H
W Ca
im rc
La hie
um f
an
s

H
W Ca
im rc
La hie
um f
an
s

redactie

hoofdredacteur. Gon Ferdinandus
emdredacteur, Ell en Vunderink
voorz itter, Jan Kok
penningmeester/redacteur. Mart Bl okland
redacteuren, Irene Hoyer en Jos Zandvliet

redactiesdviesraad

ethiek, Hans van Slooten
haptonomisch inhoudelijk, Dorus Gerritse

redactieadres

Prinses Julianalaan 92a
3062 DM Rotterdam
ell en .vunderink@planet.nl

vormgeving

Patricia Brouwer
Anneke van Dijk

druk
distributie

sluitingsdata kopij

Drukkerij Hans Truilen
Thora Copyservice

He I

maart

15 januari

He 2

Juni

15 april

He 3

september

151Uli

HC4

december

15 oktober

lidmaatschap van de NVH is inclusief toezending van het tijdschrift. Voor bibliotheken en andere instellingen
bedragen de kosten van een abonnement zonder lidmaatschap van de Vereniging FI. 70,·, Infor matie ove r de
Vereniging vindt u op de binnenz:ijde van de laatste pagina.

HAPTDNDMlsc rn
De redactie stelt zich ten doel weer te geven wat er leeft bi nnen de haptono mi e en een bij drage te
leveren aan de beweging in en ontwikkeli ng van de wete nsc hap van de haptonom ie. Zij nodigt de
led en va n d e V e r e niging d aaro m van ha rte u it te r eage r e n op ve r sch e ne n stukken , of

ze lf st ukke n te schrijve n die ge plaatst kunnen worden in h et bla d .
H apt onomisch Contact bevat oorspronkelijke artikelen, vers lagen va n bijeenkomsten, boekbespr ek ingen en andere artikelen, die heuij de algemene gr ondslage n van de haptonomie r epresenteren,
dan we l daaraan gerelateerd ku nnen worden, alsmede artike len die de meni ngsvorming over haptono m ie en de toepassing daarvan bevorderen, Haptonomisch Contact bevat teve ns berichten uit en
over de Vereniging. Het verschijnt viel' keer per jaar.
Schrifteli jke reacties. in de vorm van een ingezonden brief of we lke andere vorm ook, en artikelen

kunnen worden toegezonden aa n het redactieadres. graag altijd op papier en elektron isch (op diskette of via emai l). De redactie beoordeelt artikelen zowel op correct taalgebru ik als op inhoudelij ke
re levantie. De re latie m et haptonomi e en openheid in opstell in g zijn hiervoor de belangrijkste maatstaven. De redactie behoudt zic h het recht voor teksten te redigere n.
De vera ntwoorde lijkheid voor de plaatsing van artikelen berust bij de redactie, de verantwoordelijkheid voor de inho ud ervan bij de auteur .

© 2000 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuld igd en/of openbaar gemaakt door middel van druk,
microfilm , fotokopie of welke andere w ij z:e dan ook. zonder voorafgaande. schriftelijke toestemm ing van de
redactie. Bij plaatsing na toestemming van de redactie dient Haptonomisch Cont..1.ct te allen tijde als bron vermeid te worden. ISSN 0929-7723

H
W Ca
im rc
La hie
um f
an
s

,

L lEF - KI NO

N

'n
werd

onvolwassen
gevoel,

wreed

lief-kind

geschonden

uit veiligheid verdreven,

voortaan te

lief bevonden
'n lief-kind

ooit door tederheid

bewogen

verstopte zich

in angst

door zachtheid zwaar bedrogen
'n

lief-kind

v erloor de macht over z'n

"

,~

werd van

gevoel

zijn eigen lijf
'n

stief-kind

Mart Blokland

<-

03

\\

H
W Ca
im rc
La hie
um f
an
s

NAME
Een nieuw gezic ht voor Haptonomisch Contact, gepresenteerd in het nummer
dat uitkomt bij het derde lustrum van de Vereniging. Een nieuw gezicht bij een
nummer met aandacht voor de geschiedenis van de haptonomie en de Vereniging.
Een nieuw gezicht, dat het goede van het oude behouden heeft: het lijnenspel van

Ton Bergman dat zovee l jaren, als symbool voor de haptonomie, de omslag sierde. is gebleven. Aan de binnenzijde van de omslag is het onveranderd, in de lay-

out van de cover en het binnenwerk heeft het tot inspiratie gediend voor de
vormgevers. He is groter geworden, verandert met de seizoenen, heeft ruimte
gekregen voor beeld en voor .. . ruimte.
Dit is een nummer met aandacht voor heden en verleden. W ij beginnen met
een gesprek vo l herinneringen met de eerste voorzitter en één van de oprichters van de NVH, Cock van den Berg. Van Cock gaan wij naar het huidige DB:
Esther Sn ij der, Els Boon en Noud van Poppel, die verte llen waarmee zij nu

bezig zijn bij het besturen van de Vereniging. Ton Bergman is degene geweest
die Gon Ferdinandus wezen lijk heeft laten voe len wat haptonomie is. Zi j heeft
haar persoonl ijke herinnering aan hem op papier gezet. Vervolgens komen wij
bij Dorus Gerritse, één van de eerste docenten in de haptonomie bij het opleidingsinstituut va n Veldman. Aansluitend - en daar zi jn wij t rots op - presenteren de o pleid ingsi nstituten zich . Daarna vo lgt het verslag van twee gesprekken
met leden van de Verenigi ng, omdat wij bij dit lustrum nieuwsgierig waren naar
waarom mensen lid zijn.
Een nieuw gezicht. Wij hopen nu met HC meer te kunnen doen, dan wij tot nu
toe ko nde n. Bijvoorbeeld een telkens terugkerende rub ri ek vul len met jouw
'beeld' van haptonomie: haptonomie verbeeld. Een foto of een tekening, misschien met toelichting, die door jou wordt geassocieerd met haptonomie. Stu ur
jij o ns iets toe?
Als je dit blad openslaat, kom je een gedicht tegen va n Mart Blokland , dat hij op

ons aandringen van zo lder heeft ge haald . Dank, Mart! Wij gaa n elke e diti e een
gedicht afdrukken, en hopen dat dat er ook eens één van jou zal zijn. Zowel tij dens
het interview met Cock. als tijdens het interview met Anto inette en Jaap van der
Ve lde bleek er kritiek te zijn op arti kel en in H e. W ij zijn heel blij dat langs deze weg

te weten te zijn gekome n, maa r hadden het zoveel liever direct gehoord. Wij hopen
dat het nieuwe gezic ht va n HC er aa n bijd raagt dat jij actiever betrokken raakt bij het
tijdschrift, bij de inhoud en bij de redactie. Wij horen jouw reactie graag!
EI/en Vunderink
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complex van haptonomische contacten ~
Mart Blokland en Jos Zandvlie! in gesprek me! Coek van den Berg

Na zo nsondergang lijkt het alsof Berlicum geheel omsloten is door bossen. Fraaie lanen met de donkerte en diepte van een herfstavond - een
vergelijking met de omgeving van de Academie in Doorn dient zich aan.
Mart Blokland loopt intuïtief op het huis van Cock van den Berg af. zon der dat we
ergens in de straat een huisnummer hebben kunn en ontdekken. We wille n hem spreken over het ontstaan van de N ederla ndse Vereniging voor Haptonomie. De voortuin
is wee lde rig e n overwoekerd. Hij verwe lkomt ons. Zijn hand, zo herkenbaar, is plaatsbepaiend. Geen twijfe l mogelijk, we zijn bij Cock.
De eerste voorzitter van de veren iging woo nt zoa ls hij is. Ruim. Zijn woonkamer vo l

bijzonderheden die elk een studi e waard zijn. is tegelijkertijd een ee nheid. Niets vraagt
aa ndacht. alles dient zich als va nzelf aan. Geurige. smakelijke koffi e. De ho utkac he l brandt.
terwijl het deurtj e open staat. Het vuur verwarmt en verl icht.
'Ontmoetingsavonde n en lezingen von den al plaats in het Instituut voor Haptonomische
Communicatie in Overasselt, het instituut van grondlegger Frans Veldman', antwoordt Cock
o p de vr aag naar de ontstaansgeschiedenis van de veren iging. 'Daar spraken Bastiaansen ,
D ijkhuis en anderen. De rechten va n dat institu ut gingen mee naar de Academ ie in Doorn
toen Veldman deze overdroeg aan A nne-J an van Minnen en T ed Troost. Ve ldman droeg daarmee eigenlijk zi jn kind over aan hen, en dat viel hem niet makkelijk.'
Er ontstond een splitsi ng in haptonomisch Nederland. Veldman jr. begon een eigen opleiding
waa r de hand van zijn vade r in te herkennen bl eef. 'Professor Jan Dijkhu is was degene die de
beide stromi ngen bij elkaar w ilde brengen', heri nnert Cock zich, 'hij wilde de commun icatie op en
ho uden en een vereniging beginnen .' Vanuit de Academie nam Cock van den Berg de handschoe n
van Dijkhuis aan. Hij brach t enkele mensen bij elkaar met als doel een veren iging voor haptonomie op te richten. Inmiddels waren er nog enkele o pleidingen in oprichting, het instituut van
Anne-Jan va n Minnen en de groep van Kiek Zeydner.
'Hans van Slooten was ieman d met vee l be stuurlijke ervaring
die hij had o pgedaa n binnen het Genootschap voor

Fysiotherapie. Dat gold ook voor Hans Koerts. Kees Popping
was een vent m et rare ideeën . die had altijd wat bijzonders,

die wilde ik er wel bij hebb en.'
Om ook een andere insteek binn en het bestuur binn en te

hal e n, vroeg Cock psychotherapeute W ill y Dijkhuis, de
vrouw van Jan Dijkhui s. om mee te denken ove r het
oprichten van een ve r eniging. Deze club mensen heeft
avonden zitten brainstormen over de vereniging die nu
zijn derd e lustrum viert.
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'We w ild en de versch ill ende stromingen bij elkaar houden. Het was

uitdrukkelijk niet de bedoeling een
beroepsvereniging op te richten. We
w ilden niet dat belangen een rol zouden

spelen en hebben de statuten zo opgesteld dat er vanuit de vereniging geen
belangen behartigd zouden kunnen worden.'

'Nadat een en ander rond was wilde Hans
van Sloaten geen zitting nemen in het eerste
bestuur.' Jan Koolhaas trad daarom toe tot

het eerste bestuur van de Nederlandse
Vereniging voor Haptonomie. dat onder voor-

zitterschap van Cock de oprichtingsvergadering uitschreef. Het werd een memorabe le

vergadering. De ontmoetingsp laats voor in
haptonomie geïnteresseerden kwam maar moeizaam tot stand. Frans Veld man sr. wees het af.

