijkhuis had men de verleiding niet kunnen weerstaan om het sympo
sium een subthema te geven: lis er haptonomie in het nieuwe millenni
um?' 

lneke Dickec, docente bij Synergos en organisator van het symposium, 
opende de dag. In haar inleiding vertelde zij over de eerste keer, 2S jaar 
geleden, dat Dijkhuis op een symposium had gesproken. Op een dag voor 
900 fysiotherapeuten werden toen lezingen verzorgd door 4 psychothera
peuten. Dijkhuis was één van hen, hij sprak daar de hoop uit dat fysiothe
rapeuten zich beter zouden kunnen verwezenlijken door zelfordening. 
Vervolgens introduceerde zij de middagvoorzi tter, prof. de René Diekstra, 
die de 'soulmate van Dijkhuis bleek te zijn. Hij omschreef zi jn vriend als 
iemand die zi jn naam eer aan doet: ligt stevig als een dijk, en laat dingen in 
zi jn persoonlijke huis komen. 

Vervolgens was het woord natuurlijk voor Dijkhuis, die begon met te ver
tellen dat hij zich wel eens bezwaard voelt als zijn model tot waarheid 
wordt verheven. In het college dat hij hierna gaf, verdiepte hij de door 
hem beschreven communicatiemodellen van participatie en transmissie en 
bouwde hij hierop voort. Hij belichtte met name de betekenis van de dyna
miek tussen deze modellen in relatie tot verbale interactie. Hij geeft aan 
dat ook de psychotherapie steeds meer richting interactie gaat, maar 
noemt als voordeel van haptotherapie de aanraking. De - eventueel ver
lengde - aanraking maakt dat beweging voelbaar is. Hij vindt dan ook dat 
haptotherapie de aanraking als basis moet hebben, en eindigde met zijn 
zes regels voor de haptotherapeut. Reden voor Diekstra om te constateren 
dat Dijkhuis steeds meer zi jn kant op gaat. 
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De volgende spreker leek met een paard in zijn handen op het podium te 
staan. De zaal was geboeid toen Emiel Voest, dansleraar en freestyle paar
den trainer, over zijn 'freestyle methode' vertelde. Dat is een methode om 
mensen beter met hun paarden te laten communiceren. Niet omgekeerd, 
want paarden zijn de enige die hij niet hoeft te trainen. Een paard, volgens 
zijn zeggen, leeft in het heden, is open en reageert altijd direct. 

Hij beschreef de eerste oefening die hij mens en paard na aankomst laat 
doen. Stelt u zich voor: mens en paard samen in de 'bak/ zonder iets. De 
mens moet zijn paard sturen met zijn handen. Hij legt uit hoe: "fn je lin
kerhand heb je zijn kont, en in je rechterhand zijn borst. Je linkerhand 
drijft, je rechterhand leidt." Toen hij dat zei, kwam het paard op, het stond 
daar - met huid en haar -. En je voelde dat het niet anders kan dan dat dat 
paard inderdaad zakt, als die mens zakt. 

Pas toen Voest tijdens één van zijn cursussen in contact kwam met Ineke 
Dicker, ontdekte hij dat zijn manier van werken door sommigen haptono
misch genoemd wordt. De aanraking is bijvoorbeeld erg belangrijk. Een 
oefening waarin de mens zijn paard aan moet raken om het te voelen en 
zichzelf te laten voelen, illustreert dit. Hij richt zich echter puur op de 
paarden, want dat is zijn vak. De paarden echter, brengen mensen, naar 
zijn zeggen beter dan welke therapeut ook, in contact met hun gevoel. 
Daarom zijn er nu ook cursussen waarbij niet alleen Emiel er is voor de 
paarden, maar ook Ineke voor de mensen. Het mag duidelijk zijn, dat hap
tonomie voor Voest mee moet naar de volgende eeuw. 

Toen het paard het podium verlaten had, kwam drsJolien Ubacht, univer
sitair docent bij de sectie Informatie & Communicatietechnologie (ICn. 
Ondanks dat zij bezig is met een proefschrift over de marktwerking in de 
mobiele telefoniesector, blijven de sociaal-maatschappelijke en culturele 
aspecten van de zogenaamde informatiemaatschappij haar warme belang
stelling houden. Zij hielp de toehoorders allereerst uit de droom dat zi j zelf 
niets te maken hebben met ICT, door hen die mensen in herinnering te 
brengen die zich met hun privé leven in het jouwe dringen als zij luid en 
duidelijk hun besognes doornemen in de trein, het café of op straat. 

Daarna legde zij de lui steraars met veel verve allerlei denkvoer voor. Een 
bloemlezing wil ik u niet onthouden: 

• Steeds meer 'mediated communication' maakt dat je steeds vaker ie
mand niet hoeft te zien om contact te hebben. 

• Door de continue bereikbaarheid met GSM's en door het gebruik van 
laptops is de reistijd geen rustig moment meer tussen werk en privé, 
maar extra werktijd. Of, zo u wilt, doorwerken in privé-tijd. 
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• Een promotiefoto voor thuiswerken laat een kind zien naast een bureau 
met computer, satelliet en modem. Het lijkt alsof privé en werk zo beter 
te combineren zijn, maar het kan ook leiden tot non-verbale interactie 
onder druk en nieuwe vormen van stress. 

• Onderzoek, gedaan door Maria Peters, kijkt naar de relatie tussen gebrek 
aan afgrensbaarheid en aantoonbare ziekteverschijnselen . 

• De permanente bereikbaarheid verhoogt ook het tempo. Door, onder 
andere, email ve rvalt het tijdsfilter. De reactietijd wordt korter en de 
pressie hoger. 

• Laesje schreef twee jaar geleden: is er al een deltaplan tegen de informa
tiegolf? 

