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" ..IK BEN THERAPEUT "
•

De druk om te automatiseren neemt steeds
meer toe: er worden steeds hogere eisen aan
uw administratie gesteld!

Fysiologie voor:
fysiotherapie
kinderfysiotherapie
manuele therapie

Het gaat hierbij om de facturering aan zorgverzekeraars. patiënten-

oefentherapie

administratie. beroepsinhoudelijke en financiële administratie .

acupunctuur

Deze bedrijfsmatige kant is voor velen een opgave. De zorg voor
patiënten wordt als eerste beroepsmatig handelen gezien en de

homeopathie

daaruit voortvloeiende administratie gebeurt meestal in de vrije tijd.

podologie

Wij (LogicData) weten al meer dan twintig jaar om welke
administratieve taken het gaat en welke problemen daarbij om de
hoek komen kijken. AI die jaren hebben wij samen met uw collega's
aan de software van een geautomatiseerde administratie gesleuteld
en dat heeft geleid tot het meest doordachte pakket wat er te krij*
gen is. Het is bekend onder de naam "Fysiologie".

logopedie

Er wordt letterlijk elke werkdag aan FysioLogie gewerkt. zodat het
pakket volledig up*to*date blijft.

R.~"'~ _",doIU.
0Il
_ _ 1IIt-' hrtö:M IS".

Het programma is daardoor z6 simpel en 1.Ó gebruiksvriendelijk
geworden dat er geen handboek of cursus voor nodig is om er mee
om te gaan.

ALS UTOCH MOET AUTOMATISEREN ...
HOUD HET DAN VOORAL SIMPEL
(en wees daarbij zuinig op uw vrije tijd!)
U kunt vrijblijvend een demonstratie aanvragen.
Uiteraard kunt u ook bellen voor meer informatie.

Aluminiumstraat 90
(Lansing hage )
2718 RA Zoetermeer
tel: 079 · 361 7690
fax : 079 . 361 8295
website: www.logicdata.nl
E-mail: info@logicdata.nl
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Namens de redactie

IMia van tuttervelt
COLOFON
Uitgave
Stkhting Haptonomisch Contact

Opnieuw is het gelukt met weinig mensen cen nieuw nummer
van Haptonomisch Contact te produceren. Het blijft spannend:

overleeft dit tijdschri ft het eerste jaar van de doorstart?

KvK Utrecht 30181509
ISSN 0929-7723

Wij ontvangen veel bemoedigende berichten en ook een enkele

Voorzitter Sticht ing

krit ische kanttekening waar wij ons voordeel mee zu l.l en doen.

Paulien Pinksterboer, tel.Q251 -210707

psharpinkOhotmail.(om

Waar wij met name erg blij mee zijn, is dat er achter de
schermen veel gebeUl1 aan overl eg met diverse opleidi ngen.

Redactie
W im Laumans, tel. 035 6561690

w.p.claumansOfreeler.n l
Mia van Luttervelt, tel. 070 3500019
mvanluttOfysionet.nl
Red actieadres

Ons doel: ' het bevorderen van de onderlinge commun icatie
tussen allen die in dc haptonom ie zijn geïnteresseerd en/of
opgele id ' zal hopelijk in de toekomst nog concreter merkbaar
worden in de teksten. Het Scholingscentmm voor Toegepaste

d' Aumeriest raat 49

HaptonOJrue (STH) heten wij hierbij van harte welkom. Er zij n

2586 XM Den Haag

mvanluttOfysionet.nl
Abonnementen administrat ie
Riet Barto

De Otter 29

echter drie zaken die ons zorgen baren. Ten eerste is het zo dat
alle bemoedigende berichten tcn sp ijt deze zich nog te wein ig
verta len in voldoende betalende abonnees. Sommigen vinden

7414 HZ Deventer
tel. 0570 643875

het blad te veel geld kosten, terwij l wij op ongeveer hetzelfde

haptonomischcontactOhotmail.(om

Geldzake n en advertenties
Inlichtingen & tarieven via:
leni Gudde, tel. 0343 533091
leniguddeOhetnet,nl

prijspeil zitten, als toen het nog een verenigingsblad was.
Mogelijk speelt ook de huidige economische recessie cen rol.
Verder ontvangen wij nog te weinig kopij. Wij hebben de
indruk dat er veel schroom en/of tijdgebrek bestaat om te

Projectbege le idi ng
Van der Veer,
Grafisch Intermediair, Blaricum

scluij ven. Toch moetcn er bij voorbee ld tall oze scripties in

Prijs
Euro 27,50 per jrg. voor 4 nrs.

samenvatting of stuur in ter bespreking.

kasten li ggen die voor onze lezers interessant zij n: schrijf een
Als laatste zoeken wij samenwerking met anderen ter

Inleverdatum kopij
24 juli, 24 oktober 2003
Losse nummers verkrijgbaar na
overmaking van € 9 op bankrekeningnr,
62.92.88.194 t.n. v. Stichting Haptonomisch
Contact te oriebergen-Rij5enburg.
{Studenten)kortingen zijn onder bepaalde
voorwaarden mogelijk na overleg met
penningmeester Leni Gudde
(zie bij advertenties).
C Alle rechten voorbehouden. Overname
van artikelen alleen na schriftelijke
toestemming. Bij plaatsing na
toestemming van de redactie dient
Haptonomisch Contact te allen tijde als
bron vermeld te worden.

versterking van de redactie: cr moet op dit moment nog teveel
werk door te weinig mensen worden gedaan. Wel ervaren wij
hct als een groot voordeel ten opzichte van vroeger dat wij
kunnen comm uniceren per .e-mail met bij lage' , dat betekent
minder redactievergaderingen, minder rcizen en efficiënter
werken. In het voorl iggende mUTUller vindt u een haptotherapiescriptie, een zeer oude alfa-scriptie die wij nog steeds achleel
vonden, een vers lag van een haptonomie-vierdaagse, een
boekbespreking over de Fenomenologie van de waam eming, en
een persbericht over het Landelij k Haptonomiecongres op I
november 2003 in het Congresccntrum De Reehorst te Ede.
Wij wensen u vee l leesplezier. Schrijft u ook een keertje terug?
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Bevestig uw abonnement
en betaal s.v.p.
I
I

Wim Laumans

Er is verwa rring ontstaa n bij o nze leze rs over de aanmelding e n beta ling als abo nnee va n dit

tijdschrift Ha ptono misch Contact, ee n typisch doorstartprobleem.