'Hij had ooit gesteld dat een vereniging de ondergang van de haptonomie zou betekenen. H et
initiatief ging dwars tegen zijn principes in.' Veld man is van mening dat vrijheid en authenticiteit
niet gebaat zijn bij en ige organ isatiestructuur.
'Als ik nu naar de Vereniging van Haptotherapeuten kijk, zie ik wat hij toen bedoelde. Die vereniging is ingelijfd in belangenverstrengelingen en protocolten.' Het oorspronkelijke verenigingsdoei de stromingen bijeen te houden, was van begin af aan gedoemd te mislukken. Ook
van Minnen nam tijdens de oprichtingsvergadering onverwacht stelling tegen de verenigi ng,
tot grote te leurstel ling van Cock van den Berg. 'Hij hanteerde soortgelijke argumenten als

Veld man, van wie ik op die vergaderi ng een lange brief heb voorgelezen.'
We zijn op bezoek bij een van de voormannen van de haptonomie. Een man die
bevriend was met die andere mannen die de haptonomie groot hebben gemaakt. De

Veld mannen, van Minnen, Troost, Zeydner. ze verschijnen deze avond allemaal ten
tonele in wat voor een buitenstaander soms bijna een klucht lijkt. We vragen van den
Berg hoe het mogelij k is dat binnen een discipline waar het draait om contact nemen
en ontmoeten men elkaar zo naar het leven kan staan.

'Het was een pionierstijd, we hebben zeer veel met elkaar meegemaakt, we gingen
ervoor. Het gebeurde in het proces. Er ontstonden hechte vr iendschappen, maar
ook meningsverschillen. Dat is eigen aan ontdekkingen en nieuwe ontwikke lingen.
Het draaide om persoonlij kheden en er ware n belangen. ook financië le. En uiteinde-

lijk ging het ook om macht .. .' Hij wil er ni et veel over kwijt, het zit nog aan hem
gebakken. Hoe ka n het anders, zou je denken . Hij verhaalt van een grootse ti jd .
'Vergis je niet, we hebben ook heel wat met elkaar gelachen .. .' Zi jn opverende houding en vurige blik onder die beroemde wenkbrauwen spreken boekdelen.
De vereniging kwam er, want er bleek draagvlak voor te bestaan. Cock van den Berg
bleef zes of zeven jaar voorzitter. Een tijd met veel enthousiasme, betrokkenheid en

inzet van vrijw illigers. Van groot belang was dat de ontmoetingsplaats die de ver en igi ng
hoe dan ook werd, los kwam van de Academ ie in Doorn. D at gaf meer ongebonden heid
en objectiviteit. en werd voora l gerealiseerd toen het be stuur va n het eerste uur terugtra d.

--+
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'Ik was behalve NVH-voorzitter ook stafdocent en stichtingsbestuursl id van de Academie',
gaat Cock voort, 'en die petten waren moeilijk uit elkaar te houden. Dat voelde niet

goed.'
Is het oorspro nke lij ke doel nu bereikt? Cock vindt va n we l. 'Er is een vere niging, er is
uitwisseling, er zijn lezingen en andere activiteiten, en er is een blad.'
'De vereniging heeft ook bijgedragen aan de ontwikkel ing van het vak. De meningsver-

schillen die er zijn , worden neergezet. AI vind ik wel dat er de laatste t ijd tevee l leentjebuur ges peeld wo rd t bij and e re richt ingen, zoals re birthing, bio-energetica en 'body
and soul', Zonder dat duidelijk is wat de re latie daarvan is met haptonomie. De ver-

banden worden niet gelegd. en de tegenste llingen niet ontb loot. Dat zaait verwarring.'
Zijn kritiek is niet mals. 'Het zijn ui tstapjes naar andere vakgebieden om meer trucjes
in huis te krijgen.' Of de vereniging ook een maatschappelijke taak heeft?

'Dat staat wel in de doelstellingen, maar daar is nooit echt aan gewerkt. Nu is dat ook

razend moeil ij k. Het is lastig via de media duidelijk te maken wat je met aanraken kunt
bereiken. Er zi jn wel pogingen gedaan, ik ben ook wel eens op tv geweest, maar de

betekenis ervan blijft beperkt.'
Wederom komen we via een omweg terug bij de richtingenstrijd. 'Het steekt ook op
personen', zegt Cock. Hij vi ndt dat de vereniging hier weet van moet hebben en het
moet respecteren, vanu it de taak de gesch iedenis te kennen en vast te houden. 'Het zal
de generatie na mij zijn die de verbinding zal weten te leggen.'

Een enkele bruggenbouwer heeft hij al gesignaleerd.
'Ik verwacht van de vereniging dat zij het draagvlak binnen de haptonomie zal weten te
behouden door de verstandhouding tussen de stromingen en opleidingen te bevorderen en
door zonder rancunes de discussie en gedachtenvorm ing over het vak te stimuleren.'

De bli k in een geschiedenis van intens contact en gekwetste verwijdering komt tot een eind .
Weer die hand . Als we wegrijden staat Cock in het donker voor zijn huis. Zijn hand zwaait.

(ADVERTENTIE)

Oe voorbereidingscommissie van

de NVH zoekt twee nieuwe leden
Alle leden werken Inhoudelijk samen aan het Jaar.
thema In de voorbereiding voor da lezingen en de
workshop. Speclele teken waar we Iemand voor
zoe·
ken: penningmeesterschap en notulist.
Voor meer informatie

Ingrld Moonen,
tel 040-21 300a 1
+010
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INTERVIEW
Onderweg
het

dagelijks

~

een

bestuur

interview

met

halverwege

de

bes t u u r spe rio d e ~ Jan Kok

Sinds ruim twee jaar vormen Els Boon (penningmeester), Esther Snijder (secretaris)
en Noud van Po ppel (voorzitter) het dagelijks bestuur (DB) van onze vereniging.
Een mooie reden om hen te interviewen, met als kapstok de vijf kwaliteiten die zij
voor zichzelf bij hun aantreden geformuleerd hebben.
Maar eerst ve rte lt Noud nog over he t ontstaan van dit DB na een brandbrief va n het vorige
bestuur met als strekking: 'We heffen d e club op als zich geen leden melden om er verder de
schoud ers onde r te zette n'. No ud voe lde zic h aanges proken maar 'wilde de kar niet al lee n
trekken' en zocht daarom een maatje. Hij nodigde Els uit met haar aardse nuchterheid. Hij
vertelt: 'Wij kenden e lkaar al va nuit de voorbere idingsco mmissie en daar bleek hoe uits te-

•

kend we konden samenwerken en hoe wij elkaar aa nvull e n' , Esther reageerde zelf op de
brandbrief en wilde deze uitdaging aangaa n. Z ij zag hie ri n haar ka ns om haar kwaliteiten
naar buiten te brengen.

Het DB blikt terug: in het begin moest alles mogelijk zijn en hadden zij wilde ideeën en
fantas ieën over wat allemaal moest kunnen, maar gaandeweg is de ombu igi ng ge kom e n
naar 'wat is haal baad' Maar ook nu nog, na de inmiddels dertig vergaderingen die ze
er met elkaar op hebben zitten. blijft he t zoeken naar mogelij kheden en blijft het roe·
rig. Doordat ze al le drie in Amsterdam wonen , reizen ze vrijwel altijd samen, wat het
voorbereide n en nakauwen va n vergade rin gen moge lijk maakt. We zitten op een
memorabele plek: in de huiskamer van Noud waa r de ·geboorte' van dit DB heeft
plaatsgevonden. Hoe is het nu met de door hen destijds geformuleerde kwaliteiten?

o

Waardering
'Deze kwa li teit vor mt het sta rtpunt voor het DB', vertelt Noud. 'We waa rd eren
e lkaar om onze unieke individuele inbreng als eerste richtpunt: Volgens Els staat
waardering hoog in het DB-vaandel. Esther is bewust op zoek naar deze kwaliteit in
zichzelf en in de and er. Zi j wil geen wo lk zijn, waarachter terugtrekken e n o nbegrip
verborge n raken.
De kwaliteit waardering sto nd tevens voorop in de gesprekken met de vaste co mmissies van de NVH . zijnde: de contactcommissie, de redacti ecom missie en de voorberei-

dingscom miss ie. (Met de t ijdelijke commissie ethi ek von d geen ges prek plaats.) Het
ware n feestelijke e n informele nadere ke nnismakingsgesprekken met als vrage n:

--+
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Wie zijn jullie? Wat doen jullie? Hoe ligt jullie relatie binnen de NVH? Wat willen jull ie?
Wat loopt er goed en wat kan er beter? Hoe kunnen we jullie ondersteu nen '
Het DB verbond zichzelf met de commissies, tot dan toe min of meer eilandjes. en de

commissies met elkaar.
f) Efficiëntie
Efficiëntie staat voor: geen verli es van energie, geen wollig taa lgebruik, dus 'to the
point' e n direct aanspreken. Verder hoort hi erbij: niets laten li ggen, al les in orde

brengen. En tens lotte: de verantwoordelijkheid van de commissies bij de commissies
laten.

o

Heldere communicatie

Bij deze kwa liteit komt de secretaris in beeld met het op schrift vastleggen van wat
is afgesproken en wat van belang is in besprekingen en vergaderingen. Hierbij houdt
Esther reken ing met gevoeligheden en achterliggende motieven, zodat de deelnemers
zich herkenbaar terugvinden: "dat is inderdaad gezegd en ook afgesproken als vertrekpunt voor verdere actie', Het DB vaart hier blind op. want ze kunnen ervan op
aan. Ook he ldere verhalen teke nt zij op, wederom 'to the point'. Het gaat hierbij ook

om het zichtbaar maken van het verenigingsproces: 'Voeren we met elkaar de beleidslijnen uit? Wat komt ervan terecht? Wat blijft er liggen?' Het vastleggen van besluiten
en de bij behorende motivatie va llen ook onder deze kwaliteit. Soms lukt dit alles niet:
met de contactcommissie en de inmiddels opgeheven symposiumcommissie bleken
achteraf de wederzijdse doe lstellingen en het elkaar aanspreken over en weer onvoldoende uitgesproken.