Ubacht pleit voor het aanleren van vaardigheden om genoemde nadelen te 
verminderen. Zij heeft het bijvoorbeeld over etiquette om het direct reage
ren niet ten koste laten gaan van de eigen beleving. Zij ziet een rol wegge
legd voor haptonomie om mensen te leren omgaan met de emotionele 
druk die ICT geeft, en ze te leren hun grenzen te bepalen. 

Diekstra vroeg zich af of Ubacht mogelijkheden ziet voor haptonomie via 
Internet. Haar antwoord was een stellig 'nee,' omdat gemedieerde commu
nicatie mensen de kans biedt te communiceren zonder contact te leggen. 

De laatste spreker was Peter Zwiers, die geëmotioneerd zei dat hij blij was 
met een ieders aanwezigheid, en in het bijzonder met die van zijn hapto
nomische vader - Jan Dijkhuis -, zijn haptonomische moeder - Willem 
Pollmann - en zijn haptonomische broer - Cock van den Berg-. "Dank je 
wel, Jan," zei hij daarna, "want je hebt ons maanden werk verschaft om die 
nieuwe theorieën di e je net hebt geïntroduceerd, weer bruikbaar te maken 
voor de praktijk." Hij lichtte toe dat hij Dijkhuis' theorieën altijd probeert 
te verbinden met de praktijk. Als dat niet kan, klopt - zijns inziens - de 
theorie niet. Daarom wordt er soms hard gewerkt om de emotiecirkels pas
send te maken. 

In de tijd dat Zwiers begon met haptonomie, had hij behoefte aan concre
tisering. Hij heeft daarom, samen met Dijkhuisen Arina Winkelman, eraan 
gewerkt om hapto nom ie concreet te maken. En nu vragen de studenten 
om meer intuïtief bezig te zijn ... Zi jn conclusie: dualiteit is belangrijk. 

Ook Zwiers wil het volgende millennium niet in zonder haptonomie. Als 
belangrijke sectoren noemt hij het bedrijfsleven en het onderwijs: 'kinde
ren leren om te voelen'. 
Het laatste woord was voor Diekstra, die, zoals hij zelf zei, met een uitda
gende slinger een samenvatting gaf van het gezegde. 
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Zijn dilemma verwoordde hij als volgt: wat is de haptotherapeutische rela
tie met een diënt?; wat kun je in de haptotherapeutische relatie aanraken 
met woord taal en wat niet? 
Zijn antwoord leek gestoeld op de Harvard onderhandelingsmethode. Hij 
stelde dat er geen sprake is van een samenwerkingsrelatie. Dus, ste lde hij , is 
het een topdown relatie. Een topdown relatie is een onderhandelingsrela
tie. En bij een onderhandelingsrelatie is altijd sprake van tegenstrijdige 
uitgangspunten, van tegenstrijdige doelen en belangen . Hierop voortbor
durend kwam hij tot de stelling dat als therapeutische relaties in de toe
komst niet gedefinieerd worden als onderhandelingsrelaties, veel van de 
huidige therapie richtingen geen toekomstperspectief hebben . Ten aanzien 
van de tweede vraag constateerde hij dat de hulpverlener positie inneemt 
zonder te exploreren wat achter de positie van de cliënt zit. Deze explora
tiefase zou niet kunnen plaats hebben zonder woordtaa!. De cliënt moet 
vervolgens de kaart kennen van het onderhandelingstraject, waarbi j in 
gedachten moet worden gehouden dat impasses belangrijk zijn in het pro
ces. Eindconclusie: de haptotherapeutische relatie is volgens Diekstra een 
onderhandelingsrelatie die niet zonder woordtaal kan. Ik ging echter met 
een vraag naar huis: hoe kan iemand stellen dat een cliënt - therapeutrela
tie een o nderhandelingsre latie is? 

Diekstra had voor mjj n iet helemaal naar Ermelo hoeven komen . Gelukkig 
was er daarna een borrel met hapjes j en was de stemming zeer geanimeerd. 

Vanzelfsprekend is er door de verschillende sprekers veel meer gezegd dan 
ik hier heb opgeschreven. Synergos overweegt een boek uit te geven met de 
tekst van de gehouden lezingen en wellicht extra achtergronden hierbij . 
Voor informatie hierover: Synergos j Regentesselaan 21 , 3818 HH Amers
foort, telefoon 033-4638817. 

Haptonomie hoe verder! 
Ol ga Hasenbos 

Ter ere van Prof. Dr. Jan Dijkhuis werd 28 september 1999 door Synergos 
een symposium georganiseerd. Het uitroepteken achter de naam van dit 
symposium is mijns inziens tekenend voor de afloop van deze middag. Een 
symposium over haptonomie is door mij niet te versmaden. Dus ging ik 
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met plezier richting het Oosten, waar volgens traditie de Wijsheid vandaan 
hoort te komen. 