Er bl ij ken veel mensen te zijn d ie nog nict hebben betaald, vooral oud- leden van de opgeheven
Nederlandse Ve reniging voor Haptonomie (NVH) die indert ij d meegedaan hebben aan het
lezerso nderzoek llaar de moge lijkJlcden voor een doo rstart van dit tijdschrift. Deze mensen blijken
te menen dat ze z ich daardoor tevens opgegeven hebben al s abo llnee . Dit wordt naar hun idee
bevestigd door het fe it dat ze keurig het tijdsc hrift ontvangen. Ze zijn bl ij met de ontva ngst van het
tij dschrift en staan er nict bij stil dat ze officiee l geen abonnement hebben. Ze gaan c r
waarschij nlijk van uit dat ze op den duur we l een aanmaning zu ll en ontvangen.
Met nadruk w ille n wij iedereen vragen te co ntro leren o f en waruleer er is betaa ld: € 27,50 voor
2003, tot wederopzegging e n prijswijzigingen voorbehouden. Ind ien dat nict hct geva l is, wilt u
da n alsnog hct aanmeldingskaartje in dit blad invulle n en aa ngeve n dat u per omgaande zult
betale n.
Niet al leen omdat da n de beta ling geregc ld is, maar ook om de ad min istratie te ontlasten van een
heleboel OIUlodig werk.
Door de aanme ldingskaartjes kun nen we checken hoeveel betale nde abonnees er zijn. Tevens zijn
de gegevens van de abonnementcnadm in istratie dan weer actueel. Dus twee vliegen in een klap.
Ook will en wij nog vermelden dat u pas na betal ing heLwelkomstgeschenk zult ontvangen,
namelijk de tekst va n de lezing bij de opening van het academi sch jaar 2002/2003 van de
Academie voor Haptonomie te Doorn, gehouden door mevrouw Willem Poll mann-Wardcn icr,
getiteld Affectieve bevestig ing, grenzen en moge lijkheden.
De bestaansmogelijkheid van Haptonomisch Contact staat of va lt met het aanta l adve rtenti es en
betal ende abonnees.

Steun ons door uw betaling te regele n en abonnees en advertenties te werven, zodat dit tijdschr ift
behouden ka n blij ven en door de eerste moeil ij ke jaren heen kan groeien.

6 • HAPTONOMISCH CONTAa • 14" JAARGANG· NUMMER 2 · JUNI 2003

H
W Ca
im rc
La hie
um f
an
s

De haptotherapie van Veldman
en de psychotherapie
van Rogers
I
I
O/ga Hasenbos:

Olga Hasenbos: Door contact intact - een onderzoek naar de waarde van haptotherapie met
betrekking tot het ontwikke len van het persoonlijkheidsbewustzijn. Scriptie opleiding haptotherapie (1986-1990) AcademÎe voor Haptonomie te Doorn, 1994,39 pp. De scriptie is bij de auteur
verkrijgbaar en kost: 10 EURO (orr.adres: Oostmaaslaa n 244, 3063 DB Rotterdam, tel. 010-4525339

Samenvatting en commentaar door Mia van LWfervelf
De scriptie bestaat uil een inleid ing, drie delen en een conclusie:
1. Inleiding

De inleiding beschrijft een casus van een S I-jarige me vro uw met longka nker die toen, naar
aanleiding van een haptotherapeuti sche begeleiding en pas vlak voor haar dood , een háár
passende, auth entieke leefw ijze ontdekte. Op haar sterfbed verklaarde deze vrouw desgevraagd
ondanks alle pijn en moeite blij te zijn geweest met de haptonomische begeleiding: ' . .anders had
ik toch nóóit ge leefd!?'
De auteur vroeg zich af of zo' n ontdekki ng niet al veel eerder in ons leven zou kunnen
plaatsv inden. Zodoende raakte zij geïnteresseerd in het begeleiden van jong-vo lwassenen, om hen
te helpen al in een vroege fase van hun leven 'zicht ' (gevoel voo r? ML) te krijgen op hun eigen
functi oneren, problemen te leren hanteren en levenslust voor zichzelf te kunnen creëren.
Deze scriptie is de neerslag van haar onderzoek naar de bijdrage die de specifiek haptono mische
benadering en aanraking kan levere n aan de ontwikkeling van het persoonlijkheid sbewustzijn.
1. Theoretische beschouwing

In het eerste deel - 5 pp. - onderzoekt de auteur datgene wat zij de esse nt ie van de haptothcrapie
vi ndt in relatie tot theori eën over de ontwikkeling van het persoonlijkheidsbewustzij n. Zij
concentreert zich daarbij vooral op de haptotherapi e van grond legge r Frans Veldman en de
psychotherapie van Carl Rogers.
' ... Aan de dieptepsycholog ie hebben we het inzicht te danken hoe verstrekkend de beteke ni s is
van vroeg-kinderlijke ervaringen. Indrukken opgedaan in de eerste levensjaren, nog vóór het
stadium van het bewuste denken, grijpen di ep in op het emotione le ni veau en werken door tot in
de volwassenhe id ..
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.. Het zeer jonge ki nd heeft nog geen weet van de sc heid ing "ik" en "buitenwereld" .. .'
.. Het kunnen onde rscheiden van bi nnen- en bui tenwere ld is het belangrijkste kenmerk van het

persoonlijkheidsbewllstzijn ... '
.... Rogers ziet de persoonlijkheidsontwikkeling als een uniek dynamisch proces, waarb ij
voortdurende verand ering en beweging' de enige 'constanten ' zijn .. .'
'Zowel Rogers al s Ve ldmun zijn van mening dat de in vloed van stoorni ssen ui t het verleden voor
een belangrijk dee l ongedaa n gemaak t kan worden. Beiden ste ll en dat het vorm geven aan het
'zelf' bij elk mens in potentie aa nwezig is. Zij richten zich in hu n thera pie door midde l va n het
ervaren van echtheid, warmt e en in voelend ve rmoge n op het tot on twikkelin g brengen va n de
creatieve vermoge ns van de cli ënt.'
' Rogers ric ht zich hi erb ij op het organisme als bewustzijnso rgaa n, dat ee n drang naar
verwerkelijking van de eigen mogelijkheden bezit.
Veld man ri cht zich op het orga ni sme als ervaringsorgaan. Hij maakt onderscheid tussen
zelfven.verkelijking en zelfverwezenlij king: een wereld van 'bestaan' naast een were ld van 'zijn ' .
Bij het verwerkel ijken moct mcn zic h voortdurend 'waar ' maken en staat de effecti viteit voorop.
Bij het verwezenl ijken belee n men en geeft men uiting aan de eigen oorspronkelijke gevoelens en
komt het authentieke 'zelf' tot ontwikkel ing. Waar beiden sprekcn over ze lfverwerkelij king in de
zin van 'verruimi ng ' , gaat Ve ldman verder en laat deze ven'uiming direc t aan den lij ve ervare n. Hij
haalt het verba nd tussen bewegi ng en gemoedsbeweg ing uit de sfee r van theoretische besc houwing
met behulp van de hap tonomi sche aanraking en het erva ren van affectief (= tot het gemoed
sprekend) contact.. . .'
Ook worden in dit theoreti sc h gedee lte nog enkele woorden gewijd aan de neuro fys iologische
onderbouwi ng van haptonomi sc he fenome nen: de alfa- en gamma-i nnervati e van spieren en
spierspoeltjes, en het limbische systeem. (Gezien onze huidige kenni s zou meer (neurofyio logisch)
onderzoek naa r haptonomi sche fenomenen heel verrassend kun nen zijn, ML)
2. 'Door contact intact' - de werkwijze binnen de eigen praktijk

