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Aanraken
geraakt worden,
ontroerd worden door,
maar ook contact zoeken met,
in positieve
en negatieve zin ,
nooit gedacht
dat me dat zo zou verwarren ,
zo zou raken.
licht aangeraakt worden,
op welke plaats dan ook ,
roept herinneringen op,
doet me opspringen.
Tranen schieten
als kogels
uit mijn ogen.
Mensen hebben
mijn leven 'verlichaamd'.
En ik?

z

E L F

Ik heb het ingevroren ,
heel lang onder het ijs gestopt.
Dan gaat het,
heel langzaam ontdooien.
Stapje voor stapje.
Het maakt me open , bevrijdt me
van harde ijspegels.
Ik word gezien,
er wordt
naar mij geluisterd.
Ik word vrij,
blij,
verliefd op mezelf,
verliefd op de natuur.
Ik geniet,
ik leef .
Ik word ei ndelijk
wie ik steeds
wilde zijn:
MEZELF!
Hanny, 7 oktober 2000
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NAME
'Verliefd heid', antwoordde ik spontaan. toen een collega mij vroeg wat er door mij heen
ging toe n ik voor het eerst een H aptonomisch Contact nieuwe stijl onder ogen (en

hande n) kreeg. Pas late r besefte ik hoe gevaar li jk dat was. Ve rli efdheid is een zeer
intens gevoel, maar oppervlakkig. Het geeft vee l, maar mist een diepere wortel ing in
mi jn bodemgevoel en kan zich in zijn intense oppervlakk igheid soms grenzeloos uit-

breiden. Wat moest ik er mee? Wac hte n op het vo lgende nummer? Snakken naar
het daa ropvolgende? Mezelf ontredderd aantreffen aan het bittere eind van een eerste jaargang? Je wilt vee l, maar kunt er we inig mee, slechts hope n dat de verliefdheid van het eerste uu r niet zal verv liegen en wegzweven in een zevende hemel
voor het de kans heeft gehad zich te worte len in mijn diepere gevoel en uit te

groeien tot liefde. Een zelfde. nee vergelijkbare liefde die in de loop der jaren is
gegroeid voor HC-oude-stijl. Soms vrees ik dat onder mijn gretige ve rliefdh eid een
angst schui l gaat voor een te pijnlijk afscheid. Ik doe er alles aan om de 'over gang'

zo goed mogelijk door te komen. Een ove rgang die nog eens extra nadruk krijgt
vanwege het feit dat besloten is om per jaargang in plaats van vier nog maar drie
nummers uit te brengen. De rekenaars komen dan a[ snel tot de concl usie dat het
kwa liteitsgehalte van elk nieuw nummer omgerekend om en nabij de 133% moet
liggen. Wij als redactie gaan die uitdaging aan en wachten geduldig op de inzendingen van uit het werkve ld. [n deze uitgave is een aantal inzendingen opgenomen.
Ria Drost-Borst laat in haar artikel zien hoe de haptonomie een belangrijke rol kan
spelen bij het leren kenne n en erkennen van het onbewuste. In het onbewuste is
de kern van ons weze n aanwezig, in de Jungiaanse psycho logie het ze lf genoemd, en
de aanraking speelt in haar ogen een vitale ro l bij het contact maken met het
o nbewuste om jeZELF te kunnen ve r wezenlijken. Ingrid Ram laat in een zeer persoonlij k artikel zien we lke rol de haptonomie in haar levensloop heeft gespeeld en
hoe ze bij het Instituut voor Toegepaste Integrale Psychologie terecht is gekomen.
Zij doet voorts een appèl op de grondlegger van de haptonomie om 'zijn kind' te blijve n omarmen en het te blijven voo r zien van zijn wijshe id.
Beide artikelen pleiten voor uitstapjes naar ander e therapievormen met behoud van
het goede, eigene van de haptonomie. Naast deze twee 'kern'-artikelen bevat dit
nummer een boekbespreking va n ' H et geminachte lichaam'. H et ligt in onze bedoeling

regelmatiger boek- en scripti ebesp rek ingen op te neme n. Wi j houden ons aanbevo len
voo r jouw suggesties. Tot slot zij ve rm eld dat er veel en belangrijk Vere nigingsnieuws is.
D at herinnert mij er o peens aan dat een van mijn medestu den t en t ijdens de opleiding
enthou sia st uitriep: hapto nomie is een FEEST! Eén ding heeft de haptonomie me we l
geleerd in al die gevoelige jaren : ik laat me niks meer w ijsmaken. Straks gaan ze me nog ver-

te ll en dat haptonomie HUMOR is.

Mart Blokland
<-
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Haptonomie en de psychologie van

e.G .

.Jung

Twee invalshoeken om de werkelijkheid te ervaren
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Oe schaduw van de haptonomie
Haptonomie en integrale psychologie

23

Boekbespreking

Het geminachte lichaam
24

Agressie
Als creatief - energetisch principe in dienst van afweer en bewustwording
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Verenigingsnieuws

Nieuwjaarswe ns 200 I

Nogmaals misbruik ledenlijst
Bericht van de Voorbereidingscommissie

Het lustrumfeest
Wie wi l met ons aan de slag?
Over de contacte n van het DB met de op leidingen
Ingezonden brief en reactie
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Ria Drost-Borst

Haptonomie en de psychologie van earl Gustav Jung zijn voor mij twee invals hoeken
om de werkelijkheid te ervaren. Het zijn invalshoeken die elkaar verduide lijken en

prachtig aanvu ll en. Wat ik via de haptonomie kan voelen en kan waarnemen wordt
bevestigd door Jungiaans psychologische inzichten, en de Jungiaanse begrippen krijgen letterlijk levendig vorm via de haptonomische ontmoetingen. Voelen en denken gaan zo een
zinvolle en levendige verbinding met elkaar aan waar creativiteit uit voortvloeit.

Psychologie van .Jung

De psychologie van Jung wordt gekarakteriseerd door het onderscheiden van een bewust
en een onbewust deel van de menselijke psyche. Het bewustzijn en het onbewuste zijn
elkaar aanvu llende sferen die tegenovergestelde eigenschappen vertonen. Het onbewuste kan
weer onderscheiden worden in een persoonlijk en een collectief deel. Het bewuste is dat deel
wat we ons bewustzijn noemen, waarmee we keuzes maken en handelen; grofweg gezegd ons
denken of onze ratio. Het bewustzijn kan echter maar een beperkt aantal inhouden tege lij k
omvatten en daarom verdwijnen zaken die we 'vergeten' zijn naar het persoon lijk onbewuste.
Deze inhouden kunnen elk ogenblik weer in het bewustzij n worden opgenomen. In het persoonlij k onbewuste huizen ook de inhouden die we verdrongen hebben omdat ze op een bepaalde manier onaangenaam voor ons zijn. Onder het persoonlijk onbewuste ligt het collectief onbewuste. In het collectieve onbewuste zetelen algemeen menselijke
ervaringen . Hierin ligt een SOOrt overgeërfd wete n hoe je moet reageren op

bewuste

bepaalde omstandigheden die algemeen menselijk van aard zijn. De algemeen

\

menselijke, als het ware ingebouwde reactie patronen noemen we archetypen. Deze maken zich kenbaar in gevoelens en beelden, zoals in dromen,

persoonlijk onbewuste

sprookjes en mythen. Deze beelden vertellen een verhaal, leggen iets uit
voor degenen die deze beelden verstaan. Het onbewuste is van groot
belang bij persoonlijke groei en ontwikkeling. In het (persoonlijk) onbewuste

liggen oude wonden, maar ook verborgen gaven en talenten. Om jezelf te verwezenlijken is het noodzakelijk om onbewuste inhouden die zich aandienen
bewust te worden. Zowel het bewuste als het onbewuste willen erkend worden
binnen de totale psyche.
Ontwikkeling van het bewustzijn

We beginnen ons leven in onbewuste toestand en groeien naar bewustzijn toe. Door middel van
het eigen onbewuste zijn we als kind verbonden met onze ouders en de rest van de were ld. Een
kind kan nog geen onderscheid maken tussen zichzelf en de ander. Het heeft nog geen verdringingsmechanismen om wat het 'ik' niet bevalt weg te stoppen. Net zoals een kind voor de
geboorte lichamelijk nog niet gescheiden is van de moeder, is het in het prille levensbegin ook
psychisch nog geen afgescheiden mens.

- >

OB

Het ongeboren kind heeft nog geen
bewustzijn, geen ego. Het leeft in
een zogenaamde 'participation mysti-

que'. een psychische toestand waarin
alles in elkaar vervloeit, een soort oce-

aan, waarin geen tegenste llingen tussen
subject en object zijn. Het kind kan nog
geen onderscheid maken tussen binnen- en

buitenwereld. Het ego zorgt ervoor dat we
onderscheid kunnen maken tussen 'ik' en

'niet-ik'. Bij baby's die nog geen ego hebben,

is wat ze voelen en wat ze denken hetzelfde.
Jung gebruikt als voorbeeld het beeld van een
bootje op de zee. Eerst is een kind eigenlijk

all een maar 'zee' en hee l langzaam komt er
een klein bootje (het ego) op die zee, dat zelf
kan bepalen waar het heen vaart (bewuste
keuzen kan maken), maar ook nog heel

gemakkelijk verzwo lgen kan worden door

die grote zee. De zee is dus het onbewuste. In het onbewuste is de kern van
ons wezen aanwezig. In de jungiaanse
psychologie heet dat het Zelf. Het Zelf is zowel het centrum als de omtrek van de psyche. Het
is de 'goddelij ke vonk' en een enorme motor om jezelf te worden. In deze kern ligt het 'innerlijk weten'. Het ego is eigenlijk de centrale me ld- en regelkamer van de psyche. Het vormt zich
in de loop van het leven enerzijds op basis van onze aan leg en anderzijds door onze keuzen
en ervaringen. Alles wat zich in het bewustzijn afspeelt wordt ges igna leerd en geregeld door
het ego. De boot wordt met het vo lwassen worden steeds steviger, maar mag het contact
met de zee ni et verliezen. Iemand die toegang heeft tot het onbewuste en een stevig ego
heeft, kan heel goed koersen in het leven. Dus hoe beter de boot is uitgerust en hoe meer
voeling de kapitein heeft met de signalen van de zee. hoe beter hij kan omgaan met de grillige en soms onverwachte uitingen van de grote zee zonder zijn eigen koers kwijt te raken.
In onze cultuur staat het denken voorop. Een rationele benadering en effectiviteit gaan ten
koste van onze innerl ij ke gevoels- en belevingswereld. We w ill en onze boot besturen zonder rekening te houden met de zee. Dit is natu urlij k gedoemd te mis lukken. We vergeten dat de zee niet all een bedreigend is. maar ook vee l te bieden heeft en ons ze lfs kan
helpen. Contact maken met het onbewuste is onontbeerlijk om jeze lf te kunnen verwezen lijken.
Het lichaam als uiting van het Dnbewuste

Contact maken met het onbewuste kan op veel verschillende man ieren. Via dromen, spontane tekeningen of imaginaties. maar ook via het lic haam. Het lichaam geeft vaak heel andere informatie aan ons door dan we met o ns hoofd beseffen. Wanneer je gevoelsmatig (affectief) contact maakt met je lichaam kom je als vanze lf bij uitingen van het onbewuste.
Wanneer ik een cliënt vraag, nadat ik hem door midde l van aanraken in contact heb
gebracht met zijn gevoel, hoe (een deel van) zijn lichaam voelt, krijg ik vrijwe l altijd een 'beeldend' antwoord. De cl iënt zegt niet: 'Mijn voet is koud en onder de knie doet het pijn', zoals
->
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bij ee n arts of fysiotherapeut verwacht wordt, maar: 'Dat been w il een ande re kant op dan ik
wil' of 'M ijn hoofd knapt ui t elkaar'. Dat wat gevoeld wo rdt, wordt als een beeld of ee n plaatje uitged rukt. En ee n beeld is een uitdrukking van het o nb ewuste.
Een voet die ko ud is of ee n heftige hoofdpijn geven een andere kwa li te it weer dan een been
dat een andere kant op wil of een hoofd dat ui t elkaar knapt. Deze beelden die het lichaam
spontaan laat voele n, zijn prachtige wegwijzers van de psyche. Ze laten ee n richti ng zien die
onze psyche o ns wijst op weg naar heel worden. Het been dat een andere

kant op wil. zegt

dat de tijd misschien rijp is om eens een andere kant op te gaan in het leve n en het hoofd
dat uit elkaar knapt dat de balans tussen hoofd en hart teveel is doorgeslagen naar he~
hoofd. Het lichaam geeft dus zelf al antwoorden.
Het lichaam is heel direct en de signalen zij n niet mis te verstaan omdat ze alleen maar te
voe len zij n. Dromen bijvoorbeeld geven beelden weer die door het bewustzijn opge pakt
en in woorden vertaald moeten worden. Gevoel kàn in woorden vertaald worden, maar
wordt in de eerste plaats gevoeld. Omdat er geen sprake is van tusse nkomst van het
bewustzijn, is voelen zo direct. Soms roept voelen spontaan o ude pijn of vergeten he ri nneringen op die in het onbewuste lagen opgeslagen. Door de directheid van de aanraking
heeft het bewustzijn nauwelij~s de kans ze terug te dri ngen. In een veil ige en liefdevolle aanraking ku nnen oude wonden helen en kan er een nieuw bewustzijn groeien. Wanneer je de
confrontatie met het onbewuste aan durft en allengs vertrouwder wordt met de specifieke
wij ze van reageren van je eigen lichaam, kan het een prachtig instrument worden om te
groeien naar heel WOl-den. De affectieve bevestiging en de praktische handreikingen van de hap-

