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Op de plek \Naar een auto 

voor de deur staat 

is de lucht van olie 

en uitgedroogd leer. 

Ce kleur van het jasje 

dat een voorbijganger draagt 

is al evenzeer vervaagd 

als de kleur van het stuc\Nerk 

op de bakstenen muur. 

Beelden uit een ver verleden 

zijn altijd van vandaag. 

Theo Verhaar 

Eeuwig tweede, 1993 

Uitgeverij De Harmonie, Amsterdam 
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NAME 
Je leest nu het laatste nummer van Haptonomisch Contact, het blad van de 

Nederlandse Vereniging voor Haptonomie. De Vereniging houdt op te bestaan. En het 

blad? Komt er een vervolg op? Gedrukt of elektronisch? Op het moment dat ik dit 

schrijf. is dat nog niet bekend. Er zijn verschi llende initiatieven. Er wordt druk ver

gaderd en overlegd. In dit blad wordt van de huidige stand van zaken verslag gedaan. 

Hoe het ook verdergaat: dit is een afscheidsnummer. We nemen afscheid van de 

Vereniging. Naar aanleiding daarvan hebben we de mensen die in heden en verle

den actief zij n geweest. gevraagd iets te schrijven of te vertel len over wat dit voor 

hen betekent. De reacties van degenen die gereageerd hebben, zijn elders in dit 

blad te lezen. 

Hoe doe je dat eigenlijk. afscheid nemen? Mart Blokland heeft zich met deze vraag 

beziggehouden en een artikel geschreven over hoe dit in zijn praktijk aan de orde 

komt en hoe hij er zelf mee omgaat. Ook de gedichten in dit nummer gaan over 

afscheid. 

Afscheid nemen van het oude. betekent veelal het begin van iets nieuws. Ik ben zeer 

benieuwd wat het nieuwe in dit geval wordt. Wordt het wel licht Haptonomisch 

Netwerken? Ellen Vunderink heeft een artikel geschreven over dit initiatief van 

Synergos. In het Verenigingsnieuws kun je lezen hoe de financiële zaken worden 

afgehandeld en hoe de ontbindingsprocedure van de NVH eruit ziet. 

Ik wens een ieder voor mogelijk de laatste maal veel leesplezier. 

Gon Ferdinandus 
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12 AFSCHEID nemen van cliënten 'i 

21 AFSCHEID" Noud van Poppel 

22 AFSCHEID " jan Kok 

23 AFSCHEID" Gon Ferdinandus 
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Mart Blokland 

25 Diep geraakt, intens verrijkt! 'i Ellen Vunderink 

26 Het Haptonomisch Netwerk nodigt uit" Ellen Vunderink 

30 AFSCHEID" johan te Woerd 

31 AFSCHEID" joost Leonhard 

36 IDHC" Edu Rippe 

37 AFSCHEID " jas Zandvliet 
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42 Verenigingsnieuws 

Financiën 'i Els Boon 

Ontbinding " Esther Snijder 
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NVH ter zie I e 'i Een terminale 

verzuchting ~ Dorus Gerritse 

De Nederlandse Vereniging voor Haptonomie is ter ziele. Wat daarmee verloren gaat, 
kan ik moeilijk inschatten omdat ik nauwelijks weet wat zij voor haar leden beteken

de. Achteraf betreur ik dat de Vereniging niet is geworden wat zij mijns inziens had kun

nen en moeten zijn. Mijns inziens. 

Haptonomie betreft niet louter een techniek die wordt toegepast bij de behandelingstafel. De hap

totherapie is niet het enige en niet het belangrijkste wat de haptonomie te bieden heeft. Haar eerste 

bedoeling is de menselijke affectieve openheid en zij wijst een weg om in dit opzicht te groeien. Die 

weg ligt geheel binnen het contact met anderen. Zouden de opleidingen hierin bekwaam hebben opge

leid dan zouden bijeenkomsten van haptonomen feesten zijn geweest van echte, authentieke. mense

lijke nabijheid. Feesten waarop iedereen vanzelf zijn persoonlijke diepte ging bewonen doordat hij daar 

voelde dat hij geheel zichzelf mocht zijn. Bijeenkomsten waarop je vanzelf diep ging ademen en waar 

in- en uitademing een gelijke duur zouden hebben en vloeiend in elkaar over zouden gaan. Dan zou 

je hebben uitgezien naar een volgende bijeenkomst. 

Het artikel van Ingrid Ram over de 'schaduw' van de haptonomie (HC februari 200 I) legt pijnlijk 

bloot dat de opleiding die zij kreeg in dit opzicht heeft gefaald. Elders vond zij wel het klimaat waar

in zij zich geheel gewaardeerd voelde en al haar schaduwkanten er mochten zijn. 

Met de opheffing van de NVH verdwijnt ook haar periodiek Haptonomisch Contact van het 

toneel. Vandaar bovenstaande terminale verzuchting: laten de opleidingen zich toch eens ver

diepen in de haptonomie. Misschien, heel misschien, zo luidt het bericht, kan He als een zelf

standig tijdschrift blijven bestaan. Ik hoop het van harte. 
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Afscheid maakt me 

zei f sta n d i 9 ~ interview met 

Coc k van d e Be r 9 'è Jos Zandvliet 

Het is in de vooravond. Hij gaat er voor zitten, een glas wijn binnen handbe

reik. Zijn kinderen liggen net op bed. Ze zijn nog bij hem, tot hij voelt dat ze 

slapen. Een interview met Cock van den Berg over afscheid. Van een afstand, 

door een telefoon, van Delft naar Berlicum. 

Aan afscheid gaat verbondenheid vooraf. Wat is dat, verbondenheid? Als ik 

me verbind. stel ik me open. Dan is er een gevoelsstroom van mij naar de ander. Ik 

beweeg me naar de ander om die te ontmoeten in de verwachting of hoop dat die zich 

naar mij zal bewegen. Als ik me wi l verbinden, dan is er iets in mij gewekt. De ander trekt 

mij aan, interesseert me, raakt me. Het eerste begin van verbondenheid is mijn wens me 

te openen. Wij wi llen graag verklaren hoe dat mogelijk is. Maar dat zal nooit lukken. Het 

gebeurt, dus laat het er zijn. Verbondenheid is een gevoelsbeweging. vanuit het gemoed, die 

verder reikt dan lichamelijkheid en geen afstand kent. Het is tastbaar op haptonomische 

wijze. Elias Canetti verhaalt in 'Massa en macht' van een zogenaamd 'primitieve' stam, waar-

in iemand zegt 'Ome Jan komt eraan'. Iedereen kijkt meteen rond, maar niemand ziet om. Hij 

kwam uiteindelijk in de avond. Zo is er meer onverklaarbare verbondenheid. Bijvoorbeeld als 

je iets zegt en de ander daar net aan loopt te denken. Je kunt het niet verklaren, niet rationeel. 

Ik doe momenteel mee aan een college op de Universiteit van Humanistiek over lichamelijkheid. 

Daar hoorde ik dat onze maatschappij vooral draait op de 'seientia sexualis' - de wil. lust of drift 

om te zoeken, te begrijpen. Terwijl de haptonomie uitgaat van de 'ars erotica' - het welbevinden, 

het genieten en beleven van dat wat er is, het verwonderen en niet hoeven of wi llen weten. Mijn 

angst is dat de haptonomie teveel verklaard wordt. Natuurlijk wil je doorgronden, maar doe het van

uit verwondering, door open te staan voor het moment, te doorleven. Die ars erotica, is dat de 

leidraad om vloeiend door het leven te gaan? Uiteindelijk wel, misschien. Er zijn er die de 'ont

grensde zijnswijze' bereiken, die aanwezig zijn zonder iets te doen, die alleen door te zijn mensen 

bewegen. Veldman kon dat, bijvoorbeeld. Andere culturen zij n er beter in dan wij. Het nastreven van 

weelde verjaagt het genieten. Kinderen mogen niet meer spelen, maar moeten al vroeg presteren. We 

vervreemden van onszelf en elkaar, omdat we het leven willen sturen en het niet leven.' Ik stel Abibou, 

een collega van mij, aan Cock voor - denkbeeldig. Hij komt uit Senegal. Zijn aanraking is uit zo'n ande

re cultuur - natuurlijk en omvattend. Als hij zijn hand op me legt, voel ik me volledig door hem bewo

gen en geraakt, gekend. Het gebeurt toeristen in Afrika ook dat ze op een markt lopen, uitgenodigd 

worden om ergens mee naar toe te gaan en gevoelsmatig mee moeten. Wat is er nodig om je 

te verbinden? Ik moet transparant zijn, niets van mezelf achter houden. En ik moet vrij zijn. Of 

me ervan bewust zijn dat er op hetzelfde moment nog andere verbindingen zijn. Zoals ik aan het 

begin van dit gesprek nog met mijn kinderen bezig was. Afhanke lij k van het samengaan met de 

ander, verdiept verbondenheid zich . Maar in een verbondenheid kun je ook worden afgeleid of 

in een andere verbondenheid worden getrokken. In het verbonden zijn, zit ook beweging. Af 

en toe valt er een stilte in het gesprek, een rust. Soms moet ik schrijven en ben ik even uit het 

contact. Als ik dat benoem, blijkt het niet nodig. Cock is verbonden tot in mijn pen. 
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ken ik hem - verbonden tot en met. Ook als ie achterover in een stoel hangt. Hoe ver 

ga jij in je verbinden? Waar ligt de grens? Ik ga tot waar ik op mijn eigen benen kan blij-

ven staan. Ik verbind me tot het punt waar ik nog 'kan helpen kunnen' . Dat geldt ook voor de 

manier waarop ik mensen confronteer. Mijn kinderen mogen ver gaan in verkennen en grenzen 

verleggen, zolang ik niet bang ben. Kan angst een graadmeter zijn in een therapeutische 

situatie? Ja, als ik angst voel dan verlies ik mijn eigen ruimte. Dat verengt. Dan ben ik te ver. 

Sommige mensen staan bijvoorbeeld zo open dat je je daarin voelt meegaan, zo ver dat je je e igen 

ruimte verlaat. En blijheid? Ik open een perspectief voor mijn cliënten. Als zij zich daarvoor open

stellen , er ruimte komt en er wat gaat stromen, dan reiken ze mij ook wat aan. Ook daarin moet ik 

niet meevliegen. Ik ben een anker, maar moet dat ook voor mezelf blijven.Wat roept het woord 

'afscheid' bij je op? Ik vind dat een hee l moeil ijk stuk. Onze cultuur kent weinig rituelen rond de 

dood. De gestorvenen liggen vaak niet thuis opgebaard. Onze cultuur kan niet overweg met emoties 

- in andere culturen vragen ze huilvrouwen het rouwproces te begeleiden. Je hebt het meteen over 

de dood. We nemen toch dagelijks afscheid? Afscheid nemen moeten we leren. We gaan er 

onzorgvuldig mee om. Als jij je vrouw gedag zoent, hoe vaak realiseer je je dan dat ze er 's avonds niet 

meer kan zijnr Of dat je zelf niet meer thuis komt? Ik verbind me dagelijks met cliënten en studenten, 

en neem dus ook vaak afscheid . Hoe ik dat doe? Ik ben nog uit een tijd dat je alles moest kunnen . Ik 

zeg de ene cliënt gedag, terwijl de ander bijna binnenkomt. Inmiddels vraag ik me af waar ik dan mijn 

gevoel laat. Een ontmoeting bestaat er uit dat ik mijn ru imte aan de ander laat voelen en omgekeerd. 

We beleven elkaars ruimte. Het past bij een afscheid dat we elkaar die eigen ruimte weer terug 

geven. Ouders slagen er nogal eens niet in om hun kinderen ruimte te geven. Daar moet je 

afstand voor kunnen nemen. Dat gebeurt al bij de geboorte - dan neemt een moeder al afscheid. 