Na de gesprekke n met de commissies is het DB inmiddels begonnen met contact tot stand
te bre ngen met de haptonomieopleid ingen in Nederland. vanuit de NVH -doelstelling 'de

communicatie te bevorderen tussen hen die in haptonomie zijn geïnteresseerd en/of opgeleid,
en dat in de breedst mogelijke zin'.

o

Fris, helder en opgeruimd
Rotzooi leidt im mers af en kost energie. Wat het DB probeert te voorkomen is: broeierigheid,
stokerij en ronddraaien (uitstekende ingrediënten voor het op gang brengen en instand houden
van rottingsprocessen). Er vallen zinnen als: 'je onverbloemd en ongenuanceerd kenbaar maken
met soms het vervelend e gevoel dat hiermee samen kan gaan'. Hiervoor is wel moed nod ig.
Wat het DB betreft hoort bij 'fris' ook het kiezen van goede locaties en goede catering voor bijeenkomsten.
"

Brede visie, durven doorbreken

Net als bij de vorige kwali teit komt moed ter sprake. Het DB heeft te maken met het overschrijden van gre nzen, met het 'je petje over de sch utting durven gooie n om het persoonlijk
weer op te halen', met het du rven experimenteren vanuit 'the sky is the limit'. In het DB
roept dit verschillende bewegingen op: enerzijds er vandoor gaan in fa ntasieën en wi lde ideën en anderzijds tegenhouden met 'Kan dit allemaal we l?' en ' Is wat we nu doen niet goed
ge noeg?'. De drie bestuursleden stijgen uit boven het strikt individuele om samen het verenigingspad te effenen. Nadenkend over het belang van de continuïteit van het bestuur en
de commissies, is het du idel ij k dat er een systeem moet komen voor het aftreden van de
zitte nde en het werven van nieuwe bestu urs- en commissieleden.

--+
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Als bestuursleden hebben Els met het leren waarderen van anderen, Esther met zichzelf
tonen en Noud met samenwerken in groepen. ook een persoonlijk belang in de NVHwerk. Deze persoonlijke impuls drijft ons allen: het DB, de commissieleden en de lezers

van Haptonomisch Contact.

Alledrie hebben Noud, Els en Esther ook een 'persoonlijk belang'in het NVH werk, Els met
het leren waarderen van anderen, Esther met zichzelf tonen en Noud met samenwerken in
groepen. Zo'n persoonlijke impuls drijft ons allen: het DB. de commissieleden en de lezers van

Haptonomisch Contact.

Herinnering

aan

Ton

Bergman

Gon Ferdinandus
In deze eerste

He

in een nieuw jasje, willen

wij nog even terugdenken aan Ton Bergman.
De cover van de oude versie is door hem

ontworpen en zijn 'golven' zijn ook nu nog

in het blad terug te vinden. Ton is jarenlang hoofdredacteur geweest van het He,
Voor mij heeft hij een speciale betekenis, omdat mijn eerste kennismaking met de
haptonomie plaatsvond in zijn praktijk in de wijk Presikhaaf in Arnhem. Ik studeerde
toen (ca. twintig jaar geleden) aan wat destijds heette de Landbouwhogeschool te
Wageningen en was dermate in mijn hoofd gaan zitten, dat ik het gevoel voor mijn lijf
kwijt was. Vooral mijn benen kon ik niet of nauwelijks meer voelen . Ik herinner me
dan ook nog levendig dat hij mij m'n benen weer liet voelen in het tweede deel van
het drieluik. Terug in de bus naar Wageningen verwonderde ik mij over het herwonnen gevoel en . .. genoot ervan! Sowieso herinner ik mij vooral dat ik altijd met een

blij gevoel zijn praktijk verliet.
Jaren later vo lgde ik al enige tijd de opleiding aan de Academie in Doorn. toen ik

besloot om lid te worden van de NVH. Zoals jullie allen weten behoort hierbij een
abonnement op He. En wat gebeurde er: in de eerste He die door mijn brievenbus
viel, werd gewag gemaakt van het overlijden van Ton Bergman. Op de één of andere
manier trof mij dit als erg bijzonder. Alsof het zo zou moeten zijn. Net op tijd lid
geworden om dit bericht te kunnen lezen. Toen vervolgens om redacteuren werd
gevraagd heb ik, na een tijd van twijfel, besloten mij aan te melden. Een ode aan Ton?
Ik zal hem in ieder geval nooit vergeten . Hij was een warm mens. En mijn kennismaking
met de haptonomie bij hem in Arnhem, was voor mij het begin van een nieuw pad dat
steeds slechter verenigbaar was met de zeer exacte studie in Wageningen.
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Over de geschieden s
van de hap ton 0 mie ~ een
intervie\N met Ccrus Gerritse

~

Gon Ferdinandus en

Ellen Vunderink

Dorus Gerritse heeft jarenlang voor Haptonomisch Contact de rubriek Haptonomisch
Woordenboek verzorgd; in totaal zijn er 27 afleveringen gepubliceerd. de laatste in het
eerste nummer van dit jaar. Ondertussen was hij ook bezig met het schrijven van een
boek over haptonomie . D it boek is recent uitgekomen bij drukkerij Elsevier onder de
naam: Over kle ine dingen; een inleid ing in de haptonom ie.

Dorus is al heel lang. vrijwe l vanaf het eerste begin. betrokken bi j de haptonomie. o.a. doordat hij les gaf op de eerste door Ve ldman gegeven cursussen in haptonomie. Hij kan dan ook
veel over de grondvesten en de ontwikkeling vertellen. In zijn boek is het hele eerste hoofdstuk
hieraan gewijd. In dit lustrumnummer willen wij ook graag terugblikken op: waar komen we vandaan. Vandaar dat wij juist nu met hem wilden praten over de geschiedenis va n de haptonomie.
Oe zon straalt als wij naar Oorus toerijden. Als zij ons verwelkomen, stralen Oor us en zijn
vrouw Anneke ook. Na een wandeling door hun mooie tuin, gaan wij gauw aan tafel zitten. Wij
zijn benieuwd naar wat Oorus gaat zeggen. en Oorus wi l graag vertellen.
Hi j begint met ons deelgenoot te maken van zijn zorg over de ontwikkeling va n de haptonomie, en de haptotherapeuten . En tekent daarb ij onmiddelli jk aan, dat hij geen concrete
redenen heeft om zich zorgen te maken , maar dat zijn zorg voortkomt uit geluiden d ie hij
links en rechts opvangt. Hij heeft bijvoorbeeld de indruk dat haptotherapeuten zich niet
altijd ontwikkelen door hun eigen au thenticiteit te laten groeien, maar soms ook door
dingen uit andere methoden cq therapiën te halen. Als voorbeeld geeft hij. dat tot zijn
ergernis, in HC een artikel heeft gestaan over de we ldaad van Neurolingüistisch
Programmeren, terwijl NLP naar zijn mening contrair is aan haptonomie. Het ' pro_
grammeren' staat tenslotte lijnrecht tegenover het ruimte geven aan auth entici teit. dat
juist is wat hapto nomie zo bijzo nder maakt. Vorig jaar heeft HC ee n artike l van Dorus

-.
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geplaatst waarin hij deze zorgen uitgebreid aan de orde stelt. Tot onze verbazing zijn er op
dit artikel slechts twee reacties gekomen. Het blijken er twee meer te zijn dan hij ooit heeft

gekregen op alle stukken die hij heeft geschreven!
Dorus is bovendien van mening dat Ve ldmans' niveau na zijn vertrek nooit meer is geëvenaard.

Hij zou willen dat Veldman alle docenten op de opleidingen haptonomie en haptotherapie
(weer) eens zou laten voelen wat er allemaal kan in de aanraking. Eigenlijk. zegt hij. is het onver-

antwoord van Veldman dat hij de haptonomie in Nederland zo in de steek heeft gelaten.
En hoe is het dan begonnen? Wij vatten samen uit het boek van Dorus:

Een begin ligt bij prof. Wil lem Duynstee. Duynstee was een pater redemptorist die in Nijmegen
rechtsfilosofie doceerde en daarnaast zeer actief was met het begeleiden van mensen met psychische problemen. Door de laatstgenoemde activiteit raakte hij ervan doordrongen dat er in
onze cultuur iets goed mis was: het gevoelsleven kreeg weinig kans zich te ontplooien en dat
was oorzaak van veel ellende. Hij vond bij de middeleeuwse filosoof Thomas van Aquino

(1225- 1274) de inzichten die hij zocht. Hij raakte ervan overtuigd dat alle menselijke aandriften recht van bestaan hebben en dat het voor een gezonde ontwikkeling van het
gevoelsleven noodzakelijk is dat alle aandriften en gevoelens van meet af aan de ruimte
krijgen. Bovendien leerde hij van Thomas van Aquino dat de ontwikkeling van het
gevoelsleven zich voltrekt door integratie met de redelijkheid, welke ons evenzeer is

ingebakken als de hartstochten. (Voor een uitleg van het hier gebruikte begrip 'redelijkheid' verwijzen wij naar hoofdstuk 3 van Dorus' boek.)
Het optimum van de gevoelsontwikkeling formuleerde Duynstee als: 'een gevoelsleven

dat door de redelijkheid wordt doorstraald en een redelijkheid die door gevoel wordt
doortrokken'. Deze visie is een fundamentele rol gaan spelen in de haptonomie (vgl.

Ve ldmans 'van gevoel doorstraalde rede').
De gedachten van Duynstee oogstten grote bijval en felle afwijzing. Rond hem vormde
zich. informeel, een kring van medestanders. De bekendste daarvan werden de Nijmeegse

psychiater Dr. Anna Terruwe en de Nijmeegse hoogleraar in de psychologie prof. P.j.A.
Calon. T erruwe was gespecialiseerd in de behandeling van de beklemming van het gevoels-

leven. Zij publiceerde een aantal boekjes die destijds een grote lezerskring hadden. Twee
thema's kwamen hierin voortdurend aan de orde: Affectiviteit en effectiviteit en haar

Bevestigingsleer (die voortbouwt op gedachten van prof. Calon). Beide thema's zijn belangrijke
thema's van de haptonomie.
Een andere hoogleraar die van belang is geweest voor de ontwikkeling van de haptonomie is prof.

F.J.J. Buytendijk. Deze hoogleraar in de theoretische psychologie te Utrecht en te Nijmegen had

--->
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contact met veel vooraanstaande geleerden in het buitenland . onder andere met de
Franse filosoof Maurice Merleau-Ponty. De gedachten van deze filosoof over het levende
menselijke lichaam introduceerde Buytendijk in Nederland. De tweedeling van het

lichaam van de Franse filosoof René Descartes in enerzijds een lichaam en anderzijds
een geest of ziel. werd hierin afgewezen. In de ervaring van jezelf kom je geen lichaam
tegen en daarnaast een ziel; je ervaart een eenheid. Buytendijk doceerde over de menselijke lichamelijkheid, over de tastzin, over de motoriek en over de menselijke ont-

moeting.
De visie van de haptonomie op het lichaam is in belangrijke mate geïnspireerd door de
geda Qhten van Merleau-Ponty en we vinden in de hap t onomie gedachten van
Buytendijk aangaande het tasten en het intermenselijke contact.
Hiermee is zeer globaal de ontwikkeling beschreven waarop Frans Yeldman is verder
gegaan en die uiteindelijk leidde tot de haptonomie. In de ontwikkeling van de haptono-

mie zijn vie n1fasen te onderscheiden.