to nomie zijn daarvoor bijzo nder geschikt.
Oe prenatale ontmoeting
AI voor de geboorte kan het evenwicht tussen bewuste en onbewuste beïnvloed worde n. In de
baarmoeder doet een kind allerlei gevoelservaringen op die bepalend zijn voor zijn verdere leven.
Ervaringen in de moederschoot, de geboorte en het eerste levensjaar blijken een bepalende invloed
te hebben op de ontplooiingsmogelijkheden in het latere leven. Of in Jungiaanse termen: op zijn individuatieproces.
Met het Zelf worden we geboren en het ego moet gevormd worden in de loop van ons leve n. Hoe
beter de relatie is tussen het ego en het Zelf (de boot en de zee), hoe beter een mens in staat is zich
naar eigen moge lij kheden te ontplooien. Erich Neumann, een directe leerling van Jung, stelt dat tijdens
de zwangerschap het Zelf van het kind wordt gevormd door de moeder: zij vertegenwoordigt het
'totaal' voor het kind. Dit heeft tot gevolg dat hoe meer de moeder in contact staat met haar eigen Zelf,
zichzelf is en naar eigen aard en mogelijkheden leeft, hoe evenwichtiger het beeld is dat het kind krijgt
van het Zelf. Het kind is ten opzic hte van de moeder als het ego ten opzichte van het Zelf. Hiermee
is ook het belang van de relatie tussen de moeder en het kind duidelijk: de re latie van de moeder met
haar kind geeft het kind een soort spiegel. een beeld van de re latie tussen het ego en het Zelf.
Wanneer de relaties tussen de moeder en haar Zelf en die van de moeder en haar kind in balans zijn,
wordt een basis gelegd voor een gezonde zelfontplooiing van het kind. In haptonomische termen is

dit basis-bevestiging: een bevestigi ng van de affectieve basis, waardoor het kind ee n bevestiging
ervaart van zijn wezen, van wie hij werkelijk is en waardoor zich een blijvend gevoel van zelf-zekerheid en zelfvertrouwen zal vormen. Voor een kind is het heel bepalend hoe een moeder 'in haar
vel zif, niet of de moeder perfect is, we l of zij in balans is met haar eigen wezen. De eerste relatie met de moeder zorgt vo lgens Erich Neumann bij het kind voor vier essentiële ervaringen:
de relatie met zij n eigen lichaam, zi jn eigen Zelf, de ander en de wereld.
-->
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De haptonomische prenatale begeleiding kan een heel duidelijke functie

hierin hebben. Door het affectieve
contact van de vader. de moeder en
het kind vindt er een ontmoeting plaats
in en met het onbewuste. De gevoelsmatig bevestigende manier van aanraken

door de vader verzacht de moeder en hierdoor kan zij dichter bij zichzelf komen, en

daarmee ook dichter bij haar kind. De vader
laat zijn kind ook voelen dat er een 'niet-

moeder' is en maakt daarmee het onderscheid tussen het kind en zijn moeder duidelijk. Dit geeft het kind een beeld van zijn ego,

want ego houdt onderscheid in en is verbonden met het 'ik'. In mijn boek 'Stilstaan bij

nieuw leven. De diepere betekenis van

zwangerschap. geboorte en de periode vlak erna' ga ik dieper in op hoe belangrijk de rol van de
(aanstaande) vader in het hele proces is. Ik illustreer dit aan de hand van haptonomische en Jungiaans
psychologische begrippen. De ervaringen van het kind met zowel zijn moeder als zijn vader geven
hem beelden voor het ontwikkelen van zijn ego en zijn Zelf, en van de relatie tussen beide.
Erich Neumann zegt dat tederheid, bevrediging en genot een gevoel verlenen van zekerheid en
zich welkom weten, wat noodzakel ijk is voor positief sociaal gedrag en een gevoel van veiligheid
in de wereld, en voor de eerste en meest noodzakelijke bevestiging van het kind als onafhanke li jk en ze lfstand ig wezen. En dat is nou precies wat de haptonomie heel tastbaar en praktisch
tot uitdrukking brengt. Frans Veldman beweert dat kinderen die voor, t ijdens en na de
geboor te affectief bevestigend, dit is met een liefdevol bevestigend gevoelscontact tegemoet
zijn getreden, zich anders ontwikkelen. Zij blijken duidelijk zelfbewuster, zelfverzekerder,
meer 'present' (aanwezig) en ontwikkelen zich ook motorisch met een vroegtijdige, adequate coörd inatie van houding en beweging. Bovendien blijken zij minder gevoelig voor
frustraties en ku nnen zij met een bepaalde zekerheid hun plaats in hun omgeving innemen.
Zij vertonen een duidelijke basiszekerheid. Op grond van mijn ervaringen in mijn praktijk en als moeder kan ik dit alleen maar onderstrepen.
De affectieve ontmoeting tussen de vader, de moeder en het kind geeft een zodanige
basis dat bij het kind een gezonde ego -Zelf-as kan ontstaan en het individuatieproces
vloeien d kan verlopen.
Wannee r een mens zowe l aan het begin va n als t ijdens zijn levensweg co ntact weet te
houden m et zij n innerl ijke gevoels- en belevingswereld zal hij het leven ten volle ku nnen

leven, in hoogt e- èn in diept epunten.
L iteratuur
D rost- Borst, R. Stilstaan bij nieuw leven. Symbolon, Amstelveen, 2000.
Jacobi, J. Inleiding in de psychologie van Jung. Servire, Cothen, 1992.
Neumann, E. The Child. Karnac. Londen, 1973.
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Veld man, F. Haptonomie. Bijleveld, Utrecht. 1987.
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In de jaren dat ik in de redactie zat van 'Haptonomisch Contact', heb ik steeds
gezocht naar hoe de haptonomie zich verder zou kunnen ontwikkelen. Een reden
waarom ik geen hoofdredacteur wilde worden, was dat ik daar geen antwoord op had.
Maar het heeft me sindsdien bezig gehouden.
Hapto nomie verwordt tot een modeversch ijnsel en verwatert omdat haar plaats in de veelheid van
therapievormen niet duidelijk is. Ze is niet gekaderd. Terwijl ik, vanuit mijn ervaring met haptonomie.

het vanzelfsprekend vind dat haptonomie een plaats heeft binnen de samenleving en binnen de ver·
schillende therapieën. Mijns inziens een hele duidelijke plaats.

Frans Ve ld man heeft de haptonomie haar naam gegeven en de mogelijkheden uitgewerkt die een
gezond ontwikkeld gevoe lsleven een mens kan bieden. Dat is zijn belangrijkste bijdrage. Daarna is hij
in de valkuil gestapt om de haptonomie tot een wetenschap te w il len maken - dat paste in zijn tijd
- waardoor er een gat is ontstaan tussen dat wat er is: de hedendaagse mens, en dat wat zou kunnen zijn: de in zijn basis bevestigde en in zijn gevoel ontwikkelde mens, in contact met zijn omgevi ng. De opleidingen vallen in dit gat doordat ze te maken krijgen met mensen in alle stadia van
ontwikkeling en mensen die nog niet 'gewekt' zijn .
Daarom wordt het tijd dat de haptonomieopleid ingen zich verbinden met andere belangrijke stromingen binnen de therapie/maatschapp ij zonder daarbij hun eigen basis en invalshoek
te verliezen. De fenomenen van de haptonomie zijn en blijven uniek én ... van alle mensen.
Haptonomie biedt mensen de mogelijkheid om zich met hun basis, bodem te verbinden.
Daaruit ontstaat de oprichtkracht. de levensenergie d ie zich wil verbinden met all es om ons
heen. Het is hard nod ig dat all e wijze mensen binnen de haptonomieopleidingen en daarbuiten zich weer, in wezenlijk contact en wederzijds respect met e lkaar verbinden om
samen alle 'beste weten' en 'diepste wensen' te bundelen. Haptonomie kan zich dan verder ontwikkelen, haar plaats innemen en daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de
o ntwikkeling van onze samenleving.

Wat vooraf ging
Toen in 1999 Fenomeen van de Academie te Doorn in mijn brievenbus viel. kreeg ik voor het
eerst het gevoel: ik zou toch we l de haptotherapieop leiding wil len gaan doen. De sfeer die het
blad uitademende voelde vernieuwend. Dat gevoel bleef een
tijdje broeden. Ik was op zoek naar nieuwe inspiratie, nieuwe
ontwikkeling in mijn leven.Yoor het eerst voe lde ik van binnenuit de behoefte om dat te gaan doen. zonder aan het 'begeerde
papiertje' te denken. In gesprek met vrienden daarover ontdekte
ik echter dat er nog wat 'oud vuil' lag uit het verleden. Een paar
maanden later maakte ik een afspraak met één van de docenten
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daar eens over te praten. Het was een goed gesprek, ik voelde me
erg opgelucht. Een oud hersenspinsel bleek niet te kloppen. Tja, zo
gaan die dingen. Wat je niet uitspreekt blijft er tussen staan. nietwaar? Enthousiast en tevreden ging ik naar huis met de studiegids
onder mijn arm. Thuisgekomen heb ik echter die studiegids
niet ingekeken. Ik voelde er geen behoefte toe.
Weer een paar maanden later realiseerde ik me dat ik nu toch
iets moest gaan doen, wilde ik naar de toelatingsdag gaan in
juni. Ik las de studiegids en kreeg het gevoel: weer al die
-
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oude troep van zolder halen, nog een keer door mijn geschiedenis heen; de hoeveelste keer
zou dat nu worden. Maar ja, ik moest iets doen. Gebeld met de academie omdat ik geen
inschrijfformulier had en toen bleek dat er in september ook nog een toe latingsdag kwam
en die dag kwam me eigen lijk beter uit. Weer uitstel, realiseerde ik me. Iets was er niet
koosjer, maar ik had geen idee wat. Op een zaterdag viel een brochure van het ITIP in de
bus (Instituut voor Toegepaste Integrale Psychologie) met een overzicht van cursussen,

opleidingen en workshops. Wat opviel was de liefdevolle toon waarop de tekst in de brochure gesteld was. Op de omslag stond: 'Dit is een opleiding voor mensen die hun diepste wensen en beste weten in overeenstemming willen brengen met hun bestaan.' Dat trof
mij omdat het me meteen het gevoel gaf: dus iedereen is goed genoeg (mijn opgelopen projectie in de haptonomie!). In tweede instantie realiseerde ik me dat ik al mijn hele leven bezig
ben om 'mijn diepste wensen en beste weten in overeenstemming te brengen met mijn
bestaan'. Toen viel het op zijn plek, ik voelde er niets voor om de haptotherapieopleiding te
gaan doen; niet weer in een onveilige sfeer proberen mezelf te zijn. Niet weer voelen dat is
goed en dat is niet-goed. Niet weer met allerlei net beginnende studenten in een groep, niet
weer onderscheiden. Ik wil verb inden.
Dat was besloten. Ik meldde me 's maandags aan en maakte een afspraak voor een intakegesprek.
Voor het intakegesprek moest ik een biografie schrijven. Die werd onderdeel van het gesprek tussen een docent en drie andere potentiële deelnemers aan de opleiding. In dat gesprek zei de
docent ook meteen wie wel en niet werd toegelaten. Wat daarbij de criteria waren: dat je je leven
tot op zekere hoogte op orde moest hebben, niet meer in therapie moest zitten en bereid was om
inzage te geven in alle delen van je leven en zelf de verantwoordelijkheid voor je eigen leren en leven
te nemen. Ik was aangenomen.
Er kwam een weldadige rust over me omdat er iets in het verschiet lag. Het zou nog twee maanden duren voordat de opleiding zou beginnen. In die twee maanden moest er in ieder geval, aan
de hand van vragen, een uitgebreide biografie gemaakt worden die met pasfoto naar alle deelnemers van de groep (bestaande uit 24 mensen + docenten) gestuurd moest worden.
Dat was een leuke periode. Iedere dag een paar persoonlijke brieven. Bovendien had ik nog een
paar boeken in de kast staan die werden aangeraden om voor het eerste blok te lezen.
Hernieuwd lezen gaf een gevoel van opwinding: ik ga er straks iets mee doen.
Uit bovenstaande lijkt het nu net of ik toch wil gaan 'onderscheiden' en niet 'verbinden.'
Maar dat is niet mijn bedoeling. Mijn ervaring na de eerste driedaagse is, dat ik de prakti jk
van de haptonomie heb meegemaakt. De praktijk zoals ik die in mijn leven probeer vorm
te geven. In deze dagen is er veel met mij gebeurd. Ik heb ondermeer mijn levenslust teruggevonden (uit de schaduw gehaald) en daar de potentie van gevoeld. Voor het eerst in mijn
leven heb ik contact met mijn innerlijke stem en kan ik de onzin van de zi n(volheid) schei-

den. (Ik heb het gevoel dat ik eindelijk mijn oprichtkracht heb gevoeld.) Ik ben ongelofelijk helder en krijg voortdurend heldere ideeën, waarvan het schrijven van dit stuk er een
is. Vanuit mijn liefde voor de haptonomie wil ik hiermee mensen aanspreken. Ik durf eindelijk
mij n stem te laten horen .
Het bewustzijnsschema volgens Ken Wilber