Behalve een bevrijding en een groot geluk, is dat ook pijnlijk. Iedere stap naar zelfstandigheid van 

een kind is een wonder, maar ook pijnlijk. Omdat de afstand zich erin aankondigt. Afscheid bete-

kent pijn voelen. Dat wi l ik voorkomen, daarom doe ik het snel. Laatst, na een avond met een 

goede vriendin, liepen we samen naar onze auto's. Op een gegeven moment zei ze: 'Je bent 

al weg'. En inderdaad, in mijn gevoel was ik al afgeslagen naar mijn auto. Verbinden is niet 

moei lijk, maar je krijgt er hoe dan ook het afscheid bij . Onbewust ging ik het pijnlijke, het 

afscheid, uit de weg. Ook hier, net als in behandelingen, merk ik dat we bang zijn voor de 

pijn. Wat is de zin van afscheid? ~fscheid maakt me zelfstandig. Mij 'afscheiden' is me 

onderscheiden. Ik maak me vrij van de ander. Afscheid is niet gebonden aan afstand. De 

gevoelsru imte kent geen grenzen en reikt ver. Welk afscheid past jou? Nu ben ik daar 

niet aan toe. maar als ik de Akademie verlaat, zal ik het zeer waarschijnlijk snel willen 

doen. 'Aju paraplu en wegwezen: Ik hoef geen openbaar feestje waar ik de kans loop dat 

ik en plein public ga janken. Omdat er op de Akademie zoveel ligt om afscheid van te 

nemen, zal ik mezelf die pijn echter niet besparen. Die zal ik willen delen met ieder die 

me dierbaar is. Het afscheid van hen zal ik zelf wi llen bepalen.Wat laat jij achter? Ik 

verwacht dat ik zal voortleven in de levens van anderen. Net zoals er mensen zijn die in 

mij door leven. Vanuit verbondenheid ontstaat continuïteit. Maar ieder afscheid maakt 

ook ruimte, creëert mogelijkheden. En er zijn genoeg jakhalzen die die ru imte willen inne-

men. Klinkt hier gekwetstheid door? Ja, je moet niet de plaats van iemand willen over-

nemen om jezelf te manifesteren en die ander te doen vergeten. Met respect voor wat er 

was en door de ruimte die ontstaat te beleven en te verkennen, kun je er op voortgaan 
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en het vernieuwen. Niet elk afscheid laat een leegte achter. Soms is er een gevu lde. 

betekenisvolle ruimte. 
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Af s c hei d 'i' Heb ik genoeg 

g e d a a n? 'i' Mart Blakland 

Hoe moeilijk het is om er aan te begin

nen blijkt meteen: de verraderlijke drang 

tot vol ledigheid steekt onvermi jdelijk 

de kop op. Vol-Iedigheid ......... een bij-

zonder woord eigen lij k wanneer we 

het over afscheid hebben, en zeker in 

die VOLgorde. Wanneer ik in thera

pie, als onervaren therapeut, afscheid 

moest gaan nemen van een cl iënt. 

doemde al ruim van te voren de onver

mijdelijke vraag op: heb ik genoeg 

gedaan? Het antwoord was altijd snel en 

simpel: nee. Er mee leren omgaan heeft 

mij veel hoofdbrekens gekost. Ik deed 

mijn uiterste best om nog zoveel mogelijk 

te geven in het afscheid en de cliënt. maar 

vooral mijzelf, tevreden te stellen. Ik moet 

erkennen dat ik dus niet goed was in het 

afscheid nemen, wellicht vanuit de onderlig-

gende twijfe l dat ik niet goed was .......... zoals ik 

was. Mijn verlangen naar erkenning was groter 

dan ik mijzelf toewenste en vaak zo geniepig goed 

verpakt in oppervlakkige onverschilligheid dat zelfs 

ik er intrapte. Maar ik had voldoende besef van 'het probleem' om er ook iets mee te gaan doen. In 

plaats van afscheid uit de weg te gaan, een heilloze en eind-loze weg. ben ik me intensiever met los

laten en afscheid ne men bezig gaan houden. Resultaat? Ik vind het nog steeds moeilijk. moet nog steeds 

het uitste llen en het oprekken in de gaten houden, maar .... ik beleef er veel meer in. Soms betrap ik 

mij zelfs op momenten van genieten. Langs welke weg ik deze veranderingen heb bereikt. vraag ik mij 

in dit stuk af, in dienst van de lezers. 

Als iets te groot e n te moeili jk is, bedacht ik I moet ik het in hele kleine porties op gaan delen. In de 

opleiding kreeg ik indrukwekkende voorbeelden voorgeschoteld van hoe volmaakt en rond afscheid 

kon zi jn en ik moet toegeven: ik liet me imponeren. Op een gegeven moment had ik, herinner ik 

mij nu, zelfs een vierkante hekel aan het woord afronding. Maar ik maakte mij net voldoende los van 

de 'leer' om mijn e igen weg te kunnen gaan. Ik besefte dat afscheid eigenlijk zo onvermijdelij k alle

daags en voor de handliggend was, dat ik het daar ook moest zoeken. Misschien dat ik dan het 

GROTE AFSCHEID tegen die t ijd ook minder angstig tegemoet kon treden. Ik begon dus dicht bij 

huis: hoe deed ik de deur achter mij dicht, hoeveel liet ik achter en wat nam ik mee naar mijn 

werk? Ik besloot meer van mijn privé mee te nemen naar mij n werk, en bij de hand te hebben 

in mijn werkruimte, voor als ik er - in het belang van het proces of het contact - iets van wilde 

laten zien aan een cliënt. Ik moet op dit moment terugdenken aan een opmerking van een man, 

jaren geleden, die zei: 'ik wil best wat vertellen over mijn sexuali teit maar dan moet jij ook iets 
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over jouw ervaringen vertellen'. Zo kwamen 'werkhouding' en 'privéMhouding' op een echte 

manier dichter bij e lkaar en hoefde ik minder afscheid te nemen van een deel van mijzelf als 

ik de deur achter mij dicht deed. Maar ook op andere vlakken besefte ik bijna onophoudelijk 

bezig te zijn met afscheid nemen. Toen ik een oudere dame die bang was om te va llen, vroeg om 

een stap te maken, besefte ik dat ik haar vroeg om afscheid te nemen van de veilige steun op twee 

benen en daar maar even in één keer de helft van op te geven. Ik besloot zelf dat ingrijpende 

moment weer eens millimeter voor millimeter te beleven, te voelen hoe het is om de veiM 

ligheid van twee op te geven en alles op een been te zetten; hoe ik dat doe. durf en hoe ik er ooit 

toe gekomen moet zijn om dat te durven . Hoe ik vaak in de dagelijkse haast het ene been voor het 

andere dwing zonder het de tijd te gunnen afscheid te nemen van zijn oude plek. laat staan te besef

fen waar het 'lopen' over gaat. Zo werd het dagelijks leven een spannende aaneenschakeling van 

afscheid nemen en nieuwe stappen doen, van recent verleden naar prille toekomst. Dit heeft mij voor

al in het werken met zwaar getraumatiseerde mensen geleerd om alert te zijn op de mogelijk heftige 

gevolgen van een nieuwe stap ..... die onvermijdeli jk inhoudt een verandering. het verlaten van het ver

trouwde. hoe onprettig dat er soms ook in de ogen van de buitenstaander mag uitzien. 

Ik vroeg eens aan een man of hij wilde opstaan om de ruimte anders te beleven. Hij deed het, voor 

hij had kunnen beseffen wat dat voor hem betekende, en voor ik hem nog had kunnen tegen houden. 

Hij deed het uit een sterk gehoorzaamheidsbesef, ingegeven door een zware geloofsovertuiging. En 

hij kon niet meer terug, letterlijk en figuurlijk. De verandering had hem verward en bood niet eens 

de ruimte om te voelen wat het hem deed toen ik hem dat vroeg. Het had nauwelijks uitgemaakt 

wat ik hem had gevraagd. zei hij. want het ging om de verandering op zich. Het feit dat er iets ver

anderde, moest hij eerst verwerken in het kwetsbare systeem van controle waarin hij zich staan-

de wist te houden. Een kaartenhuis waarin een kaart verschoven werd. Het feit dat hij zelf de 

verandering uitvoerde. riep onzekerheden en schuldgevoelens op die de verwarring in zijn hoofd 

aanwakkerde. Het feit dat hij , in de verandering, zichzelf vol ledig verplaatste ten opzichte van 

mij. was tenslotte totaal niet te bevatten voor hem! Stilstaan bij de verwarring was het enig 

mogelijke. Deze ervaring maakte mij er nog sterker van bewust wat het kan betekenen om 

afscheid te nemen van een situatie. Dit brengt bij mij de herinnering boven aan een moe-

der die in haar traumaverwerking verte lde, wat er door haar heen ging als zij haar kind 

's ochtends uitzwaaide als haar man het naar school bracht. Als zij uit het zicht verdwe-

nen, bestonden zij niet meer! Z ij kon bedenken wat zij wilde in haar hoofd, in haar bele-

ving waren ze er niet meer, waren ze dood. Pas als zij hen weer terugzag, was die dage-

li jkse nachtmerrie voorbij. Een andere cliënte vertelde mij na jaren dat zij elke keer als 

ik met vakantie was, met lood in haar schoenen naar de eerSte afspraak kwam. Zij was 

er vast van overtuigd dat ik er niet zou zijn. Zij was er zelfs van overtuigd dat het hele 

praktijkgebouw er niet meer zou staan. Haar moeder had haar altijd gewaarschuwd, dag 

in dag uit, dat de buitenwereld gevaarl ij k en vooral niet te vertrouwen was, in geen enkel 

opzicht. Rationeel wist ze inmi ddels wel beter, maar ze kon met de beste wi l van de 

wereld in haar gevoel geen enkel vertrouwen vinden dat ook maar enigszins tegen haar 

angst opgewassen was. Toen ik dit wist. gaf ik haar bij e lke laatste ontmoeting een kaar-

tje mee dat ik ter plekke schreef en waarin ik even terugblikte naar de afgelopen tijd. maar 

waarin ik vooral liet weten dat die tijd nog niet afgelopen was, omdat ons nog veel te doen 
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stond naar de toekomst toe. En dit sloeg voor haar een voorzichtig bruggetje naar de eer-

ste afspraak na de vakant ie. een afspraak die zi j ook daadwerkel ij k in mij n agenda wi lde zien 

staan. al schaamde zij zich de eerste keer mateloos voor deze onbeschaamde brutaliteit! Haar 

moeder moest eens weten. 

HC ar
ch

ief
 

Wim
 La

um
an

s



Afscheid, het is soms pij nlijk boeiend om te zien hoe w ij er als mensen mee omgaan. Soms vraag 

ik me wel eens af of mensen die weinig hebben of meemaken er minder last van hebben? Wat 

je niet hebt gehad, kun je niet missen, zegt men. Zouden mensen die geen re laties meer aan

gaan, die zich niet meer hechten. zo 'redeneren'? Zouden zi j niet in de gaten hebben dat zij 

slu ipenderwijs afstand hebben genomen van de invu lli ng van hun idealen, hun wensen? 

Zouden zij niet beseffen dat zij uiteindelijk zelfs hun idealen moeten missen omdat zij ze niet 

eens meer (durven) kennen. Een anorexia-cliënte die ik begeleid, durft de laatste t ij d haar 

idealen weer voorzichtig te voorschijn te halen vanuit haar verschrompelde gevoel. En het 

verdriet is schrij nend, het gemis vaak zo beangstigend, dat ze weer snel terugvlucht in de 

veilige leegte van haar anorexia. waarin zij mij inmiddels durft toe te laten. Die eenzaam

heid is daardoor tenminste wat minder schrijnend voor haar geworden. De pijn van het 

gemis lijkt qua erkenning nog vaak het onderspit te moeten delven tegenover de pijn van 

het verl ies, zoals de psychische pijn het vaak nog moet afleggen tegen de 'aantoonbare' 

fysieke pijn. 

Ook in mijn aanraking heb ik in de loop der tijd mijn afscheid nemen onder ogen leren zien. 

Het zal niet verbazen dat ik daarin aanvankelijk ook niet resoluut en zelfverzekerd was. Ik 

probeerde te bedenken wat het juiste moment zou kunnen zijn. niet beseffend dat ik het 

daarmee op hetzelfde moment passeerde. Ik rekte het onvermijde lijke moment van 'ver

breken' van het contact op door mijn hand zo langzaam en voorzichtig als mogelij k was weg 

te halen. Alsof er op die manier te ontsnappen zou zi jn aan de verandering die onvermijdelijk 

is. alsof ik op die manier in staat zou zi jn alle 'beweging' stop te zetten en volmaakt te behou

den wat er op dat moment was. Ik moest toen nog tot het besef komen dat contact alleen maar 

beweging is. en dat we hetgeen er is ...... maar moeten laten gaan en geduldig mOeten wachten tot 

het weer voorbij komt. Dat brengt mij bij de interessante vraag: moet een haptotherapeut geduld 

hebben? Ik had het altijd wel. maar .... het is niet op, nee ik heb er afscheid van genomen, naar beste 

vermogen. Ik wil niet meer geduldig zijn besef ik, want a ls ik iets aan het dulden ben, dan klopt 

er iets niet. Dan ben ik we ll icht niet aan het wachten, maar aan het verwachten. Dan ben ik wel

licht niet volledig aan het luisteren, maar aan het invu llen of ze lfs al aan het uitwerken. Dan ben ik wel

licht niet meer in de verbazing of de nieuwsgierigheid , maar in de veroordeling. In al die geva llen is 

geduld dodel ijk voor de wederzijdsheid van het contact en moet ik er zo s~e l mogelijk weer leven in 

zien te kri jgen. Een mooi voorbeeld van bewegingloosheid in het contact herinner ik mij van jaren gele

den. Een cl iënte die veel negatieve ervaringen omtrent aanraking had in haar verleden. had uite indelij k 

in het therapie-contact weer voldoende vertrouwen verzameld om zich te laten aanraken. Na de hand 

op haar rug gevoeld te hebben bleef ze doodstil liggen. Ze zei dat ze de hand die afscheid had geno

men nog steeds voelde en ze was bang dat als ze ook maar iets zou bewegen, ze het bijzondere gevoel 

dat ze zolang niet meer had ervaren volledig zou verspelen. Dit soort ervaringen hebben mij geholpen 

het onvermijdelijke in het verbreken van de aanraking te accepteren. Het afslu iten van het contact vind 

ik nog steeds een bijzonder moment. Voor het afslu iten probeer ik nog even te verzamelen en te 

benadrukken wat er allemaal in het contact (gebeurd) is, en met een vastste ll ing bij mezelf: 'het was 

zo als het was' probeer ik mezelf de pas af te snijden om e r toch niet stiekem meer of minder van 

te maken of te verwachten, om het daarna rustig maar zeker en definitief af te sluiten. Definitief, 

het is goed om dat voor mezelf te herhalen, zonder er meteen allerlei 'verzachtende' re lativerin

gen bij te slepen. 