Eerste fase:, ont<\e kking.en
Tijdens zijn werkzaamheden als fysiotherapeut ontdekte Yeldman dat er tenminste twee so-

,

rten aanrakingen waren die elk een specifiek effect hadd,en op de cliënt: je kon de cliënt aanra-

ken als ding en je kon dè cliënt aanraken als mens. Het aanraken als ding wa.s spierton.us verhogend en het aanrake,\ als mens_werkte spiertonus verlagend. Die cliënt bleek na de mens-gerichte behandeling veel meer ontspanning te Vertonen in zijn hele verschijning en gedrag. en er was
meer openheid in het gemoed naar de therapeut toe; de behandeling was ook minder pijnlijk
voor de cliënt. Bij zichzelf als therapeut ontdekte hij soortgelijke effecten. De mens-gerichte

benadering was ve'el minder vermoeiend. was veel aangenamer om te doen en bewerkte een
grotere openheid naar de cliënt.

Tweede fase: de psycho-tactlele-therapie
In zijn ontdekkingen z-ag Yeldman elem.-enten die bruikbaar zouden kunnen zijn voor een
therapie die via aanrakingen licha~{elijke en psychische ontspanning zou brengen. Bij de
ontwikkeling van die therapie m,aakte hij ook gebruik van inzichten en praktijken van de
Athemheilkunst van Johannes Lud f ig Schmitt (via diens leerling Dr. V. Glaser) . Hij

noemde zijn therapie een fysio-psychotechnische methode die door aanrakingen lichamelijke en psychische ontspan~ing brengt en de mensen hun gevoelsleven leert kennen.
Later werd dit veranderd in psycho--ract iele therapie. een naam die hem werd aangereikt door Dr. Terruwe.
Derde fase: een andere naa."

Halverwege de jaren zestig veranderde Yeldman de naam voor zijn praktijk. De naam
psycho-tactiele therapie suggereerde een bepaalde tweeheid. namelijk die van lichaam
en psyche, die er noch voor de therapeut noch voor de cliënt was. De therapeut raakte een mens aan en de cliënt voelde zich als mens in zijn totaliteit aangeraakt en niet
eerst als een lichaam dat de aanraking vervolgens doorvoert naar zijn psyche of innerlijk.
Hij veranderde de naam in haptonomie, samengesteld uit het Griekse hapsis (hetgeen
zowel verbinding betekent als hemelgewelf en aanraking) en nomos (beschrijving van een

aangetroffen wetmatigheid). Toen Yeldman deze naam introduceerde. stond het therapeutisch handelen nog in het centrum van zijn denken.
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In deze tijd realiseerde Veld man zich ook dat binnen zijn therapie

niet alleen het aanraken met de hand een rol speelde, maar dat het
ging om een ontmoeting met de mens-cliënt. Deze ontmoeting wordt
wel op een bepaalde wij ze geaccentueerd door het aanraken met de hand,

maar de hele persoon van de therapeut speelt hierbij een rol. Dit start al
zodra de cliënt de behandelingskamer van de therapeut binnenkomt. Als de therapeut als een gesloten mens overkomt is daarmee voor de cliënt niet de optimale verhoudi ng
geschapen om open te staan voor ontmoeting en het ondergaan van de aanraking.

Vierde fase: visie op de hele nlens
Ongeveer twintig jaar later publiceert Ve ldman zijn standaardwerk Haptonomie Wetensc hap
van de affectiviteit. Het woord haptonomie slaat dan ni et meer op therapeutisch handelen,
maar op een bepaalde visie op de hele mens, namelijk op de visie waar in de mens gezien
wordt als een affectief wezen.
De haptonomie biedt een visie op de mensel ijke persoon bij wie het gevoelsleven is geïntegreerd. Die integratie biedt de mens zij n authenticiteit, werke lijk intermenselij k contact,
werke lijk geluk, wijsheid en moraal als harmonische eenheid. De haptonomie is geen
compi latie, geen louter samenvoegen van andermans opvattingen . Veldman heeft het
gepresteerd om de opvattingen van Duynstee. Terruwe. Calon, Me rl ea u-Ponty,

Buytendijk, Schm itt, Kwee Swan-liat, Binswanger en anderen tot een een heid te brengen en bovendien handen en voeten te geven. Zijn eigen studie en ervaring vanuit therapie en experimenten lagen aan deze integratie ten grondslag.

Tot zover de geschiedenis
Alles wat er gebeurt in 'haptonomisch Nederland' heeft nog steeds Dorus'aandacht. Zo
volgt hij ook de ontwikkelingen omtrent de erkenning van de haptonomie. Hij wi l graag
kwijt wat hem dwars zit met betrekking tot de regels die sommige opleidingen hanteren
om in aanmerking te komen voor HBO-erkenning. De toelat ingse isen kloppen zijns
inziens niet: het vo ldoen aan de op leidingseisen is geen garantie dat iemand een betere
haptotherapeut zal worden dan iemand die niet aan die eisen vo ldoet. Je kunt soms vee l
beter een boerenjongen hebben met gevoel in zij n handen. dan iemand met een HBO-oplei-

ding gezondheidszorg. Het vo ldoen aan HBO-eisen houdt ook in dat je na het eerste jaar ku nt
garanderen dat iemand gesch ikt is voor het vak en binnen vier jaar klaar is. Dit is beide, gezien
het belang van de ontwikkeling van de authenticiteit van de therapeut, niet te doen. Eigenlijk

vindt hij dat de bescherming die de haptonomie nu kr ijgt als gevolg van beginnende erken ning, de
haptonomie o nd ermijnt. Hierbij geeft hij als voorbeeld dat bij de opstelling van de regelgeving
'Ethiek' inbreng is gehaald uit heterogene bronnen (o.a. het han dvest va n de Vere nigde Naties) en
niet van uit de haptonomie.
Op de terugweg concluderen wij dat wi j D orus' zorg voor een deel begrijpen en invoelen, maar

dat wij ook vertrouwe n hebben dat er veel goede ontwikkelingen zi jn binnen de o ple idingen .
Hoe Frans Veldman werkte, weten wij geen van beiden. W ie reageert?
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INSTITUUT VOOR
TOEG EPASTE HAPTONOMI E

Een belangrijk deel van de ontwikkeling van de haptonomie in Nederland
vindt plaats binnen de verschillende haptonomische opleidingen. Zij bepalen
voor een belangrijk deel het gezicht van de haptonomie en werken door het

opleiden van studenten aan de toekomst ervan.
Bij het samenstellen van het lustrumnummer dacht de redactie er goed aan te doen

deze vormgevers van de haptonomie de gelegenheid te geven zich te presenteren. De
redactie heeft om deze reden alle opleidingen uitgenodigd in een artikel hun (opleidings-)visie te belichten en aan te geven welke ontwikkeling er is doorgemaakt (ook

organisatorisch bijvoorbeeld) en welke toekomstplannen er bestaan. Kortom. een bijdrage over datgene dat het instituut herkenbaar maakt. Dit initiatief ligt in het verlengde van het streven van het Dagelijks Bestuur van de NVH om met alle opleidingsinstituten goede contacten te onderhouden. Het is een uitvloeisel van het beleid van de vereniging om Haptonomisch Contact het informatie- en discussieplatform voor organisaties en
personen te laten zijn voor alles dat met haptonomie verband houdt. We zijn dan ook verheugd dat we in dit nummer de volgende reacties kunnen plaatsen.
->
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S nergos, O leidingen in ha ton om ie, trainingen en

rocesbegeleiding

.... ong en ervaren
Synergos is met haar 7 jaar een betrekkelijk jonge opleiding en groeit in
hoog tempo. Dit jaar vo lgen ruim 140 studenten opl eidingen in de hapto-

...

_~--,...~~

nomie. De opr ichters zij n oorspronkelijk actief geweest bij de opleidingen

in Doo rn en daarvoor van Frans Ve ld man. Breed gedragen uitgangs punten
van de hapto nom ie zoals de re lati e tussen gevoelens. houdin g en beweging staan ce ntraal.
Daarnaast zi jn er een aanta l kenmerkende uitgangspunten.

Breed
Eé n daarva n is dat het toe pass ingsge bied van de hapto nomie breed is. Uitgaand va n het feit dat
haptonomie de ku nde van het voelen is en van het gegeven dat gevoelens de belangrijkste
on de rstro om zijn binnen comm unicatie, k un je aannem en dat voele n altijd en overal
ge beurt. Veel vragen op het gebi ed van commun ica tie en voe len en gevoelens kunnen

binnen de haptonom ie derhalve onderzocht en beantwoord worden. Ook op he t terrei n
van de gezo ndh eidszorg. maar zeer zeker ook daarb uite n. Zoals in de sport, onderwij sbegele iding, tra ining e n organisatieadvisering.
Binnen Synergos uit deze visie zich bijvoorbeeld in ee n breed aanbod van diensten. N ie t
alleen is Synergos zeer actief binne n de opleidingen voor haptonomie, maar oo k bin nen
de opleiding tot com muni catietrainer. Ook zijn er intensieve samenwerkingsverbanden
met ve le bedrijven. Synergos begeleidt bij die organ isati es bi jvoorbeeld allerlei kleine
e n grote ve ran deringsprocessen en reïntegratietrajecten.
Een andere uiting van deze overtuiging is dat er ee n brede inst room van studenten is.
Synergos gaat ervan uit dat haptonomie een onderdeel is van het dage lijks leven van
iedereen. Derhalve hecht Syne rgos aan ee n instroom waa ri n mensen ve rtege nwoo rdigd
zijn uit versch illende beroepsgroepen; van buscha uffeu r tot fys iot herapeut en orga nisatiedeskundige. Toetsing voor ee n instroom in de therapieopleiding vindt plaats op gro nd van
de staat van persoonlijke ontwikkeling (en ni et all een de cogn it ieve).
Voelen, denken, handelen

Een ander uitgangspunt is dat gevoel alti jd in relatie staat tot ons denken e n hande le n. In o nze
ontwikkeling zijn gevoelens de essentiële o nd erstroom die zich in een krachtenve ld met denken
en handelen bevinden. Gevoele ns benadert Synergos derha lve in deze context. Het gaat uiteindelijk om de balans, want voe len, denken en hande len beïnvloeden elkaar voortd ure nd.
Waarnemen