Ln het tweede deel - 12 pp. - bespreekt zij aan de hand van sleutelwoorden haar werkwijze binnen

de eigen praktijk met indiv idu ele cl iënten van versc hillend e leeftijden. Le idraad vo rmt haar
kel11uitspraak ' Doo r cont act intact ', zoa ls we dat ook op haar briefpa pier terugv inden. Z ij geeft
weer waarom en hoc zij in de praktijk, samen met de cliënt, op zoek gaat naar het spec ifieke
moment van ve rbo nd enh eid. Zij illustreert met begrippe n als: co ntact, intact, aa nraki ng, veilighe id
en vC lt rouwen, bcnod igd aan tal sess ies, ruimte, balans; be handel vormen als gesprek, behandelbank
of samen bezig in de ruimte; voo rwerpen als hulpmiddel; het verloop van de behandeling; timing,
intensiteit, het proces van de cl iënt , en de hulpvrage n van de cliënten.
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3. Onderzoek
Het derde deel - 11 pp. - omvat het verslag van een eenvoud ig onderzoe k, zonder
wetenschappe lijke pretenties, ge houden in de eigen praktijk. Zij wilde daarmee het resultaat van
haar haplotherapeutisch werk ten aanzien van het persoonlijkheidsbewustzijn evalueren.
Het onderzoek werd gedaan door een schriftel ijke enquête onder haar cliënten, geboren tussen

1951- 1964, die in de periode 1988- 1992 tenm inste 8 sessies begeleid zijn (ni et direct de groep
jong-volwassenen d ie je op gro nd van de inleiding zou verwachten, ook al wordt een ui tgebreide

respons beschreven van Mej.S., 25 jaar, ML).
De samenvatti ng vermeldt:

·O nder 87 cliënten van 25-41 j aar we rd onderzoek gedaan naar de waarde van de
haptothe rapiebegeleiding voor de hul pvraag, de pe rsoonlijke ontw ikkeling e n de kwa liteit van
leven van haar cl iënten.
Er waren 59 responde nten (68%) 58 mensen gaven aan dat de begeleiding op een gemiddelde van
4,5 van de door de auteur ges telde persoonlijkheidsaspecten dui de lijk verandering teweeg had
gebracht. De tien terreinen die het meest door hen genoemd worden , zij n in kwantitatieve
volgorde: bewustzijn van je gevoelens, ervaren van je lichaam, omgaan met
angst/pij n/ve rdr iet/kwaadheid, contact met de buitenwereld, verkennen van grenzen, op eigen
benen staan, passiviteit/gespannenheid , genieten, in beweging zij n/veranderen, acceptatie van
jezelf en de ander.
90% waardeerde het resultaat van de sessies als duidelijk posit ief en 10% als
twij felac htig/Ilcgat ief.
De hulpv raag was voor 88% pos iti ef, voor 8% gedee ltelijk, C.q. tijdelijk positief en voor 3%
negatief beantwoord.
31 % reageerde op de door haa r implic iet gestelde vraag naar de waarde van de aanraking. Allen
waren positief hierove r en in hu n woorden voerde vooral de 'ontdekkende' waarde va n het
aanra ken de boventoon.'
4. Conclusie

De auteur ste lt dat ui! de theoretische beschouwing, de beschrijving van de door haar gevolgde
we rkwijze en het gehouden onderzoek, blijkt dat haptolherapie de persoonlijke ontwikkeling in
beweging kan brengen en doo r het leren onderscheiden van binnen- en buitenwereld een essentiële
bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van het pcrsooonlijkheidsbewustzijn.
Commentaar

Het past mij ni ct mij een oordeel aan te matigen over de kwalite it van de scriptie, dat heeft de
scriptiecommissie van de Academie voor Haptonomie al gedaan.

Wat mij boeit in deze scriptie en wat deze scriptie alsnog publicabel maakt is ten eerste dat de
auteur de eigen plaa ts probeert te vinden voor de haplOtherapie temidden van een veelheid aan
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andere therapieën in therapie land. Zij vindt daarbij aans luiting bij de cliënt-gerichte
psychotherapie van Carl Rogers, w iens therapie toen ook' in de mode ' was. Zij geeft interessante
overeenkomsten en verschillen aan in een verder kort th eoretisch hoofdstuk. Deze materi e verd ient
verdere uitdieping.
Het tweede dat mij boeit is dat de auteur een poging doet tot eenvoudig onderzoek, zonder
wetenschappelijke pretenties, waarin een heleboel groei mogelijkheden zitten. We zijn inmiddels
negen jaar verder, Olga Hasenbos is hopelijk negen jaar wijzer, maar het zou interessant zijn te
onderzoeken of er langs deze lijnen een breder onderzoek op te zetten zou zijn onder meerdere
haptotherapeuten, met iets meer 'evidence based' kwaliteiten. Dat moet ook door HB O-ers gedaan
kunnen worden, met een beetje wetensc happelijke hulp. Misschien wil Olga ze lf iets melden over
hoe het haar vergaan is na haar sc riptie, welke ontwikkeling zij zelf heeft doorgemaakt.
Er is natuurlijk inmiddels een fraai onderzoek gedaan naar cliënten van haptotherapeuten door de
Wetenschapswinkel in Utrecht, met vee l verwante elementen. Ook komt er dit jaar een Landelijk
Haptonomie Congres met de bedoeling de haptonomi e 'op de kaart ' te zetten. Dus opn ieuw de
plaats van de hapto nomie en de haptoth crapie in th erapieland bepalen.
Wellicht zijn er ergens studen ten en/of afgestudeerden te vinden di e, al of niet haptonomisc h
gesc hoold , fondsen kunnen werve n en tijd en menskracht wi ll en steken in derge lijk onderzoek.
Sa menwerk ing tussen de opleidingen en de Veren iging van Haptotherapeuten (VVH) kan daarbij
essentieel blijken te zijn.
Moge hi erbij de leidraad zijn: 'door tact in co ntact ' .
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'Uit de oude doos'

IPaulien Pinksterboer
111 deze "iel/we rubriek wil de redtICtie Ol/de teklitell op"iellw pllbliceren omdat zij (Ieze illlere.,'sllIIf eli/of /log
acltlee! I';lIdt

~'oor

~·teeds

ollze lezers. Hebt 11 zelf zo '" tekst, stIlIIr deze dalI op lIuur lle reductie. Wij zoekelI ook iema"d

met behmgsleJ/illg I'oor de ge:,chictlellis

11/ dil nummer vindt

11

l 'UlI

de Iwpto/lomie, (/ie deze rubriek wil glUm verztlrl,fell

'ONDERWEG - Scriptie opleiding f1aptokin esie-alfa 1977- '79 .. . J98 7 ' van

Pal/liell Pinksterboel; de voorzilfer van de nieuwe Stichting Haptonomisch COI/tacl. Part/ien is

werkzaam als vrijgevestigd haplotherapellf. Zij werkt meI individl/ele cliënten en met groepen.