Wat zij n wij eigenlijk verplicht om veel afscheid te nemen! Neem nu bijvoorbeeld onze jeugd. 

'Daar heb ik al goed afscheid van genomen', zei een cliënte op 'n keer zeer beslist. Dat klonk 
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toch e igenlijk als 'zonde' . Moeten we wel zo nodig afscheid nemen van onze jeugd, denk ik 

dan, lichtelijk opstandig en onvolwassen. Oké, als hij door en door ellendig was kan ik mij voor

stellen dat iemand er af wil. Maar, afscheid nemen van de heerlijke vrijheden, de onnavolgba

re kronkeligheden en spannende onvoorspelbaarheden van ons kind-zijn, doen wij dat als ver

standige volwassenen niet al te snel, al te veel? 

Een cliënte die in haar puberteit is vastgelopen in anorexia en bewegingsdrang, handhaaft zich al 

jaren in strenge structuren en strikte schema's. In haar schema moet zij elke dag kilometers fiet

sen. Zij doet dit dan ook fanatiek en rechtlijnig, dwars door de wereld heen! Toen dat op een keer 

in de juiste sfeer ter sprake kwam, vertelde ik haar dat ik ze lf soms ook vaststel hoe gesloten en in 

gedachten ik van mijn werk naar huis fiets, de hele wereld om mij heen verwaarlozend. Ik besefte op 

een bewuste dag dat ik vergeten was hoe heerl ij k ik als kind het fi etsen beleefde. Hoe ik als kind de 

hele straat, inclusief de stoep en vooral de stoeprand, de hele omgeving gebruikte, benutte en hoe ik 

vaak zigzaggend door mijn wereldje fietste, genietend van elke bocht waar je zo heerlijk in kon han

gen en niets doen. Ik prikkelde haar om van 'het rechte pad' af te gaan. Een week later vertelde ze trots 

hoe ze op een stil stukje weg de moed had gevonden te gaan zigzaggen! Een jongen die onverwachts 

opdook en het onbedoeld zag, keek verbaasd en schoot in een lach naar haar. Met een rood hoofd en 

een warm gevoel fietste ze door. Maar na die ene keer was ze verkocht. 

Hebbe n wij niet teveel afscheid genomen van onze jeugd, vraag ik mij sindsdien steeds vaker en bru

taler af? Hoe te rech tlijnig zijn wij op vele fronten in onze volwassenheid geworden en hoe star heeft 

het al bezit van ons genomen. Ik verzeker u, het viel niet mee om die eerste keer van mijn rechte 

lijn af te wijken en voor het oog van de wereld zigzaggend mijn weg te vervolgen. Maar ...... het voel

de nog als van jongs. 

gestolen jeugd 

verderfelijke deugd 

genormeerd, getorpedeerd 

platgestreken gevoel 

met uitgestreken smoel 

meeslepende valstrik 

help. hoe overleef ik 

van vrijheid ontdaan 

spontaniteit vergaan 

waar. in Godsnaam 

haal ik de brutaliteit vandaan! 

Toen ik mij ervan bewust werd hoe lastig ik zelf loslaten en afscheid nemen vond, ben 

ik er in de therapie steeds meer op gaan letten hoe mensen afscheid nemen. Ik kwam tot 

de ontdekking dat mensen er verrassend veel varianten in weten te vinden. Je kunt ver

schillende afscheidnemers onderscheiden: deurknop-dralers, afkappers, rekkers, ver-

dwijners, omkijkers. niet-nemers ........ . 

Het benoemen heeft mij geholpen in het herkennen, maar zeker ook in het accepteren. 

Ik moet toegeven dat ik het soms best moeilijk vind. hoe iemand afscheid neemt na een 

therapie-zitting. vooral als het een 'verdwijner' is, zoals ik het voor mijn zekerheid benoemd 

heb. Een cliënte vertelde mij hoe het haar vergaat als ze bij mij de therapieruimte verlaat. 

Op dat moment is hetgene dat er binnen de therapie gebeurt 'weg'. Daar gaat mijn kost-
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bare werk dan ......... was mijn allereerste gedachte. Maar toen wij er over doorspraken werd 

duidelijk wat er gebeurde bij haar. In de therapie komt ze langzamerhand voorzichtig bij haar 
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gevoel, een onzeker en onbekend terrein voor haar. Op het moment dat ze de betrekkelijk vei

lige therapie ruimte verlaat, grijpt haar gevoel naar een vertrouwd overlevingsmechanisme en 

verdringt de aan de oppervlakte gekomen belevingen. Dit maakt het voor haar mogelijk om 

met de gevoelens over straat te gaan en veilig thuis te komen. In het begin werden de bele

vingen zo diep weggeborgen in haar zelf dat zij ze thuis zelf niet eens meer terug kon vin

den. Ze schaamde zich hier voor en dreigde zichzelf gebrek aan medewerking te verwijten. 

Door het er met haar over te hebben kon ze het zelf ook gaan zien als een overlevings

mechanisme. In de therapie was het alvast veilig genoeg om voorzichtig een klein beetje 

gevoel aan de oppervlakte te laten komen. In d~ onveilige buitenwereld moest zij, onge

wild, weer abrupt afscheid nemen van dit gevoel. Als zij de deur uitging, was ze dan ook 

meteen 'weg', die andere wereld in en, hoe moei lijk ik dat soms ook vond, ik mocht haar 

dat niet kwalijk nemen. Ik zorgde er sedertdien voor dat we binnen de therapieruimte alles 

zo zorgvuldig mogelijk 'inpakten en afrondden' zodat zij, als ze de deur uitging, meteen vei

lig weg kon. Verderop in het proces lukte het haar om thuis steeds meer in haar gevoel 

terug te vinden van wat wij in de therapie omhooggehaald hadden en kwamen de thera

pie.wereld en de buitenwereld langzamerhand meer met elkaar in contact. 

Je denkt soms dat je als therapeut aardig kunt loslaten, maar dan voel je weer hoe mense

lijk moeilijk het is om onbaatzuchtig te zijn: we zien ons werk niet graag zomaar 'verdwij

nen'. 

Het langste afscheid dat ik heb meegemaakt in therapie? Ik weet het niet, maar ik moet wel 

opeens denken aan een cliënt die een hele lange weg moest gaan om van een 'gewoonte', een 

'drang', af te komen. Hij bezocht regelmatig homofiele gelegenheden waar hij anonieme seks kon 

bedrijven en hij wist dat dit niet goed was. Toen hij er voor het eerst over sprak in therapie, op 

zich al heel moedig, vroeg hij mij wat het betekende voor hem, hoe hij het moest zien en of hij 

niet meer moeite moest doen om het af te leren. Ik voelde geen neiging om op het eerste een ant· 

woord te zoeken, hoewel ik dacht dat ik het wel voor een deel wist. Het 'afleren' sprak mij ook niet 

aan. 'Laat het proces waarin je zit maar gewoon z'n gang gaan en laat de antwoorden zichzelf maar 

vinden', was ongeveer het advies dat ik hem voorstelde. 'Je hebt al meer dan teveel ge-'moeten' in 

je leven'. Dit sprak hem wel aan, maar vond hij ook heel moeilijk: zijn verstand, dat van huis uit altijd 

zo was opgehemeld, op nul zetten en 'wachten', niet 'werken' en voelen! Hij schaamde zich voor zoveel 

'nutteloosheid'. Toch maakte hij zich deze weg meer en meer eigen en de antwoorden openbaarden 

zich. Er bleek onder andere een abnormale angst in hem te zitten om 'gewoon' te zijn ......... en tevens 

bleek dat ook een diepe behoefte in hem te zijn. Maar hij was bang, bang om zich in het gewoon zijn 

te verliezen, niet meer anders te zijn. In zijn anonieme seks was hij anders dan gewoon, gemiddeld. Maar 

klopte dat wel? Was hij het wel die anders was ....... of was het anders? Hij ontdekte meer en meer dat 

hij het niet was, dat hij zichzelf in de seksuele escapades 'thuis' liet, dat het 'anoniem' was! Dit ging hem 

steeds meer tegenstaan. Verder hielp een geslachtsziekte hem om zich meer bewust te worden van 

zijn lichaam, zijn gezondheid. Voordien waren de geslachtsziekten slechts een risico van het vak, nu 

was er voor het eerst bezorgdheid voor zijn eigen lichaam en dat ontroerde hem. Hij begon te besef

fen wat hij weggaf. Hij werd weer een stukje gewoner en was er blij mee. Tenslotte begon hij de 

handelingen oprecht smerig te vinden en op dat moment wist hij, vanuit zichzelf, heel zeker dat hij 

er 'gewoon' een keer van af zou komen. 

Het meest moeilijke afscheid in mijn werk heb ik tot het laatst bewaard. Een cliënte deed een 

zwaar appèl op mij toen zij suïcidaal was. Zij vertelde mij in vertrouwen dat zij het niet meer 

zag zitten en wilde stoppen met het leven. Ze vroeg of ik er met niemand over wilde praten. 
---+ 
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Ik kende haar goed en had met veel moeite steeds meer van haar geschonden vertrouwen 

gekregen. Ik had er ook zeker vertrouwen in dat er voor haar nog kansen lagen in haar leven 

op haar eenendertigste. Wat moest ik? Ik ben met haar mee gelopen naar de 'rand', zover als 

ik durfde en zover als ik eerlijk vond tegenover mezelf. Ik heb geluisterd en gehoord hoe hope

loos zij het leven op dat moment ervaarde en ik heb het bij het moment gelaten! Ik keek samen 

met haar om, naar het verleden en zag haar recht om niet meer te willen. Ik gunde haar het recht 

op suïcidaliteit, een ontsnapping uit de ellende. Ik respecteerde haar vrijheid om daar zo ver in te 

gaan als zij wilde, respecteerde haar hopeloosheid en haar vrije keuze. Daarnaast gaf ik, niet 

ongevraagd maar op haar verzoek. mijn mening over haar situatie. Op dat moment kon ik haar ver

tellen dat ik oprecht nog wel kansen voor haar zag op een aanvaardbaar leven. Ik gaf oprecht toe 

dat de weg terug naar het leven in mijn ogen een hele zware voor haar zou zijn, maar ik was bereid 

om haar op die weg te blijven steunen. Ik maakte het leven niets mooier dan het voor haar de 

komende tijd zou kunnen zijn. Ik liep zover mogelijk met haar mee naar de rand. Ik keerde om, daar 

waar het voor mij ver genoeg was en moest haar daar verder alleen laten gaan. Ik moest loslaten 

en afscheid nemen. Op dat moment heb ik alle 'therapie' moeten loslaten en vertrouwd op de 

kracht van het leven ....... op de rand. 

Na het weekend belde zij me op en was mij zeer dankbaar voor het vertrouwen. En het feit dat 

ik haar niet heb tegengehouden had haar het meest geholpen. 

Op het laatste nippertje 

heeft zelfs de dood mij efgewezen 

verstand heeft mij gedwongen 

weduwe van de dood 

hertrouwd J verplicht 

verder te Ileven l 

Afscheid. als ik er zo mee bezig ben lijkt het alsmaar meer te worden, en ook boeiender. 

Stoppen met Haptonomisch Contact. dat zal niet zo moeilijk zijn. Maar afscheid nemen, dat 

valt niet mee! 

+-

018 

Afscheid 

Ontkenning dacht J 

ik heb nog alle tijd 

Maar nee J 

het is de hoogste. 

Aarzeling staat vaar de deur J 

laat ik nu in de steek? 

Er zwaait wat J 

eenzaamheid dreigt. 

Ik ga, ik durf niet, 

nee ik blijf 

in de verbondenheid. 
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op 9 e ri eh t ~ Enige gedachten bij 

het laatste He van de Nederlandse 

Ver e n i gin gvo 0 r Hap ton 0 mie ~ Noud van Poppel 

Afscheid nemen van 'wat is geweest' betekent voor mij mijzelf eerst dwingen me bewust te 

worden van wat er feitelijk is geweest. Dan stilstaan bij de dingen die zijn gebeurd. Vervolgens 

mij realiseren hoe ik aan die dingen in de context van mijn leven betekenis geef of heb gege-

ven. Vanuit deze betekenis ken ik dan een waarde toe aan die dingen . Pas als ik weet wat 

iets mij waard is, kan ik eventueel beginnen met loslaten. Of ik iets kan los laten. mij daar-

van kan afscheiden. is afhankelijk van of ik mijn emoties buiten mijn actualiteit kan plaatsen. 

Of ik ze kan herkennen. erkennen en of ik ze vervolgens beleef en eventueel uit. Heel vaak 

wil ik dingen ook niet loslaten, wil ik vasthouden, kunnen blijven koesteren. Ik wil niet stil-

staan bij het verlies, ik wil de verbondenheid blijven voelen. Als iemand overlijdt, zijn 

we gewend om daar een monument voor op te richten. Een plek waar je naar terug kunt 

gaan om weer even samen te kunnen vallen met hoe het was; om weer even te vertellen en 

even te vragen, en in de geest van die ander weten we ons daar begrepen en geven wij ons-

zelf antwoord. Als ik dan mijn gedachten laat gaan over het feit dat de Nederlandse Vereniging 

voor Haptonomie is opgeheven, realiseer ik mij meteen dat ik waarschijnlijk hele andere dingen 

belangrijk dan wel storend heb gevonden, dan willekeurig iemand anders die lid was van de NVH. 