Een stukje theorie, ontleend aan 'londer grenzen' van Ken Wilber en 'Innerlijke leiding' van Hanneke
en Hans Korteweg, zie literatuurlijst). Ik ga uit van het gegeven dat een mens als hij geboren wordt
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uit het eenheidsbewustzijn komt. Dat is voorgesteld in de rechte lijn (zie tekening). Zolang we
als klein kind vervuld blijven, maken we geen onderscheid tussen binnen- en buitenwereld, ons-

zelf en onze omgeving. Zodra we echter gefrustreerd worden breekt de eenheid en komen we in
het spanni ngsve ld tussen behoefte en een omgeving die 'nee' zegt. Er ontstaat een 'ik' dat iets wil
en het niet krijgt. Daar vindt de eerste scheiding plaats tussen het organisme en de buitenwereld. Het
kind moet zich daardoor op de een of andere manier afsplitsen van zijn behoeften; zijn behoeften
onderdrukken, verdri ngen om de liefde en datgene wat het in de buitenwereld wel kan krijgen niet
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ve rl iezen. Zo ontstaat de tweede splitsing: tussen psyche en lichaam. Het ego ontstaat. Het kind gaat
weg van de pijn in zijn lichaam en neemt gen-oegen met mi nd er. Er ontstaat een karakterstructuur die
ee n buffer vormt tussen de binnen- en de buitenwereld. Zo wordt een poging gedaan om de gewenste bevrediging alsnog te krijgen maar dan op een voor de buitenwereld acceptabele manier. Dat is
een tijdelijke noodmaatregel, maar dat het tijdelijk is wordt vergeten (overlevingspatronen ontstaan
dan). Deze karakte rstructuur is zowel van psychische als fysieke aard. Zij drukt zich uit in de manier
van denken, voelen en contact leggen en is zichtbaar in de uiterlijke verschijning. Vervo lge ns komt
het kind in contact met ouders, leraren, familie enzovoort en leert het hoe het zich moet
gedragen om zich bemind, vei lig en aanvaard te voe len. Als we de kritisc he stemmen van onze
omgeving internaliseren, sluipt er schaamte en afkeer van onszelf in het beeld dat we van onszelf hebben. De aard van de gevoelens en waarden van onze ouders geven vorm aan de ve rdedigingstechnieken waarmee we ons later teweerstellen: de maskers die we gaan dragen om
onszelf te beschermen. 'Zo ben ik niet' of 'dat heb ik ni et gedaan' zeggen we dan in een
poging om de veroorde ling of straf, en het gevoel dat we onaanvaardbaar zijn te verm ijden.
Zo komt datgene wat we niet aa nvaardbaar vi nd en in onszelf, in de schaduw terecht. Het
wordt in het onbewuste begraven (verdringing) en in het lichaam (somatisatie), of toegeschreven aan anderen (projectie), terwij l positieve trekken die wel aanvaardbaar worden
gevonde n in het ego te recht komen. Daar zegge n we wel tegen 'dat ben ik.' Zo ontstaat de
derde splitsi ng: tussen persona en schaduw. Ieder mens o ntwikkelt zo in zijn leven zijn eigen
verded igingsmechanismen met de daarbij behorende maskers, die niet alleen in het indiv idu e n het gezin geworteld zijn, maar ook in de cu ltuur. De culture le schaduw is het grote re
ka der waarbinnen de persoonlijke schad uw zic h ontwikkelt. Via politiek, scholing. re ligie ete.
word t bepaald wat taboe is en wat aanvaardbaar is. Dat draagt bij aan de vorm ing van de individu le persona en de gezinspe rsa na (zie voor
meer hierover de literatuurlijst).
Zo gaat o nze oorspronke lij ke energie, onze
levendigheid en de band met o nze authenticiteit
ve rloren.
Jung is de eerste di e zich, als lee rling van Freud,
bezighield met de sc hadu w, het o nd erbewuste.
Daaruit is uiteindel ij k het 'schaduwwe rk' ontstaan
leder van ons worste lt met zijn eige n schaduwkan·
te n. We moeten missc hie n de aardige kanten van
o nszelf opofferen voor eerlijkheid. De therapeut
va n zijn status ontdoen. Macht tot eigen ve rmogen
omvormen. We moeten de angsten onder ogen
zien en steeds meer projecties terugha len. Het
is een levenswerk met als resu ltaat het terugvinden van wie we in esse nt ie zij n. In contact
komen met wie we werke lijk zijn. Onze
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schaduwkanten in leren brengen in het contact. Dat is toch waar we ons in de haptonomie
mee bezighouden~ Wezenlijk contact maken.

Mijn maskers
Dit was zo ongeveer de inhoud van de theorie in mijn eerste driedaagse. Ik ging aan het
werk met mijn maskers. Ik ontdekte eerst dat mijn levenslu st in de schaduw terecht was

gekomen, Ik kreeg beelden van vroeger thuis, hoe dat daar gebeurde. Toen volgden de maskers: geduldig, rustig, weloverwogen, intelligent, vriende lijk, benepen, klein maken, verontschuldigen, betweterig, arrogant, stoer. Ik voe lde de levenslust door mijn hele lijf stromen. 's Nachts kreeg ik een droom over de potentie daarvan, het was overweldigend. Ik
werd er zo onrustig van, totdat ik voeld e: laat het maar doorstromen, zet het dak maar
open. En toen was er verbind ing tussen 'aarde en hemel' om het maar eens zo te zeggen.
Vanuit die levenslust omstond een grote helderheid. Ik kreeg, en krijg nog steeds, allerlei ingevingen. Zo ook om dit verhaal te schrijven. Om mijn stem te laten horen. Om te reageren op

het goede wat ik in de haptonomie gekregen heb en datgene wat ik vergeten ben (niet durfde)
terug te geven, zodat ook ik kan bijdragen aan de ontwikkeling van de haptonomie (met niet de

nadruk op 'ik', maar op 'bijdragen'). Om allerlei zaken uit de schaduw te halen en het goud wat
zich daarin bevindt te helpen delven,
Oe schaduw in de haptonomie

Ik heb in 1985 de haptonomieopleiding (alfa) gevolgd, Die duurde toen nog twee jaar, Ik ben erin
gesprongen met groot enthousiasme. Ik genoot. Ik hervond mijzelf. vo nd een kade r voor mijn ervaringen, kortom er ging een wereld voor mij open. En ik was gepantserd in die tijd. Was haptonomie

het ni euwe gelooH De opleiding leverde heel veel twijfels op, Zat ik nou goed in mijn basis! Wat is
je basis eigenl iik ~ Ben ik nou angstig gehecht? Zeker niet in mijn basis bevestigd. Het pantser vertoonde barsten. Maar er waarde een schaduw rond op de opleiding, die heb ik ook meegepikt. Er
bestond zoiets als: goed aanraken. Dus ook zoiets als: niet goed aanraken. Twijfelaar als ik was,

'tobber' zoals er door een docent werd gezegd, pakte ik dat op als: ik ben niet goed genoeg, Nou
die kende ik al langer van mezelf,
Na de opleiding ben ik gedurende 5 jaar regelmatig bij Ted Troost geweest, Dat was een tijd
va n mezelf voortd urend tegenkomen. Alle trucs die ik gebruikte, werkten niet bij Ted. Maar
het goede was, hij liet me altijd voelen dat ik er mocht zijn, met of zonder pantser. Onver-

geteli jk die tijd, Wat overbleef was de vraag: maar ben ik goed genoeg om haptonomie te
bedrijven?
Ik volgde bijscholingen en genoot nog steeds van all e ervaringen. Pas in de zwangerschaps-

opleiding (1993) kreeg die vraag een gevolg, Roos Ferdinandus was de eerste docen t die
rechtstreeks tegen mij zei: 'Je aanraking is wat mager.' Waarop ik zei: 'Hoe kan ik dat verbeteren?' 'Door het vee l te doen', was haar antwoord. In die opleiding kreeg ik voo r het
eerst antwoorden op vragen die ik stelde. Dat was daarvoor nooit gebeurd. Ik stelde wel

vragen maar die werden op een onduidelijke manier teruggespeeld, Ik heb jarenlang gedacht
dat dat de Rogeriaanse werkwijze was, die de docenten praktiseerden. Met als idee er achter: je moet het zelf ontdekken anders beïnvloed je als docent en dat mag niet. Maar dat is
natuurlijk onzin, want je hebt als docent een voorbeeldfunctie, je eigen geschiedenis die je
meedraagt. Je beïnvloedt altijd, verbaal dan wel non-verbaal. Niet reageren vanuit jezelf is accepteren van de macht die je krijgt toegewezen door de student/cliënt. Ik herinner me nog dat ik
een docent eens heb gevraagd in mijn enthousiasme: 'Vind je me niet veranderd?' Een pijnlijk stil-
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zwijgen volgde. Ik vroeg waarschijnlijk om bevestiging, gezien te worden. Geen reactie. Ik
begrijp het nog steeds niet. Ze had ook haar ve rwarring met de vraag kunnen duidelijk maken, of
iets anders zeggen, maar zwijgen! Langzaam ontdekte ik dat haptotherapeuten ook gewone mensen zijn.

Het antwoord van Roos: 'Door het veel te doen' gaf een opening, daaruit sprak vertrouwen. Goed
aanraken kan je slechts leren door het te doen en stil te staa n en te voelen wat je erin tegenkomt en
dat weer in contact te brengen. Zo simpel. Natuurlijk werkt het zo. Die ervaring heb ik inmiddels in

mijn praktijk. Maar wat het allerbelangrijkste is. is het vertrouwen dat gegeven wordt. Dat loslaten
van de angst. van het spook dat rondwaart in de haptonomieopleidingen. In de tien jaar die ik in de

redactie va n Haptonomisch Contact heb doorgebracht, ben ik het voortd urend tegen gekomen.
Mensen durven niet te schrijven over wat ze meemaken in de praktijk. Een enkeling slechts. Dat hebben ze uit de schadu w van de docenten meegenomen, dat hebben ze ook 'geleerd' en geïnternaliseerd in hun perso na: jezelf laten zien in ctat wat acceptabel is voor de omgeving e n niet in wie
je in wezen bent.
Naar mijn idee dateert dit nog uit de scheiding die heeft plaatsgevonden tussen Frans Veldman
en de rest van haptonomisc h Nederland. Wat zou er gebeuren als Frans Ve ldman zijn hoofd
zou durven buigen naar alle opleiders in de haptonomie? Zou durven erkennen dat die mensen in hun wezen geraakt zij n door 'zijn' haptonomie en van daaruit het beste van zichze lf
geven in hun opleiding? Wat een vrijheid zou er ontstaan om in plaats van reactief, creatief
te scheppen en daarmee de haptonomie verder te ontwikkelen. Wat zou het betekenen als
Ve ldman zou inzien dat goed en niet-goed twee kanten zijn van dezelfde medaille en onlosmakelijk met e lkaar verbonden zijn? Als hij zou inzien dat hij zijn macht misbruikt heeft -

wat zo heel menselijk is - om dat wat hem aan het hart gaat te wi llen beschermen. Dat het
tot gevolg heeft dat de angst om het goede te verliezen juist eraan bijdraagt dat het verloren gaad
Wat zou er gebeuren als Veldman zijn gevoel van machteloosheid uit de schaduw haalde;
machteloosheid om de haptonomie - zijn kind - te beschermen tegen wat anderen ermee
doen en gedaan hebben? Als hij in plaats van afstandelijke, ellenlange brieven te schrijven zou
laten voe len dat hij ook niet
heeft geweten wat hij in gang
heeft gezet en dat we als mensen
al leen samen kunnen kijken naar
hoe we het goede, de liefde voor
het wezen lij ke, kunnen doorgeven
aan anderen. Dat we daarbij het 'beste
weten' en de 'diepste wensen' van eer
ieder die zich geraakt voelt, nodig heb·
ben. Misschien zo u hij dan als een
trotse opa kunnen terugkijken op
zjjn leven en zien wat 'zijn kinderen
en kleinkinderen' ermee gedaan
hebben . Dan zouden 'de kinde-