Onderweg
(Scriptie opleiding Haptokinesie - alpha 1977 - 1979 .. .. 1987)
Inleiding

Mijn allereerste kennismak ing met de haptonomie was toen ik een lez Îng van Frans Veldman
bijwoonde in Alkmaar. (Dat was, als ik me ni et vergis in 1970 of 1971 ; ik zat in iedcr geva l nog
midden in mijn fys iotherapi e op lciding). Va n wa l hij ve rtelde, liet zien en voe len was ik zó onder
de indruk dat er vanaf dat moment geen tw ijfel meer bestond over de richti ng d ie ik op w il de. lk
had iets herkend dat goed was en me 'paste' . Wél had ik daarna (nog meerr moeite om mijn
fys iot herapie-opleid ing af te maken: ik had bij voorbeeld toch altijd een wat onge makkelijk gevoe l
als ik iemand oefeni ngen moest late n doen. Ik vond het eigenlijk een beetje gcnant. Voor beide
partijen. Niet dat ik me toen rea liseerde wat er aan schortte, zo moest het nu eenmaal, dat was het
vak , maa r later herkende ik het onbehaagl ijke gevoel. Het was iets aan iemand doen (over het
algemee n geric ht op de klacht , het pijnlij ke gewr icht , de scoliose etc.) in plaats van met iemand
zijn en iemand laten. Nu schilder ik het we l erg negat ief af, want ook op die academ ie voor
fysio therapie wa ren er wezen lijk betrokken docenten1, maar er ontbrak iets en dat vo nd ik in de
haptonom ie.
Wat ik daar vond had niet alleen betrekki ng op de fys iot herapi e, op je manier van we rken , maar op
alles. Ik kan gee n aspect van het leven bedenken waar de haptonomi e niets mee te maken heeftJ.
Er is dus nogal wat in beweging gezet, van hee l ' kleinscha lig ', mijn eigen leefwereld, mijn werk,
mijn gezin, de mensen om me heen, tot hee l ' grootscha lig ' , waar gre nzen in tijd en ruimte
vervagen en ze lfs verdwijnen, een soort 'kosmisch bew ustzijn'.
Ik wil proberen iets va n mijn ervaringen en van die kleine en minder kleine o ntdekk ingen d ie ik
heb gedaan in de loop der jaren te beschrijven (op gevaar af dat ik va n de hak op de tak spring)
om een bee ld te geven van waar ik nu ben: ON DERWEG.
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De Opleiding

Vanaf het begin van de alfa-opleiding heb ik steeds hel gevoel gehad, dat ik ni et zozeer nieuwe
dingen leerde, hoewel die er ook waren en heel vee l, maar veel meer dat er iets 'onthuld ' werd en
in beweging gezet werd dat al (diep of minder diep) in mij aanwezig was. Dat heeft natuurlijk ook
te maken met het fei l dat je nict áll es op kunt nemen. lk tenmi nste niet. Waar je nog ni et aan toe
bent, blijft li ggen. Iedereen hoort ook zijn eigen verhaa l en geen twee collegedictaten zij n gel ijk.
Ik denk dat, als ik de colleges uit die tijd weer zou beluisteren, ik heel veel nie uwe dingen zo u
horen. Di ngen die ik toen nog niet ' herkende' , Toch was dat gevoe l van herkenning het meest

esse nt iële van de opleiding voor mij. Alles zil in je. Het is als een toverplaatj e, een blank ve l
papier waarop je als je er heel zac ht met een po tl ood overheen gaal, een teken ing ziet versc hijnen.
Maar ook als je steeds meer stu kjes krijgt van een hele grote pu zzel. Het ge heel wordt steeds
duidelijker en er komen nog steeds stukj es bij, nu nog, morgen en vo lgend jaar.
Toch is de 'duidelijkheid' van de haptonomie voor mij heel lang in de lucht blijven hangen. Een
duidelijk herkenbaar voelbaar goed, dat wel, maar te hoog en niet te (be)grijpen. Ik had ook
eigenlijk een beetje het gevoel in die tijd, dal dit zo moest blijven. Als iemand vroeg wat
haptonomie was, da n kon je dat laten voelen, maar verder moeste n ze er af blijven. Ik moest maar
proberen de hoogte te krijgen.
Uiteraard heb je in het begi n moeite om te verwoorden wat haptonomie is en zeker om het aan een
ander duidelijk te maken, voora l al s die er, vanui t vo lkomen onwetendheid, wat scepti sch
tegenover staat. Toch heb ik het gevoel dat de haptonomie de laatste jaren op de grond is komen te
s taan ~ .

Het is geen 'hoog' geïsoleerd en elitair iets, dat niet voor 'gewone mensen ' is wegge legd.

Het is fu ndamenteel in ieder men s aanwezig en ik ben er van oveltuigd dal je in bijna ieder mens
tenmin ste iets van di e herke nning teweeg kunt brengen, ze lfs verbaal als je di e ander op zij n
gevoel aanspreekt. Dat is denk ik de essentie van iets je 'eigen ' maken.

De bijschakeldagen voor 'scriptie-lozen'
Geschreven op de avond van de laatste cursusdag (06-02-1987) voor Willem, Mieke, (ock en Emiel,
met dank aan 'Het Fluwelen Konijn',

Onderweg naar huis borrelde er zoveel rond in mijn hoofd, als ik dal allemaal op had kunnen
sch rij ven was mij n scriptie bijna klaar geweest.
Er is heel veel gebeu rd in di e vie r dagen. De dru k die ik vroeger tijdens curs us en BVT-dagen toc h
duidelijk voelde, met name in oefensituaties, was van de ketel. Er was ruimte en mildh eid waarin
je niet 'goed' of ' fo ut' kon zijn, maar waar je mei va ll en en opstaan kon groeien en ontdekken. Na
een paar bemoedigende duwtjes op de eerste dag (om bijvoorbeeld bij een oefening toch recht
tegen de stroom in te lopen in plaats van netjes met de groep mee) heb ik deze dagen dingen
gedaan en gezegd di e ik voorheen (en niet all een op de academie) binnen gehouden zou hebben.
Het gekste voor mij was dat het all emaal niet anders kon. Ik moest gewoonweg kw ijt wat ik
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gevoe ld en ervaren had en ondanks dat het steeds met bibbers en een rode kop gepaard ging,
gebeurde het even later weer. Pffft ... , het zweet in mijn handen.
Maar nu bleef ik er eindelijk niet meer mee zillen en nam ik het niet mee naar huis. Ook in
oefensituaties bleef ik opeens ni et meer achter in de rij staan (en li efst nog on zichtbaar ook), ik
stapte er gewoon in.
AI deze veranderin gen begon ik me aan het eind van de laatste dag te realiseren. Eigenl ijk pas
nadat het gezegd was in de slotbespreking en door een aantal mensen ui t de groep bij het afscheid
nemen. Ik had het niet bewust gedaan, ik had cr niet mijn best voor gedaan, nee, het gebeurde, het
was niet tege n te houden en het voe lde goed. De laatste zin die ik di e avond schreef luidde:
Misschi en kan ik nu eindelijk die scriptie we l schrijven!
In de praktijk