En dat is misschien ook wel meteen hetgeen mij door de jaren heen binnen de NVH als vereniging 

het meest heeft geraakt. Ik ken een grote positieve waarde toe aan het feit dat, ondanks alle ~er

schillende ideeën, uitingsvormen en eigenaardigheden van een ieder, wij steeds een Vereniging zijn 

gebleven. Dat er telkens weer mensen waren die de verschi llen bij elkaar brachten en daarmee vorm 

gaven aan een ideaal. De emoties die dit besef bij mij oproepen zijn enerzij ds een tevreden, 

berustend gevoel van 'We zijn tot ons recht gekomen'. Toch is er ook opluchting! Opluchting over: 

ik mag nu ook weer mijn eigen weg gaan. Meteen denk ik: ik mag niet opgelu cht zijn, ik moet ook ver

drietig zijn. Maar eerlijkheidshalve is dat op dit moment voor mij niet zo. En misschien is het ook wel 

zo dat ik er vanuit de goede ervaring van verbondenheid binnen de vereniging op vertrou~ dat ik 

op mijn nieuwe weg ve rbondenheid zal aantreffen. Als je dit leest, lees je dit in het laatste 

Haptononomisch Contact van de Nederlandse Vereniging voor Haptonomie. Laat dit een monu

ment zijn en laatste signaal van wat de Nederlandse Vereniging voor Haptonomie betekend 

heeft. Met dank aan de mensen die dit monument hebben op gericht, mijmer ik, vertel ik en stel 
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ik mijn vragen ... en ik besef dat ik toch ook verdrietig ben over het verlies .•• 
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Laatste r<V 

V r a a 9 ~ Waar neem 

i k a I 5 red act i e I i d a f 5 C hei d van? ~ jan Kok 

Waar neem ik als redactiel id afscheid van? Heel letterlijk van met elkaar een blad uit

geven, van nadenken over vorm en inhoud, van het vele. ook leuke werk, dat hiervoor 

nodig is. Maar een stapje verder, afscheid van mijn mederedactieleden en dit vind ik veel 

pe rsoonlijker. Heel versch illende mensen met eigenheden en bijzondere kwaliteiten, die alle 

vijf samen op minstens een acht uit waren. Dank voor de ve iligheid, die we met e lkaar 

creëerden en de vaak bijzonde re laatste spurt bij iedere uitgave. En ook afsche id van het 

Algemeen Bestuur, waar ik deel van uitmaakte. Met elkaar, 0 zo verschillend, maar toch 

ged ragen beleid , wat door gebrek aan verantwoordelijken nu terecht stopt. Ik herinne r me 

met veel plezier de vi jf kwa li teiten van de Vereniging en de structuur, die dit betekende in 

onze plezierige samenwerking. waarin we elkaar open en bloot aanspraken. Emotioneel vond 

ik het lastig en verwarrend, dat de machine wordt stilgezet. Maar wat als je klanten 'je produkt' 

zonder boeh of bah slikken en geen interesse 

tonen? Ben ik al niet vreselijk ontspoord door 

er zo over te praten? Want ui teindelijk zi jn 

het de mensen, die het doen, die het deden, 

en die het weer anders zullen doen, vanuit 

de door hen gevoelde en gekozen verant

woordelijkheidl 

Als laatste een kanttekening: ik ben niet hap

tonomisch geschoold en in deze kring voel 

ik me een geaccepteerd buitenbeentje. Ik 

ben vol bewondering voor de mens, die 

zijn eigenheid verbindt met de hapto

nomie, met het gevoel zeg ik dan maar. 

le der mens, die hierdoor en hiermee 

groeit draagt hiermee intrinsiek bij aan 

een groeiende gemeenschap. 
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Afscheid Haptonorllisch 

Con t act 'iî Gon Ferdinandus 

T oe n het Dagelijks Bestuur dit voorjaar met de mededeling kwam dat zij ermee ophielden en dat 

door gebrek aan opvolging de NVH zeer waarschijnlijk opgeheven zou worden, kwam dit als een 

schok. We hadden sinds enige tijd een goed draa iend redactieteam. hadden net twee nummers uit-

1_ " gebracht met een nieuwe professionele vormgeving en zaten 

Wat 

vol ideeën om het blad ook inhoudelijk meer kwal ite it te 

geven. En dan dit .... 

De mededeling van het Bestuur werd vrij snel gevolgd door 

de vraag of wij bereid waren het blad als een zelfstandig 

blad voort te zetten, want eenieder vond het zonde als 

Haptonomisch Contact niet meer zou verschijnen. Ik zag 

hiermee nog meer werk en verantwoordelijkheid op mij 

afkomen en dat was mij teveel. Ik heb toen besloten na 

het laatste nummer er definitief mee te stoppen. Wat 

het vervolg ook mag zijn ... ik werk er niet meer aan 

mee. Hoe dat straks precies zal voelen weet ik nog 

niet, maar er zal in ieder geval ook opluchting zijn. Ik 

zal mijn maatjes van de redactie missen en wens een 

ieder die nieuwe initiatieven ontplooit veel succes! 

betekent .,. 
Hap ton 0 ril i s c h l C 0 n t act 

voor ril ij? 'iî Mia van Lutterve/t 

Als één van de oprichters van Haptonomisch Contact, naast Michiel Reinders en wijlen Ton 

Bergman, heeft de redactie mij gevraagd een stuk te schrijven over wat Haptonomisch Contact 

voor mij betekent. Toen wij in 1989 begonnen met de voorbereidingen, was het mijn droom om 

een onafhankelijk t ijdschrift te creëren, waarin plaats zou zijn voor alle opleidingen c.q. stromingen 

in de haptonomi e. Die droom is eigenlijk a ltijd gebleven. Met mijn voorstel voor de naam 

'Haptonomisch Comact' hoopte ik aan te slui ten bij het eerdere onregelmatig verschijnende 

'Haptonomisch Perspectief van Frans Veldman Sr. en zijn inmiddels opgeheven 'Instituut voor 

Haptonomische Communicatie'. Nu de Nederlandse Vereniging voor Haptonomie ter zie le is , ben i~ 

één van de deelnemers van de Initiatiefgroep Doorstart Haptonomisch Contact. Ik kan mij niet voor· 

stellen dat He verloren gaat. Eerder hoop ik op een doorbraak met deelname van de opleidingen aan 

dit tijdschrift. In het ergste geval beginnen we gewoon weer opnieuw met een paar bevlogenen: een 

stichting beginnen, met vrijwil ligers teksten schrijven, opmaken, naar de copyshop brengen en 

zorg dragen voor verzending. Waarschijnli jker is dan zelfs een modernere versie: een website 

Haptonomisch Contact en/of een nieuwsgroep op internet, waar bevlogenen van gedachten 

wisselen en activiteiten e%~~f literatuur melden, met links naar ople idingen en praktijken. Ik ben 

benieuwd hoe het met mijn droom zal gaan ... , .. 
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Afscheid van onze 

Ver e n i gin 9 'i' Jan Kaolhaas 

Bij belangrijke gebeurtenissen die wij in het leven meemaken, horen rituelen, handelingen of 

gebruiken om de gevoelens die bij die gebeurtenis horen een plek te geven, om emoties die erbij 

horen te verwerken of om het gebeurde met gel ij kgestemden te delen. Vandaag, zaterdag 17-11-2001 , 

was ik op de afscheidsbi jeenkomst voor de actieve leden van de N ederlandse Vereniging voor 

Haptonomie. Een Vereniging die ik heb helpen oprichten, waar ik meer dan tien jaar allerlei functies 

heb vervuld. een Vereniging waardoor ik in contact ben gekomen met heel veel interessante mensen, 

mensen die wat konden betekenen voor ons of die wij wi lden uitnodigen om een lezing te houden. 

Enkele jaren geleden, toen Ton Bergman overleed, heb ik daar ook al eens wat over geschreven. 

Meer dan 15 jaar NVH doet je, speciaal op een dag als deze, ook weer terugkijken in de historie. 

Er was door Ingrid van Diemen en Ingrid Moonen een prachtige locatie georganiseerd waar wij 

op gepaste wi jze, en met gepaste rituelen, met de mensen die wilden, afscheid konden nemen van 

onze Vereniging die, ook al was hi j nog zo goed en nog zo waardevol, niet meer die 'man'-kracht 

kon mobiliseren om de zaak draaiende te houden. En dan past een afscheid. 

Wij zi jn met zi jn allen bezig geweest met loslaten. Haptonomisch geschoolden horen te weten 

wat dat is: loslaten. Loslaten doet pijn, geeft verdriet, boosheid, soms ook angst voor hoe het 

nu verder moet. Een scala aan emoties dat vandaag dan ook aan de orde is geweest. Wat 

er ook was, was plezier. W ij hebben heel veel gelachen om oude herinneringen, om oude 

verhalen, soms o m oude gezegden van prominenten uit de 'wereld ' van de haptonomie. 

Wij hebben samen alles nog eens doorleefd door middel van een workshop onder de 

bezie lende leiding van Martine van Dool, een dansexpressiedocente. W ij hebben gedansd, 

bewogen, stilgestaan, gezongen, geluiden gemaakt. Iedereen heeft uiting kunnen geven aan 

zjjn of haa r gevoelens van dat moment. 

Het was een waardig afscheid. W ij hebben nog een keer 'gevlamd' en dat voelde hartstik

ke goed. Voor de mensen di e e r waren: een hele dikke dank je wel voor deze dag. Toen ik 

vanavond terug reed naar huis, moest ik denken aan jaren geleden. De weg naar en van de 

oprichtingsvergaderingen kon ik op den duur bijna 'met ogen dicht' r ijden, op gevoel heet dat 

in onze kringen. Om dat gevoel te delen, te uiten, schrijf ik nu di t stukje. 

Nederlandse Vereniging voor Haptonomie dank je wel, ik be leefde een goede tijd met en door jou. 

+-
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T oen ik, bijna een jaar geleden, hoorde dat Synergos het initiatief had genomen tot 

de oprichting van de Nederlandse Vereniging voor Haptonomisch Netwerken, open 

voor studenten van alle opleidingen, was ik heel verbaasd. Wij hadden toch al de 

Vereniging die zich hetzelfde ten doel stelde? Waarom op zijn minst niet samen met de 

NVH? Met die vragen ging ik naar Amersfoort om te praten met André de Jong, één van 

de bestuursleden van het Haptonomisch Netwerk. 

Waarom heeft Synergos de Nederlandse Vereniging voor Haptonomisch Netwerken 

opgericht? Wij constateerden dat er steeds meer stromingen komen in haptonomisch Nederland. 

We ervaren daarbij ook een startende nieuwsgierigheid naar elkaar. Met het Haptonomisch 

Netwerk hopen wij onder andere een platform te creëren dat motiveert om de initiatieven van 

haptotherapeuten met elkaar te verbinden Hebben jullie bewust gekozen voor een vorm 

zonder de NVH? Wij hebben een aantal gesprekken gevoerd met het Dagelijks Bestuur. Dat 

waren hele goede gesprekken. waaruit is gebleken dat de doelstellingen sterk overeenkwamen. 

De organisatie opzet van de NVvHN (een netwerkorganisatie) is echter duidelijk anders dan 

die van de NVH. Ook speelde het gebrek aan actieve leden de Vereniging toen al parten. Wij 

waren het erover eens dat deze vorm nieuwe kansen kan bieden, vandaar dat het Netwerk 

los van de NVH is gestart. De netwerkorganisatie biedt bovendien een mogelijkheid tot 

nauwe samenwerking. 

Hoe werkt het Haptonomisch Netwerk? Synergos biedt het Netwerk de randvoor

waarden voor haar functioneren: eens in de zes weken organiseren wij een bijeenkomst. 

stellen wij een zaal ter beschikking en een haptotherapeut om het proces te begeleiden. Het 

Netwerk ze lf wi ll en wij laten groeien va nuit de bestaande dynamiek. Op de 

Netwerkavonden gaan de leden met elkaar in gesprek, op zoek naar gemeenschappelijke 

interessen en belangen. Het is de bedoeling dat daaruit initiatieven ontstaan, die uitgewerkt 

worden in initiatiefgroepen. Deze groepen noemen wij bolletjes. Wat heeft het Netwerk 

te bieden? Wij denken dat iemand lid wordt van ons Netwerk omdat hi j er iets kan halen. 

Maar wij willen liever niet iets kant en klaars aanbieden. 

--> 
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Zoals gezegd willen wij dat het Netwerk gaat bewegen vanuit haar eigen dynamiek. Het is dus 

heel nadrukkelijk de bedoeling dat de leden zelf komen met onderwerpen waar zij aan wil

len werken, dat zij andere leden mobiliseren en dan heel concreet met elkaar aan de slag 

gaan. Juist omdat ze daar de meerwaarde van inzien. Deze werkwijze vereist wel, dat leden 

zichzelf inbrengen. Dat betekent dat het Netwerk een veilige omgeving moet zijn. Het bie

den van die veiligheid en het faciliteren van de dynamiek zien wij als een belangrijke taak. 