ren' van de wi jsheid van 'opa'
kunnen profiteren om alsnog
dieper bij hun eigen essentie
-
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te komen en niet dezelfde maskers
hoeven opzetten als 'opa'. Dan
zou hij zijn vertrouwen geven,
het grootste geschenk van een
ouder.
Wat er nu gebeurt, is dat er
concurrentie ontstaat binnen de
opleidingen. Dat ze in de valkui l
stappen om te bewijzen dat zij
het beter doen en zich afscheiden. Reactief gedrag op de
ouder. Haptotherapie is in het
leven geroepen als een vak. Alsof
het zo beperkt is dat het in een
'vak' past (dat hebben Frans
Veldman en aanhangers overigens niet gedaan). Opleidingen conformeren zich aan allerlei
maatschappelijke eisen, omdat ze niet voor zichzelf durven spreken: voor zich Zelf. Niet van Zelf
sprekend zijn. Geen vertrouwen in het goede hebben, maar zichzelf afhankelijk maken van geld
en erkenning van buiten. Terwijl ontwikkelen alleen van binnenuit kan gebeuren en daardoor de
maatschappij beïnvloedt.
In mij n optiek is een haptotherapeut: iemand die met haptonomie werkt, iemand die zij n essentie
inbrengt in het contact met de ander om zo de ander tot zijn/haar essentie te brengen. Dat is
wezen lij k contact. Dat is een levenswerk voor zowel therapeut als cliënt. Ik heb dat aan den lijve ervaren, ben er van gegroeid en erdoor ontwikkeld, met hulp van de vele liefdevolle docenten.
Ted Troost heeft mij ooit eens gevraagd hoe het toch kwam dat hij zo bedreigend was voor studenten. Nu weet ik daarop het antwoord. Hij liet in de grote groep all een maar zien wat hij goed
kon en niet waar zijn vragen en schaduwkanten zaten (dezelfde verha len doen over Frans
Ve ldman de ronde ... zo menselijk). Daardoor werd hem veel macht toegekend en die heeft hij
ook genomen. Een valkuil. Dat moet hem veel eenzaamheid opgeleverd hebben. Met die
macht beschermde hij zijn ego en bleef wie hij in wezen is voor hem zelf en anderen verscholen, waardoor hij zich waarschijnlijk niet gezien voelde in zijn essentie. En zic h in een
groep niet altijd zichtbaar kon maken. Achter die macht ging echter een warme, voelende,
gewone Rotterdamse jongen schuil, die zich in de persoonlijke begeleidingen ruw, grof,
warm, zacht, li efdevol opste lde. Recht voor zijn raap, eerlijk en integer. Altijd in reactie op
de ander. Dat leek niet altijd tactvol, zelfs onbeleefd. Maar beleefdheid is een masker wat
we opzetten om contact te vermijden. Door zijn manier van doen was hij volstrekt duidelijk. Hij bracht op zijn manier zijn essentie in. Ik kon niet anders dan reageren op zijn
manier va n doen, vanuit mijzelf, mijn Zelf. Zo kwamen mijn patronen boven, mijn overgevoe ligheden, die altijd in de aanraking waren terug te vi nd en. Ik ben hem oneindig dankbaar
voor wat hij mij geleerd en gegeven heeft. Bij Ted was er voor mij maar éé n mogelijkheid:
voelen.
Het is nodig dat de therapeut/docent ook met zichzelf aan het werk blijft. Zijn ongemak, zijn
schaduwzijde inbrengt in het contact, te allen tijden, op een passende w ijze. Daarom hoort
mijns inziens 'schaduwwerk' binnen de opleiding voor haptonomie. Als voorbe reiding op het
aanraken en om 'de bodem' voor te bereiden op dat wat gezaaid gaat worden. In de hapton-
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omieopleidingen wordt impliciet van de studenten verwacht dat ze hun schaduwkanten ontdekken en inbrengen. Doordat het niet in een groter kader gevat wordt, levert dat onveiligheid
en angst op. Het kader dat geschetst is in bovenstaande tekening (en theorie) geeft aan dat het ontwikkelen van schaduwkanten bij een natuurlijke ontwikkeling hoort. Dat je niet 'onderontwikkeld'
bent als je met haptonomie in aanraking komt. Dat het normaal is dat je gevoelsontwikkeling in zekere mate is gestagneerd. Nu lijkt het net of we ons moei lijke gedrag, onze schaduwkanten bij onze
oude rs moeten neerleggen (waar moete n die het dan weer

neerleggen~),

terwijl het geheel en al onze

eigen verantwoordelijkheid is. Sterker nog. dat we de schaduw nodig hebben om onszelf aan te ontwikkelen, ons Zelf te ontdekken. Hoe sterker we ervaren dat het leven in 'de persona' een beperkt
bestaan is. des te eerder zijn we geneigd naar en in onszelf te schouwen.
Dan bestaat de mogel ij kheid dat mensen kunnen voelen dat we allemaal als mensen op de ladder van
de ontwikkeling staan en dat de een iets ontdekt heeft waar een ander iets van kan leren. Als we
dat pad eenmaal opgegaan zijn. ku nn en we vanu it wie we zijn (wie we op dit moment zijn) bijdragen aan de ontwikkeling van anderen, zonder o ndersc heid te maken in 'wie verder is' of hoger
staat op de ladder. Degenen die hoger op de ladder staan hebben wijsheid en herinneren zich
de treden die ze gelopen zijn en kunnen dat vanuit zichzelf inbrengen.
Dan verdwijnt het verschil tussen goed en niet-goed. En hoeft een docent zich niet terug te
houde n, maar kan hij of zij gewoon reageren met dat wat er in hem of haar opkomt: boosheid. blijdschap, ontroering. en dat liefdevol en begripvol inbrengen in het contact. Late n zijn
wat er is! We kunn en af van de methodiek en terug naar het samen menszijn. ieder op zijn
eige n plek op de ladder. Dat is respectvol. Ieder me ns ka n zi jn beste weten inzetten. waar
hij of zij zich ook op de ladder bevindt. Er hoeft ook geen 'veroordeling' meer te bestaan
over het verstand en het denken. Het voe len hoeft niet meer als enige ingang gewaardeerd
te worde n. Het voelen is tens lotte ook onderhevig aan de ontwikkeling van een mens en
kan net zo kronkelig zijn als het denke n. Via liefdevolle benadering/aanraking kan een mens
zij n voelen en denken ontwikkelen in overeenstemm ing met zijn essentie, met wie hij werke lij k is.
Om dat te verwezenlijken zouden we in de opleidingen eerst 'de bodem' moeten voorbereiden, vooral in deze tijd waarin de ratio het nog vee lal voor het zeggen heeft. De ratio, het denken zou serieus genomen dienen te worden. Die heeft jarenlang als beschermer gewerkt en wordt
ec ht niet zomaar losgelaten. Alleen als je ervaringe n niet meer stroken met wat je denkt, treedt
er een verandering op. Ook is het belangrijk om het kader te schetsen waarb innen de haptonomie
een plaats heeft. Daarmee kan je ook de veiligheid binnen de groep beter bewaken en ieder daarin
zijn/haar eigen plaats laten vinden en ervaren. Misschien ook ander toe latingscriteria vaststellen.
In de wandelgangen wordt wel gezegd dat het 10 jaar duurt voordat je iets van haptonomie begrij pt.
In mijn ervaring klopt dat. Helaas duurt de opleiding momenteel maar 4 jaar. Met als gevo lgd dat vee
mensen blijve n zwemmen. Als ze al bijscholingen doen, dan nog is de valku il heel groot om in hel
methodisch werken te vervallen. Eerste, tweede, derde dee l drielui k. Of diagnosticeren à la ITH
(Instituut voor Toegepaste Haptonomie). Methodes zij n hul pmiddelen. maar geen doel op zich.
Mensen zoeken handvatten en vi nd en die niet altijd in hun e igen leve nservari ng. Loskome n van de
schaduw van Frans Veldman geeft de opleidingen de mogelijkheid om de opleiding anders op te zetten e n ook kennis t e neme n van andere aa nv e rwante richtingen in het therapeutisc h werk.
Richtingen die aansl uite n, of de hapto nomie omvatten. Het ITIP zo u daarvoor in aanmerking
komen. Mijns in ziens sluit de haptonomie aa n bij het 'psyche- li chaam'-niveau, maa r dient het
'persona-schaduw'-nivea u als voorbereid ing meegenomen te worden.
-->
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Er bevindt zich veel kwa liteit binnen de oplei dingen, maar het is tevee l eenrichtingsverkeer .
Mensen lopen leeg, raken overspannen. Bovenstaande manier van werken maakt dat docen-

ten/the rapeuten meer plezier in hun werk behouden en t erugvinden, omdat ze zelf deel uitmaken van de stroom, de be weging. Ze wo rd en instrument. Vertrouwen in hun Zelf, hun
essentie dient dan als voo rb eeld in de groep. In co ntact met de studenten o ntdekken ze
waar ze ze lf staan. Zo blijft het waardevo lle van de haptono mie in beweging, doordat ieder-

een er vanuit zi jn of haar essentie aan kan bijdragen.

Nawoord:
Tijdens het corrigere n va n de tekst, maanden nadat ik het geschreven heb, lees ik m ijn verhaal nog eens door, met het commentaar van verschi ll ende mensen in mijn achterhoofd. Ja,
ik ben enthous iast over het IT IP, voora l over de man ier waarop ze de tra iningen aanbi eden
en de w ijze waarop begeleiders zich opstellen. Deze werkwijze maakt jezelf on tmo eten en
waarachtig handelen mogelijk en dat is toch ook het doel van de

h apto n omieop l e i dingen~.

Dat

doorgeven is voo r al m ij n motivatie om dit verhaa l te schrijven. Ik wi l hiermee mijn 'beste
weten' inzetten.

Literatuur
Wi lber. K. Zonder Grenzen - Uitgeverij: Karnak
Zweig. Connie & Wo lf, Steve, Omgaan met je schaduw: de kracht van verboden gevoelens en verborgen talenten - Uitgever ij Servire.

Korteweg. Hans & Korteweg-Frankhuisen, Hanneke, Innerlijke leiding. De kunst om de innerlijke stem
te vo lgen tot in de dagelijkse praktijk

Informatie over het ITIP: Ac hterdij k 3, 5328 JL Rossum. Tel. 0418-662 173/662553 (www.itip.n l).

Noot van de redactie
Voordat we besloten dit artikel te plaatsen, hebben we de heer F. Veldman om een reactie gevraagd.
Tegen de achtergrond van de ontstane scheiding tussen zijn opvolgers en hem, zoals hij die percipieert
en in een brief aan de redactie schetste, is het voor hem moeilijk, zo niet onmogelijk om direct te reageren op het artikel van Ingrid Rom. Hij laat ons weten er met 'gemengde gevoelens van te hebben
kennis genomen: gevoelens van zowel verwondering -zo niet verbijstering- als van een zekere ver-

ontwaardiging'. Hij adviseert ons dit artikel niet nu te plaatsen. Desgevraagd neemt hij in overweging een artikel voor He te schrijven over zijn opvatting over de historische gang van zaken en de
ontstane verwijdering.
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Nieuws voor afgestudeerden aan de basisopleiding en opleiding in de haptotherapie

opleiding

haptonomische~wan~erschapsbegeleiding

Je leert het hechtingsgedrag van kind elfouders'fe bevor....n en de ouders voor te berei]
den op een zo natuurlijk mogelijke geboorte in een ~ef klimaat. Aan het eind van de
r pleiding ben je in staat de affectieve mogelijkh.-'ftn de ouders te signaleren en sdmu
leren en de ouders adequaat haptonomisch te beg"';ielden bij de zwangerschap en het beaI'
nend ouderschap.
Totale duur
26 cursusdagen, 2 jaar
september 200 I
Start
Toelating
je beschikt over een afgeronde pIIDplalding in de haptonomie of
vanaf het tweede jaar van de
....,..... haptotherapie en
• een opleiding in gezondhel
• professionele ervaring In b1Iifetdlng, therapie en hulpverlening
Docenten
Roos Ferdinandus, Monica P~ en SasIda Taat·P~
Kosten
f 4650,' eerste Jur. J 3950,- tweede jaar

introductiedag haptonomische zwangerschapsbegeleiding
Deze dag is bedoeld voor oud-cursisten van de basisopleiding in de haptonomie of opleiding in de hap-

totherapie die belangstelling hebben voor het vakgebied haptonomische zwangerschapsbegeleiding. Deze

introductie is zeer geschikt als je deelname aan de Opleiding Haptonomische Zwangerschapsbegeleiding
overweegt.

Doelstellingen
• Kenn ismaken met begrippen en aanrakingswijzen binnen de haptonomische zwangerschapsbegeleiding.

• Onderzoeken van de betekenis van een affectief klimaat voor de hechting tussen ouders en kind.
• Op een praktische wijze ervaren van de fenomenen van de tast bij de haptonomische zwangerschapsbegeleiding.