Ook in mijn werk was er altijd weer herkenning en groei . Struikelen, va ll en ell opstaan. Je begi nt
natuurlijk ni et van de ene dag op de andere je patiënten ' haptonomi sch te benaderen '. Je begint
ook niet ineens bij allemaal ee n opbouw te make n. Nee, aanvankelijk koos ik heel voorzichtig wie
en wa nneer en dat nog met het ve ilige gevoe l dat ik altijd terug kon vallen op fys iotherapie. Va n
so mmige mensen voe lde ik dat ze cr open voor stond en en dan durfde ik het aan. Dan was cr altijd
de reactie van verwondering, het ervaren van 'goed' en 'zac ht' , het ervaren van consensus. Ook
het los kun nen laten van ' tanden op elkaar en flink z ijn ', waar zoveel menSCl1l11ee opgegroe id zijn
en het gevoe l dat cr niets hoc ft en vooral en alt ijd weer: verwondering.
Dan kon hel gcbeuren dat iemand na een of twee keer van de bank stapte en zei: 'Dat ik dát zo
lang kwijt geweest ben ... ' en dan hoofdschuddend blij en herboren de praktijk verliet.
En mee r mensen di e het in een paa r keer zó oppakten. Ze schudden hun ve ren, all es va lt op z' n
plek en je ziet ze noo it meer terug. Die waren in één klap veel verder dan ik, zeker toen.
Ee n meisje van 15 jaar, die vo lgens de ge leerde zo'n vrese lijk korset moest gaan dragen vanwege
haa r progressieve sco liose: ze kwam weer op twee benen , in evenwicht en het korset ging niet
door.
Daar sta je dan. Geen spoor van trots. Je hebt immers niets gedaan. Je voe lt je li cht, blij en sterk.
Gel ukk ig, want dan kU il je weer tegen ec n stootje, want soms wordt het helemaal ni ets, je krijgt
'geen poot aan de grond'. Zoa ls bij di c zeer evenwichtig lijkende, rustige, rijpe, wijze en
vriendel ij ke dame van 72. Ze was psychoanal itica. Ik werd er wanhopig van. Ik kon eenvo udi g
niet geloven dat iemand helemaal niet wilde of kon voelen, dal iemand we ige rde voelen als voelen
te erva ren en het all een allemaal onmi ddell ijk begon te verk laren, tc ana lyseren en te beredeneren.
Ik heb me laten ve rl eiden tot disc uss ie omdat het me intrigeerde. Maar wij woonden in twee
verschill ende werelden en de kloof was ni et te overbruggen. Nu ik, na een jaar of acht aan haar
terugdenk , voe l ik wat ik toen niet durfde toelaten: Ze was niet waar.
Zo ontw ikkeldc de hapt onomie zich, aan vankelij k lan gzaam aan, in mijn wcrk (ik we rkte in een
groepspraktijk in Amsterdam). Na een paa r jaar begon het aanta l specifieke verwij zingen echter
zo toe te nemen dat ik al gauw bijna geen ' klass ieke ' fysiothera pie patiënten meer had. Het bcgon
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me een beetje boven mijn hoofd te groe ien. Thuis was mijn pasgeboren dochtertje, die zo graag

twee keer per nacht wi lde drinken de eerste negen maanden. Ik was dus ook nog 'verdeeld van
harte '. Ik vermagerde ziende rogen en na die negen maanden met onderbroken nachten moest ik
eindelijk toegeven dat ik ni ct meer kon. Het was helemaa l op. Dat was in mei 1984. Ik stopte met
werken , trok me terug bij m,1I1 en kind en begon langzaam aan wecr overei nd te krabbe len.
Na een maa nd of vier werkte ik weer een paar uurtjes met mensen die ik koos en die tijdens mijn
afwez ighei d waa rgenomen waren.
Eind oktober van dat jaar kreeg mijn vader een hartinfarct en stopte met werk en, een half jaar voor
zij n 65e verjaardag. Ik nam toe n een deel van zijn praktijk over. All een 'aa n hui s behande lin gen',

2 dage n per weck. Lekker ook buiten Amste rdam. Zo werken voe lde aa n als een beetje
'freewheelen ', even huppe len in de

wci ~ .

Na een paar maanden stop te ik helemaal in Amsterdam

(we wilden toc h ook de stad uit) en g ing wat meer we rken in de praktijk va n mijn ouders. Géén
haptonomi e, daa r leende de praktijkrui mte zich niet voor.
Ruim een jaar later vonden we, in middels met twee kinderen , een hui s vlak bij de praktijk met, 0
wonder, een aangebouwde praktijk p lus wachtkamer.

Nu werk ik daar een beetje en ik voel me de kon ing te rijk. Mij n eigen ruimte, in de rui mste zin
van het woord.
Dat ik er een tijd uit geweest ben is goed geweest. Ik heb het gevoe l dat ik nu vee l meer ka n, of
li ever gezegd, dat ik nu vee l meer kan laten. lk hoef bij voorbeeld ni et meer zo ' toe te dekken ', op
te lossen, te regelen als vroeger. Daardoor kan ik de ander in zijn waarde laten. Mij n gez icht hoeft
ook ni et meer zo nodi g te glimlachen als ik iemand nade r. Ik heb ze lf ervare n hoe benauwend dat
is en hoe verhullend .
Als d it praktij kj e nou groe it en als zij n groei in de pas loopt met de mijne, dan is het al met al een
mooi nieuw beg in.
'Faith'

Tot ik met de haptonom ie bego n heeft het onde rwerp ' religie' bij mij jarenlang op de achtergrond
geleefd. 0 , ik geloofde wel dat er IETS was, zoals zo ve len die zich niet (meer) konden vi nden in
een kerk. Als ik hoorde (s)preke n over God, dan streek me dat onveranderlijk tegen de haren in. lk
kon niet geloven in welk beeld van God dan ook, maar ik wist niet waarom. La ter rea liseerde ik
me dat ik 'God' n iet in een beeld kon vange n (zie voetnoot 3). Pas toen ik 'De Profeet' gin g lezen
(nadat er tijdens één van de alfa-co ll eges ui t voorgelezen was), was het also f er een s luier van het
onbegrip ' reli gie' verdween, alsof het eindelijk mocht zij n zoa ls ik het altijd gevoe ld had. De

Pro feet zegt:
' Is godsd ienst niet iedere daad en iedere bespiegel ing e n wat geen daad noch bespiege ling is,
maar een wonder en ee n verrass ing di e ee uwig in de z iel opborrelt, zelfs terw ijl de handen de
steen hou wen of het wee fgetouw bedienen?'
en:
' En zo je God wilt kenne n, tracht dan geen raadselen op te lossen. Zie li ever om je heen en je zu lt
hem zien spelen met j e ki nderen. Kijk naar de hemel; je zu lt hem zien wa ndelen in de wolk, zijn
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anllen ui tstrekkend in de blikscm en neerdalcnd in de regen. Jc zult hem zien glimlachen in de
bloemen en zijn handen zien oprijzen en wui ven in de bomen. '
Vanaf dic tijd begon me steeds duidelijker te worden wat religie voor mij betekende. Alles begon
op z' n plaats te vallen. Ik las en herkende het O.a. bij Terruwe, bij Doru s Gerritsc en in het
prachtige boekje: Hallo Menn ee r God .. met Anna.
Haptonomie en religie raakten meer en meer verweven. Ik weet dat ik hier heel makkclijk mis kan
worden verstaan, maar aangezien ik cr ni et omheen kan, zal ik proberen een en ander te
verduidelijken: Via haptonomi e kwam ik altijd weer uit bij religi e. Volgens mij is het sleutelwoord:
'Faith ': fundamenteel vertrouwen, dat fundame nteel vertrouwen in het leven dat je alleen maar
kun t voelen en wie het niet voelt, kun je het niet verte llen. ' Faith' : basis·vertrouwen, basis· en
bodem-veiligheid. Is dat niet wat we uiteindclijk wi llen aanreiken in de haptonomie?
Ik realiseer me dat ik nog lang ni et zover ben dat ik precies kan verwoorden wat ik bcdoel. Het

onderwerp is veel te complex cn te veelomvattend voor één hoofdstuk. Toch kon ik het niet laten
li ggcn. Ik wilde een bectje laten zien wat me ' bezielt'. Misschien kan ik het ooit verder uitwerken.