Het ontwikke len van de vaardigheid van het nauwgezet waarneme n en benoemen van bewegingen van bijvoorbeeld stemmen, ademhaling, bewegingsmotoriek en metacommunicatie heeft als
groot voordeel dat we een ogensc hijnlijke wirwar van eige n en anderma ns gedac htes, gevoelens en handelingen kunnen ontrafelen. He t kunnen benoemen en onde rzoeken van communicatieve feiten naast het voor 'waar' aan nemen van persoonlijke indrukken levert inzicht op in
hoe we commun iceren. Als interne referentie zijn gevoelens o nmisbaar; door de processen
van individuele selecti e en interpretatie zijn ze echter niet onaa ntastbaa r. Zicht kri jgen op
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Kwaliteiten van emoties

Iedere motoriek lijkt haa r eige n (communicatieve) kwa liteiten en beperkingen te hebben.
Die motoriek is gekoppeld aa n emoties en al lerlei vormen van gedrag die daaruit voortkomen. Synergos gaat ervan uit dat elke persoon bepaalde karakteristieke kenmerken
heeft die aangestuurd worden door een bepaalde constellatie van emoties. Hierbij gaat
het niet alleen over de express ieve ontladingskant van emoties maar evenzeer over de
kwaliteiten van bepaalde emoties. Deze conste llatie wordt waarneembaar binnen de
manier waarop iemand zich beweegt (zowel motorisch als re lationeel), de wijze waarop iemand leert. keuzes maakt en waarneemt.
Groepsdynamiek

Bij interventies is het belangrijk een onderscheid te kennen en herkennen van jouw aandeel en dat van de ander. Dat is één van de redenen dat er binnen de opleidingen veel
aandacht uitgaat naar de dynam iek van de groep. Het 'mijn' en 'dijn' wordt zo steeds
opnieuw duide lij ker: je patronen en je kleuring. Maar ook geeft het klaarheid over de individuele manier waarop je in zo'n groep leert en de wijze waarop je je verhoudt tot anderen in de groep. Dit zijn factore n die allemaal een grote invloed hebben op hoe je je voelt.
Het gaat erom daar 'verstand' va n te krijgen.
Theorieontwikkeling

AI is de belangrijkste ingang het erva rer.d leren, het kunnen plaatsen van de ervaringe n in een
kader is ee n belangrijke stap in een leer proces. Synergos heeft een uitgebreid theoretisch kader
o ntwikke ld - in nauwe samenwe rking met prof. dr. J. Dijkhui s - waardoor de ve rbanden en het
effect van de factoren die invloed hebben op je gevoel inzichtelijker en begrijpelijker worden.
Het helpt als onderlegger bij interventies.
Ce opleidingen

De basisopleiding haptonomie duurt een jaar en kent twaalf cursusdagen met elk een
versch illend thema. Ze biedt cursisten de mogelijkheid om kennis te maken met de beginselen van de haptonomie en haar praktische toepassing in werk, privé-leven en hobby. De
doelstelling is het opdoen van ervaringen en ontdekkingen met betrekking tot haptonomische grondgegeve ns ten behoeve van de eigen ontwikkeling en ontplooiing van de cursist. Ook is er een mogelijkheid om ge lij k in te stromen in een opleiding haptonomie
en sport en zwangerschapsbegeleiding.

Verdiepingscursussen zijn te volgen na een
vier dagen. Er zijn vier cursussen di e verplicht
rapie- of trainersopleiding. Dit zijn curs ussen
belasten en tenslotte bewegen en emoties.
groepsdynamiek, stem en training the trainer.

basis- of alfaopleiding. Deze duren alle
zijn om in te kunnen stromen in de themet de thema's: aanraken, waarnemen,
Andere cursussen hebben als thema:

De therapieopleiding kent een cursorisch gedeelte en een praktijkgedeelte en kan in
drie-en-eenhalf jaar afgerond worden. De opleiding heeft een aantal do elen.
Allereerst is doel dat de cursist aan het einde van de opleiding bekwaam in het uitvoeren
van interventies in begeleidings- en ontwikkelingsprocessen van individuen en groepen, op
basis van haptonomische grondgegevens. De cursist heeft voldoende inzicht verworven in
relationele- en groepsdynamische aspecten en weet in de diverse levensfasen en levenssitua-
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ties vaardig te begeleiden e n te interveniëren. Ook worden cursisten getraind om duidelijk
de werkw ij ze te verwoorden en presenteren. Een ander doel is dat hi j of zij een eigen stijl
ontwikkelt zodanig, dat optimaal de eigen kwaliteiten daarin herke nbaa r zijn.
En te nslotte is de opleiding erop gericht dat een cursist aan het eind van de ople iding een
grondhouding ontwikkeld heeft die leid t tot een (ook na afronding van de opleidi ng) ontwikkelingsgerichte attitude. Collegiale toetsing wordt daarbij als onontbeerl ij k voor verdere professionalisering en groei gezien.
Het gehanteerde leermodel heeft als dragers de diverse factoren die van invloed zi jn op je gevoel
(zoals eerder in dit artikel omschreven). Dit kan al lee n succesvol zijn als de be reidheid tot
bewegen (innerlijk en uiterli jk) groot is. Jezelf onder ogen durven komen, hard wil len werken,
en jezelf toetsen aan collegacursisten is voorwaarde voor een persoonlijk en professioneel ontwikkelingsproces. Synchroon aan de opleiding tot therapeut loopt een trainersople iding met
dezelfde zwaarte en diepgang.
Overige activiteiten van Synergos
Naast 'Synergos Opleidingen' zijn er nog twee activiteiten . Te weten 'Synergos Praktijken'
en 'Synergos Bedrijven'. De praktijk is onder te verde len in: therapie voor volwassenen,
voor kinderen, voor (echt)paren en zwangerschapsbegeleiding. De bedrijventak heeft als
gebieden : (non-verbale) assessments. coaching, train ingen. consu ltancy, mediation en
reïntegratie.

?Synergos
Regentesselaan21 3818 HH Amersfoort tel./fax 033-4638817
Webs ite: www.synergos.nl. Email: info@synergos.n l

Academie voor Ha tonomie en Kinesionomie in Doorn
Geeft woorden aan de toekomst
We h e bben het e r spottend onder elkaar wel eens over: 'het
Academiegevoel'. Na mijn vaka ntie reed ik het terrein van de
Academie weer o p. Daar aanko men e n tentjes zien staan e n mensen
ontmoeten die actief werken, leren , zwoegen en pl ezier heb ben. Dat
Academiegevoel dat weer terugko mt bij de opening va n ons Academiejaar, nu voo r de derd e
keer, of bij de uitreiking van certificaten aan het eind van de opleiding. We hebben o nze eigen bijzo nder e mo menten. in het bos. buiten, ee n we lko m vo or ieder die de fil e do o rstaan heeft en het
bospad oprijdt met een zucht van herkenning. Ook een plek voor reflectie en weloverwogen stilstand dan wel beweging. Dat Academiegevoel is er gewoon zonder dat nu nader te omschrijven .
Iedereen di e we l ee ns in Doorn is geweest, her ke nt het. En de anderen hebben er van gehoord.
Terugblikkend kan ik vertellen wat we zoal de laatste jaren o ntwikkeld hebben . Het zoeken
naar een adequaat aanbod in korte cursussen voor begi nne rs, gevorderden en therapeuten.
Het streven naar ver betere n van kwaliteit, het uitbreiden van reguliere cursusse n, bijvoorbeeld met de leerro ute Stem, de leergro e p persoon lijke ontwikkeling en de lee rga ng haptonomie en communicatie. En ook de brochures, de huiss tijl , het Fenomee n en de website
(www.haptonomie.nl).

->
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Maar dat zijn van die buitenkanten, uiterlijkheden die de maatschappij vraagt. Belangrijker
is de beweging van binnenuit te onderzoeken. We kennen namelijk ook onze stabiliserende factoren. Bijvoorbeeld de gemiddelde leeftijd van docenten. Eens zu ll en er toc h
met pensioen gaan~ H oe breng je die schat aan ervaring over, hoe houd je de kern van
·de haptonomie vast en levend? We zoeken onze eigen antwoorden in teambuilding,

docentenscholingen, een therapiecentrum op de Academ ie. Tegelijkertijd is er dan de
vraag: hoe komen we aan jongere docenten, docenten die ook liefst iets extra's mebrengen, die man zi jn . Oei ... De laatste poging om jo nge, bij voorkeur mannelij ke
docenten, aan te trekken is voorlopig mislukt. T och weze nli jk in een gevoelig opleidingstraject als dat van de haptonomie.
Even dat oei-oei voge ltje. Steeds meer vrouwe lijke cursisten bevolken de Academ ie. Dit
jaar weer in het eerste therapiejaar 23 vrouwe n en zes mannen. Statistisch blijven er na
vie r jaar

2 mannen over (n iet bij deze groep natuurlijk!). De vervrouwe lij ki ng van de

zorg, de hulpverleni ng, de therap ie, ervaren we dagelijks. Leggen we ons er bij neer of
zoeke n we een weg? Een dilemma waar we niet uit zij n.
Er is ook een beweging ric hti ng cursisten. Dat zijn vo lwassen deelnemers met een eigen
leven. eigen ervaringen. een specifieke desku nd ighei d en soms/vaak dingen in huis die wi j ze lf

niet hebben. In het meester-gezel leermodel (u it de middeleeuwen) komt dat niet aan bod,
maar in een meer natuurlijke wisselwerking tu ssen docent en cursist met respect voor ieders
eigen heid en verantwoordelij khe id kan een nieuwe kruisbestuiv ing ontstaan. De haptonomie
hoeft zich niet meer te verded igen, maar kan vanuit zijn kracht de discussie aan met an deren en
met an dere therap ievormen. A ls w ij weten te verwoorden wat ons bezielt.

En dat is een van die mooie ontwikkelingen . Docenten die schrijven en woorden proberen te
geven aan datgene wat nooit ko n/mocht worden ve rwoord. Onderzoeken wanneer woorden
een functie hebben, kunnen o ndersteunen. een meerwaarde kunnen inho uden. Daarmee
zette n we de haptonomie op de maatschappelijke kaart en dat voe len we toch ook steeds
meer als die extra opdracht van het samen ·werken op de Academ ie. De kracht van de
haptonomie is een bron: daarmee schetsen we een nieuwe horizon - de opdracht van de
redactie van H aptonom isch Contact! Onze horizon wisse lt van perspectief. van kleur,
van nabi jheid of in tens iteit. In gewone taal: zoiets als wande len langs de
Langbroekerwetering, wa nneer je de

Sterkenburgerlaan afloopt. En daarmee zijn we

weer terug bij het Academiegevoel : benen op de grond, vo l verwachting en spann ing
onderzoeken en open staan voo r wat komen gaat.