Welke bolletjes zijn er tot nu toe ontstaan? De eerste twee bolletjes hebben zich 

bezig gehouden met de statuten en de financiële structuur, en zijn, nadat het werk was 

gedaan, opgeheven. Verder zijn er bolletjes die zich bezig houden met: 

• onderzoek 

• analyse en verslaglegging 

• reïntegratie van WAO'ers en de kansen van haptotherapeuten in die markt 

• vergoedingen voor ziekenfonds- en particuliere cliënten voor haptotherapeuten die niet zijn 

aangesloten bij de VVH 

• intervisie 

• PR 
• het voeren van een succesvolle praktijk 

Het ene bolletje loopt beter dan het andere. Wij houden een vinger aan de pols en vragen hoe een 

bolletje functioneert. Deze 'hoe-vraag' is niet alleen gericht op de resultaten, maar ook op het pro

ces in die groep en wat daarvan te leren valt. Bij die begeleiding zijn wij nog wel aan het zoeken naar 

onze rol. Hoe ver moeten wij gaan in initiatieven nemen, in ideeën aanreiken, in motiveren en pro

cesbegeleiding' Nieuwsgierigheid blijft voorlopig onze drijvende kracht. Het Netwerk bestaat nu 

voornamelijk uit mensen van Synergos en een enkeling van een andere opleiding. Wij wi llen echter 

niets liever dan mensen uit alle windrichtingen verwelkomen. Dus als je nieuwsgierig bent, kom dan. 

Je bent welkom! 

<--
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A f s c hei d 'f Over een broekzak vol 

fenomenaliteit ~ j ohan te Woerd 

In 1998 ben ik enthousiast begonnen als redacteur van Haptonomisch Contact. Zoals je 

kunt lezen in He I uit 1999 had ik zelfs nogal wat pretenties . .. Desondanks zag ik reeds 

e ind 1999 geen zinvolle plek meer voor mij in de redactie. 

En nu, eind 200 I, dreigt het hele blad te verdwijnen! Weliswaar om externe redenen. maar 

toch. Gevoelens van 'wat heb ik er eigenlijk nog mee te maken, inhoudelijk en communi

catief passé', strijden met 'jammer dat ik er niet meer bij zit, het was een rijke smeltkroes 

van all e rl ei 'haptonomisch' dat op mij af kwam. En 'wat is het vanaf eind 2000 een mooi blad 

geworden. compliment!' Een dreigend einde van He mag echter niet in treurmuziek blijven 

steken. Dan zou het echt voorbij zijn. Beter dus het verleden proberen op te tillen naar nieu

we mogelijkheden . Eenmaal ontbonden van de inkleuring als verenigingsblad biedt het nieuwe 

(markt)kansen. Ik zie echter wel minstens één belangrijke voorwaarde! In de praktijk kom ik hap-

tonom ie en haptotherapie steeds vaker tegen in een breder kader dan hapto-puriteinen willen 

voorschrijven: combinaties bijvoorbeeld met yoga, dansexpressie, running, reiki en zelfs ratio-

nele therapie. Er worden kennelijk vele vormen gevonden voor haptonomische fenomenen (H.C. 1-

200 I, p.25). En natuurlijk vaak mede gedreven door zake lij ke motieven. Zo authentiek en exclusief 

als sommigen wi llen, is het dus in het ve ld gewoon niet. Er zit bovendien op dit moment geen enke

le ontwikkeling in het zogenaamde authentiek haptonomisch denken (tenminste, ik kom al heel lang 

geen enkele melding daarvan tegen in psychologische geschriften). Een uitzondering is wellicht Dorus 

Gerritse. Voor mij is hij echter vooral een 'fenomenale' bron, die van vele eigen inspiraties een 

prachtig bouwwerk heeft gemaakt. En uiteraard is de hiervoor genoemde gebiedsverbreding, c.q. 

-vervaging in het licht van deze kathedraal uiteraard een gruwel! Maar op ver liefdheid op de hap

tonomie (in mijn ogen de echte haptonomen) kun je geen duurzame vereniging en tijdschrift base

ren. Het uitgangspunt zal 'moeten' liggen in een 'haptonomie naar menselijke maat'. En wellicht 

ontmoeten we dan in de werkelijkhe id toch af en toe die 'broekzak vol fenomenaliteit als ont

hulling van rijkdom'. 

-+ 
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Af s c hei d @ Ontbonden 

toe h ver bon den ~ Joost Leonhard 

De uitnodiging van Ellen Vun d erink in het voor laatste 

Haptonomisch Contact om woorden te geven aan hoe wij het 

opheffen van de vereniging beleven, bleef mii bezig houden. Ik 

werd heen en weer geslingerd tussen 'wie z it nou te wachten op mijn gevoel daarover' en 

'ik heb teveel met deze vereniging op om zonder iets te zeggen de deur te sluiten.' 

Ooit heb ik bij een afscheid niet gezegd wat zich ergens tussen mijn hart en het puntje van mijn tong 

bevond - eenmaal op dat puntje aangeland kon het nooit meer gedeeld worden. Dat is mij toen slecht 

bevallen. Op een workshop ter ere van het gezamenlijk afscheid van actieve leden van de NVH dit week

end (bedankt Ingrid van Diemen!) werd er een dusdanig appèl gedaan op in beweging komen· mooi 

toch hoe ik warmte en liefd e in dat laatste moment heb mogen ervaren - dat ik toch in dit laatste 

nummer van de NVH schrijf. 

Herinneringen 

Bij afscheid horen herinneringen. Ik noteer wat in mij opkomt. Soms kan ik niet om namen heen. 

Mijn hart ligt tevens bij vele anderen. Een avond van de voorloper van de NVH, het 'instituut voor 

haptonomische communicatie, IHC' dat sterk ge liëerd was aan de Academ ie voor Haptonomie 

en Kinesionomie. Als programma de éénakter 'Dagboek van een gek' van Henk van Ulsen. 

Prachtig. Enigszins schuchter bijgewoond door mijzelf als 2e jaars alpha-cursist, toen nog in 

Rotterdam. Binnen een andere sociale situatie in mijn leven had ik wél veel te verte llen. Er waren 

ook enkele docenten van de Academie, maar die durfde ik niet aan te spreken .... 'Wil je een 

workshop geven over 'haptonomie en beweging' als onderdeel van een dag van de Nederlandse 

Vereniging van Haptonomie, J oost~' Ik wel, maar oh wat spannend! En daar stond ik met balan

ceertollen, éénwielfietsen, skateboards en een verzameling acrobatische oefeningen in de grote zaal 

van de Academie in Doorn. Doorvoelen verp licht, het voe lde goed en het smaakte naar meer. Als 

nieuw lid van de voorbereidingscommissie een nieuwjaarsreceptie meegemaakt bij het hooggeëerde 

bestuur van de NVH in de praktijk van Co ck van den Berg. Docenten bleken nét mensen. Mooi gevoel. 

de receptie had stijl en ik mocht er zijn! 

Mijn eerste avond van de voorbereidingscommissie: een paneldiscussie van o.a. opleiders over het 

thema sexuali te it en ethiek. Ted Troost kwam niet; moest helaas naar AC Milaan (bleek diezelfde avond 

nog). Omdat ik zo zelfverzekerd op een oefentol kon staan, was ik volgens mijn medecommissieleden best 

wel in staat het panel voor te zitten (!) met o.a. Anne Jan van Minnen, Wi llem Pollman en Hans van 

Slooten. Een intense avond, hoewel velen van de 120 aanwezigen voor Ted kwamen en niet voor mij ... 

In dat iaar (1989) komt het eerste Haptonomisch Contact uit. Ik schrijf 'Helderheid begrensd'. In datzelfde 

nummer schrijft W illem Poll man 'Het Hoge Woord'. Een zinsnede daaruit: 'Woordtaal heeft de kracht 

om emotie en gedachte met e lkaar te verbinden. de emotie wordt tastbaarder, als we het bij benadering 

onder woorden kunnen brengen.' Het Haptonomisch Contact blijkt een bindend e lement te worden 

binnen de vereniging tot voorbi j de ontbinding! 

-+ 
031 

Het 5-jarig lustrum van de NVH met cachet en mooie sprekers als Anne Jan van Minnen, Dorus 

Gerritse en Emiel Vermeulen. Een lustrum dat zonder Lenie Gudde niet zou hebben plaatsgehad. 

C hristine Pollman doet vers lag van een wetenschappeli jk onderzoek. Het blijkt dat de haptonomie 

nog niet rijp is voor 'wetenschappelijke caal'. Verbondenheid en verbo lgenheid dicht bijeen, ver· 
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vlochten in overgevoeligheid. Een grootheid der haptonomen stapt zomaar op, op de hielen 

gevolgd door volgelingen. Boosheid loslaten en feestvieren. Ik verbaas mij over zoveel com

motie binnen haptonomieland. 

Emiel Vermeulen overleden. Vlak nadat wij een gesprek met hem hadden over een bijdra

ge op een lezingavond. Veel aan Emiel ervaren, hij was docent in de alphacursus; ooit was 

hij op onnavolgbare wijze bij mij op schoot komen zitten. Een prachtige workshop geor

ganiseerd als VC (met Petra Bouwman, Marga Smal, Margriet Boekhoorn, Eva Huisingh) 

waarbij voor een theaterproductie (meespeeltheater) over incest de grote zaal van de 

Academie in Doorn volledig omgebouwd moest worden. Ik heb veel bewondering voor de 

wijze waarop Marga en Margriet de 'nabespreking' hielden. Herbeleving van de theater

boodschap! Inmiddels kozen we voor een 'onafhankelijke locatie', de NVH had immers geen 

specifieke binding meer met de opleiding. Ik herinner mij succesvolle lezingen in Utrecht van 

o .a. spraakmakende psychiaters als Ree en Kuiper. Ook van Roos Ferdinandusse en Otto 

Huizinga, de zaal afgestampt vol. Elke keer voelde ik weer een zekere spanning om de avond 

te openen; ik deed mijn best mijn beste presentie te geven. Een heerlijk gevoel van ontlading 

aan het einde van zo'n avond. Hoe rot ik mij voelde als een lezingavond een flop was (hoe ont

nuchterend is het als er bij aanvang van een filosofisch getinte lezing maar 15 aanwezigen 

zi jn ... ). Samen met Marga (inmiddels waren we tot een twee-eenheid uitgegroeid) afscheid geno-

men van de VC, de op zijn Japans gebakken vis van Barry Ten Thy creatief weggespoeld met saké 

en naar huis met 'De weg van de wi ldeman' rijker. Wie verlaat nou waar hij het goed heeft? .. Mijn 

bestuurlijke periode begon met een dubbelfunctie: voorzitter van de VC en van het bestuur nadat 

Rens Henquet die functie interim had vervuld. Haptonomen en bestuurlijke verbondenheid en stabi

liteit leek in die tijd een contradictio in terminis. Een belangrijke periode kwam toen een groep leden 

zich in ging zetten voor de belangen van de haptotherapie. De NVH was immers een platform voor 

haptonomische ontmoetingen en na een enquête bleek dat leden niet aan belangenbehartiging wil-

den doen. De toenmalige 'contactcommissie' bleek een voorloper te zijn van de beroepsvereniging 

van haptotherapeuten, de VVH, zoals die nu bestaat. Binnen de NVH was er ook toen al een per

soneel probleem. De formule waar Lenie Gudde, Irene Sibbles en ik uiteindelijk als DB toe over 

gingen, was een succes: er ontstond een volta ll ig Algemeen Bestuur, waaraan het DB en 2 ver-

tegenwoordigers per commissie deelnamen. Voorbereidingscommissie, redactiecommissie en 

contactcomissie 'bestuurden' de vereniging mee. Gedragen en gevoelde verantwoordelijkheid. 

Commissies met een zekere autonomie maar met onderlinge verbondenheid; alle op eigen 

wijze vormgevend aan de doelstelling van de NVH: de haptonomische ontmoeting faci lite

ren. Een traditie werd ingezet om eenmaal per jaar een etentje te organiseren waarop alle 

bestuurs- en commissieleden konden discussiëren over het 'thema' van het komende ver

en igingsjaar. Dat waren ' rijke ' momenten! Om de leden van de vereniging naar de 

Algemene Ledenvergadering te 'lokken' organiseerden wij als bestuur ALV's met een 

thema. Muzikale en expressieve thema's deden het goed. Een discussie over haptonomi

sche basis en haptotherapie werd gestart (en is nooit afgerond ?!). Noud van Poppel en Els 

Boon 'gestrikt' voor de VC (want soms voelt dat netwerken en warm maken voor com

missiewerk wel zo aan ... ). Het logo van de NVH werd gekozen op basis van 'anonieme' 

inzendingen. Twee inzendingen kwamen van commissieleden! Hoe ga je daar nou weer mee 

om1 Het o ntwerp van Ton Bergman werd uiteindeli jk gekozen en op een ALV onthuld. Nog 

steeds een mooie visua lisering van de NVH als platform om te ontmoeten en je veil ig en 

geborgen te voelen. Het I O-jarig jubileum werd gevierd. Spannend, zo'n groot evenement waar-

in feeste lijkheid, maar ook haptonomische presentie een plek moeten krijgen. Ik was tevreden 

over mijn toespraak (ook in HC gepubliceerd) en ik vond het heerlijk om Riet Barto eens in het 
--> 
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zonnetje te zetten. Ambtelijk secretaris van het eerste uur, bovenal 

een fijne vrouw! Ik heb in die periode vooral ervaren hoe het delege-

ren en samenwerken van bestuurs- en commissieleden kwetsbaar kan 

zijn. De voorbereidingen verliepen niet vlekkeloos, de uiteindelijk 

lustrumviering was een succes. Net zoals bij het S-jarig jubileum was het 

ook deze keer niet zonder commotie: de lezing van Dorus Gerritse ovet" 

opleidingen haptonomie schoot in het verkeerde keelgat van Otto Huizinga. 