Allereerst bracht Jan Dijkhuis zi jn door hem steeds verder uitgewerkte 
communicatiemodellen onder de aandacht. 
Daarna wist Emiel Voest datgene, wat bij de haptonomie zo ingewikkeld 
(b)lijkt, op eenvoudige wijze aan de man te brengen: via het communice
ren met paarden maakt hij mensen ervan bewust dat het geven van ruimte 
oproept tot wederkerigheid. 
Vervolgens hield Jolien Ubacht een helder verhaal over de mogelijke in
vloed van de informatie- en communicatietechnologie op het communice
ren en het leggen van contact in het dagelijks leven. Ze schetste hierbij 
situaties, plaatste af en toe een wegwijzer en zette haar toehoorders met 
open vizier aan het denken. Mijn complimenten. 
Wat schetste nu in het verdere verloop van die middag mijn verbazing, 
maar (helaas voor mij) ook mijn verontwaardiging? 
De haptonomische houding, zoals ontwikkeld door Frans Veldman sr en 
verder vorm gegeven door onze Academie in Doorn, was zo ver te zoeken, 
dat ik - overruled door de woorden van Peter Zwiers en de opdringerige 
René Diekstra - het loodje legde. Ik was niet meer in staat te luisteren, zo 
weinig empatisch klonken hun beschouwingen. Het miste voor mij alle 
nodige ruimte. Het uitroepteken achter de gestelde vraag 'haptonomie hoe 
verder!' werkte inderdaad afsluitend. 
Zou dit een voorproefje zijn van de ZI e eeuw? 
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Haptonomisch woordenboek (26) 
De emoties 
De woordetl emotie en emotioneel 
De woorden emotie en emotioneel hebben in onze taal verschillende be
tekenissen. Soms heten alJe gevoelens die het gemoed bewegen emoties. 
Wat hier affect, stemming en schuldgevoel werd genoemd heet dan ook 
emotie. Soms worden met het woord emotie buitensporige exclamaties 
van gevoelens bedoeld, zoals al te luid jammeren naar de maatstaven die 
in onze cultuur gelden. Soms hoor je het woord emotioneel als aandui
ding van een gedrag dat niet past in een bepaalde situatie. Als tijdens een 
vergadering van bestuurders geconfereerd wordt over de verkoop van het 
concern, is een huilbui van een van de bestuursleden over de verkoop een 
bijzonder onzakelijk, storend, emotioneel gedrag. Zi jn tranen moet hij 
maar voor thuis bewaren. Soms wordt het woord gebruikt voor gevoels
matige aandoeningen die een bepaald gedrag in beweging zetten. Dan 
wordt het woord emotie verstaan vanuit zi jn oorspronkelijke wortels: 
emotie is wat emoveert, wat tot bewegen aanzet. 

Wat in dit woordenboek onder emotie wordt verstaan 
Aan de hand van twee voorbeelden wil ik laten zien wat ik onder de 
woorden emotie en emotioneel versta. 
Henk was tijdens de oorlog opgepakt door de Gestapo en zijn ouders had
den sedertdien niets meer van en over hem gehoord. Maanden later, 
twaalf dagen na de Dui tse capitulatie, stond hij plotseling voor hun ogen. 
Je zou dan verwachten dat Henk en zijn ouders uitbundig zouden 
juichen, maar zij schreiden tranen met tuiten. Zij reageerden zeer emotio
neel, zeggen we dan. 

Waarom werd er geschreid bij het plotselinge weerzien? Was dit niet, om
dat Henk en zijn ouders de immense impact van dit zo plotselinge weer
zien niet konden verwerken? Was het niet door de grote schok in hun 
leef- en verwachtingspatroon, zo'n grote schok dat zij ontredderd waren? 
Het leedvolle verleden zat hen in de weg. 
Na enkele dagen veranderden de gevoelens zowel bij Henk als bij zijn ou
ders. Toen konden zi j bijeenzitten in een gelukkig samen zijn. Toen on
dergingen zij elkaars aanwezigheid als een weldaad. Toen was er een af
fect, een weldadig contact met de ander. Een contact zonder opwinding, 
zonder tranen, maar met innige vreugde en diepe rust. 

Het schreien van Henk en zijn ouders noem ook ik een emotioneel gedrag 
omdat het (a) een ontreddering liet zien (b) die bepaald werd door een 
verleden waarbij (c) het affectieve contact ontbrak. Er was op dit moment 
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geen ondergaan van elkaars aanwezigheid met vreugde. Daar moet ik dan 
onmiddellijk bij zeggen dat deze emotie wel voortkwam uit de diepe, in
nige band tussen Henk en zi jn ouders . Was het niet hun zoon Henk ge
weest maar de melkman die uit het concentratiekamp kwam, dan was 
zijn verschijning immers lang niet zo emotioneel geweest. 

Ten slotte: als Henk en zijn ouders bij het weerzien niet hadden geschreid 
maar hadden ge jube ld en gejuicht, dan was dit gedrag waarschijnlijk niet 
emo tioneel genoemd, want jubelen en juichen passen bij het weerzien. 
Maar dan had ik toch opgemerkt dat jubelen en juichen niet getuigt van 
het optimale contact. Hoe dieper en genuanceerder we het contact met 
de ander ervaren, hoe meer we rusten bij de ander. Hierbij spreek ik graag 
van een innig contac t. Dat woord zegt zo mooi dat je diep van binnen 
door de ander wordt aangesproken. Jubelen en juichen hebben voor mij 
ook iets emotioneels, in de betekenis die ik aan het woord emotioneel 
geef. 

Een tweede voorbeeld. Jan vernam dat zij n beste vriend was overleden . 
Hij kon zijn tranen niet bedwingen . Hij was geëmotioneerd. Pas geruime 
tijd later, toen de emotie geweken was, ging hij leed voelen van het gemis 
van zijn vriend, de betekenis die zijn vriend voor hem had. Toen pas was 
er het affect leed: het ondergaan van het gemis van de geliefde. Pas toen 
hij de ontreddering te boven was werd het leed van het gemis ervaren en 
geïncorporeerd in zijn dagelijkse bestaa n. 

De emotie is dus geen affect; zij belemmert zelfs het affectief ondergaan 
van de mensen die concreet aanwezig zijn . 

Helmuth Plessner heeft in zijn boek Lachen und weinen zowel het lachen 
als het schreien ontleed als een gedrag waarin we het antwoord op de si
tuatie overlaten aan het lichaam. Er wordt gelachen of geschreid als de 
mens geen raad meer weet met de gebeurten is. Schreien is een uiting van 
ontreddering. Schaterlachen is duidelijk een reactie van geen raad meer 
weten. Bij glimlachen is dat geen-raad-weten misschien moeil ijk te vin
den. Maar is het toch niet een subtiel reageren dat uitdrukt dat de rijk
dom van de situatie niet anders is weer te geven? 