?

Stichting Academie voor H aptonomie en Kinesionomie

Jeroen H endriksen, directeur

Jan Ligtharti aan I 3941 BG Doorn tel. 0343 - 5 15178 fax 0343 518158
Email: info@haptonomie.nl
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Instituut voor Toe e aste Ha tonomie ITH
Visie en uitgangspunten

~

INSTITUUT VOOR

De esse ntie van haptotherapie is o ntm oeten. Dit ontmoeten is in nabijheid aanwezig zijn voor de ander, om het voelen te activeren , waa rdoor

TOEGEPt\STF. IM I'TONO MIE

de ander kan komen tot een gevoelsbeleving van zichzelf en an deren, als
bijzonder en verwo nd erlijk. en daar innerlijk door ge raakt kan worden. In dit licht ziet het ITH
de ha ptotherap ie als ee n mensgerichte benadering, om via de o ntm oeting te komen tot sa menleven.

In de haptotherapeutische begeleiding heb je te maken met mensen die op een of andere wijze

zijn vastge lope n in hun mensontwikkeling. De oorzaak is meestal ee n ge mi s of tekort aan
affectieve voeding. Het gaat o m me nse n die t e we inig of geen liefde en onderste un ing he bben
aangereikt gekregen va n hun directe omgeving, o f mensen die juist vee l negatieve ervaringen
hebben opgedaan in de omgang met hun directe omgeving. De kernvraag die gesteld wordt.
is 'wi l je me helpen vo lled ig mens te worden'.
In de begeleiding gaat het om een opening te bi eden voor de verborge n en gesloten
men s, om tot een open zijnsw ij ze te komen. waarbij hij kan komen tot zingevi ng en
inzicht. Die opening ontstaat niet door het confronteren met wat hij niet kan, maar
door aan te reiken wat zijn mogelijkheden zijn als mens. Mogelijkheden om te voe len,
te denken, om bewogen te wo rd en, om rec htop op te staan en vrij te zijn , om mens te
zi jn met andere mensen, om lief te hebben en zin te geven aan leven.
Om die mogelijkheden te activere n gebruiken we binnen het ITH een drietal communicatieve midd elen , waarb ij steeds dat voe lend luisteren en luisterend voe len centraal
staat. Communicatie via het gespr ek; de cliënt wordt uitgenodigd te vertelle n van uit
zichzelf (niet over zichzelf). Communicatie via de positiebepaling, de cliënt wordt uitgenodigd in beweging te komen en keuzes te maken, een positie te kiezen . A ls je meerdere
po sities kunt innemen krijg je een bredere kijk o p het leven, merk je dat het leven meerdere kanten heeft. Dit in beweging zijn is een kenmerk van een o pen zijnswijze. Je leefwere ld en daarmee je ontmoetingsruimte wo rdt vergroot en daarmee je mogelijkheden om die
r uim te te delen met anderen. Communicatie via de aanraking; aan r aken is de ander r aken in
zijn wezen, in zijn m enszijn. Door voe lend te luisteren en luiste re nd te voelen ontdek je het
juiste moment voo r de juiste ingang. De hulp die wordt gevraagd kan zich vertalen in de vorm
van een vraag naar ondersteuning, dan we l een vraag naar ontsluiting.
De zienswijze van het ITH is dat menszijn altijd een samenzijn is m et anderen. Het is dan ook

vanzelfsp reke nd dat deze anderen (de leefwereld) in het proces betrokken worden. De therapeut
is een gids, maar de weg bewa nd elen doe je met je medemensen, de mensen di e je dierbaar ziin
en jou dierbaar vin den.

De opleiding
De vis ie en uitgangspunten zijn uitgewerkt op basis van een ontwikkelingsmodel. Hierin worden de diverse stad ia van o ntw ikkeling gekoppeld aan de wijze waarop mensen met elkaar
omgaan en aanspreken op een optimaliseren va n ieders mogeli jkheden. De opleiding aan

het ITH kenmerkt zich door kleinschaligheid. Hierdoor is de individuele begel eiding in het
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leer- en ontwikkelingsproces op maat te waarborgen. De theorie en praktijk worden
onderwezen door docenten haptotherapie. De ondersteunende vakken worden onder-

wezen door vakdocenten. Daarnaast zijn aan het ITH praktijk begeleiders verbonden die
de student ondersteunt en begeleidt in de praktijkleerperiode.
In de opleiding en nascholing wordt de nadruk gelegd op kennis van de achtergronden
en fenomenen van de haptonomie, eigenschappen: presentie, transparantie en pruden-

tie als kern eigen schappen van een haptotherapeut, vaardigheden ten aanzien van de
drie communicatiem iddelen .
De afgelopen vijf jaar is veel geïnvesteerd in kwaliteitsverbetering en professionali sering met de nadruk op: onderwijskundige verbetering, persoonlijke begeleiding van de
indi viduele student, professionele structurering van intake en proces met integratie van
dossiervoering en methodisch handelen, integreren van wetenschappelijk onderzoek en
kennis uit andere disciplines.
Voor de toekomst is het ITH bezig voorwaarden te creëren om wetenschappelijk onderzoek in de haptotherapie mogelijk te maken en uit te laten voeren.

?Instituut voor Toegepaste Haptonomie ITH
Opleidi ngscentrum: Landgoed 'Holthurnsche Hof te Berg en Dal
Postadres: Saltshof 3222 6604 GP Wijchen, Tel: 024 - 6452451, Fax: 024 - 6451653
Webs ite: www.ith-haptonomie.nl. E-mail: info@ith-haptonomie.nl

GERIDDERD
Een

haptonomische

R i d der

~

josZandvliet

Op 20 april 2000 organiseerde het Instituut voor Toegepaste Haptonomie een symposium met als titel: 'Affectiviteit, de menselijke maat in hulpverlening'. Het symposium werd gehouden ter gelegenheid van het IS jarig bestaan van ITH. Tevens werd stilgestaan bij het feit dat Anne-Jan van Minnen, oprichter van het instituut, zich geduren-

de 30 jaar intensief bezig heeft gehouden met haptonomie en haptotherapie. In zijn
lezing gaf hij aan meer afstand te wi llen nemen. 'Ik ben weliswaar nog nodig, maar niet
meer noodzakelijk en kan een paar stappen terug doen.'
Het symposium kreeg een verrassend slot toen Anne-Jan van Minnen een koninkl ij ke
onderscheiding kreeg uitgereikt, en werd benoemd tot Ridder in de Orde van OranjeNassau, voor zijn bijzondere verdiensten voor de haptonomie en voor de haptotherapie in
Nederland. Zijn pad is vanaf nu een geridderd spoor. Van harte gefeliciteerd!
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INTERVIEW
Nieuwsgierig

naar

Ver e n i gin 9 s led en,.

Jan Kok

De redactie vond het leuk om in dit lustrumnummer een oud en een nieuw lid van

de vereniging te interviewen over het waarom van hun lidmaatschap. Een nadere
kennismaking hoort er dan natuurlijk ook bij.

Antoinette en .Jaap van der Velde,
leden van de NVH sinds de oprichting
Antoinette en Jaap va n der Ve lde zij n fysiotherapeuten en daarnaast inmiddels ook al
jaren haptotherapeuten. Ze zijn met e lkaar getrouwd. Dus op zoek naar het oudste lid,
blijken het er twee te zijn. die voor dit interview in aanmerking komen.

Antoinette herinnert zich de oprichtingsvergadering van de NVH in de Vri je School te
Driebergen onder voorzitterschap van Cock van de Bergh. De eerste jaren waren zij
heel trouwe bezoekers van de bijeenkomsten van de NVH. Zij hadden de reis uit het
noorden hier graag voor over. De verbondenheid met hun jaargenoten en opleiders.
met Anne-Jan van Minnen, Cock van den Bergh. Mieke de Wolff. Peter Zwiers, Ted
Troost en Willem Pollman bracht hun steeds weer in contact met ec hte bekenden. De
verp laats ing naar Hoog Catharijne ging ook nog wel, want Utrecht is gemakkelijk bereikbaar met openbaar vervoer, maar Oudaen ervoeren ze als ergens midden in Utrecht. Een
andere herinnering betreft een paar jaar geleden een druk bezochte regionale verenigingsbijeenkomst in Heerenveen over sexualiteit in de hulpverlening. Dat de Vereniging
naar hen toe kwam sprak hen toen erg aan.
Er trad in de loop der tijd veranderi ng op in de thema's: het werd meer
alternatief oftewel er we rd geshopt bij verschillende vormen va n
psychotherapie. Het belichten van gevoelens. voelen en aanraken en de
wetenschap van emoties en gevoelens en de verdere ontwikkelingen
kwam op de achtergrond. ·Wat is er bijvoorbeeld te verte llen over
tilcursussen nu, naar ik aanneem, de ontwikkelingen niet stil hebben
gestaan·, uit Jaap een wens. Zwart-wit gesteld wi llen deze leden van
het eerste uur eigen lijk minder kunststukjes en meer 'schoenmaker
blijf bij je leest·. Ook kwamen er steeds meer onbekende nieuwe leden
als bezoekers en hiermee viel het ·ouwe getrouwe' geleidelijk weg. ·Het
delen van haptonomische ervaringen misten we en de onderwerpen
begonnen ons dus minder aan te spreken. We stelden ons ook steeds meer
de vraag of wij er zoveel uren aan wilden besteden. Jaap: 'Op de volle avonden
met veel onbekenden. begonnen we ons vreemden in eigen huis te voelen.'