Voor mij persoonlijk heel lastig: ik heb met beiden een goed contact. Mijn 

persoonlijkheid meenemend waarin het 'harmoniemodel' voor ligt. was het een hele klus om feestvieren 

en bemiddelen samen te voegen. Dat is ook maar ten dele gelukt. Als ik aan het lustrum denk, komt Ingrid 

Moonen in beeld. Veel werk verzettend voor dat lustrum maar bovenal in de voorbereidingscommissie 

tot vandaag toe. Ik vind haar echt een kanjer! Daar kun je nog eens op bouwen (en mee tangodansen). 

De contactcommissie werd nieuw leven ingeblazen. Marli Lindenboom trok de kar. Haptonomie en P.R., 

niet alleen naar binnen kijken, maar ook naar buiten uitdragen was het parool geworden. Een mooie 

Verenigingsbrochure ontstond. Contact met de opleidingen was een doelstelling. Contactavonden ont

stonden, het is mij vooral bijgebleven hoe oprecht en inspirerend de ontmoeting van haptisch 

geschoolden van allerlei verschillende opleidingen kon zijn. Respect, aandacht en invoelendheid is 

belangenoverstijgend! 

Bestuur en commissies genoten een training o.l.v. Jan Andrea (op initiatief van Noud en Els) waar

bij allen uit de verf mochten komen. Op grond hiervan ontstond een enorm respect voor elkaars 

persoon en inbreng. Op deze manier deed Dieuwke Talma haar intrede. Eigenlijk stapte ze zomaar 

binnen. Zij vervulde met haar ' inleidingen' een grote rol bij het slagen van druk- bezochte bij

eenkomsten van de contactcommissie. Toen Dieuwke er (helaas snel) weer mee stopte, bleek 

de schaduwkant van haar 'aanbod': ineens was er niets meer 'te halen' en moesten deelnemers 

van de contactavonden zelf weer vormgeven. Sommige contactavonden werden nog maar door 

7 leden bezocht! De contactcommissie werd uiteindelijk opgeheven; 'uitnodigen ' was verworden 

tot 'trekken aan leden die niet wilden komen'. En dat trekt niemand op den duur, zelfs geen 

enthousiaste Eddy of Els! Ik vind het jammer dat ik (en het DB) niet in staat zijn geweest om de 

contactcommissie te behouden en samen te zoeken naar nieuwe vormen. Andere taken (contact 

met opleidingen, P.R.) werden namelijk ook niet meer vervuld. 'Hoezo naar buiten treden als je het 

binnen niet goed voor elkaar hebt?!' 

Hadden de leden geen behoefte meer aan contact? Was Utrecht ineens voor allen te ver? Was het 

Haptonomisch Contact als ontmoetingsplaats voldoende? Hoewel, wie durfde er eigenlijk in te schrij

ven en te reageren? De bijeenkomsten van de voorbereidingscommissie liepen prima. De aantrekkelijk

heid van het aanbod bepaalde de opkomst. Een discussie over 'de behoefte en de belangen' van de leden 

barstte los. Utrecht als centrum waar alle verenigingsactiviteiten zich afspelen, leek niet meer ideaal. Het 

bestuur is ' regiobijeenkomsten' gaan organiseren. Wij zochten als bestuur de regio's op. Ik herinner mij een 

bijzonder fijne avond in het Friese, de initiatieven van Arno Tromp, inmiddels actief als bestuurslid van de 

WH, en 'magere' avonden in Eindhoven en Amsterdam. We kregen regionale activiteiten niet van de grond; 

er waren weinig initiatiefnemers die werkelijk hun schouders onder die regionale activiteiten wilden zet

ten. Ton Bergman overleed aan een vage infectueuze ziekte meegenomen uit verre landen. Ik ben blij dat 

ik bij zijn afscheid iets heb mogen zeggen, geruggesteund door andere dierbaren uit de NVH. De ver

bindende kracht van Ton werd postuum pijnlijk duidelijk; sinds het overlijden van Ton is de relatie van 

het bestuur met de redactiecommissie veranderd. Haptonomisch Contact ging zich autonomer opstel-

len en de eenheid binnen de redactie werd op de proef gesteld. Wij weten daar als bestuur niet zo 

goed mee om te gaan: hoe autonoom is die redactie, welke actieve inbreng kan het DB uitoefenen 
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Bestuur met Robert de Vos en Irene Sibbles. Dan moet, na de vastgestelde zittingsperiode, dit 

DB aftreden. Een noodsituatie: er is geen opvolging. Na een ultimatum en diverse gesprek

ken met kandidaat-bestuurs leden nemen Noud van Poppel, Esther Sn ij der en Els Boon het 

roer over. Ik voel me enigszins bezwaard om hen in te laten stappen in een situatie waar

in de actieve participatie van de leden van de NVH ver te zoeken is en er tussen de diver

se commissies onderl ing weinig of zelfs 'negatieve' communicatie plaatsvindt. Ik heb echter 

de energie niet meer om aan die grote klussen te gaan staan. Zoals wij allen weten heeft 

het 'laatste' DB geweldig mooi werk verzet. Het deed mij even pijn om op de laatste work

shop te horen dat 'd it bestuur een positieve rol heeft gespeeld om de communicatie tus

sen de commissies op gang te brengen, iets wat vorige besturen niet gelukt is.' Het zij zo. 

Het IS-jarig jubileum heeft weer een geheel e igen gezicht. Eindelijk is er door het bestuur 

een beslissing genomen over het fenomeen ' lid van verdienste/erelid'. Het vorige (= 'mijn') 

bestuur kwam daar niet uit. Ik voel persoonlijk waardering en tegelij kertijd een leegte; wat 

beseffen maar wein ig leden hoe hard wij in die tijd als vrijwi lliger voor de NVH actief zijn 

geweest om die club levendig en in stand te houden! 

A ls lid van de 'commissie ethiek' heb ik nog een paar mooie avonden meegemaakt. Het gevoel 

om met een groepje mensen waar je 'haptonomische affiniteit' mee hebt samen te 'bomen' over 

heel wezenli jke zaken, heb ik als heel plezierig ervaren. Tegel ij kertijd heb ik gemerkt hoe heer-

lijk het is om eens geen (bestuurl ijke) verantwoordelijkheid te dragen voor het resultaat en de fol

low-up! De opheffingsvergaderingen heb ik gedeelte lij k als adviseur mee kunnen maken. Ik had het 

er niet makkelijk mee. Feitelijk had ik al flink afstand genomen van het verantwoordelijk voelen voor 

het reilen en zeilen van de vereniging. Tegelijkertijd baalde (en baal) ik van het gegeven dat binnen zo'n 

grote groep van (meer dan SOO!!) leden er geen groep opstaat die er voor gáát om de vereniging en 

haar activiteiten nieuw leven in te blazen en met nieuw elan vorm te geven aan haptonomische com

municatie, waarbij 'afkomst' van opleidingen etc. geen beperkende ro l speelt. maar juist onderdeel 

is van inspiratie. Heeft de hap tonomisch geschoolde het zo druk met zichzelf dat er geen ruimte is 

om voor een ander iets te betekenen?! 

Ik heb een enorme bewondering voor het huidige bestuur en de actieve leden van de commis

sies die in deze moeilijke periode van opheffen en ontbinden van de vereniging een rol spelen. 

Het klinkt gek, maar ik voel soms iets van jaloezie: het moet toch fantastisch zijn om de han

den op een dergelijke manier ineen te slaan omdat voor iedereen duidelijk is wat er te doen 

valt. Een enorme saamhorighe id is het voelbare gevolg! Verbondenheid in ontbinding! 

Ik ben blij dat ik deze herinneringen heb opgerakeld. Mooie en moeilijke momenten maar 

vooral een schat aan intensieve ervaringen. Samengaand met, en zeker ook katalysator van 

mijn eigen ontwikkeling. Ontmoeten, schuilen, delen. presenteren, creëren en afscheid 

nemen. Het is bijna het leven zelf. 

Is haptonomie verenigbaar? 

Ik hoop niet dat het sch isma dat, mijns inziens, is ontstaan met de oprichting van de VVH 

naast de NVH zal blijven voortduren. In mijn beleving heeft de splijting der haptonomisch 

geschoolden eigen lijk niets te maken met de verenigingen 'an sich', maar meer met het moei

lijk samengaan van bevestigend ontmoeten vanuit tegengestelde belangen. Pogingen van diver

se besturen om een paraplu-constructie te creëren van een vereniging voor haptonomie met 

een inhoudelijke - communicatieve tak - en een beroeps belangen behartigende tak zijn tot nu 

toe mislukt. We llicht is nu de tijd pas rijp voor het ontstaan van IO'n constructie! Ik ben 

inmiddels, als haptotherapeut en vooral als haptonomisch betrokken mens, actief binnen de W H 

(als lid van de commissie onderwijs en opleidingen). Ik hoop een steentje te kunnen bijdragen 
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aan het doorleefd blijven van het gedachtengoed van haptonomie 

binnen de opleidingen. Vorm en inhoud, zij lijken soms strijdig met 

elkaar maar uite indelij k zullen zij met elkaar (moeten) harmoniëren! 

Geen inhoud zonder vorm - geen vorm zonder inhoud. Het is net als 

denken en voelen, zij zijn geen tegengeste lden maar partners in het veld 

van Zijn. 

Bespiegelingen 

Ik worstel met wezenlijke vragen. Ik leg ze hier maar neer. Hoe zit dat met 

die haptonomie in Nederlandn Ik doel hierbij niet op de discussie hapto

therapie versus werken op haptonomische basis. Het is goed die discussie te voeren, hoewel ik ze lf vind 

dat dát onderscheid zo langzamerhand wel duidelijk zou moeten zijn. Ik merk in mijn hoedanigheid als lid 

van de commissie onderwijs en opleidingen van de WH dat deze discussie voortgang behoeft: het beroep 

'haptotherapeut' - hoewel in het beroepsprofiel van de WH duidelijk omschreven - is wel licht ook sterk 

in beweging. Is de haptotherapeut een binnen de gezondheidszorg/welzijnszorg gesitueerde hulpver

lener of is hij een haptisch procesbegeleider bijvoorbeeld binnen onderwijs, binnen het bedrijfsleven. 

Of is die haptisch procesbegeleider geen 'therapeut', maar iemand die zijn beroep als procesbege-

leider op haptonomische basis vormgeeft?! Ik hang die laatste mening aan. 

Ingegeven door de ontbinding van de NVH en de in tijd hiermee samenvallende ontbi nding van 

mijn 7 jaar bestaande oefengroep, stel ik mij ten aanzien van de ontwikkel ing van de haptonomie 

de wezenl ijke vraag: 'In hoeverre impliceert de haptonomie een sociale participatie en brengt zij 

accenten aan in de inbreng, betrokkenheid en verantwoordelijkheid van het individu en diens leef

wereld ?' 

Houden van een ander kan niet zonder te houden van jezelf. Oké. Maar houden wij nog wel van 

de ander? Heeft het haptonomisch uitoefenen van het beroep met de daaraan onlosmakelijk ver-

bonden belangen meer gewicht gekregen dan het onbaatzuchtig haptonomisch ontmoeten en 

delen? Is het leren 'grenzen te stellen' niet verworden tot egotripperij? Eerst ik en dan eventueel 

nog eens die ander .... ? Volgens mij is het wezen van grenzen ste llen dat je contact houdt, dat je 'aan 

blijft', dat je present blijft, terwijl je wel duidelijk bent in de inbreng van jezelf en de ander. Grenzen 

ste llen is volgens mij niet: je uit het contact terugtrekken. Dat is iets anders. De beweging naar binnen 

en de beweging naar buiten behoren steeds weer verbonden te zi jn. Het is volgens mij geen óf óf maar 

een én én. Ik trek een parallel naar 'doen en laten'. Is het 'laten' het hoogste goed geworden waarbij de 

ander er wel voor moet zorgen dat de latende blijft ontvangen? Is dat de new age van vitale ruimte en 

vitale beweging? Nee toch! Zouden wij ons dan niet ontzettend veel onthouden, onszelf de beleving ont

nemen van 'samen ergens voor staan en gaan'? Is de individuele verantwoordelij kheid volledig de baas 

geworden over de collectieve verantwoordeli jkheid? Is het begrip 'verbondenheid' dan niet een leeg 

begrip geworden, zo van 'ik heb erg met je te doen maar nu heb ik even teveel aan mijzelf?' Soms kan deze 

'ik-boodschap' natuurlijk zeer wel legitiem zijn . 