Werkwijze
Korte lezingen over aanrakingswijzen en begrippen binnen de haptonomische zwangerschapsbegeleiding,
demonstraties, praktisch oefenen in groepen e n een vragenronde. Aanstaande ouders zu llen aanwezig zijn
om hun ervaringen met ons te delen. Tenslotte wordt in het kort aandacht besteed aan de opleiding hapto nomische zwange rs chapsbegeleiding.
Datum

donderdag 26 april 200 I

Kosten

f

250,-

Academie voor Haptonomie en Kinesionomie
Jan Ligthartlaan I, 394 1 BG DOORN
te l 0343 515178 fax 0343 518158
www.haptonomie.nl
e-mail info@haptonomie.nl
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Haptonomie

informatie-avonden

dinsdag 27 maart
maandag 18 juni

WORKSHOP
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Heb je een basisopleiding haptonomie gevolgd en wil je verder?
Dan biedt Synergos de volgende mogelijkheden

informatie-avond

dinsdag 12 juni

de driejarige
HAPTOTHERAPIE·
OPLEIDING

Synergos
Regentesselaan 21
3818 HH Amersfoort
tel 033 463 88 17 I 463 86 94
fax 033 461 88 02
site www.synergos.nl
email info@synergos.nl
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Ingrid Ram

Het geminachte lichaam
Carla van Lichtenburcht en Lisette Thooft
Uitgeverij: Ambo; ISBN 90 263 1661 5

Openhartig vertellen 15 mannen en vrouwen in dit boek over hun ervaringen met se ksueel misbruik
in hun leven. Diverse therapeuten, waaronder een haptotherapeute. komen in het tweede deel over
dit onderwerp aan het woord.
Volgens de auteurs is er een hiaat in de literatuur en in de kennis van hulpverleners rond het onder
werp lichaamsbeleving en seksualiteit bij incestslachtoffers. Lichaam en seksualiteit zijn onderwerpen die de hulpverlener ze lf raken, waardoor die maar al te vaak niet weet hoe te reagere n.
Door middel van diepte interviews hebben de auteurs in dit boek in kaart gebracht hoe seksueel misbruik het lichaamsbeeld van de getroffenen misvormt. Seksuologe: 'als iemand je tegen
je been schopt en je een blauwe plek oploopt, dan word je boos op de dader. Je verzorgt je
been tot het weer beter is. Sexueel misbruik doet echter iets met je waardoor je juist dat
gekwetste lichaam wilt straffen of wegdenken.'
Hoewe l de verhalen allemaal heel verschillend zijn. valt de minachting voor het lichaam op
als grootste overeenkomst. Sommige geinterviewden zijn met recht als overlevenden aan
te merken, terwijl anderen zelfs spreken over veel geleerd te hebben van hun ervaringen.
'Er is veel geschreven over seksuele mishandeling, maar nu lijkt dit onderwerp van de agenda te verdwijnen', aldus de auteurs. Met dit boek willen ze aangeven dat er nog steeds
grote behoefte is aan kennis en theorievorming en pleiten ze voor meer aandacht voor
het omgaan met seksueel misbruik binnen (therapie)opleidingen en in de gezondheidszorg.
Ik vind het een indrukwekkend boek dat mij vee l inzicht en achtergrondinformatie oplevert over de beleving van mensen met een verleden met seksueel misbruik.
Het enige dat ik jammer vind, is dat haptonomie ontbreekt in de woorden lijst achterin
het boek, waarin diverse therapievormen worden beschreven, terwijl in de verhalen van
de geinterviewden haptonomie wel regelmatig genoemd wordt.

<-
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Ag re s s i e
tisch
e n

~ als creatief-energe-

principe in dienst van af\/lleer

b e w u s t wor din 9

'ii Dr. Theo K.

de Graaf. psychiater

De overdracht, tegenoverdracht en tegen-tegenoverdracht bij verbale en
preverbale vormen van therapie bij psychiatrische en psychosomatische
stoornissen

(

Dr. Theo de Graaf, psychiater, heeft hi erover in 2000 voor de NVH een

I~zing gegeven, waarna hij

beloofde zjjn tekst op papier te zette n. Deze tekst is erg omvangrijk gewo rden. Twee delen ervan zijn

reeds in Haptonomisch Contact gepubliceerd (in HC 2-2000 en HC 3-2000). Nu heeft hij ons het derde
e n laatste deel aangeboden met als subtitel: 'De overdracht. tegenoverdracht en tegen-tegenoverdracht
bij verbale en preverbale vormen van therapie bij psychiatrische en psychosomatische stoornissen', Het

is een zeer behartigenswaardig stuk dat ec hter wederom omvangri jk is (13 pagina's). W ij zijn
daardoor helaas niet in staat het volled ige stu k in HC te plaatsen (door de nieuwe, kostbaarder, layout zijn wij genoodzaakt om zuiniger met ruimte om te gaan). Om een indruk te geven waar het
stuk over gaat. vo lgen hier onder de titels van de paragrafen en enkele gedeelten van zijn tekst.
Een ieder die geïnteresseerd is in de volledige tekst kan deze toegezonden kri jgen door f 10- over
te maken op gironummer 3995653 t.n.v. NVH inzake HC. Bij and ere overschrijvingen dan via
de Postbank graag bij de mededelingen uw naam en adres vermelde n.

'i'

Gon Ferdinandus )

-,
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Het aandeel van emotioneel-traumatische factoren in de

genese van psychiatrische en psychosomatische stoornissen

Op grond van de beschikbare gegevens in de literatuur kunnen we met enige zekerheid stellen
dat op zijn minst 75% van de patiënten die ooit opgenomen waren in een psychiatrische afde ling
in hun vroegere leven blootgesteld zijn geweest aan, dan wel getuige waren van één of meer ernstig schokkende ervaringen, zoals extreme verwaarlozing als kind, incest, verkrachting, gewelddadigheid. ongelukken met dodelijke aftoop. enz. (Zie in dit verband: Beek & Van der Kolk. 1987:
Davidson. Kudler & Smith. 1990: Herman. 1986: Herman. Russell & Trocki. 1986: jacobson &
Richardson, 1987.) In het li cht van deze percentages moet dus het ontbreken van een betrouwbare
trauma- e n gezinsanamnese - evt. aangevu ld met hetero-anamnestische informatie - als een ernstige
kunstfout worden beschouwd.

(f) 'Safety First': algemene principes en desiderata bij de psychotherapeutische behandeling van ernstige psychiatrische stoornissen

Bij ernstig getra umatiseerde mensen moet de behandelaar in principe rekening houden met twee
basale vormen van angst en weerstand waarvan meestal één overheerst. maar waarbij de andere
angst steeds op de achtergrond aanwezig blijft.

M.a.w. de cliënt zit dus ófwel met de angst dat de behandelaar een in schaapskleren vermomde 'dader' is, ófwel met de angst dat hij of zij de 'agressor' kan worden van de therapeut en
dat deze laatste het slachtoffer daarvan zal zijn . Over het algemeen wisselen binnen één therapie beide overdrachtsweerstanden elkaar af (Hoppe. 1968. 1971).

Mijns inziens wordt nu de 'ontgiftende' werking van de therapie grotendeels bepaald
door de wijze waarop u met deze - soms terechte, soms onterechte - beschuldigingen en
'dader'-projecties omgaat.

Concluderende kunnen wij dus vaststellen dat een goede trauma-behande li ng gestoeld
moet zijn op het principe van 'SAFETY FIRST'. Het geschokte basis-vertrouwen van onze
cliënten kan alleen maar worden hersteld binnen de context van een veilige omgeving,
d.w.z. een omgeving die de vroegere agressieve ervaringen van de cliënt in voldoende
mate weerspreekt en, indien mogelijk, ongedaan maakt. Hiervoor is het een absolute vereiste dat ook de therapeut zelf kan opereren bi nnen een context die hem of haar maximale veiligheid biedt I. De ingrediënten hiervoor worden geleverd door (a) een gedegen
leertherapie of -analyse van de therapeut ze lf met dóórwerken van de eigen negatieve
'ouder'- en 'kind'-introjecten ; (b) een adequate persoonlijke supervisie door een ervaren
trauma-therapeut: en - last-but-not-Ieast - (c) een optimale hygiëne van de sfeer binnen het
team of de afde li ng. desnoods met behulp van externe, buiten elk 'intern-politiek' machtsspe l
staande, adviseurs 2.

-.
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Oe specifieke bijdrage van lichaams-

gerichte en creatieve vormen van
therapie bij de behandeling van ernstig getraumatiseerde cliënten.

De door het psychotrauma gereactiveerde 'monsters'

of 'persecutors' werpen de getraumatiseerde mens
terug in een positie van basaal wantrouwen ('basic

mistrusc') t.o.v. een ieder die te dicht bij hen komt.

Vee l van de cliënten die naar ons worden verwezen - ik gebruik opzettelij k niet de term
'hulpvragers' - hebben allen één ding gemeen: zij geloven niet meer in woorden. ('Words,
words, mere

words~',

laat Shakespeare één van zijn helden zeggen.) Zij wantrouwen ook

wat u hen vertelt, niet ondanks naar juist dank zij het feit dat u hulpverlener bent.

Immers, voor vee l van onze cliënten bestaat hun ernstigste traumatische ervaring ui t het
feit dat een gel iefde o ud er of een geïdealiseerd ouder-substituut (zoals God of één van
diens vertegenwoordigers, een militair commandant, een onderwijzer, of een hulpverlener)
zich in het verleden ten opzichte van uw cl iënt ernstig misdragen hebben, zulks in flagrante tege nstelling tot wat zij beloofden, voorstelden, of beweerden te ge loven.
In het beste geval zijn de positieve verwachtingen die u als therapeut oproept evenred ig aa n
de angst van de cliënt dat ook u zo' n wolf in schaapskleren be nt. Om deze reden wordt er bijzonder scherp op u gelet, niet a lleen op wat u zegt, maar juist ook op wat u niet zegt en in uw
lichaamstaal tot uitdrukking brengt. Elke discongruentie t ussen het door u gesprokene en uw
lichaamstaal versterkt de angst en de afweer van de cliënt. Vaak zijn dit processen waarvan noch
u, noch de cliënt zich bewust is.

Wanneer nu een behandelaar, gesteld dat deze als 've rvangende ouder' wordt geaccepteerd door
de cliënt, er in slaagt om de cliënt te motiveren en te stimuleren in het omgaan met de eigen creatieve vermogens en behoeften, dan vindt er een 'corrective emotional experience' plaats. Deze vloeit
regelrecht voort uit de beleving van acceptatie en toestemming om met de eigen ruimte, capaciteiten en grenzen te mogen experimenteren. Het gevo lg daarvan is een ge leidel ijke ontgifting van 'bad
autonomous self.

lID

Transitional Object

Het verband tussen het TO en de hi e rvoor besproken auto nomi e is nu vanze lf duidelijk: het TO verschaft het kind de mogelijkheid om naar eigen verkiezing iets lief te hebben, op te eten, te beruiken, te haten, en voora l: te bezitten, zonder dat zijn moeder of hijzelf hiervan e nige schade
ondervindt en hi j 'het gelag van de schu ld' moet betalen.

Het TO heeft echter nog meer in zich dan alleen het autonomi e bevorderende aspect; het stelt
het kind ook in staat om zich te hechten aan iets waardoor het noch in de steek gelaten, noch
'opgeslokt' kan worden.
->
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Mits de therapeut er in slaagt om zich uits lui tend facili terend e n niet-intrusief op te stelle n, kan een non-verbale,
creatieve therapie de betekenis krijge n van een 'transitional
object': het maakt het de cliënt mogel ij k om te leren genieten van de eigen creatieve processen en deze te koesteren als
een geheel eigen emotioneel bezit.

mIntimiteit en erotiek

in de overdracht

De meeste van onze cliënten zijn in hun leven voora l gehave nd door de sc hending van hun privacy en
autonomie (incest, geestel ijke en lichamelijke mishandeling, vrijheidsberoving). Dientengevolge moet
de therapeut, en vooral de zuiver lichaams-gerichte t herapeut, er in eerste instantie voor zorgdragen
dat zij de li chame lij ke en geestelijke integriteit van hun cliënt eerbiedigen. Dit kan het beste gesc hi eden door steeds zorgvuld ig en expliciet bij elke stap navraag te doen of uw cliënt zich al dan niet door
uw bemoeienissen bedreigd voelt. In verba nd met dit laatste is het zinvol om enkele woorden te wijden aan het hanteren va n de erotische ove rdrach ts- en tegenoverd rachtsgevoe lens die zich in het
kader va n een creatieve of lichaamsgerichte therapie op veel intensievere wijze kunnen doen gelden
dan bij verbale therap ieën het geval is.