Nog enkele voorbeelden van emoties 
De man van buurvrouw Dohmen is overleden en we gaan haar condole
ren. We verwachten een heel bedroefde vrouw aan te treffen want de 
Dohmens waren een goed span. Maar het blijkt anders te zijn. Mevrouw 
Dohmen laat geen traan. Ze heeft rode vlekken in de hals en ziet er ge
spannen uit. Ze praat honderd uit: over de dokter die ze zo vaak gezegd 
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heeft daL .. ; over haar man die ze zo vaak heeft aangeraden om een ande· 
re dokter te zoeken; over het ziekenhuis waar ze zo vaak heeft opgemerkt 
dat... Aan één stuk wordt er zo doorgepraat. Wij houden onze mond maar 
dicht want er is niet tussen te komen. We hebben ook de indruk dat ze 
niet zou horen wat we zouden zeggen. Ziet ze ons wel? Nu en dan knik· 
ken we even op haar mededelingen hoewel we vinden dat die niet goed te 
ri jmen zijn met de toestand. Na een poos komt haar moeder binnen die 
helemaal in tranen is. Zij valt haar dochter om de hals en zegt 'Och kind 
wat vreselijk toch!' En dan, na enkele schokkende zuchten barst ook de 
buurvrouw los in tranen. Dat duurt zo minuten lang. Ten slotte komen er 
nog een reeks snikken. Dan kijkt ze ons aan met een blik die van lijden 
getuigt en zegt: 'Willen jullie geen thee?' Ze is weer bij ons. 

Van de buurvrouw verwachtten we droefheid maar zij was niet bedroefd 
maar geagiteerd. Zij praatte honderd uit en haar ogen stonden angstig 
gespannen. Zij was niet bij haar leed. Het leed van het overli jden van 
haar man was te groot om het toe te laten in zichzelf. Onbewust daarvan 
kwam er een kracht die haar van dat leed vandaan hield. Een kracht die 
haar isoleerde van haar eigen gemoed, van het leed maar ook van de 
mensen die om haar heen zaten. Die kracht zagen we in de angstige ge· 
spannenheid in haar blik, in de rode vlekken en in de agitatie. Pas toen 
haar schreiende moeder h aar bevestigend troostte, brak die spanning. 
Toen was zi j bij haar leed en bovendien bij ons. In de emotie had zij geen 
contact met haar leed en evenmin contact met ons. 

Cornelissen is veertig jaar in dienst van de firma en wordt toegesproken· 
door de directeur. Uiteraard komen er lovende woorden over trouwen 
plichtsbetrachting. Je zou verwachten dat Cornelissen glundert bij die 
woorden, maar Cornelissen bijt krachtig zijn kaken op elkaar en verliest 
desondanks een traan. Hij wordt emotioneel, zeggen de collega's dan. 

Degenen die Cornelissen goed kennen, weten te vertellen dat hij zich 
doorgaans als een toffe bink gedroeg. Zi jn vrouw zei vaak dat de zaak best 
eens wat meer waardering voor hem mocht hebben en dan nam Cornelis· 
sen alti jd een macho·houding aan en zei dan dat hij hun waardering niet 
nodig had. Maar nu, nu hij gehuldigd wordt, verraadt zijn lichaam dat 
het hunkerde naar erkenning. Misschien wist hij dat niet eens van zich
zelf. Misschien wist hij dat wel, maar was hij onmachtig om zich daarnaar 
te gedragen, onmachtig om de behoeften aan erkenning in zichzelf naar 
boven te laten komen. 
Waarom kwam de traan? Kwam die doordat hij plotseling voelde dat hij 
zo lang op erkenning had gewacht, plotseling het leed van miskend-zijn 
voelde? Zo ja, dan was dat een traan die allang in hem huisde. Of kwam 

32 Hapto"omisch Contact, 1(1 jaargang 1999, Itf. 4 

HC ar
ch

ief
 

Wim
 La

um
an

s



die traan door ontreddering, doordat het accepteren en ondergaan van 
erkenning niet tot zijn normale gedragspatroon hoorde? In beide geval
len was het een traan uit het verleden; een verleden dat hem nu parten 
speelde en waardoor hij nu ontredderd was en de lovende woorden niet 
kon genieten. De emotie belemmerde het contact met deze heuglijke situ
atie en het contact met zi jn affecten. 

Op de verjaardag van Frits komen de broers en zussen met hun aanhang 
op bezoek. Het gaat er heel gezellig aan toe. Iedereen zit er lekker bij en er 
wordt gebabbeld over koetjes en kalfjes. Ook over de politiek. En dan 
plotseling vaart Nol vreselijk uit. 'Als ze toch aan mijn pensioen durven 
komen ... ' schreeuwt hij. Iedereen is onthutst. 'Dat moet je hier niet roe
pen maar tegen Wim Kok (premier 1999), merkt schoonzus Marij snedig 
op. En het gezellige klimaat is even stuk. 'Wat werd die Nol toch emotio
neel! zegt Truus later. 

Wat was er aan de hand met Nol? Waarom die exclamatie die op dat mo
ment nergens op sloeg? Het mag duidelijk zijn dat Nol op dit verkeerde 
moment uiting gaf aan angst en agressie waarmee hij al geruime tijd was 
behept. Kon hij die nergens kwijt? Had misschien zi jn vrouw onvol
doende oog voor zijn angsten? Maar nu voelde zijn lichaam zich zo vrij 
en geaccepteerd binnen de gezelligheid - misschien ook doordat Nol een 
borreltje op had - dat het lichaam nu naar boven liet komen wat al zo 
lang ingekneld zat. Het verleden speelde hem parten en sloot hem af voor 
het ondergaan van de actuele gezellige situatie. 