Kan je eigenlijk wel loslaten als je niet eerst vastgehouden hebt?! Ik wens jullie allemaal een mooie toe

komst toe. Ik hoop velen van jullie wanneer en waar dan ook te ontmoeten. Ik neem afscheid van de ver

eniging in de wetenschap dat ik er ook vol in gestaan heb. 
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IDHC @ Nieuws van de 

Initiatiefgroep Doorstart 

Haptonomisch Contact 'i' EduRippe 

De Initiatiefgroep Doorstart Haptonom isch Contact heeft in de afgelopen periode gewerkt aan de 

organisatie van een brainstorm-bijeenkomst met vertegenwoordigers van de diverse opleidingen in hap

tonomie. De inzet van de brainstorm was het vinden van een nieuw draagvlak voor H aptonomisch 

Contact, met actieve participatie van de opleidingen en de Veren iging van Haptotherapeuten. De 

Academie voor Haptonomie en Kynesiologie, Synergos, het Instituut voor Toegepaste H aptonomie, 

het Wetenschappelijk Instituut voor Haptonomie en de VvH zij n alle vij f uitgenodigd om hun wen

sen en ideeën te delen. Woensdag 3 1 oktober heeft deze bijeenkomst plaats gevonden. 

Synergos, vertegenwoo rdigd door A ndré de Jong en de Academ ie voor Haptonomie en 

Kinesionomie, vertegenwoordigd door Josje Schutte, hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging, 

omdat zij hopen dat HC bli jft voortbestaan na de opheffing van de NVH i.1. De IDHC was 

gelukkig met hun aanwezigheid. 

Mevrouw Veldman bedankte namens het Wetenschappelijk Instituut voor Haptonomie voor 

de uitnodiging, en gaf aan dat het WIH wellicht in een later stadium een bijdrage wil leveren. 

De VVH heeft telefonisch medegedeeld niet bij de bijeenkomst aanwezig te zullen zijn. aan

gezien zij geen vertrouwen heeft in een onafhankelijk Haptonomisch Contact met partici. 

perende opleidingen. Het ITH was zonder kennisgeving afwezig. Esther Snijder verwacht dat 

dit het gevolg is van een misverstand, omdat zij in de afgelopen jaren altijd zorgvuldig zijn 

geweest in het contact. Het WIH, ITH en de VVH zijn door alle aanwezigen oprecht 

gemist. Zij zullen dan ook weer worden uitgenodigd voor de volgende bijeenkomst. 

Esther Snijder, die zich, als DB-l id, de afgelopen jaren heeft ingezet voor verdieping van het 

contact met de opleidingen en de VVH, was avondvoorzitter. Namens de redactie van 

Haptonomisch Contact was Mart Blokland aanwezig. IDHC werd vertegenwoordigd door 

Paulien Sharrard-Pinksterboer, Hans van Slooten, Edu Rippe en Marliska Gerrard. 

Een belangrijk deel van de avond bestond uit het verstrekken van de verzamelde informatie door 

Mart Blokland, Hans van Slooten en Esther Snijder. Dit om André de Jong en Josje Schutte zo vol

ledig mogelijk op de hoogte te brengen van wat moet gebeuren om HC uit te brengen en wat er 

nodig is voor een doorstart. Ook is gesproken over hoe aan nieuwe HC abonnees te komen, hoe 

de onafhankelijkheid van de redactie te waarborgen en hoe om te gaan met de financiële en algemene 

verantwoordelij kheid. De mogelijkheid is open gehouden dat mensen dit op persoonlijke titel doen. 
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Zelden komt mij een NRC onder ogen, Soms in de trein, Nu valt er net eentje in 

onze brievenbus, 'Fout bezorgd? Zou ie van de buren zijn?', vraag ik me af, Het 
is de krant van vrijdag, mèt cultureel supplement en boeken bijlage, dus ik denk 

niet langer na. En ja hoor, er staat iets voor mij in ('Ik zoek niet, ik vind', zei 
Picasso al), Ene Martin Bril neemt afscheid als schrijver van de NRC-bijdrage 

'Max en Vera', Enkele narden, 

'Max en Vera zijn opgewonden. Het;s een gek gevoel. Ze hebben het allebei. Maar ze 

weten niet waar het vandaan komt. 'Gaat er iets gebeuren?' vraagt Max ... 'Komt Sinterklaas? 

Zijn we morgen jarig?' 'Nee', zegt Vera. Was het maar zo, denkt ze stilletjes. 'Wat is er dan?' 

gaat Max verder, 'Ik heb de kriebels, En buikpijn: 'Ik ook', mompelt Vera, 'Het is zo spannend: 

Ze zeggen even niks. 'Ik weet het' , zegt Vera ineens langzaam. 'We gaan verhuizen.' 'We gaan 

verhuizen', herhaalt Max. En dan hoort hij wat hij zegt. Hij schrikt. 'Gaan we weg?' 'Ja', antwoordt 

Vera, 'We gaan weg, Ik voel het. Ik weet het zeker: 'Waarheen', vraagt Max, 'waar gaan we heen?' 

Hij wrijft over zijn buik, 'Ik voel nog niets: 'Sssm', zegt Vera, 'Je moet stil zijn en diep ademhalen. 

Dan ga je het voelen.' ... Ze voelt dat ze weg gaan. Maar voelt ze ook waarheen? Langzaam begint 

er iets te gloeien. ' Ik geloof euh ... dat we naar het buitenland gaan: Max vindt het niks. Welk bui

tenland dan. hebben ze daar een huis en moeten ze een nieuwe taal leren?? Ze pakken eerst hun hele 

huis in. later slechts twee tassen, en tot slot maar eentje. Hoe langer ze bezig zijn met uitpakken en 

inpakken, hoe meer zin ze krijgen. De volgende ochtend schijnt de zon, en het waait. Het is een mooie 

dag. 'Ze kijken elkaar aan en pakken hun tas. Ze hebben allebei het gevoel dat ze gaan huilen, maar het 

gebeurt niet. Ze trekken de deur van hun huis dicht en lopen naar de weg. Ze kunnen linksaf. ze kun

nen rechtsaf. Weer kijken ze elkaar aan. Het wordt linksaf. lekker de zon tegemoet. Ze gaan weg, weg. 

weg ... ' Zo onverwacht, sluipend en toch passend komt het afscheid van Haptonomisch Contact niet 

echt, maar er zit wel een vergelijking in: je kon het voelen aankomen. Iets meer dan een jaar geleden 

kwam ik in de redactie, enthousiast en met het plan om Haptonomisch Contact meer de spreekbuis 

van de haptonomie te maken. Het was me opgevallen dat er weinig over haptonomie en de uiteen

lopende inzichten en toepassingsvormen ervan geschreven werd. Gesprekken genoeg, verbazing ook 

en het gevoel dat de verschi llen niet zo groot zijn. maar het kwam niet tot uitwisseling in breder 

verband, op papier. Kopij was er wel steeds (gelukkig?), maar te weinig uit eigen gelederen. De 

bestuurscrisis diende zich al snel aan, waarna er een periode van onduidelijkheid was over het 

voortbestaan van HC. Dat was niet echt een stimulans om met nieuwe plannen aan de slag te 

gaan. De wil en wens van meerdere leden tijdens de opheffingsvergadering deze zomer om He 
te behouden, was ook de mijne. al was het een beetje tegen beter weten in. 
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Sta stil moment! It Is niet 
zozeer dat jij mooi bent als 
wel volslagen onherhaalbaar. 
Joseph Brodsky 

Dat begrijpelijke gevoel zullen velen gehad hebben die een langere geschiedenis met He hebben. Als 

ik dit schrijf (oktober), is nog niet duidelijk of er een levensvatbaar plan komt voor het voortbestaan 

van He. Het is afwachten en me verheugen. Ik ben er namelijk van overtuigd dat het schri jven over 

haptonomie niet verloren is als Haptonomisch Contact niet meer verschijnt. Een vakgebied waar· 

in uitwisseling zo centraal staat, kan niet zonder spreekbuis. Ergens. ooit, in de ruimte die nu ont

staat zal er weer wat komen. Het is er al, we zien het alleen nog niet. 

Grijs-groene golven 
van bos na bos, 
daarin zullen we 
verdwijnen. 
Daaruit zullen we 
terugkeren, 
n'}aar dat zl:lJlen wij 
niet meer zIJn. 
Wie dat zijn 
weet niemand. 
Rutger Kopland 

Tot dan gaat mijn plan in het broeikasje. De zon zal haar werk doen. 

-> 
039 

HC ar
ch

ief
 

Wim
 La

um
an

s



Als ze als kind 

als ze als kind niet altijd zo stil had hoeven zijn 

had ze vandaag misschien het hoogste lied gezongen 

als ze als kind niet altijd zo alleen was geweest 

had ze vandaag misschien allang iemand gevonden 

als ze als kind niet alt ijd zo bang had hoeven zijn 

had ze vandaag misschien van iemand durven houden 

als ze als kind niet altijd zo'n puinhoop had gezien 

had ze vandaag misschien kastelen kunnen bouwen 

als ze als kind de warmte van de zomer had gekend 

was ze die warmte in haar winter nooit ver loren 

als ze als kind de warmte van een nest had gekend: 

had het haar hele leven lang niet zo gevroren 

als ze als kind niet al zo oud had hoeven zijn 

had ze vandaag nog een kinderlied gezongen 

als ze als kind gewoon een kind had kunnen zijn 

was ze vandaag als een kind opnieuw begonnen 

Lisefore Gerritsen 

Je kunt niet alles hebben, 

1991, Uitgeverij de Fontein, Baarn 
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Een goede d 0 0 d ~ Ellen Vunderink 

Afscheid nemen van de Vereniging en o ns ti jdschrift va lt mij zwaar. Ik wi l eigenl ijk he lemaal 

geen afscheid nemen. Aan de vergaderingen van de redactie en het Algemeen Bestuur heb ik altijd 

zoveel plezier beleefd. zowel aan de mensen als aan het werk. Bij de twee laatste vergaderingen 

over de opheffing van Haptonomisch Contact was ik verbaasd over het aantal mensen dat zei dat 

het eigenlijk wel goed was dat de Vereniging werd opgeheven, dat er nu ruimte kwam voor nieu

we initiatieven. Ik had het zo naar mijn zin bij de Vereniging dat ik mij dat niet kon voorstellen. Soms. 

als ik mijn eigen antwoord op een vraag die mij dwars zit, niet ken, stel ik die vraag aan mijn I Tjing*. 

De I Tjing is een chinees orakelboek waarvan vele vers ies bestaan. Ik ben geen I Tjing kenner en ken 

alleen mijn I Tjing - waarmee ik mij zeer verbonden voe l. Mijn I Tjing geeft mij op mijn vragen heel hel

dere antwoorden waarvan ik. als ik eerlijk ben, moet toegeven dat ik ze wél kende. Dus stelde ik thuis

gekomen de volgende vraag: I Tjing, wat vindt u ervan dat HC ophoudt~ En - ik denk dat het de eer

ste keer is - ik kreeg een antwoord dat ik niet al kende. Ik wil het jullie graag laten lezen. 

59 ------
Hwan Soen Wind 

Water De oplossing K'an 

Het beeld: De wind waait over het ijs. 

Het orakel: Het verlangen van mensen naar het goddelijke is in verschillende vormen gegoten. Wie 

zijn eigen waarheid te zeer liefheeft, bemint een verstarde vorm. 

Frasen uit de uitwerking: ' ... verstarring wordt opgelost, het ijs tussen mensen smelt . 

... Men zit niet langer vastgeroest in eigen denkbeelden. de communicatie komt op gong ~n men is bereid 

noor de ander te luisteren. De tijd is gunstig om scheidsmuren te slechten, want de kosmische energiën bevor

deren eensgezinsheid. Loot je bij alles wat je doet leiden door wat mensen tot elkaar brengt I 

Toen ik in aanraking kwam met haptonomie. voe lde dat als een manier van met mijzelf en 

met anderen omgaan die klopte. Het voelde als thuiskomen. Blij kbaar heeft de NVH nooit 

dat huis geboden waar mensen zich zo thuis voelden dat zij zich er werkeli jk konden ver

enigen. Ik hoop dat er nu een plek komt, waar dat wel is , en waar in groter verband uit

wisse li ng en daarmee vakinhoudelijke ontwikkeling zu llen plaats vinden. Misschien wel de 

Nederlandse Vereniging voor Haptonomisch Netwerken! 

Laatst hoorde ik dat Tibetanen niet zoals wij 'goededag' zeggen als zij elkaar tegenkomen, 

maar in plaats daarvan elkaar een 'goede dood' toewensen, in de overtuiging dat het aardse 

leven opgevolgd zal worden door een volgend leven. Ik hoop dat Haptonomisch Contact een 

vervolg krijgt en wens haar daarom een goede dood. 

* I Tjing Het Boek der Onveranderlijke Werkelijkheid, Stichting Akasha. Zeist 
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Bericht van de penningmeester 

VERENIGINGS 
Wat gebeurt er met het geld 

van de NVH in liquidatie 

Zoals inmiddels een ieder bekend is , heeft de 

Algemene Ledenvergadering op 23 juni 200 I 

het besluit genomen de NVH te ontbinden. 

Dit betekent dat we momenteel in liquidatie 

zijn, de lopende zaken worden afgewikkeld en 

eind 200 I wordt de balans opgemaakt. Tijdens 

bovengenoemde Algemene Ledenvergadering 

is er een initiatiefgroep ontstaan, die onder

zoekt of. en hoe er een tijdschrift over hapto

nomie kan (blijven) bestaan. De Algemene 

Ledenvergadering heeft besloten dat de initia

tiefgroep een budget meekrijgt van de 

Vereniging om haar werk te doen. Tevens is 

besloten dat als er een realistisch en concreet 

plan ontstaat, deze initiatiefgroep het reste

rende geld van de NVH meekrijgt. Mocht er 

volgens het Dagelijks Bestuur op 3 1 december 

200 I geen concreet en levensvatbaar plan lig

gen, dan wordt het geld verdeeld over alle 

leden en teruggestort. 