Net zoals bij de gesprekstherapeut het geval is geldt dus ook voor de creatieve en lichaamsgerichte
therapeu t het adagium dat deze zich terdege bewust moet zij n van de impact op zijn of haar eigen
leven van eigen tra umatische e rvaringe n in de vorm van geestel ij ke of fys ieke grensoverschri jdingen of van verstoting. Alleen op deze wijze kan de therapeut aan de cliënt de 'corrective
emotio nal experience' bieden van 'maximale nabijheid met maximaal behoud van auton omie',
zoals hierboven beschreven. Een gedegen eigen leerthe rap ie bij een opleider die getraind is
in het herkennen en hanteren van overdrachts- en tegenoverdrachts-reacties alsmede een
rege lmatige inter- en supervisie zij n da n oo k bij deze therap ievorme n onontbeerlij k.

lOei. T.1. & De Graaf, Th.K. (1993) Trauma treatment: 'Safety First'. Mededelingenblad Ned. Ver.
voor Psychoanalyse. jaargang 8, nr. l .
2 Het is mijn ervaring dat het onopgelost laten van interne spanningen binnen een team of afdeling onherroepel ijk leidt tOt een verhoogd gebruik van medicatie of van dwangmaatregelen om de
hierboven besproken 'tegen-tegenoverdrachts'-reacties van cliënten te beteugelen. Het moge
duidelijk zi jn dat deze gang van zaken wederom een 'verdinglijking' (zie hiervóór) en retraumatiseri ng in de hand werkt van mensen die in het verleden deze devaluatie reeds op uiterst pijnlijke
wi jze hadden meegemaakt.
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Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Haptonomie wenst je een jaar waarin je zo volledig
moge lij k tot je recht komt. W ij nodigen je uit om gebruik te maken van de moge lijkheden die de
Vereniging je biedt. En om voor jezelf na t e gaan of een actieve participatie jou past.
Noud van Poppel, voorzitter

VERENIGINGS
Het Algemeen Bestuur neemt stelling
Het D agelijks Bestuur heeft besloten om de ledenbrief over het oneigenlijke gebruik van het lidmaatschap en
het vermeld staan op de interne ledenlijst, in zijn ge hee l in Haptonom isch Co ntact af te drukken. H iermee
w illen wij bereiken dat de inhoud van de brief niet verloren gaat en nogmaals benadrukken dat het ons ernst
is. Er zijn bij de secretaris al meerdere reacties binnengekomen. Als ook jij w ilt reageren, doe dat dan bij voorkeur in Haptonomisch Contact of r icht je ander s tot de secreta ris.

Amsterdam, 15-12-2000

Geacht lid,
Dit is een schrijven aan alle leden, namens het Algemeen Bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Haptonomie.
Deze brief is aan jou persoonlijk gericht. Tot dit schrijven is besloten op de Algemene Bestuursvergadering van

19-10-2000. De aanleiding is het volgende.
Via de Vereniging Van Haptotherapeuten (VVH) is de NVH op de hoogte gekomen van het feit dat enkele leden van
de NVH oneigenlijk gebruik maken van het lidmaatschap van de NVH en van plaatsing op de interne ledenlijst Dit
houdt in dat enkele leden in folde rs, in de Gouden Gids of tijdens gesprekken met cliënten kenbaar maken lid te zijn

van de NVH en/of vermeld te staan op de interne ledenlijst. Hierdoor wordt bij de ander de indruk gewekt van doen
te hebben met een officieel geregistreerd haptotheropeut. De schijn wordt gewekt dot betreffende therapeut gedi-

plomeerd en maatschappelijk erkend zou zijn. Er is zelfs al een verzekeringsmaatschappij in Friesland die hoptonomie, gegeven door een therapeut die alleen lid van de NVH is, vergoedt Dit is een zeer onwenselijke situatie. aangezien
de NVH absoluut geen beroepsvereniging is en dan ook geen verantwoording droogt of kan nemen ten aanzien von

de kwaliteit van de hulpverlener of van de geboden hulp. Het enige doel van de NVH is het bevorderen van de communicatie tussen hen, die in de haptonomie zijn geïnteresseerd en/of opgeleid, en dat in de breedst mogelijke zin (arti-

kel3 lid I). De interne ledenlijst heeft tot doel de communicatie tussen de leden te bevorderen en ondersteunt daormee de doelstelling van de vereniging. Lid zijn van de NVH zegt dus niets over je maatschappelijke positie of over je
kwaliteit als hulpverlener: lid zijn van de NVH zegt in dit opzicht net zoveel als lid zijn van een voetbalclub: niets dus.
Het is dan ook onjuist om je op basis van je lidmaatschap of op basis van vermelding op de interne ledenlijst te pro(ileren en te onderscheiden als haptotherapeutlhaptonoom. Dit geeft. een foutieve indruk van je status, van de NVH,
wekt verkeerde verwachtingen bij de cliënt en brengt schade toe aan de haptotherapie.
Het algemeen bestuur van de NVH doet een dringend beroep op je integriteit en op de verantwoording, die je draagt
ten aanzien von de haptonomie, de NVH, cliënten en jezelf. om vermelding van je lidmaatschap en plaatsing op de
interne ledenlijst niet te vermelden in je folder, in de Gouden Gids, bij gesprekken met cliënten achterwege te laten.
Wanneer het bestuur merkt dat een lid na dit schrijven nog steeds het lidmaatschap en/of de interne ledenlijst oneigenlijk gebruikt zal zij contact met hem/haar opnemen. Indien de situatie in december 200 I ongewijzigd is zal het
betreffende lid na overleg ontzet worden lIit het lidmaatschap (zie artikel 7 lid 5).
Bij vragen of opmerkingen kun je telefonisch, per brief of fox contoct met mij opnemen.
Met groet namens het algemeen bestuur, Esther Snijder, secretaris
Nic. Maess'raa' 76, 107/ RO Amsterdam, ,el/(ax 020-7796939
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Bericht van de

je het als therapeut nodig om je staande te houden

Voorbereidingscommissie

en gaat het misschien wel ten koste van de cliënt?

over 2001

Kortom ideeën en vragen genoeg om mee aan de

In dit net begonnen jaar is het thema HUMOR uit-

slag te kunnen.

gangspunt van onze activiteiten. Inmiddels zijn we

zover dat we op 8 februari en 9 mei twee zeer

Uitnodiging

boeiende 'sprekers' hebben gevonden, die met ons

Ik wil hierbij de leden van de Nederlandse Vereniging

en het thema aan de slag durven te gaan. Ons idee

voor H aptonom ie uitnodigen om in beweging te

als Voorbereidingscommissie is dat er deze avonden

komen. H et geva l wil dat in onze commissie een

ruimte bestaat voor gezamenlijke verkenning en

tekort aan leden is ontstaan en dat het voorals nog

ontdekking van de humor in onze haptonomische

niet mogelijk is gebleken de commissie op vo ll e

we rkwijze en ons leven. Bij het schrijven van di t

ste rkte te houden,

stukje is de eerste avond. gepresenteerd door

We hebben afscheid genomen of doen dat nog van

Monique Rijven, reeds gepasseerd.

de drie INGRID's. Ingrid Boele en Ingrid van Diemen

De tweede conferentieavond wordt verzorgd door

hebben inmiddels hun functie beëindigd. Ingrid

Sibbe Doosje. Hi j zal vanuit theorie en praktijk ver-

Moonen heeft de voorzittershamer aan mij overge-

tellen over humor, maar ons ook praktisch met het

dragen en vertrekt dit voor jaar uit onze gelederen.

thema aan het werk zetten. Ik verwijs voor meer

Bij deze wil ik ze alledrie bedanken voor hun betrok-

informatie naar de uitnodiging die iedereen toege-

kenheid en geweldige inzet voor de Voorbereidings-

stuu rd za l kri jgen.

comm iss ie en de NV.H.

In het najaar is het de bedoeling een workshop te

Om het werk van de voorbereidingscommi ss ie leuk,

organiseren waarin op een actieve en leuke manier

verantwoord en inspirerend te houden is het drin-

de gelegenheid wordt geboden o m het thema te

gend noodzakelijk dat er op zeer korte termijn nieu-

verkennen. We zijn van plan om hierbij de hulp in te

we enthousiaste leden komen die deze uitdaging

roepen van de 'Clinic Clowns' organisatie.

oppakken. Mocht je meer wi ll en weten over de

Voor mij persoon lijk is het thema humor een uit-

Vemeulen (030-2310 188) en ik (070-3858799)

inhoud van het commissiewerk dan zijn H anne

daging. 'De goede maat. de passende attitude. trouw

beschikbaar om je te vertellen wat je allemaal hebt

zijn aan jezelf en de ander respecter en, broodnodi-

gemist de afgelopen jaren.

ge lichtheid zonder de zwaarte te ontkennen', dat

Bertus Veldhuis

zi jn gedachten die bij mi j opkomen rondom het
thema humor. Wanneer komt humor t ijdens het
werken met cliënten om de hoek kijken? Op het
moment dat je het als helper nodig hebt om wat
ruimte te scheppen? Wanneer je de ander te hulp
wilt schieten om het eens vanuit een andere optiek
te bekijken? Is humor iets dat de behandeling meerwaarde geeft? Staat het in dienst van de cliënt of heb
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Met bijdragen van Sisca Booijink. José Leeflang, Bertus Veldhuis, Noud van Poppel

VERENIGINGS
De Voorbereidingscommissie organiseerde een, zeer geslaagde, feestelijke dag met
workshops. Het alternatief voor het symposium, dat helaas niet van de grond
kwam, zag er als volgt uit: drie gelijktijdige workshops, als afronding van het jaarthema agressie, met daaraan gekoppeld een feestavond. Dit bleek uiteindelijk

een haalbare mogelijkhe id om het derde lustrumfeest gestalte te geven. Op het
officiële gedeelte van het feest werd gehuldigd, herdacht, een nieuw lezenswaardig boek aangeboden en het ve rnieuwde Haptonomisch Contact gepresenteerd. Over het feest: al is het maar om een ieder die er niet was vast voor
de volgende keer uit te nodigen, er werd heerlijk gegeten en gedronken, er
werd veel ontmoet en bijgepraat en 'last but not least': er veel werd gedanst.
Het was in alle opzichten FEEST!

Het huidige bestu ur vi ndt het uiting geven aan waarderi ng voor elkaar be langrijk en heeft
di t daarom ook in haar beleid als rich tlijn geformu leerd. Reden dat bij de vieri ng van het
derde lustrum in het T olhuys in Utrecht de eerste leden van verdi enste en het eerste erelid van de Nederlandse Veren iging voor Haptonomie zijn beëdigd. Het was onzes inzi ens een
eer om deze mensen in het licht te mogen zetten en het was ook ontroeren d om te zien wie
de mensen zijn die de vereniging in een onstu imige tijd hebben opgericht, hebben voortgedragen en inhoudelijk hebben geïnspireerd.
Zo werden de oprichters van de NVH: Cock van den Be rg, Hans van Slooten, Willy Dijkhuis,
Jan Koolhaas. en Hans Koerts. bedankt voor het feit dat zij tegen de stroom in e n met een hel·
der doel voor ogen de vereniging gestalte hebben gegeven. Als zij niet de moed hadden gehad hun
streven naar een platform voor onderlinge ontmoeting door te zetten, was het waarschijn lijk maar
eenzaam gebleven in haptoland. En feitelijk is de vereniging de structuur gewo rden voor het verder ontwikkelen van het gedachtegoed é n is uit de NVH uiteindel ijk een groep me nsen opgestaan
die een beroepsvereniging voor haptotherapeuten is gesta rt, de huidige Veren iging Van
Haptotherapeuten.
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De oud-voorzitters Lenie Gudde en Joost l eonhard werden geëerd om hun aanhoudende draagkracht en
het feit dat zij ook in moeilijkere tijden de vereniging zijn blijven aansturen.
Als oud-commissieleden van de Redactie Commissie werden Ingrid Ram en Mia van Luttervelt erkend als

baanbrekers bij het durven verwoorden van hun vis ie op haptonomie en als drijvende krachten bij het vorm-

geven van en in leven houden van het Haptonomisch Contact. In dit verband werd gememoreerd dat als oudhoofdredacteur Ton Bergman nog had geleefd. hij ook zeker als lid van verdienste was beëdigd.
Helaas was Ingrid Moonen, die zo'n grote rol heeft vervuld bij de organisatie van deze dag, afwezig door ziekte. Zij werd bedankt voor haar uitzonderlijke bijdragen bij het organiseren van belangrijke activiteiten voor de
vereniging.
Dorus Gerritsen werd benoemd tOt erelid om zijn bijzondere en eigenzinnige
inhoudelijke bijdragen aan het Haptonomisch Contact. Door zij n schrijven
heeft hij mede gezicht gegeven aan de haptonomie in het algemeen en laten zien
dat het mogeli jk is om haptonomie te verwoorden. Dit bleek maar al te duidelijk uit zijn korte voordracht uit zijn nieuwe boek 'Over kleine dingen' waarin
hij liet horen hoe hij 'mensen die niets van haptonomie weten' uitlegt wat hap-

,t,
~

.:~

I~'

tonomie is. Wij zijn trots op het feit dat hij onze uitnodiging om erelid te worden heeft geaccepteerd en met genoegen de eerste exemplaren van zi jn nieuwe boek aan de kersverse leden van verdienste wilde uitreiken. Als afsl uiting van
deze 'eregalerij' werd het eerste nummer van Haptonomisch Contact in de nieuwe lay-out gepresenteerd. Ellen Vunderink gaf een toelichting en reikte de
eerste twee exemplaren uit aan Ingrid Ram en Dorus Gerritsen.