Elke dinsdag komen de vriendinnen bijeen voor hun theekransje. Dat is 
doorgaans een heel gezellige boel. Vandaag is het duidelijk minder, want 
de anders zo spraakzame Karin is stilletjes. Ze zegt geen woord. De vrien
dinnen wisselen blikken van verstandhouding. Wat is er met Karin, zie je 
hen denken. Na afloop van het kransje blijft Nicole nog even bij Karin 
met wie zij het altijd goed kon vinden en vraagt haar wat er toch is. Dan 
wordt Karin emotioneel. Er komen tranen en zij zegt datjos, haar vriend, 
het heeft uitgemaakt. Na een poosje schreien ziet Karin er weer wat meer 
ontspannen uit. Zij kan weer glimlachen. Zij is weer open, zij is weer in 
de actuele situatie bij haar vriendin. 

Volgens de betekenis die ik geef aan het woord emotioneel heeft ook ver
liefdheid vaak een emotioneel karakter. Nameli jk in al die gevallen waar
in de verliefde ontredderd is, weliswaar heerlijk ontredderd, maar hele
maal in beslag genomen door zijn verliefdheid die hem gedeeltelijk ver
blindt. Dan kun je meemaken dat hij grootse beloften doet, grootse uitga
ven doet en voor anderen niet meer herkenbaar is. Pas als hij vertrouwd is 
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geraakt met de relatie met de geliefde en de verliefdheid niet meer zo do
minant is, krijgen werkelijk affecten hun kans. Dan valt verblinding weg 
en gaat hij de geliefde waarderen zoals zij is. Dan raakt de relatie ingebed 
in degene die ook hij werkelijk is. Dan groeit er een band. 

Tot zover mijn verhandeling over hetgeen ik onder emotie versta. Ieder
een mag de gevoelens die ik hier beschreef een andere naam geven. Het 
gaat mij ook niet o m die naam, niet om de woorden emotie en emotio
neel. Ik wilde laten zien dat er gevoelens van ontreddering bestaan die 
ons belemmeren in onze affectieve openheid en ontvankelijkheid. Mach
ten die ons belem meren om de weldaad en/of het leed te ondergaan, te 
voelen, dat de feitelijke situatie ons bezorgt. 
Hoe meer geschiedenis we achter ons hebben, hoe meer materiaal er aan
wezig kan zijn om ons daarin vast te houden en ons te sluiten voor de 
actuele situatie. Baby's hebben nog geen verleden en zijn volledig in het 
hier·en-nu. l ij zijn wel eens geëmotioneerd als zi j schrikken, bijvoorbeeld 
van harde geluiden. Dan duurt het een poosje voor zi j weer in staat zijn 
om de glimlach van de moeder weer te ondergaan. Zodra er ver
trouwdheid met de omgeving is gegroeid kunnen zij ontredderd zi jn met 
vreemde situaties. 
Voor grote mensen, die allen een verleden hebben, is het vaak moeilijk 
om volledig in het hier-en-nu te zi jn. Heel veel psychotherapie bestaat 
dan ook uit een verlossen van de cliënt van dat verleden. Moeten er niet 
veel verborgen tranen en angsten uitkomen voor de cliënt zich bevrijd 
voelt? Dan wordt hij bevrijd van beknellende lagen en krijgt hij vrijheid 
voor zijn affectivitiet, voor het ondergaan van de concrete ander en van 
concrete situaties als aangenaam of als onaangenaam. Dan pas is hij aan
wezig bij de ander. 

Dorus Gerritse 
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Haptonomie, een benaderingswijze 
met therapeutische mogelijkheden, of 
Haptotherapie een vak apart? 

Ingrid Ram 

In de ruim achttien jaar dat Gila Edler een praktijk voert, kreeg ze steeds 
weer te maken met vrouwen met sexuele geweldervaringen. Tijdens een 
training over begeleiding van vrouwen met sexuele geweldervaringen, 
hoorde Gila over ervaringen met lichaamsgerichte therapie bij deze vrou
wen. Dit vormde de aanleiding tot het schrijven van haar prachtige scrip
tie. 

In deze scriptie, ter afronding van de haptotherapie opleiding te Doorn, 
maakt ze, aan de hand van twee casussen, duidelijk wat haptotherapie 
kan bieden aan vrouwen die te maken hebben gehad met sexuele geweI
dervaringen. 

Tijdens het schrijven kwamen er bij Gila allerlei vragen omhoog. De cen
trale vraag wordt aan de lezer (en collega's) gesteld: 
Wat is de essentie van Iraptotlrerapie? Daaruit volgen de volgende vragen 
die zij de lezer vraagt om tijdens het lezen mee te nemen: 

• Is haptotherapie een vak apart of is haptonomie niets meer en niets 
minder dan een benaderingswijze waar therapeutische mogelijkheden 
in schuilen? 

• Zijn er handelingen die specifiek haptotherapeutisch te noemen zijn 
of maakt de wij ze waarop ik bepaalde handelingen uitvoer deze tot 
haptotherapie? 

• Zijn 'geleende technieken' geoorloofd binnen de haptotherapie (zo 
die bestaat) en hoe behoren die dan uitgevoerd te worden? 

• Zijn deze technieken een verrijking voor de haptotherapie of uitdruk
king daarvan dat mij als haptotherapeute 'het geloof ontbreekt in een 
verdere groei langs haptonomische weg?' (Dorus Gerritse) 

Deze vragen maakten dat Gila steeds meer geïnteresseerd raakte in hap
totherapie 'an sich.' In haar scriptie heeft ze nog een derde casus toege
voegd die niet over sexueel geweld gaat. In deze casus vormt het gebruik 
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van een andere therapievorm een belangrijk keerpunt in de begeleiding 
en 'een verrijking van de haptotherapie,' aldus Gila Edler. 