--+
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Jaap gaat verder met het onderscheid tussen zuivere haptonomie en het binnen psychotherapie gebr uiken van haptonomie. Hij vindt het moo i om eigen ervaringen in de moiste kleuren te horen schetsen, maar uiteindelijk kan je dit ook terugvoeren op de primaire kleuren geel, rood, blauwen wit: of in mij n woorden de basale emoties bang,
boos, blij en bedroefd . Veel bewondering heeft Antoinette voor het blad
Haptonomisch Contact: er we rd en er wordt hard gewerkt door een kleine groep
mensen om het blad steeds te laten verschijnen.vooral de themanummers en het
woordenboek van Dorus Gerritse, spraken hen erg aan. Anto in ette wi jst ook nog
op de scripties en de th e manumme rs over agressie en sexualiteit: 'Op zo'n verzameling van diverse bijdragen va l ik terug als ik me er weer in wi l verdiepen.
We stuiten nu op het feit, dat er in He geen inhoudelijke discussies plaatsvinden als
er stukken in zijn opgenomen zijn die een weerwoord oproepen. Jaap denkt, dat de
haptonomische cultuur met zich meebrengt dat discussie niet hoort te bestaan.
'Discussie leidt tot polemiek en tot verharding en vo lharding va n je gevoelens, en tot
schenenschopperij. Dit houdt mij niet tegen om uiteraard respectvol met e lkaar in
gesprek te zijn. Een haptonomisch cu ltuurversch ijn sel is het niet hanteren van het
waardeoordeel goed of fo ut. Goed of fout is not-done! Voor de hand ligt dan een
gesprek over de waarheid van de haptonom ie: een serie gesprekke n naast elkaar en er
dus vooral niet aan tornen, want dan is er weer discussie. En er zeker niet over oordelen! Is er sprake va n groei in de voorbije periode? 'Op mijn leeftijd word ik van de term
'groei' echt 'iebel ig', reageert Jaap. Antoinette benadrukt dat ze meer kijkt naar de doorgaande processen: van het ope nstell en naar de ander, blijven ki jken, voe len en ervare n. ' In
processen ontstaat dan ru imte als je er iets voor vrij maakt of opgeeft.
Jaap ko mt terug op zijn we ns meer in regionaa l ver band te ontwikkelen . Ook is hij erg
benieuwd naar de versch ille nd e opleidingen in hapton om ie en haptotherapie en hun achtergronde n e n keuzes. Ik breng naar vo ren, dat de redactie voor dit lustrum nummer all e opleidingen om een bijdrage heeft gevraagd. 'Er lijkt een verzu ili ng te zijn ontstaan in de afge lope n jaren.
Maar op een o pe n gesprek is toch niets tegen? Specifiek vakin houdelijk lijkt er veel te ve rtellen als je ook de versch illende vis ies erbij betrekt. Als de NVH commun icatie hoog in het
vaa ndel heeft staan dan zo u zij initiatiefnem er moeten zijn, als de o pleidinge n hu n informatie niet aan Hapto nomisch Contact aan bi eden ', spreekt Jaap uit.
Heel praktisch over het kome nd lustrum:' lk heb lieve r een feestelijke bijeenkomst dan
een workshop'. Dus iets feeste li jks met stijl, want een lustrum is feest. En Jaap
noe mt een aanta l voorbeelden van bijzo nd ere persoonlijke ervaringen met het inschakelen van ee n acteur als Peter Faber e n een
optreden van Emiel Voest. 'Een andere am biance met voo rste llin~,(
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gen erbij in plaats van lezinge n. En ruimte voor elkaar'.
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Op mijn terugreis ge niet ik na van de mogelijkheden, di e er zo
overvloedig zijn en tege lij kertijd denk ik aan de uitdaging, die dit
betekent voo r de leden va n de NVH, die hier een deel va n
hun energie aan w ille n geven.
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Nicole Beauchez.
lid van de NVH sinds
juli 2000
Nicole rondde in 1990 haar alpha-op le iding in Doorn af.
Zij is fysiotherapeute en fysiotherapeute op haptonomisc he basis en werkt in een maatschap van vier lede n. Met
haar

keuze voor fysiotherapie liet zij haar aanva nkelijke

interesse in de tropische landbouw vare n. De techniek voerde
daar de boventoon en daar voel de ze te weinig binding mee.

.,

Om in ee rste insta nti e in aanraking te kunnen ko me n met haar e lientele, twintig jaar terug voor de hel ft allochtone vrouwen, leerde ze
Tu rks e n Spaans. Daarna koos ze o nd ermeer voor mime en yoga als moge-

", ~

lijkheden voor uitbreid ing van communicatie. Mime gebr uikt ze bin nen oefenthe-

rapie met als voorbee ld, dat je kunt doe n alsof je iets optilt in all e gradaties va n zwaarte
zonder er daadwerkelijk de halters voor nod ig te hebben. En yoga gebru ikt ze als hulpmidd el
voor ademhalings- en ontspanningstherapie. Hierbij ontstond haa r belangstelling voor haptonomie: 'ademhal ing verdraagt gee n aa ndac ht' ! Va nuit de achtergrond van de tropische landbo uw
verdie pte zij zich in de kennis en de toepassing va n geneeskrachtige planten.
Nico le doet thans

haar o pl e id ing tot haptotherape ut aan het Instituut voor Toege paste

Haptonomie e n zo zag ze rece nt Haptonomisch Contact in de wachtkamer van haar leertherapeute. Ze raakte geboe id en meldde zich als lid aan. Van de Veren iging verwacht zij
dat deze haar inte re sse voor het vak levend ho udt, zoals dat bij voorbee ld gebeurt in de
bijdrage van Edu Rippe over posthaptonomische depressie. Ook zou ze het interessa nt
vinden als erva ren haptotherapeuten af en toe een cas us in het blad zo ud en plaatsen als
onderste uning vanuit de praktijk.
Bij het afscheid liet ze me het recent in druk versc he nen boekje zien met de bijzondere lezinge n van het symposi um 2000 van het ITH . Ze wees me op een prachtige
beschrijving va n An ne-Jan va n Minnen over zijn gang door hapto nomi e land. De laatste zin uit deze lezing luidt: 'Het belangrijkste in de haptotherapeutische begeleiding
dient te zijn, dat je bij alles wat je doet laat voe le n, dat je om de an der geeft'.

+-
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Meer dan 15 jaar Nederlandse Vereniging voor Haptonomie

Omdat de leden dat willen. Over hoe dynamisch de vereniging momenteel is en wat er beleidsmatig allemaal mogeli jk is. Noud van Poppel, voorzitter

VERENIGINGS
Platform

bestuur heeft dit jaar dan ook expliciet in haar

Zoals de statuten van de NVH voorschrijven is

be leid opgenomen het ruimte scheppen voor

de voornaamste doelstelling van de NVH het

(nieuwe) initiatieven en concreet maken van faci-

bevorderen van de onderlinge communicatie tus-

liteiten voor de leden. Zo zijn er plannen om te

sen de leden. 'Onderlinge communicatie ' is op

komen tot een stimuleringsfonds en is in de

veel manieren vorm te geven is. Ik constateer dat

begroting een post 'ondersteuning vrijwilligers'

er al die jaren binnen de NYH een heel scala aan

opgenomen.

vormen aanwezig is geweest en nog steeds is.
Van het lezen van Haptonomisch Contact tot het
bijwonen van een bestuursvergadering; van het
bezoeken van een conferentieavond van de

Voorbereidingscommissie tot het gebruiken van
een informatiefolder over wat haptonomie kan
betekenen van de Contact Commissie: en van het
vinden van een gelijkgestemde co ll ega via de
interne leden lijst tot het schrijven van een reactie
in HC Deze uitingsvormen van 'onderlinge commu nicatie' bestaan bi j de gratie van de steeds
weer nieuwe en vrijwillige inzet van leden. Ook al

Stimulansen

hebben we niet echt zicht op wat er precies

Het stimuleringsfonds dient nog verder vorm te

onderling gecommuniceerd wordt, we hebben als

kri jgen. Dus er wo rdt gezocht naar mensen die

bestuur de indruk dat de NVH - ook na 15 jaar -

het interessant vinden om concreet en liefst

nog steeds een platform is voor ontmoeting en

eigenwijs vorm te geven aan een stimu lerend en

uitwisseling.

uitnodigend stimu leringsfonds. Als algemene
doelste ll ing hebben we nu geformu leerd: het ver-

Ruimte

strekken van geldmiddelen voor het stimu leren

Wij gaan er als bestuur vanuit dat de basis van

van ontwikkelingen en initiatieven die in het ver-

ee n veren iging, en dus ook van de NVH, bestaat

lengde liggen van de doelstellingen van de NV H

uit de concreet geworden initiatieven van haar

en het stimuleren van initiatieven die een bijdrage

leden. Tevens zi jn wij van mening dat bestaande

leveren aan de ontwikkeling van de haptonomie

of nieuwe plannen niet (meer) per definitie doo r

in het algemeen.

de bestuursleden ze lf moeten worden uitgevoerd.

De ondersteuning kan bestaan uit (gedeelteli jke)

De kracht van het bestuur zou, onzes inziens,

financiering van plannen, maar ook uit het ter

met name het faci literen moeten zi jn. Dat w il

beschikking stellen van de infrastructuur van de

zoveel zeggen als ruimte scheppen en ondersteu-

NVH en het medium Haptonomisch Contact, of

ning bieden bij de uitvoering van ideeën. Het

het uitdragen van nieuwe ontwikkelingen waar
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NIEUWS
we binnen haptoland niet meer omheen kunnen

Geest

e% ~ ~f

~
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Ne<ltrIJOdse Ve,en!JI", voor

H~pronomlf

~

willen. Wij denken voo r de verwezenli jking

Kortom er waait een (ver) ruimende geest door

van deze doelste lli ngen voora l aan een project-

het bestuur van de NV H. Con -creet houdt dit

matige aanpak. Dit betekent dat leden voor een

voor jou in dat ji j, als je met ideeën of plan nen

beperkte periode actief k unn en zijn en zich du s

ko mt, een zeer welwi ll end bestuur zult aantreffen

niet meteen voor vier jaar vast leggen.

om samen met jou te kijken hoe jouw idee vorm
kan krijgen.

Ondersteuning
W ij hebbe n tevens budget vrijgemaakt ten behoe-

Overvloed

ve van ondersteuning van nu reeds actieve leden.

Ik spreek namens het bestuur de we ns uit dat de

Het doel hiervan is dat de vrijwill iger beter e % ~~f

komende 5 jaar in het teken staan van 'gre ns-

met meer plezier zijn of haar (unctie binnen de

overschrijde nde ' e n overvl oed ige uitwisseling en

Vere n igi ng kan ve r vullen . Hi erb ij kan gedac ht

onde rli nge inspiratie . Als ik me realiseer dat het

worden aan uiteenlopende zaken. zoa ls de aa n-

jaarthema van deze ve ren iging het komend e jaar

schaf van een computer. het volgen van een cu r-

' HUM OR' zal zijn. weet ik zeker dat onze we ns

sus of het leren vergaderen.

uit zal komen.