Ik wil besluiten met een klein stukje uil ' Ecn broekzak vol', van Dorus Gerritse.
' De hand van de vertederde maakt mij tot fluweel en omgekeerd ervaar ik de hand van de ander
aan mijn lichaam als wa nll en rijk . De tastzin krijgt hier vermogen om mensen en dingen als
rijkdom te ondergaan. Aan de basis van de religieuze wereldervaring staat de vertedering van de
ander om mij. Religie wordt geboren ui t liefde. Tederheid is de meest levenwekkende kracht. Wie
ni ct bemind is, kent geen religi e' .
Slotwoord
Eindelijk heb ik geen 'duwtj es' meer nodig 0 111 te voelen wat ik. voel cn mezelf te ' laten' zoals ik
ben. Met wat m inder angst om te fa len, te vall en en met heel wat meer ruimte om te leven en te
groeie n.
Geraadpleegde Literatuur
1. Fynn, - Hallo Meneer God ... met Anna, Bosch & Keuning N.V., Baarn , 1976
2. Gerritse, D.. Een broekzak vol Onderwijs als onth ull en van rijkdom, Uitgeverij Zwijsen B.Y.
3. Gibran, K. - De Profeet, Mira nd a Uitgeve rs B.V.
4. Gibran, K. - De Dwaas, Mi randa Uitgevers B. V.

5. Kushn er, H.S. - Als de kinderen over God vragen - een joodse benadering, Ten Have B.V.,

1987
6. Weiland, dr. J .S. - Romein s Schetsboek - over metamorfose van het geloven, Het

WereJdvensler, Houten, 1980.
Noten:
I. Ik was all/iel zo 'studie-graag '. Ik heb (11 vanal het begin van de lagere school altijd
geprobeerd het/eren te ontdlliken. Ik geloof dat daar de natuurlijke onderzoekende
nieuwsgierig heid. die ik ongetwijfeld heb gehad. gesmoord is ill 'moelen ', 'bestwil ' en 'voor
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later'. Ze(fs de meest dierbare leraren hebben het tij niet kWII/en keren. Het ontduiken was doel
op zich geworden. Ar/ll e leraren en wal heb ik veel gemist.

2. . .. ell ik zou mijll ollders (ik kom lIit een Jj'siotherapeutellllest) wel heel erg tekort doen mei zo 'n
hard oordeel. Tenslotte heb ik door hun geïnspireerde en inspirerende manier van werken voor
de fosiot herapie gekozen.

3. Dat is waarschijnlijk de reden dat ik moeite heb met !tel woord 'haptonomie '. Het is 'naar mijn
gevoe/ niel te begrenzen. niet te vangen in één woord. Zodra het een naam heeft wordt het
gei:wleerd, iets wat je /laar believen op kunt pakken en kl/llt laten liggen. Zoals je niet eerst
over God kUilt spreken en vervolgens over de mens en tenslotte over de betrekking tllssen God
en mens. Hel gaal immers om de werkelijkheid en God-op-zichzelf is even onwerkelijk als de
mens-op-zichzelf (Uit Rom eins Schelsboek, Over de meta11101fose van hel geloven . dl: J
Spel1la Weilalld, blz. 14).
Ik heb red (Troost) ooit horen zeggen. met hel gebaar van een hond die iets van zich afschudt:
'... haplonomie, .. . ach wal. haptonomie, dikke bomen. krentenbrood.
De opluchting die ik loen voelde ben ik f/Ool vergeten.' Alleen in de zill van '(het bestuderen
van-) de wetten . wetmaligheden, regels van de tastzin en het gevoel', kan ik met het woord
haptonomie overweg.
4. maal' daarom niet minder hoog reikt
5. Met excuus voor het sc/I/jnbare gebrek aan verantwoordelijkheid voor mijn patiënten in die
tijd
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Haptonomie-vierdaagse
in De Cynham

I

I

I

Hi/de de Haan

Haptotherapeute Paulien Pinksterboer gaf in april j.1. een

haptonomie ~ vierd a agse

'Anders omgaan

met spanning en stress' in retraitecentrum De Cynham. Een van de deelnemers, journaliste Hilde de

Haan, werd gevraagd haar ervaringen voor dit tijdschrift op papier te zetten .
In een persoonlijk verslag geeft zij aan hoe zij langzaam maar zeker de essentie van haptonomie
ontdekte. namelijk dat mensen door beter te leren voelen hun eigen kracht kunnen hervinden.

ontdekken hoe het is te leven vanuit een eigen evenwicht. Daardoor ook ontstaat een ander soort
verbondenheid met mensen om hen heen, niet meer die van duwen en trek ken en onderling

leunen, maar een verbondenheid vanuit eigen kracht waarin de gebruikelijke maskers ofwel
automatische overlevingsstrategieën kunnen worden losgelaten. In plaats daarvan ontstaat
openheid naar elkaar, echte communicatie. kracht. souplesse en vitaliteit.

Aan het eind van een mooie zondagmiddag zag ik, op het raam van een café, de aanko ndi ging van
een vierdaagse 'anti -stress-cursus" in Egmond aan de Hoe f. In een opwe ll ing nam ik de
gegevens over, in eerste instanties voor een ander, maar nog geen drie dage n later gaf ik me er zel f
voo r op. Samen met mij doc hter ( 16 jaar) die net als ik in een nogal turbul ente fase verkeert. Zij in
de examenstress, ik vo l re lationele besognes. All ebei wil den we er graag even uit.
Over wa t hapto nomie is, had ik nauwe lijks ideeën. De fys iotherapeut di e me ooit van mijn
mui sarm afhi elp was ook haptonoom, had hij wel eens gezegd. zond er daar nader op in te gaan. En
ee n man, met wi e ik oo it ee n cursus deed en di e ze lf een praktijk al s haptotherapeut had, die had
me wel eens ecn behandeli ng aangeraden. Het was geen massage, had hij me verzekerd, maar wat
dan we l? Dat verteld e hij me nict. Achteraf gaven zij beiden me genoeg vertrouwen 0 111 nu , pretti g
ni euwsg ieri g en zonder duidelijk e verwachtingen, naar de Cynham te gaan.
Pau li en Pinksterboer legde al de eerste dag kernachti g ui t waar het om gaal: beter lere n voe len. Of
li ever: lere n st ilstaan bij wat je eigenlijk all emaal voe lt. De eerste oe feningen waren simpel : voel
met je hand de stof van je broek, dan va n je trui , merk op of daartu ssen een versc hil is. Ga op nu
met één bil op één ha nd zitten, wat merk je dan? En voe lt die ene hand waarop je hebt gezeten, nu
anders dan de andere? En hoe zit het met je billen? Voelt de een ni et and erS dan de ander? Zo
we rd het spelenderw ijs intiem.
A I vl ug werd du ide lijk dat het in wezen gaat om vee l ingrij pender ervaringen. Ik herinn er me
Paliliens uiteenzetting als vo lgt: . Als wc nog Illaar net bestaa n, kl eine wezentj es in moede rs
sc hoot, kruipen we nog op ons gevoel naar het all erbeste plekje toe. Maar zodra we ge boren zij n
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kom t daar verandering in : we leren af op ons gevoe l te vertro uwen. Daarvoor in de plaats komt het