In het laatste hoofdstuk verwoordt zi j haar conclusies: 

• Haptotherapie is een vak apart. 
• De affectieve aanraking is kenmerkend voor de haptotherapie. Zij on

derscheidt de haptotherapie van andere therapievormen. Dat wil niet 
zeggen dat er altijd aangeraakt moet worden. In bepaalde situaties is 
het juist haptotherapeutisch als je niet aanraakt, als je de ander laat. 
Dan kan afstand juist nabijheid zijn. 

o Belangrijk is dat je met de ander kunt zijn waar zij/hi j is. De handelin
gen die eraan te pas komen doen er niet zoveel toe mits zij passen in 
het verhaal van dat moment. 

• Andere therapievormen kunnen een wezenlijke aanvulling zijn voor 
de haptotherapie en het proces van de cliënt(e) dienen mits zij wor
den toegepast door de gerijpte haptotherapeut(e). 

• Van waaruit doe je het, dat is de essentie, niet de vorm. 
• Haptonomie omvat meer dan therapie. Het is levensuitgangspunt, een 

wijze van zijn die je in staat stelt de ander te kunnen laten zijn. Bin
nen dat kader is (bijna) alles mogelijk. 
Er bestaat geen universele haptotherapie. De h aptotherapie van een 
therapeute is onlosmakelijk verbonden met haar levensfilosofie. Dat 
heeft ermee te maken dat jezelf inbrengen voorwaarde is voor haptot
he rap ie. 

• De uitwisseling van haptotherapeuten onderling over wat er in de 
verschillende praktijken gebeurt acht ik zeer gewenst. 
Het zou ons helpen uit het isolement te komen van individualistisch 
bezig zijn en bovendien beschikken we allemaal over een schat aan 
ervaringen die we zouden kunnen delen om ervan te leren. 

Met deze boeiende scriptie, die vlot geschreven is en mooi uitgevoerd, 
hoopt Gila collega's uit te nodigen om meer openheid te geven over hun 
haptotherapeutische begeleidingen. 

De scriptie is te bestellen bij Gila Edler, tel. 0515-575169. De kosten be
dragen f28,45 (inclusief verzendkosten). 
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Opening Academisch jaar 

Jan Kok 

Op dinsdagavond 12 oktober j.l. opende de Academie voor Haptonomie 
en Kinesionomie te Doorn haar academisch jaar. 

Een volle manj in volrode jas, probeert buiten, zonder rood te worden, al 
die auto's tussen al die bomen een plekje te geven en dit lukt wonderwel. 
Nipt voor de lezing van Riekje Boswijk-Hummel zit de zaal dan ook voller 
dan vol. Jn zi jn welkom en korte inleiding herinnert de directeur, Jeroen 
Hendriks, aan de voordracht van verleden jaar en betreurt hij het, dat de 
spreker van toen, Dorus Gerritse, er vanavond in verband met zijn ge
zondheid niet bij kan zijn. Ook van bestuurszijde ontvangen de aanwezi
gen open en actuele informatie. 
En dan komt Riek je aan het woord. Haar lezing over 'Liefde in Wonder
land, overdracht en tegenoverdracht in de hulprelatie' is beknopt terug te 
vinden in haptonomisch Contact, nummer 2-1998. 
Pakkend spreekt zij over haar rituele voorbereiding om geladen aan de 
start te verschijnen bi j iedere lezing die zij geeft. Bij (haar boek over) St. 
Nicolaas en de impact op ons (verstoorde kinderlijk) geloof kwam mijn 
eerste eye·opener langs. Ongelooflijk helder, zeer eigen, betoverend 
neemt zij ons mee in haar gestructureerd betoog. Het kind in mij hoort in 
haar een geboren verteller en de volledige zaal bewijst dit, mijns inziens, 
door ademloos in haar werkelijkheidsbeleving mee te bewegen. 
Het op het spoor komen van eigen blinde vlekken middels intervisie en 
supervisie, zodat je kan voorkomen dat "uit de mug van een ander je ei
gen olifant groeit,"zoals Riekje ons aanraadde, daarbij noteerde ik als laat
ste eye-opener: wat mooi toch, dat je voor echte zelfkennis de ander no
dig hebt. 
Er was uiteraard gelegenheid voor pauze, vragen stellen en pakkende af
sluiting van de lezing door Jeroen Hendriks. 

Daarna maakt de gastvrijheid van de Academie deze opening van het jaar 
tot een bijzondere, levende ontmoeting. 
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Verenigingsnieuws 

Ledenwerfactie 

Jubileum aanbieding 
Voorf75,- (Lp.v.f150,-) 

Lid van de NVH 
Vanaf nu tot eind 2000 

Grijp je kans of zegt het voort! 

Als je altijd al eens hebt willen weten hoe het nu is om lid te zijn van de 
Nederlandse Vereniging voor Haptonomie of je bent net begonnen met 
een opleiding in de haptonomie, dan is dit je kans om je zelf lid te maken 
van deze actieve en vitale vereniging. 
In artikel 3 van de statuten van de Nederlandse Vereniging voor Hapto
nomie (NVH) staat h et volgende in de doelstelling: 
]. De vereniging stelt zich ten doel de communicatie te bevorderen tus

sen hen die in de haptonomie zijn geïnteresseerd e%f opgeleid, en 
dat in de breedste zin. 

2. De vereniging trach t haar doel te bereiken door: 
het bevorderen van onderling contact tussen de leden middels samen
komsten in het kader van lezingen, werk-, studie-, ervarings- en gege
vensuitwisseling; het bevorderen van de onderlinge communicatie 
middels woord, beeld en geschIift; 

3. Het onderhouden van contacten met instellingen die van belang zijn 
voor het bevorderen van de kennis en de bekendheid met haptono
mie. 

Kortom als je iets met haptonomie van doen hebt kan je je hierin mis
schien wel vinden. En daarbij komt dat 2000 het derdelustrumjaar van de 
NVH wordt, dus het leek ons als bestuur een goed idee om in het jubi
leurn jaar zoveel mogelijk mensen kennis of zelfs hernieuwd kennis te 
laten maken met de activiteiten van de NVH. 