Contributie 2001 

INDIAN CAVES CANADA: THE HAND 

REPRESENTS THE ARTIST'S PERSONAl SIG

NATURE AND THE ABILITY TO BRING 

FORTH WHAT IS DESIRED 

Een aantal leden heeft gemeend dat zij, vanwege het feit dat is besloten de Vereniging 

op te heffen, hun contributie niet hoeven te betalen. Dit betekent dat er nu een gat 

in de begroting valt van ruim f 4S00,-.De activiteiten van de Vereniging hebben ech

ter gewoon doorgang gevonden. waarvan dit Haptonomisch Contact een duidelijk 

voorbeeld is. Door de ontwikkeling van het afgelopen jaar is er uiteraard meer ver

gaderd en zijn dus zelfs meer kosten gemaakt dan begroot is. 

Het lij kt me niet meer dan billijk dat ieder lid zijn of haar contributie betaalt. Ik ver

trouw erop dat een ieder die dat nog niet gedaan heeft, dit alsnog zal doen. 

Dank je wel. 

Els Boon 
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Bericl'lt van de secretaris 

NIEUWS) ~ rHaplonornlt ,.,...- ~ Neócrl;anllst V~ftnl"nl voo 
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Ontbindingsprocedure 

Nederlandse Vereniging 

voor Haptonomie In 

I i q u i dat I e 'i! Esther Snijder 

Namens het bestuur breng ik jullie o p de hoogte van de ontbindingsprocedure van de 

Nederlandse Vereniging voor Haptonomie. Het hierna geplaatste stuk behelst de niet-rechte

lijke o ntbinding en vereffeningen van rechtspersonen zoals opgetekend in artikel 19 tlm 24 boek 

2 van het Burgerlijk Wetboek. Dit is de procedure. die de NVH i.l. vo lgt. Het ontbindingsbe

sluit. genomen door de ALV van de NVH op 23 juni 200 I. is reeds bekend gemaakt bi j de Kamer 

van Koophandel. 

Het Dagelijks Bestuur neemt in december 200 I een besluit over de baten van de NVH. In feb ru

ari 2002 zal de rekening en verantwoord ing en het plan van verdeling bij de Kamer van 

Koophandel (tel. 076 5646800) en Riet Barto (tel. 0570 643875) gedeponeerd worden. Kort 

daarna zal een advertentie omtrent de o ntbi nding van de NVH geplaatst worden in de 

Volkskrant. Na de verzetstermijn van twee maanden zal de ontbindi ng van de NVH U. in apri l 

2002 geëffectueerd worden. 

Een bewaarder van boeken en bescheiden moet door het D agelijks Bestuur nog aangewezen 

worden. De bewaarder zal de boeken en besche iden van de NVH i.I . gedurende zeven jaar tot 

april 2009 in bewaring hebben. 

HC ar
ch

ief
 

Wim
 La

um
an

s



Ontbinding van rechtspersonen 

VERENIGINGS 
Er zijn wel baten 

A I. Voldoende vermogen (batig saldo) 

Als er op het moment van ontbinding voldoende vermogen is om de schulden van de 

rechtspersoon te betalen, moet de ontbonden rechtspersoon blijven voortbestaan voor 

de vereffening van zijn vermogen. Hoe er vereffend moet worden leest u hier onder. 

Rekening en verantwDording, 

plan van verdeling, advertentie 

Als er na betaling van schulden nog iets is overgebleven van het vermogen van de ont

bonden rechtspersoon (overschot), dan moeten de vereffenaars dit overschot uitkeren 

aan de leden of aan de aandeelhouders, tenzij de statuten anders bepalen. 

De vereffenaars stellen daartoe een rekening en verantwoording van de vereffening op. 

waaruit de omvang en samenstelling van het overschot blijkt. Als e r twee of meer recht 

hebben op het overschot, dan moeten de vereffenaars bovendien een plan van verdeling 

opstellen. waarin de grondslagen staan voor de verdeling van het overschot tussen de 

gerechtigden. Eén van de vereffenaars deponeert de rekening en verantwoording en het 

plan verdeling bij het handelsregister en - als dat er nog is - bij het kantoor van de ont· 

bonden rechtpersoon. Als er geen kantoor van de ontboden rechtspersoon meer is, 

moeten deze stukken op een andere plaats gedeponeerd worden in arrondissement van 

de statutaire zetel van de rechtspersoon. Als er maar één gerechtigde tot het overschot 

is, hoeft de vereffenaar alleen de rekening en verantwoording op de bovengenoemde 

plaats te deponeren. In alle gevallen moeten de vereffenaars ook via een advertentie in 

een nieuwsblad bekend maken waar en tot wanneer de stukken ter inzage liggen. 

Binnen twee maanden na de deponeren en de advertentie kan iedere schuldeiser of 

Gerechtigde tot het overschot bezwaar maken tegen de rekening en verantwoording 

en/of het plan van de verdeling. Hij moet daarvoor in verzet komen via een verzoekschrih 

aan de rechtbank. De vereffenaars moeten van gedaan verzet op dezelfde manier mede

deling doen als waarop zi j mededeling hebben gedaan van de deponering van de rekening 

en verantwoording en van het plan van de verdel ing (dus op twee plaatsen deponeren en 

een advertentie zetten). 

Als de rechter definitief beslist heeft op gedaan verzet of als een verzet is ingetrokken, 

moeten de vereffenaars dit melden (ook weer op twee plaatsen deponeren en een 

advertentie zetten.) 
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Uitkeringen 

Als de stand van het vermogen van de ontbonden rechtspersoon dat toelaat. kunnen de ver

effenaars voorlopige uitkeringen doen aan de gerechtigden. Als de verzetstermijn is begonnen 

(dus na deponering van de stukken en plaatsing van de advertentie) , mogen zij dit alleen maar 

doen met machtiging van de rechter. Als de verzetstermijn van twee maanden is afgelopen zon

der dat er verzet is gedaan, moeten de vereffenaars volgens plan van verdeling gaan uitkeren. 

Einde vereffening 

De vereffening eindigt als er geen aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. Dat 

betekent het einde van de rechtspersoon. De boeken en bescheiden van de ontbonden rechts

persoon moeten 7 jaar na het einde van de rechtspersoon worden bewaard door een 

bewaarder van boeken en bescheiden. Wie dat is kan in de statuten van de rechtspersoon staan. 

Ook kan de algemene vergadering iemand als bewaarder van boeken en bescheiden aanwijzen. 

Een van de vereffenaars moet opgeven per wanneer de rechtspersoon is opgehouden te 

bestaan. De bewaarder van boeken en bescheiden moet binnen acht dagen nadat zijn bewaar

plicht is ingegaan. bij het handelsregister opgave doen van zijn naam en adres. Vervolgens sluit 

de kamer het dossier af. 

Rekening en verantwoording aan de rechter 

Als er een rechter betrokken is geweest bij de vereffening (bijvoorbeeld wegens gedaan verzet), 

moeten de vereffenaars een maand na het einde van de vereffening aan de rechter rekening en 

verantwoording van hun beheer doen. 
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De cirkel 
van het leven 

Diep geraakt, 

intens verrijkt 
r<U 

~ De laatste twee 

boeken van Elisabeth 

K ü b I er· R 0 ss " EI/en Vunderink 

Elisabeth Kübler-Ross, de vrouw die als eerste de wester-

se wereld liet zien dat wij ook heel anders met afscheid 

nemen zouden kunnen omgaan, heeft, nu zij zelf aan het 

eind van haar leven Îs gekomen, voor het eerst geschreven 

over het leven in plaats van over de dood. 'De cirkel van het 

leven'. waarvan zij tijdens het schrijven denkt dat het haar laat-

ste boek zal zijn. is haar autobiografie. Een autobiografie waar-

in zij de loop van haar leven beschrijft en tegel ij kertijd ingaat op 

haar eigen proces. Hoe zij tot haar levenswerk is gekomen. wat 

haar heeft gemotiveerd. en alle casusbeschrijvingen zijn. zoals je van 

haar kunt verwachten, buitengewoon interessant. Ik las het boek 

echter op een moment dat ik zelf intensief bezig was met loslaten en 

op eigen benen gaan staan. Wat mij het diepst heeft geraakt. zij n de 

stukken over haar eigen ontwikkeling. De open wijze waarop zij 

over zichzelf schrijft, bood mij herkenning. De beschrijving van hoe zij omging met wat haar gebeur

de, was voor mij een verademing. Het was voor mij een leidraad, en bood mij troost. 

'Levenslessen', het boek dat zij niet had verwacht nog te kunnen maken na te zijn getroffen door 

een aantal beroertes, heeft zij samen met David Kess ler, deskundige op het gebied van de laat

ste levensfase, geschreven. Alle ervaringen met mensen die afscheid moeten nemen van het 

leven, hebben hen geïnspireerd tot praktische, spirituele lessen over hoe je je leven ten vo lle 

kunt leven. Lessen die zij illustreren met casus én met zeer persoonlijke ervaringen. Terwijl 

ik 'De cirkel van het leven' las, heb ik mij verbaasd dat iemand die zoveel waardering en mon

diale erkenning ontvangt. iemand die zoveel bewondering oogst, zichzelf in haar autobiografie 

zo de hemel in moet prijzen. Elisabeth Kübler-Ross geeft in 'Levenslessen' al op bladzijde 

43 het antwoord op mijn verbazing. Ik heb in de loop der jaren in mijn privé-leven en mijn werk 

vee/liefde van anderen ondervonden. Je zou denken dat als zoveel mensen van je houden, je ook 

wel van jezelf zult houden. Dat is echter niet altijd het geval . ... En nu zie ik het in mijzelf. De 

liefde moet van binnenuit komen, want anders komt zij nooit. En dat stadium heb ik nog steeds 

niet bereikt. Dit citaat is een mooi voorbeeld waarom deze twee boeken mij zo treffen. Je 

zou kunnen zeggen dat ze vol staan met open deuren. Ik ervaar ze echter als een bevesti-

ging. zo liefdevol en respectvol verwoord, dat ze mij in hart en ziel hebben verrijkt. 
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trots zal ik op de avond ~achten 

als een koning op audiëntie 

de legers zijn uitgezonden 

het land zal ik veroveren 

tot de horizon. Caar loopt 

op een ~itte landweg de jongen 

die ik ge~eest ben. toen ik 

met niets dan dromen 

van huis ~egliep. 

Hans Lod~izen 

Het innerlijk behang en andere gedichten, 1952 

Uitgeverij G.A. van Oorschot, Amsterdam 

<-
46 

HC ar
ch

ief
 

Wim
 La

um
an

s



Nederlandse Vereniging vaar Haptonomie in liquidatie 

De Nederlandse Vereniging voor Haptonomie iJ stelt zich ten doel de communicatie te bevorderen tussen hen 

die in de haptonomie zijn geïnteresseerd en/of opgeleid en dat in de breedst mogeli jke zin. 

Zij is nadrukkelijk geen beroepsvereniging. Aan het lidmaatschap kunnen geen rechten worden ontleend t.a.v. 

welke beroepsuitoefening dan ook op het terrein van de haptonomie. 

doel 

a het bevorderen van onderling contact tussen de leden middels samenkomst in het kader van lezingen, werk-, 

studie-, ervarings- en gegevensuitwisseling. 

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

c het onderhouden van contacten met inste ll ingen die van belang zijn voor het bevorderen van de kennis van 

en de bekendheid met de haptonomie. 

leden 

a gewone leden met tenminste een basisopleiding in de haptonomische beginselen en fenomenen; 

b aspirantleden, d.w.z. mensen die als student zijn ingeschreven bij een opleidng als boven vermeld; 

c belangste llende leden, d.w.z. mensen of rechtspersonen die zich als zodanig aanmelden bij het bestuu r. 

~ DNTACT 
comrTlissies 

a de Voorbereidingscommissie organiseert lezingen en workshops in het kader van uitwisse li ng en visie- ont

wikkeling. 

b de Contactcommissie wil randvoorwaarden scheppen ter bevordering van de communicatie zowel binnen als 

buiten de vereniging. 

c de Redactiecommissie die dit tijdschrift samenstelt. 

De vereniging kent een bestuursvorm met vertegenwoordigers uit de commissies als bestuu rsleden, naast een 

dagelijks bestuur. Contactpersoon van het bestuur is Esther Snijder. tel. 020 - 6710761. Voor financ iële zaken 

kunt u contact opnemen met de penningmeester Els Boon, tel. 020 - 638 1087. 

De kosten van het lidmaatschap (wijzigingen voorbehouden) inclusief de toezending van Haptonomisch Contact 

bedragen f 150,00 per jaar. De toegang tot de meeste activiteiten is voor leden gratis. Voor 

workshops e.d. wordt een aanvullende bijdrage gevraagd . 

Alle correspondentie die niet te maken heeft met het tijdschrift, waaronder adreswijzingen en aanmeldingen voor 

het lidmaatschap, opsturen naar: 

Secretariaat van de Nederlandse Vereniging voor Haptonomie 

De Otter 29 

7414 HZ Deventer 

tel. 0570 - 643875 
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