denken, en al die mani eren die we dan ve rzinnen om in de gegeven omstandigheden te overleven.
Wat we voelen raakt verdrongen, wordt steeds vaker genegeerd. Dan ka n de spanning oplopen tot
iemand ziek wordt: overspannen of fysieke klachten. Haptotherapie is erop geric ht op dan te rug te
keren tot het voe len, vanuit hel besef dat je juist daar ten di epste weet wat goed voor je is. En
andersom: dat je daar ook wee t waa r het fout gaat, waar je jezelf gewe ld aan doe l. '
De Cynham

Retraiteeentrum De Cynham was een ideale locatie voor dit alles. In deze stolpboerderij woont
Mehdi Ji wa met vrouwen vijf jonge dochters, en zij stellen hun hui s met bijbehorende
gastenverblij ven ter beschikking aan allerlei cursussen d ie zijn gericht op het ve rsterken of
hervinden van een innerlijk eve nwicht. Jiwa is tevens oprichter va n de Sti chting Filosofie en
Meditati e, die behalve op de Cynham op nog twee andere locati es (Amste lveen, en La Domaine
Sint-Antoine in Frankrijk) tal va n studi edagen en retra ites houdt.
In de Cynham heerst een weldadi ge rust en wordt ee n strak dagritme aangehouden. Elke ochtend
0111

kwart voor zeven koffie of thee, daama van zeven tot hal facht meditatie. De maaltijden

worden gezamen lijk en in alle rust bereid, terwijl oo k elke wisseling van acti viteiten wordt
begeleid door ee n k0l1 moment van stilte. De cursus van Paulien - drie tot vier intensieve sessies
per dag, afgewisseld met lange pauzes enJof maaltijden - sloot perfect bij deze indeling aan.
Stapsgew ij s werde n de ervarin gen verderstrekkend. Al de eerste dag, na het onschuldi g voe len van
eigen kleren en li chaa msdelen , werden we uitgenod igd de balans in onszelf te zoeken. Eerst op
twee benen staan, later op één. En vervo lgens, op dat ene been, één hand omhoog gestrekt en
daarop een gew icht dragend . Hoe doe je dat, hoe ervaar je dat? Hoe vind je een balans en hoe
groot is je draagkracht? En wat gebe ul1 er als dat gew ic ht wat zwaarde r wordt?
Eerst waren de oefen ingen indi viduee l, later deden we meer sa men . We werden bijvoorbeeld in
duo 's in gedeeld waarvan er één op een stoel ging zitten, en de and er werd gevraagd daarachter te
gaan staan. Degene die zat, mocht dan gaan kante len, ee n evenwicht zoeken op de twee achterste
stoelpoten. Wie stond, moest voorkomen dat de zitter vie l.
Wat mij nu voora l frappeerde, wa ren de onderli nge versc hill en. De een bleek moeite te hebben
vertrouwen te geven; een ander ga r zich er moeiteloos aan over. Zelf kwam ik erachter, geholpen
door een simpele opmerking van Paulien, dat ik - wéér eens, als al zo vaak in mijn leven - enorm
mijn best zat te doen mijn evenw icht te beware n. Een vermoeien de manier va n doen, - een van de
rede nen dat ik waarschijnlijk nu voor de rust van dit retraitecentrum had gekozen.
Tijd om ervaringen te laten bezinken was ruim voorhanden. Zo lan g duu rde bij voorbeeld de
middagpauze, dat het moge lijk was
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urenl ang de duinen in of naar zee te gaan. Ni ks beters voor

het ontstaan van nieuwe vriendschapsbanden dan verdwalen in een onbekend en ui tgestrekt
natuurgebied. Nauwelij ks een betere manier ook om afstand te scheppen ten opzichte van alle
problemen thu is.
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Ook dat hielp terug te keren tot de bas is, door Paul ien d ie eerste middag ongeveer aldus
verwoord:'Beter leren voe len, is terugkeren naar de st ilte. Besef dat er altijd een achtergrond van

sti lte is, dal elk geluid vanu it stilte ontstaat. En in die stilte, vanuit het basale evenwicht, zijn er
drie vragen waar het steeds om gaat. I: Wat voel ik? 2: Wat wil ik? En tot slot 3: Wat doe ik
ermee?'
AI ligt bij haptonom ie, merkte ik, de nadruk steeds duidelijk op de eerste vraag: wat voe l ik? Ik
herinner me nog hoe indmkwekkend de stilteoefen inge n 's avonds waren. Een half uur ge leide
meditatie waar in, als de kamers van het huis dat wc bewone n, all e delen van het lichaam
aandachti g we rden nage lopen. De opd racht was dan 'uitslu itend waar te nemen, zonder ook maar
iets te veranderen'. Mct als ac hterl igge nde gedachte dat het nutt ig is te lere n aanvaarden dat niet
elk ongemak onmidde llijk moet wo rden weggeno men.
Het deed mij sterk denken aan de Zen- medi tatie di e ik elders volg. Daa r ook leer je, dankzij een
vaak en langd urig volgehouden zithoud ing, als het ware met een afstand kijken naar wat zich zoal
in je afspeelt; naar de gevoelens en gedachten die vanzelf voorbijtrekken als je er maar niets mee
doet. Juist dat passieve waarnemen leert om ni ct te snel in een overl ev ingsstrategie te stappen, kun
je zeggen. Om nict te vlug het patroon te herhalen dal im mers tot de huidige uitputti ng of ziekte
heeft geleid.
Nieuw was voo r m ij, vergel ijkend met Zen, dat bij de haptonom ie niet bewust de aandac ht gericht
wordt op de ademha ling. En ook dat het met name gaat om het waa mcmen van wat je voe lt en
ervaart aan fys ieke prikkels, en niet alleen om voorbij trekkende gedachten en emoti es.
Maar in wezen herkende ik hetze lfde doe l: meer vrij heid, meer afstand tot automatismen. En
daa rdoor: meer vital iteit
Dergelijke sti lteoefeningen werden afgewisseld met concrete trainingen, die aa n den lijve lieten
ervare n hoc lastig ' het onderkenne n va n vaste (vaak destructieve) patronen' al eenmaal is. Zo
werden we de tweede dag nogmaa ls ingedeeld als duo 's, nu met de opdracht, dat één van de twee
op de ander g ing leunen. Wat doe je dan? Het fys ieke spel, daar in de Cynham, werd door iedereen
erva ren als een noga l onverb loemde wee rspiegeli ng va n hoe dat in het dage lijks leven 'altijd' gaat.
Als iemand op hen leunt , hebben de meeste mensen meteen de ne iging om dan maar de
hulpverlener te spelen. Een enkeling loopt j uist on midde ll ijk weg. Het was een lastige oefening:
twee aan twee met de ruggen tege n elkaar, en één daarvan gaat op de ander leunen. Die ander
werd nu gevraagd te onderzoeken hoe, fysie k, aan dat leunen te ontkomen was zonder hel contact
te verbreken. Hoe kun je zelfs de leid ing nemen, zonder de las t van een ander te dragen, terwijl
tegel ijkertijd het onderling contact intact blijft?
Bijna iedereen had in zijn ' normale' leven problemen op j uist di t gebied, ook ik: verwikke ld in een
scheiding na een jarenlang symbiotisch huwelij k. Heftig, en ont roe rend was het ook om hier nu
net met mijn dochter te zijn, een fla mboyante puber, prachtige jonge vrouw, - die zich van me
losrukt terwij l we ook nog zo met elkaar verstrikt zijn. Voor mijn idee waren we all een al met deze
oefeni ng uren zoel,
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te ervaren hoe het is om echt op eigen benen te staan, vanuit het centru m