~

Met deze rij prachtige leden van verdienste en het erelid en met een, aan een professioneel tijdschrift tippend
Haptonomisch Contact, kunnen we als Nederlandse Vereniging voor Haptonomie voor de dag komen e n is
het dUideli jk dat we staan voor interactie en kwal iteit. Terugkij kend op wat een goed het mensen en een vereniging doet om mensen expliciet te eren voor hun bijdragen aan een levendige communicatie tussen mensen die geïnteresseerd zijn in haptonomie, zijn wij als bestuur - ondanks het feit dat de procedure voor het
aanstellen van de leden van verdienste en het erelid geen schoonheidsprijs verdiend - zeer tevreden dat we
hebben doorgezet.
En als we dan toch bezig zijn met waarderen, dan past hier ook nog het volgende. Het lustrumfeest was
niet mogelijk was geweest zonder de enorme inzet van de leden van de Voorbereidingscommissie:
Ingrid Moonen, Ingrid Boelen, Ingrid van Diemen, Bertus Veldhu is en Hanne Vermeu len. Het was
weer een staaltje van topkwaliteit en weten wat faci literen is!

-->
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Workshops Arge ntijnse Tango, Stem en T'ai eh

VERENIGINGS
Argentijnse Tango

vooru it te lopen en opeens op allerlei andere pun-

De uitnodiging voor het NVH-Iustrumfeest spreekt

ten te moeten letten en vooral nergens tegenaan te

mij meteen aan. Het lijkt een wervelend feest te

botsen. Wel lekker om zelf weer de richting te kun-

worden, helemaal als je de workshop 'Argentijnse

nen bepalen. Birgit vertelt, dat je als volger ook veel

Tango' kiest. De workshop 'Tango' van twee keer 2

invloed kunt hebben: als je ergens geen zin in hebt,

uur wordt door Birgit Wildenburg en Muzaffer

dan traineer je gewoon en dan moet de leider wel

Dimikay aan 15 deelnemers gegeven. Na de voor-

iets anders doen. Het jaarthema 'Agress ie' kom ik

stell ingsronde mogen wij kiezen welke rol

gelukkig slechts kort tegen als ik meen een andere

wij willen, die van 'Ieider'of die van 'volger',

kant uit te moeten dan de leider aangeeft. Aangezien

De groep leider s is alt ijd groter dan die van

de leider in de dialoog tot taak heeft het doel dui-

volgers. weet Birgit uit ervaring. Ik kies met

delijk over te brengen is het snel beslist. Hee rl ijk die

opzet voor mijn zwakste kant: leiden wil ik,

regels!

maar volgen ... erg lastig! Birgit gaat de vol-

Met de nodige spierpijn in armen en benen zit ik aan

gers coachen, Muzaffer de leiders. Wat ik als

het eind nog even vergenoegd te kijken naar een

verrassend ervaar is dat je als volger steeds

dans demonstratie van Birgit en Mustaffel', waaruit

achteruit moet lopen. En dan ook nog met

blijkt dat zij de dansleraren zijn. Wat mij betreft: een

een redelijk gestrekt been, omdat je anders

zeer ges laagde workshop!

tegen de knie van de ander komt. Eerst gaan

StelT1

wij 'droog' oefenen en dan met een partner.

Mijn motivatie om met de workshop stem mee te

Dat geeft meteen een he"€l a"f dere sensatie!

doen was de zin om eens een middagje lekker met

~

\

f

lichter. Elke ronde

krijge ~

~open

dan veel

mijzelf en met anderen bezig te zijn, los van de

wij aandachtspun-

beslommeringen thuis . Niet te vee l praten maar een

Voor mij vo: lt het achter ûit

ten erbij waar we op moeten letten.

beetje spelen en ontdekken. Ik bleek het te hebben

Voornamelijk het contact. houden vanu it een

getroffen, want Annemarie Bli nk creëerde precies

punt onder je borstbeen voelt heel fascinere nd; ik ga

de voo r waarden die daarvoo r nodig waren. De

meteen anders staan. We wisselen regelmatig van

insteek was om de no r men, die wij in onze cu ltuur

partner, waarop ik mij elke keer opn ieuw moet

over ons stemgebruik hebben, eens los te laten om

afstemmen. Gaat het na een t ijdje net wat fl itsender,

vervolgens te experimenteren met wat er allemaal

dan staat de volgende danspartner al weer voor mij.

kan. Dat werkte heel bevrijdend voor mij. Het hoef-

we l erg ver-

de even niet moo i en zuiver, zoals op zangles, waar

moe iend . Het adagiu m: 'Iedere pas is een verras-

ik net mee begon nen ben. De rafelige randjes aan je

sing', is op mij zeker van toepassing.

stem, d ie je hebt leren afkeuren, mochten er zi jn.

Tot nu waren we bezig met richti ng veranderen,

Annemarie heeft zich late n insp ireren door het

wachten en tempoversneUingen. Nu gaan we ook

stemge luid van doven. Als zij, als voorbeeld, hier iets

een echte passen reeks uitvoeren, die meteen spec-

van li et horen merkte ik af en toe weerstand bi j mij-

Goed voor de wisselwer ki ng,

m~ar

tacu lair aanvoe lt. Na ee1 t ij dje oefenen, mogen de

ze lf: 'D it geluid hoort bij dove mensen of geeste lijk

volgers ook eens le iden. Ik zit zo in mij n rol, dat ik

gehandicapten maar niet bij haar en zeker niet bij

achteru it ga leiden! Het voe lt vreemd aan om weer

mij'. Gelukk ig ken ik dat van mijzelf, zodat ik daar
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snel vanaf was. Andere valkuil voor mij was dat ik

De aandacht wordt van buiten naar binnen gelegd,

vervolgens vond dat het moest zoals de 'juf het deed.

waarmee het duidelijk wordt dat er een groot medi-

Há, een nieuwe norm. Gelukkig had ik die ook in de

tatief karakter besloten ligt in deze gevechtskunst.Het

gaten, zodat ik mezelf de vrijheid gaf om te experi-

feit dat je met z'n allen in een groep dezelfde bewe-

menteren. Het was ook erg leuk en warm om samen

gingen uitvoert, geeft een sensatie van uniformiteit die

met anderen oefeningen te doen. Soms leidde dat tot

echter aan het individuele geen afbreuk doet. De

verrassende momenten waarop ik verbaasd dacht:

individualiteit maakt dat het boeiend blijft. Iedereen

'Komt dit geluid uit mW' Het feest achteraf, waarop

doet het(zelfde) op zijn eigen(wijze) manier. De rest

ik nog heerlijk heb kunnen dansen, maakte voor mij

van de middag bestond uit het vervolmaken van een

het uitje comp leet.

reeks bewegingsvormen die alle symbolische namen

T'ai Chi

hadden zoals: 'pak de zijden draad', 'omvat de wolk',

De workshop Tai Ch i werd gegeven door Jay Eflri ng.

'zwem als een schildpad' en 'de kraanvogel'.

Hij is reeds vele jaren actief op het gebied van de

Tussendoor deden we oefeningen in tweetallen die

gevechtssporten waaronder vroeger karate. Hij

meer betrekking hadden op het werkelijke verdedi-

noemt deze ve rd edigingskunst: 'de moeder a ll er

gen/egen een aanval. De bewegingen in de Tai Chi

,

vechtsporten'. Na onszelf te hebben voorgesteld,

zijn rond_ vloeiend, energetisch uitgebalanceerd en

begonnen we met wat energie opwekkende oefen In-

zericht op het ui tschakelen van de aanvall er echter

"

zonder de negatieve agressie te vergroten. Een voor-

gen. Deze warm ing up kenmerkte zich door het rosschudden van het hele lijf. Daarna moesten we ogén-

beeld hiervan is dit: als iemand je aanvalt ben je nor-

schijn lijk simpe le bewegingen doen die echter de

maliter geneigd om een terugtrekkende (schrik)bewe-

nodige concentratie, coördinatie en lichaamsbeheer-

ging te maken: je w!jkt terug. In de Tai Chi leer je dat

sing vergden. Op deze wijze konden wij zelf ervaren

juist niet te doen. Het terugwijken geeft de aanvaller

,

F

~at

hoe we ervoor stonden. Ik was weer even terug op

het idee of gevoel

de opleid ing fysiotherapie in de lessen basisbeweg-

voedend zijn voor zijn. aanvallende gedrag. Door er

je bang bent en dat kan juist

ingtherapie, waar ik werd geco nfronteerd met de

naartoe te

willigheid van mijn geest, maar met de beperkingen en

eerste instantie

hardleersheid van mijn lichaam. Doch evenals dat

negativiteit doorbreken. Naar mijn idee betekent dit

binnen de haptonomie opgaat geldt ook in de Tai Chi

dat je de ruim te niet weggeeft, maar deze juist

bewege~

, doe je iets wat de ander in

nieJ~

verwacht en dat kan juist de

rt.

dat loslaten en met gevoel vasthouden beter werkt

nad ru kkeli jk in nee

dan forceren en op wilskracht doorzetten.

maken' kunnen rîpemen. Daarbij is het volgens mi j

'däf je

Je zou het ook 'je kenbaar

Na deze coördinatieve hoogstandjes gingen we ver-

wel van belang

der met wat simpele basisbewegingen. Een van de

weet hebt van je eigen vermogens om je afhankelij k

binnen de geldende situatie

ken merken van deze wijze van bewegen is de sier-

van de sit uatie dan wel staande te houden, je te ver-

lijkheid, althans zo voelt het voor jezelf als je bezig

weren of om weg te kunnen komen.

bent, hoe het eruit ziet doet gelukkig minder ter

Kortom Tai Chi zit vol met zaken die we binnen de

zake. Opvallend is het lage bewegingstempo.

haptonomie

Hierdooor geef je jezelf de kans om niet alleen de

kunst is geworden , zo ontwikkelt de haptonomie zich

beweging 'te doen', maar tevens de beweging 'te zijn'.

misschien tot omgangskunst.

-+
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herkennen. Zoals T ai Chi gevechts -

Wie wil met ons aan de slag?
Nieuwe bestuursleden zijn welkom én noodzakelijk

VERENIGINGS
Voortbestaan NVH
In juni dit jaar loopt de zittingsperiode van het dagelijks bestuur af. Noud van Poppel stopt met zi jn functie

van voorzitter in verband met het feit dat hij een andere baan heeft. Esther Snijder, nu secretaris, wil doorgaan, mits zij 2 (liefst 3) medebestuursleden naast zich krijgt. Els Boon stOpt met haar functie van penningmeester, maar w il wel tot eind 200 I de nieuwe penningmeester inwerken. De eventuele nieuwe functieverdeling ligt open. Voor de continuïteit heeft de NVH dus dringend nieuwe actieve mensen nodig!

Leuk
EN: het is ook gewoon erg leuk om je met een groepje enthousiaste mensen in te zetten voor de NVH en
daarmee ook voor de haptonomie. Wij genieten met zijn allen iedere ontmoeting weer van elkaar en met
elkaar: we leren elkaar kennen, aanvoelen en krijgen energie van elkaar. Natuurlijk, het kost tijd en het levert
financieel weinig op. Wi j krijgen wel iets terug dat uniek is en goed voelt.

ER IS RUIMTE VOOR
MENSEN DIE MEE
WILLEN WERKEN
AAN DE VERENIGING

HET WERK IS HEEL LEUK, EN NODIG VOOR DE CONTINUfTElT
BEL ELS BOON ALS JIJ MEE WILT DOEN: 020 - 6831087
- >
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Contact met de opleidingen

ven zijn motivatie te begrijpen. maar hem niet te

.~

delen. In deze brief hebben wij naar voren gebracht

Esther Snijder

dat wij, juist vanwege onze verschi ll en in inzicht,
Comact zoeken met alle opleidingen haptonomie die

geïnteresseerd zijn in een ommoeting. Een reactie

Nederland rijk is. is één van de beleidspumen van het

hierop is uitgebleven.

Bestuur van het afgelopen jaar. Graag wil ik jullie

Het contact met de Academie in Doorn. ITH en

verslag doen van wat er daarmee in beweging is

Synergos verliep anders. Na de schriftelijke uitnodi-

gekomen.

ging volgde telefonisch contact met de opleidingen.

Tot vorig jaar was er geen comact tussen de op lei.

Alle drie gaven te kennen positief te staan tegenover

dingen en de NVH. Wij vonden dat geen goede zaak.

meer onderling contact. Met Doorn en ITH hebben

Voorjaar 2000 hebben wij daarom een uitnodiging

intussen inspirerende gespreken plaatsgevonden,

geschreven aan: Instituut voor Toegepaste Haptonomie

waarin de basis is gelegd voor een relatie, Ook zijn er

(ITH). Academ ie voor Haptonomie en Kinesionomie

ideeën en plannen omstaan, die in de toekomst gere·

(Doorn) . Synergos en Wetenschappelijk Instituut

aliseerd kunnen worden.

voor Haptonomie bv (Frans Veldman jr.).