In overleg met de penningmeester is besloten om een jubileumkorting 
voor nieuwe leden aan te beiden. In plaats van dat je voor een jaar /150,
betaald, bieden we nu h et lidmaatschap voor 2000 aan voor slechts f75,-. 

38 Haptonomisch Contact J{f jaargang 1999, nr. 4 

HC ar
ch

ief
 

Wim
 La

um
an

s



Als je je eerder dan januari 2000 aanmeld, ben je meteen lid vanaf dat 
moment. Je krijgt ook in 1999 al het verenigingstijdschift Haptonomisch 
Contact en heb je gratis toegang tot de conferentieavonden van de voor
bereidingscommissie. Aan het einde van 2000 gaat je 'jubileum lid ma at
schap' automatisch over in een normaal lidmaatschap. Mocht je dat niet 
willen is het zaak dat je het secretariaat minimaal 1 maand voor het einde 
van het jaar laat weten dat je geen belangstelling meer hebt. 

Kortom, wees welkom binnen de Nederlandse Vereniging voor Haptono
mie en laat je inspireren, dan zullen wij ons anderzijds door jou laten in-
spireren. 

Namens het Algemeen Bestuur, Noud van Pappel, voorzitter 

Voor aanmelding vul je het aanmeldingsfonmdler in, aclJter in dit blad en stuurt 
',et op naar het secretariaat: Mw. R. Barto, De Otter 29,7414 HZ Del/erller 

Het bestuur val! de NVH wetlst haar ledm eetl jaar toe met: 

een brede visie 
bereidheid 

frisheid 
voortdurende beweging en 

heldere communicatie 

Binnen het bestuur en de Commissie zijn 
deze kwaliteiten concreet terug te zien. 

Onze doelstelling voor het komende jaar is 
deze kwaliteiten op een zo concreet mogelijke wijze 

aan jullie als leden van de NVH aan te bieden 

Het derde lustrumjaar zal opzienbarend zijn in haar ontmoetingen. 
Dit is mogelijk door de niet aftatende zorg en inzet 

van een aantal zeer geïnspireerde leden 
en door 

jullie bereidheid om deel te nemen aan en te reageren op 
de aangeboden activiteit. 

Het Algemeen Bestuur 
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IS-jarig lustrum van de NVH 
Symposium 2000: 4 november 2000 

Op 4 november 2000 vieren we het 15-jarig bestaan van de Nederlandse 
Vereniging voor Haptonomie. De voorbereidingen hiervoor zijn al in vol
Ie gang_ 
Zo is er in september 1999 een 'denktank' georganiseerd om de basis te 
leggen voor het symposium. Dat was een inspirerende avond. Daar is on
der andere naar voren gekomen dat de essentie van de haptonomie tij
dens het symposium moet doorklinken en dat het programma boeiend, 
afwisselend, uitnodigend, vrolijk, creatief, inspirerend en verbindend 
moet zijn. Er is een commissie in het leven geroepen om het Symposium 
2000 te organiseren: de Symposiumcommissie. Momenteel bestaat die 
commissie uit 5 personen . Het is onze bedoeling om een externe project
begeleid(st)er aan te trekken om met behulp van diens deskundigheid het 
symposium een professionele uitstraling te geven en daarmee boven
staande wensen te realiseren. 

We hopen dat u de datum alvast in uw agenda wilt opnemen. Wij belo
ven dat we u op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen. 

40 

Namens de symposiumcommissie, 
Esther Snijder 
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(advertentie) 

Academie voor Haptonomie en 
Kinesionomie 

Opleiding Haptonomische 
Zwangerschapsbegeleiding: 

Nu 11> jaar 

Voor oud-cursisten van de Basisopleiding in de haptonomie en (oud-) 
cursisten van de opleiding Haptotherapie 

U leert ouders haptonomisch te begeleiden bij de zwangerschap en 
beginnend ouderschap. Na de opleiding bent u in staat de affectieve 
mogelijkheden van de ouders te signaleren en stimuleren. 

Start: januari 2000 (1 x per 2 jaar) 
Docenten: Saskia Taat-Piena en MonÎCa Pollmann 
Kosten: Ie jaar [3600,- (6 blokken), 2e jaar f4200,- (7 blokken) 

Deskundigheidsbevordering "Grenzen" 
Het verleggen van een grens kan lijden tot groei, ontwikkeling en vol
doening. Het regelmatig overschrijden van grenzen kan echter lijden 
tot gevoelens van onvrede, verstoorde relaties of psychische en fysieke 
klachten. 
Door het werken met mensen betreedt je bewust en onbewust vele 
grensgebieden die verwarring en verwondering kunnen veroorzaken. 
Het haptonomisch uitoefenen van je beroep doet een groot appèl op je 
gevoel voor en bewustzijn van grenzen van jezelf en van die van de 
ander. 

Doelgroep: minimaal een afgeronde Basisopleiding in de haptono
mie of studerend vanaf het tweede jaar van de opleiding 
Haptotherapie; hapthotherapeuten en docenten aan de 
academie. 