Contact

Samen

Het Dagelijks Bestuur vin dt het van belang om,

Namens het bestuur fel iciteer ik al le leden va n de

als vertegenwoordiger van de NV H, aangemoe-

Nederlandse Veren igi ng voor Haptonomie met

digd door het A lgemeen Bestuur (!), in contaCt te

het meer dan IS jarig bestaan van deze vere ni-

zijn

ging, wa nt het is een vereniging die we sa men

met

de

Nederlandse

opleidi ngen

Haptonomie. H et is bijzonder te ervaren hoe er

gestalte geven.

ook in het beginstadium waar in wij momenteel
verkeren, va nu it informeel contact. onde rlinge
inspiratie ontstaat. Ik ben hier voorzichtig over
o mdat het nog aftasten is hoe er gebruikt gemakt kan worden van elkaars mogel ijkh eden. Echter.
de uitwi sse ling va n ideeën alleen al is vruchtbaar.

!

Zo is bijvoorbeeld de vraag gekomen of het niet

.; I

zo moet zijn dat de opleidingen straks mee gaan
bes lis se n over het jaarthema van de vereniging?

• ..

En missc hien kunnen wij als veren iging wel sug-

,~

gesties doen voor thema's die op of in aanvulle-

"

gen ...... ?
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031

-."'.
-.Ilo.

ning op de o pleiding vorm zouden moeten krij-

..

/

~
,

\

.-1
/)"
,

-

\

/

~-\

\

...

M

H
W Ca
im rc
La hie
um f
an
s

Nieuwe kansen vaar leden én vaar de Vereniging!

vacatures binnen het bestuur en de commissies
Esther Snijder, secretaris

VERENIGINGS
Bezetting

Wij zijn op dit moment o p zoek naar twee leden

De bezetting van het bestuur en de commissies is

die ons willen o ndersteunen bij onze werkzaam-

de afgelopen tijd nogal aan verandering onderhe-

heden . Het mooiste zou natuurlijk zijn wanneer

vig geweest en zal dat in de nabi je toekomst weer

deze mensen in 200 I bestuursfuncties over willen

zijn. Dat is een goede zaak: roulatie houdt het

nemen. Daarnaast is er, ter ondersteu ning van de

bestuur van de NVH fris en geeft anderen de

uitvoering van het door de ALV goedgekeurde

kans om ook een functie te bekleden. Met name

beleid, e xtra bemanning nodig. Om te voorko-

de redactiecommissie is enorm uitgebreid, het-

men dat de goede plannen wegens tijdsgebrek

geen tot uitdrukking komt in de nieuwe lay-out

blijven liggen is het bestuur op het idee gekomen

van Haptonomisch Contact. Dit eerste exem-

om hulp te vragen aan de leden van de NVH. Het

plaar, gepresenteerd op het derde lustrum van II

zou geweldig zi jn als een aantal leden zich tijdelijk

november j.L, is daar het schitterend , tastbaar

wil inzetten om samen met het bestuur de plan-

voorbee ld van. Wij hopen dat er met nog meer

nen te realiseren! Zo heeft Gert Klabbers bijvo-

plezier in gelezen en geschreven gaat worden!

rbeeld met succes het initiatief genomen om de

En er is meer verandering op komst: er komen

klachtenprocedure d efinitief vorm gegeven.

en zijn plaatsen vrij binnen commissies en

Waarvoor nogmaals dank!

bestuur.

Momenteel ligt het stimuleringsfonds (zie ook het

Cantactcarnrnissie

ten om definitief vorm te krijgen, zodat het klaar

Binnen de contact commissie zijn de functies van

is bij de ALV in 2001. Wi j hopen dat jij ons wi lt

voorzitter en penningmeester vacant. Frida van

helpen!

voorgaande stuk van Noud van Pop pel) te wach-

den Berg e n Elly van Loon, die deze functies respectievelijk bekleedden, hebben in juni de con-

Leuk

tactcommissie verlaten. De comm issie wordt

Het is heel leuk om actief te zijn binnen de

momenteel alleen door Eddy Hendriks bestuurd

Vereniging en je steunt de NVH door je tijdelijk

en in decembe r verlaat ook Eddy de Cc. De he le

in te zetten bij het uitvoeren van een van de

contactcommissie hunkert dus naar nieuwe initia-

beleidsplannen of door je langer te binden in de

tiefnemers, die vorm en inhoud willen geven aan

vorm van een functie in een commissie of het

de com missie, aan het beleid en het gezicht van

dagelijks bestuur.

de NVH naar buiten toe .
Dagelijks Bestuur
Ook w ij , het Dagelijks Bestuur, zijn bezig met het
denken over en zoeken naar opvo lging. Dit is ons
derde en laatste jaa r: in 200 I is de zittingsperiode
voorbij en stoppen wij.

--+
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Overzicht van de vacante functies op dit moment
CC : voorzitter, penningmeester
VC: I lid

DB: 2 leden, die projectmatig wi lle n meewerke n aan het concretiseren van beleid

Overzicht van vacante functies per 1 januari 2001
CC : voorzitter, secretari s, penningmeester
YC : secretaris, penningmeeste r, I lid

Overzicht van vacante functies per 1 juli 2001
DB : voorzitter, secretaris , penn ingmeester, 2 leden

Wi l je meer weten over bovenstaande fun cties , praat dan eens met één van de vo lgende mensen.

Contactcommissie

Eddy Hendrik,

033 - 4950584

Voorbereidingscommiss ie

Ingrid Moonen

040 - 2130081

Dagelijks Bes tuur

Esther Snijder

020 - 7796939

Voorbereidingscommissie
Nog tijdens de voorbereidingen van de workshop- en lustrumfeestdag van dit jaar houden we ons ook al
bezig met het jaarthema van 200 I. Het thema voor komend jaar is geworden 'Humor'. Een woord met
allerlei associaties, dat we misschie n niet meteen in verband zouden brengen met t herapeutisch werk.
Humor kan veel aan het dagelijks leven, dus ook aan therapie toevoegen.
Kwaliteiten waar je aan kunt denken zijn: mi ldheid, verbinding, lucht, directheid, zorgvuldigheid , glimlach,
relativeren , openheid , creativiteit. Humor kan pijn draaglijker maken, wordt gebruikt om te ove rleven,
raakt het hart, kan onzegbare dingen zegbaar maken en is fragiel en krachtig tegelijkertijd.
In een aantal lezingen en een workshop gaan we het onderwerp uitdiepen.
Zoals Esther Snijder, secretaris, ook al schrijft, zal onze comm iss ie aan verandering onderhevig zij n in
2001. Bertus Veldhu is zal de functie van voorzitter op zich nemen. Ingrid van Diemen en Ingrid Moonen
ve rlaten per I januari de commi ssie, omdat ze er meer dan hun tijd op hebben zitten. Zij hebben met
veel plezier in de commissie gewerkt en zullen nog zorgen voor overdracht en inwerken. Wij willen op
korte termijn twee nieuwe mensen welkom heten in onze groep. Zie onze advertentie en bel gerust
voor informatie: 040-2130081.
Ingrid Moonen, voorzitter

<-
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BEDANKT
Het bestuur feliciteert de leden van de
redactie

Ellen Vunderink Mart Blokland Jan Kok

Gon Ferdinandus

met het vernieu\Nde

Haptonomisch Contact

De re dactie commissie dwi ngt met haar onoph oudeli jke streven naar kwaliteit respect af. Ons
inziens heeft dit streven gestalte gekregen in de nieuwe vormgeving. Wij zijn de redactie commissie

erkentelijk dat zi j met 'de bewegende cirkels' de onuitwis bare bijdrage van Ton Bergman laat voortbestaan. Het bestuu r ziet deze vernieu wing van Haptonomisch Contact als een ni euwe impuls tot
onderlinge comm unicatie. En nodigt haar leden van harte uit om va n Hapto nom isch Contact te
gen ie ten en het te gebruiken als platform voor uitwisseling en discussie.
Namens het Algemeen Bestuur,

Noud van Poppel, Voorzitter
AANMELDINGSFORMULIER

Opsturen naar
Secretariaat NVH
De Otter 29
7414 HZ
Deve nter

Wac ht u s.v.p.
met betalen
totdat u een

acceptgiro krijgt
____________________ __ _____ ___ _____ JI toegestu urd.
->
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Nederlandse Vereniging vaar Haptonomie
De Nederlandse Veren iging voor Haptonomie stelt zich ten doel de comm unicatie te bevorderen t ussen

hen die in de haptonomie zijn gelnteresseerd en/of opgeleid en dat in de breedst moge li jke zi n.
Z ij is nadrukkelij k geen beroepsveren iging. Aan het lidmaatschap ku nnen geen rech ten w o rden o ntleend
t .a.v. we lke beroesuitoefening dan ook op het terrein va n de hapto nomie.

dael

a het bevordere n van onderli ng contact tussen de leden middels samenkomst in het kader van lezingen.
werk-, studie-, ervarings- en gegevensu itwisseling.
b het bevorder en van de onderlinge commu nicatie middels woord, beeld en geschr ift.
c het o nderho uden van contacten met instellingen die van belang zijn voor het bevorderen van de ken nis

van en de bekendheid met de haptonomie.
led en
a gewone leden met te nminste een basisopleiding in de haptono mi sche beginselen en fe no menen;
b aspirantleden, d .W.z. mensen die als student zijn ingeschreven bij een o plei dng als boven vermeld;
c belar1gstellende leden , d.W.Z. mensen of rechts personen die zich als zoda nig aanmel den bi j het be stuu r .

~ DNTACT
commissies
a de Voorbere idingscommissie organ iseert lezingen en workshops in het kader van uitwisseling en visie-

ontwikkelIng. Contactpersoon: Ingnd Moonen tel. 040 - 2 13008 1
b de Contactcommissie wi l randvoorwaarden scheppen te r bevorde r ing van de commun icatie zowe l binnen

als buiten de vereniging. Cont.ctersoon: Eddy Hendriks, te l. 033 - 4950584
c de Redactiecommissie die dit tijdschr ift samenstelt.
De vereniging kent een bestuursvorm met vertegenwoordigers uit de commissies als bestuursleden, naast
een dageli jks bestuur. Contactpersoon van het bestuur is Esther Snijder, tel. 020 - 67 1076 1. Voor fi nanciële
zaken kunt u contact opnemen met de penningmeester Els Boon. tel . 020 - 6381087.
De kosten van het lidmaatschap (wijzigingen voorbehouden) inclusief de toezending va n Haptonomisch

Contact bedragen f 150,00 per jaar. De toegang tot de meeste activiteite n is voo r lede n gratis. Voor
workshops e.d, wordt een aanvullende bijdrage gevraagd .
A lle correspondentie die niet te maken heeft met het tijdsc hrift, waaro nder adreswijzingen en aanmeldi ngen voor het lidmaatschap, opsturen naar:
Secretariaat van de Nederlandse Vereniging voor Haptonomie

De Otter 29
7414 HZ Deventer
te l. 0570 - 643875
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