Met Synergos heeft er, afgezien van het telefonisch

Frans Veldman jr. reageerde als eerste. Hi j maakte

comact, nog geen ontmoeting plaatsgevonden. Het

ons per brief dUidelijk niet van comact gediend te

plannen van een ontmoetingsdatum verloopt wat

zijn. Als reden voert hij in de eerSte plaats aan dat

moeizaam, maar gezien de bereidheid en de uitge-

een vereniging qua vorm haaks op de authentieke

sproken intentie heb ik er vertrouwen in dat dit wel

haptonomie staat: in een vereniging zou men zich

zal gebeuren.

conformeren aan de macht van het bestuur. hetgeen
de autonomie en de persoonlijke groei van mensen

Het mooie van dit hele proces vind ik. dat er bewe-

aantast. Als tweede reden voert hij aan dat wij in

ging is gekomen in de verbindingslijnen van de NVH

Haptonomisch Contact kritiekloos zaken onder de

naar buiten toe, hetgeen als vanzelf zijn weerklank

noemer haptonomie proberen te brengen. die in

heeft in wederzijdse openheid. uitwisseling en con-

wezen niets met haptonomie te maken hebben. In

tact. Ik vond het ook bijzonder te merken dat in het

ons antwoord hebben w ij hem laten weten. dat wij

contact met alle vier de opleidingen de liefde, de

waarderen dat hij heeft gereageerd. en dat wij

zorg en de verantwoording voor de haptonomie zo

geraakt zijn door de totale afwezigheid van ontmoe·

duidelijk doorklinken en dat een ieder daar dat op

tingsbereidheid. Wij hebben hem te kennen gege·

zijn/haar eigen wijze gehoor êlan geeft.

<-
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reactie op:

~ Een

Van symposium naar

feestelijke workshop

He 3 2000

~ ArnoldE.Kiel

Gewoonlijk ben ik niet iemand die o p all es reageert, nu moet het mij van het hart
dat ik verbaast ben. Een vereniging die haar derde lustrum niet kan vieren o md at het
niet lu kt om een goed programma in e lkaar te spijkeren! Je zou verwac hten dat het
andersom zou zijn; één dag is niet voldoende. 'Het moet fantastisch worden', Goed

en tot nadenken stemmend was al vold oende geweest. 'Met een organ isatie adviseur

in de hand' dat snap ik niet, die wordt betaalt om ideeën te verwerke lijken, mensen te benaderen ete. De beroeps naast de vrijwilligers. waar was deze persoo n.
In

He I. 2000, Met sluitingsdatum voor kopij IS Januari 2000, kreeg de kritische

lezer al een hint dat het misschien all emaal niet doo rging; daar stond: 'vast staat dat
het een andere dag wordt' Daar concludeer ik uit dat er toen nog niets gehuurd
was e n nog niemand vastge legd als spreker. In

He 2.2000, slui tingsdatum kopi j 15

april, staat er niets over een symposium, in april stond dus nog niets vast! Voor mij
stond toen al vast dit: gaat niet door.
Ik had mij verhe ugd op een reisje naar Nederland; de bakermat van de haptonomie. Ik had mij verhe ugd op een paar goede sprekers. Met een lunch midden op
de dag. Voor het aan tafel gaan geven jullie de dag een extra feestelijk karakter door
een aantal mensen te huldigen, bedanken en in de bloemen te zetten. Nu ben ik nog
ni et zolang lid van d e verenging, o f beter gezegd ik ben nog ni et zo lang abo nn ee van
het blad haptonomisch contact. Mijn eerste contact met de vereniging zou zijn o p
het lustrum . Als voorste l voor huldiging e n bloeme n (er zijn er vast meer): Ingrid
Ram voor haa r zorg rond het blad HC . Dorus Gerritse met ee n warm applaus
bedanken voor zijn heldere makkelijk leesba re artikele n. Ee n man di e ook nog af e n
toe kritisch durft te zijn. Overige ns was dat de eerste keer dat ik had willen reageren o p een artikel in He, niet op de 've rdunning' van Meneer Gerritse (He2 99),
waarom zo bang om eens stil te staan bij het eigen handelen. Maar de we inig positieve reacties (HC3) op dit artikel. (Het enige wat ik daarover nu kwi jt w il is: dat het
verge lijke n va n de opleid ingen haptonomie met geloofsstrominge n binnen de kerk; dit
vin d ik, als humanist, getuige n van we inig respect voor de kerk. Trouwens hoe kun je ,
en waaro m doe je het, een ge loof verge lij ken met een wetenschap?) Daarna, na de
lunch, misschien iets p raktisch, kan moeilijk te rea lis eren zijn, of nog een paar sp rekers
een afronding van bij voorbee ld een open ronde met vragen aan d e inleiders. Dit all es op
een geze llige rustige lokatie ergens midden in Nederland. Begi n je de ochtend o m half t ien
w il je het, o ffici ë le program ma afrond en om vijf uur. Met lun ch koffie-, t hee- en nicotinepauze. Na het officiële programma, borrelhapje met borre l, feeste lijk eten voo r diegene die
nog niet naar huis w ill e n, is dat nou zo moeilijk ?!
De haptonomie die al, pak weg, 40 jaar bestaat, die geloof ik iets van vier opleidinge n en twee
ve renigingen heeft, in Nederland du s, staat er dan ni ema nd te trappe le n om kond te doe n van:
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,ets ni :uws, ie s and 'rs, ie- ; kritisc h, ie' i con t rove rsieels? In hetzelfde haptonomisch
:o nta t lees '< 'aal rakin) ~etoetst a; n wetenschap en e thi ek' Door Prof. Dr. Mia
Leysen tij de ns de ope ning van het academ ische jaar. Z ij zijn er dus wel sp re kers met ee n
re levante boodschap.
Ik bescho uw het niet als moed hebben om een vergadering te beleggen om over de problemen te praten. Ik beschouw het als triest als je dan met zijn alle ro nd de tafel zittend, niet
kunt zeggen: 'het symposium komt er WE L wij doen het in het voorjaar'. Alle goede excuses
ten spijt de ve rgadering heeft alleen gedi end om over proble men te praten, niet om een oplossing te vinde n' Ja, dat geeft 'schuldgevoe lens' dat geloof ik best, want het had anders gekund 'er
bl ijven beurse plekken' wat ik daar van denken moet weet ik niet. Wat ik wel weet is dat het
allemaal stuurloos overkomt. Toen ik dit allemaal had geschreven kwam de uitnodiging voor de
feeste lijke workshop, dus toch nog tevreden? Vergeet het maar, met het ere lidmaatschap van
meneer Gerritse natuurl ijk we l en de leden van verdiensten ook. Maar agress ie, tango, ta i-chi en
stemgebruik. Dus toch verdunning!? Niet ee ns een spreker over de haptonomie. Na vijftien jaar
bestaan komt de Nederlandse vereniging voor haptonomie niet verder dan het inhuren van drie
externe sprekers die niets met haptonomie te maken hebben. Dans, tai-chi en stemgebruik zijn alle
drie uitings-communicatievormen dus in workshop vorm kun je daar natuurlij k best mee bezig zijn.
Maar dit lustrum had een mij lpaal moeten zijn: de haptonomie na veertig, of zo. jaar in Nederland
met 15 jaar Nederlandse vereniging. Dan behoor je een zelfstandig haptonomisch congres te kunnen organiseren. Nu wordt het een feest van de gemiste kansen.
Helaas ik hoef mijn koffertje naar 'haptoland' dus dit keer niet in te pakken. Ik maak gelijk van de gelege nh eid gebruik om mijn lidmaatschap van de vereniging op te zeggen.

'\..... 1'/
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Met vriendelijke groeten, Arnold E. Kiel, Noorwegen
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Is dat nou zo moeilijk? vraagt Arnold Kiel zich af. Ja, voor ons was dat zo moeilijk.
Terugkijkend denk ik dat het volgende doors laggevend is geweest. Wij wil den hetzelfde als Arnold
Kiel: goede sprekers, het erelid en de leden van verdie nste in het zonnetje zetten, lekke r ete n en
een goed feest. Het budget beperkte ons in onze moge lijkheden, waardoor wij op zoek moesten
naar compromissen. De leden van de symposi um commissie waren afkomstig van Synergos, ITH
en 'Doorn'. W ij hadde n ons heel bew ust ten doel gesteld dat w ij ook me nsen van all e opleidingen wi lden bereike n. Én wij wilde n dat het symposiu m óver haptonom ie zelf zou gaan, e n duide lijk niet over hapto nom ie in relatie tot. Hoe moest het sym posium ingevu ld worden?
Spreke rs van alle opleidingen, demonstrati es, maa r hoe, wie en waarover prec ies. Wij kwame n er niet uit met dit tea m. Arn o ld Kiel nee mt ons kwa lijk, dat wij he bben ges proke n ove r
de problemen, en niet over een oplossing. Dat maakt mij boos. Er wás geen ru im te voor een
oplossing. Ook ben ik boos dat hij gewoon zij n lidmaatschap opzegt. Sch rijven, zelfs met
vrie nd el ij ke groete n, over de sc hutting goo ien en dan wegweze n.
+--
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> dank voor je medewerki ng

nog niet

0 1-10 keer

0 meer dan 10 keer
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Wat voor cijfer (van 1- 10) zou je de interne ledenlijst geven?

Oj.

D

leden~

> dank voor je me dewerking

Vind je dat de inteme ledenlijst ee n bijdrage levert aa n de onderlinge communicatie tussen

o j.

H eb je wel eens een clië nt doorverwezen naar een collega met behulp van de interne ledenlijst?

o

Hoe vaak heb je de interne leden lij st tot nu toe gebruikt?

v

Oj.

Gebruik je de interne ledenlijst?

heeft beantwoord. Wi j vragen je daarom de o nderstaande vragen in te vullen en deze kaart op te sturen.

0
D

Vereniging voor Haptonom ie op cd f om en op papier. De bedoeling is hiermee een bijdrage te leveren aan de
onderlinge communi catie en bekendheid. Wij willen graag weten of de interne ledenlijst voor jou aan dit-doel

--.-

'TI

vouwen

--'li

°m(J
mlle
--

m-jZ

Twee jaar ge leden is de interne ledenlijst beschikbaar gekom en voor de reden van de Nederlandse
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Nederlandse Vereniging voor Haptonomie

De Nederlandse Vereniging voor Haptonomie stelt zic h ten doel de com municatie te bevo rderen tussen hen die
in de haptonomie zijn geïnte resseerd en/of opgeleid en dat in de breedst mogelijke zin.
Zij is nadrukke lijk geen beroepsvere niging. Aan het lid maatschap ku nnen geen rec hten worden ontleend t.a.v.
welke beroes ultoefenlng dan ook op het te rrein va n de haptonomie.
doel

a het bevorderen van onderling contact tussen de leden middels samenkomst in het kader van lezingen. werk• studie-, elvanngs.. en gegevensuitwisseling.
b het bevorderen van de onderlinge communicatie middels woord, beeld en gesc hrift.
c het onderhouden van contacten met Instell ingen die van belang zijn voor het bevorderen van de kennis v;}n
en de bekend heid met de haptonomie.
leden

a gewone leden met tenminste een basisopleiding in de haptonom ische beginselen e n fe nomenen;
b aspIrant leden. d.W.Z. mensen die ;}Is student zijn ingeschreve n bij ee n opleidng als boven ve rmeld;
c belangstellende leden. d.w.Z. mensen of rechtspersonen die zic h als zodanig aanme lden bij het bestuur.

~ DNTACT
commissies
1

de Voorbere idingscommissie organIseert lezingen en workshops in het kader van uitwisse ling en visle- ont-

wikkellllg. Contactpersoon: Ingrid Moonen te l. 040 - 2 130081
b de Contactcommissie wil randvoorwaarden scheppen ter bevorde ring van de com municatie zowel binnen als
bulten de vereniging. Cont3ctersoon: Eddy HendrIks, tel. 033 - 4950584
c de Rcdactiecomll1i~ie die dit ti jdschrift $amenstelt.
De vereniging kent een bestuursvorm met vertege nwoordigers uit de commissies als bestuursleden. naast een
dageliikS bestuur Contactpersooe van het bestuur is Esther 5nilder, te l. 020 - 6710761 Voor financiele zake n
kunt u contact opnen'ee met de penningmeester Els Boon. tel. 020 - 6381087.
D(I <osten var het lidmaatschap (wijZigingen voorbehouden) Inclusief de toezending van Haptonomisch Contact
bedngen f 150.00 per
wc ·rkshops
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De toegang tot de meeste 1ctlvlteiten
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voo r leden gr1.tis. Voor

wordt een "nvullende bijdrage gevraagd.

Alle correspondentie die niet te maken heeft met het tijdschnft. waa ronder adreswijzingen en aanmeldingen voor
het lidmaatschap, opsturen naal ~
Secretanaat van de Nederlandse Verenlgmg voor Haptonomie
De Otter 29
7414 HZ Deventer
tel. 0570 -

64387~

Nederland se Vereniging voor Haptonomie