Data: donderdag 3 februari 2000 en vrijdag 4 februari 2000 
Kosten: f395,-

Academie voor Haptonomie en Kinesionomie 
Jan Ligthartlaan 1,3941 BG Doorn 
tel: 0343-5 15 178; Fax: 0343-518158 

www.avhaptonomie.nl email: info@avhaptonomie.nl 
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(advertentie) 

Vrije Universiteit Amsterdam 

Centmm voor TRT 
Postacademisch onderwijs in de geestelijke gezondheidszorg op het gebied van Inte
gratieve bewegingstherapie, de lichaamsgerichte therapie en de psychomotore thera
pie 

Het Centrum voor IST van de faculteit der bewegingswetenschappen verzorgt 
de volgende opleidingen en cursussen: 

• 2-jarige postacadem ische opleiding lntegratieve Bewegingstherapie 
In de Z-jarige IBT-oplelding komen de belangri jkste principes van de IBT aan de orde. Na 
het volgen van deopleid ing kan de therapeut de principes en methoden uil de IBT integre
ren met de eigen praktijkvoering. De Z-jarlge opleiding Is opgebouwd uit modulen die ook 
los te volgen zijn. Aanvang: najaar 2000. Kosten:f9750,-

• Introductieworkshop lntegratieve bewegingstherapie 
In deze workshop kunnen geïnteresseerden kennismaken met de Integratieve Bewegings
therapie. Data: 7 april, 15 oktober. Kosten:fI50,-

Daarnaast worden nog een aantal afzonderlijke cursussen georgani
seerd die gericht zijn op specifieke doelgroepen en therapievragen: 
• lntegratieve bewegingstherapie bij kinderen 

Data: IS, 16, 29 en 30 juni 2000; Kosten:f875,-
Docent: Drs. Franka van der Vorst, orthopedagoog, gz-psycholoog 

• Integratieve Differentiële Relaxatie therapie 
Data: na jaar 2000, 6 dagen; Kosten: f 1050,-
Docent: Drs.)utta Kön ig, kJinisch psycholoog; Hans West, Integratiefbewegtngsthera
peut. 

• Bewegingsactivering en PMT met ouderen 
Data: 6 avonden in maart-april 2000; Kosten: f 625,
Docent: Drs. }oy Gorrm, klinisch bewegingswetenschapper 

• Creatieve therapie en PMT bij eetstoornissen 
Da ta: april 2000; Kosten: f450,-
Docent: Drs. M. Start, Integratief bewegingstherapeut; M. Talens, creatief therapeut. 

• Traumaverwerking en agressie vanuit de IBT 
Data: 9, 16, 23 en 30 mei 2000; Kosten :f825,-
Docent: Drs. Gaby Staudenmayr, andragoog, gz-psycholoog 

• Pessotherapie 
Data: 18, 19, jan., 2 febr. 2000; Kosten: f 750,
Docent: Dr. Iman Baardman, psychotherapeut 

Alle cursussen zi jn toegankeli jk voor GGZ-therapeuten op HBO en WO-niveau. 
Voor de 2-jarige opleiding IBT is werkervaring verplicht. Cursusprij zen zijn in
clusief koffie, thee, lunch en cursusmateriaal. Voor het aanvragen van de oplei
dingsbrochure met uitgebreide rursusbeschrijvingen, Info rmatie en aanmelding 
kunt u terecht bij : Drs. Yvonne van Loon, Centnun JBT, Faculteit der Bewe
gingswetenschappen, van der Boechorststraat 9, 1081 ST Amsterdam. Tel: 020-
4448460 (ma en di) Fax: 020-4448509, email: Y _ W _van _Loon@fbw.vu.nl. 
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AGENDA 2000 

PLAATS ACTIVITEIT TIJD 
FEBRUARI 

17 Stadskasteel conferentieavond Info volgt 
Oudaen te 
Utrecht 

APRIL 
6 Stiltecen- Algemene leden vergade- 19.30 uur 

trum, Hoog ring 
Catharijne te 
Utrecht 

MEI 
10 Stadskasteel conferentieavond info 

Oudaen te volgt. 
Utrecht 
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Op de laatste bladzij van deze eeuw 

wensen wij u 

goede kerstdagen 

en een 

eeuwwisseling zoals u hem wenst. 

Wie geraakt wordt, wordt bewogen 

Wie in de twintigste eeuw haptonomisch ge
raakt is, kan in de éénentwintigste eeuw wel
licht anderen haptonomisch raken. 

Wij wensen u een éénentwintigste eeuw toe vol 
beweging. 

De redactie van Haptonomisch Contact 
Mart Blokland, Gon ferdinandus, Jan Kok, 
Ingrid Ram, Ellen Vunderink 
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De Nederlandse Vereniging voor Haptonomie stelt zich ten doel de com
municatie te bevorderen tussen hen die in de haptonomie zijn geïnte
resseerd en/of opgeleid, en dat in de breedst mogelijke zin. 

Zi j 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 samen
komst in het kader van lezingen, werk-, studie-, ervarings- en gegevens
uitwisseling; 

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

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

De vereniging kent: 

a. gewone leden, met tenminste een basisopleiding in de haptonomische 
beginselen en fenom enen; 

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

c. belangstellende leden, d.w.Z. mensen of rechtspersonen die zich als 
zodanig aanmelden bij het bestuur. 

De vereniging kent drie commissies: 

a. De Voorbereidingscommissie organiseert lezingen en workshops in het 
kader van uitwisseling en visie ontwikkeling. Contactpersoon: Ingrid 
Moonen, tel: 040-2120186. 

b. De Contactcommissie wil randvoorwaarden scheppen ter bevordering 
van de communicatie, zowel binnen als buiten de vereniging. Contact
persoon: Frieda van de Berg, tel.: 038-4525890 

c. De Redactiecommissie stelt dit tijdschrift samen. 

De vereniging kent een bestuursvorm met vertegenwoordigers uit de com
missies als bestuursleden naast een dagelijks bestuur. Contactpersoon van 
het bestuur is Esther Snijder, tel. 020-6710761. Voor financiële zaken kunt 
u contact opnemen met de penningmeester Els Boon, tel: 020-6831087 

De kosten van het lidmaatschap, (wijzigingen voorbehouden) inclusief de 
toezending van Haptonomisch Contact bedragen f150,- per jaar. De toe
gang 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 lidnIaatschap, opsturen 
naar: Secretariaat van de Nederlandse Vereniging voor Haptonomie 

De Otter 29; 74 14 HZ Deventer; Tel. 0570-643875 
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