van het eigen evenwic ht. Een centrum dat volgens de haptonom ie, net als bij zen en andere wijze
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theorieën een aanwijsbare plek in het lichaam heeft: hara , dat een handbreedte onder de nave l ligt.
De haptonomi sche bas is wordt wel gev isualiseerd als een (bekken)schaal. Ook liet Palll ien ons

voelen dat hier onze draagkracht li gt.
Naarmate de dagen vorderden, werd bij de maa ltijden steeds meer gezwegen. Zintui gen gingen
steeds meer open staan. Met steeds meer aand acht merkte ik van all es op. Het bevroren gras in de
vroege ochtend, de ve le boomkruipertj es in de tuin , de ontlui kende knoppen aa n de kastanj eboom,
de geuren van vers gesneden groente. Het werd verste rkt door oefeningen die ex pliciet de
waamemin g verbeterden en tegelijkertijd - alweer - waren gericht op het ontmaskeren van vaste
gewoontes.
Op een ochtend kregen we ieder een ba llon, om op te blazen. En om daarna af te tasten, uit te
wisselen, en vervo lge ns: met een voet er bovenop te gaan staan . En dan: erop te gaan zitten, eerst
een beetj e, vervo lgens met het hele gew icht. Iedereen doet datze lfde anders: voorzic htig of
roekeloos; lan gzaam of snel. Iedereen ook voelt heel verschill end. De een heel vluchti g, de ander
intensief. Ook hier was het een aftasten van levensstrategieën: hoever durf je bij zoiets te gaan?
Vertrouw je op de stev igheid van zo' n ballon, of wacht je met angst en beven tot het moment dat
hij klapt? En als hij klapt, hoe reageer je dan?

Haptonomie, benoemde ik het nu , is ook een man ier om het bewustzijn te versterken. Want al deze
oefeningen di end en tege lij k om méér in het moment aan wez ig te zijn . Om alles wat zich aa ndi ent
waar te nemen. 'Zonder oordeel', voegde onze cursus leidster daar streng aan toe.
Uitgangspunt is oo k hi er de ve rond erstelling dat all erl ei problemen als het wa re verdwijnen
wanneer je ru sti g en aandachti g sti l kunt staan bij dat ze er zijn. Precies weten en aan voelcn wat
zich op dit moment all emaal afspee lt, is in ieder geva l effecti ever dan de vee l gebruikelijker
strategie om voo ral gericht te zijn op een ve r docl. Paulien vergeleek het, beeldend, met het
oversteken van ee n rivier via glibberi ge stenen. Helder bewust zijn va n wat nodi g is bij elke stap,
werkt beter dan kra mpac htig hopen op het behalen van de overkant.
Langzaam groeide in di e dage n ook de rust. Had ik de eerste dagen nog zin om tijdens de
middagpauzes urenlange wandeli ngen te maken, op de derde dag wou ik alleen maar slapen. De
stilte drong langzaam in mijn hele wezen door; ik voe lde ook hoc moe ik was. Te moe voor we lke
inspanning ook.
Zorgvul dig ui tgekozen teksten, van onder meer Kahlil Gibran, drongen juist nu extra scherp mijn
bewustzijn bi nnen. Pau li en had een bijzondere combinati e van mooie teksten gese lecteerd - di e als
het ware woorden gaven aan ieders indi viduele toc ht de stilte in, steeds ve rder weg va n all e
gebruikelijke mas kers en inge roeste gedragspatTonen .
Steeds verder weg ook, althans zo onderging ik dat zelf, van all e oo rdelen en ve roo rdelingen. Niet
alleen over anderen maar oo k, voora l zel fs, va n all erl e i aspecten van mezelf. De perzisc he d ichter
Djala al Din RUl11i werd gec iteerd die in zichzelf all es verwelkomde: vrede en kalmte maar ook
onbestemdheid en boosaardigheid. Ik rea liseerde me ineens hoc vaa k ik boos be n op mezelf, en
voelde nu hoeveel span ni ng en buikpij n ik daardoor bij mezelflcweegbreng. Tijdens een van de
ve le med itaties probee rde ik te voelen hoe het is om die afkeuring te aa nvaa rden als iets da t er is
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cn er mag zijn, maar waar ik niet op hoef te reageren. Ik kon merken hoc hij daardoor minder
werd, ze lrs aanstalten maakte te verdwijnen.
Haptonomie, bedacht ik, brengt ook gemoedsrust. En ik zag so ms voor me hoe de kolkende beek
van mij n gewoonlijk spartelende tegenstrijdige emoties kan veranderen in een rustige waterpoel.
Er waren momenten, sessies. waarin stevig werd ingegaan op dieperliggende problemen.
Oplossingen werden nooit gezocht in intellectueel begrijpen, maar in het voel baar maken van
zowel het verdriet , als van mogelij ke manieren om hiennee o m te gaan.
Hel duidelijksl gebeurde dil op de middag dal we werden uil genod igd om bij een emoli e van dal
moment een associat ie met onze kindertijd op Ie roepen. Vree md genoeg komt bij vrijwel iedereen
na zo'n vraag onmidd ellijk een verdrieti ge kinderervaring omhoog. Levendig herinn erde ik me
metee n de pijn van een vroege afwij zing, - waar een ander onmiddellijk herbeleefde hoc hij of zij
ooit was verwaarloosd of uitgelachen.
Wanneer je daar eens goed bij stil staat, en zeker op de manier waarop wij dat onder Paulicil
Pinksterboers inspirerende begeleiding werden uitge nodi gd te doen, voel je precies hoc dergel ijk
verdriet zic h in je lichaam heeH vastgezet. Bij één vrouw gingen we hi er uitgebreid op in; ecn
belev ing die vanzelf ingrijpend en genezend we rd ervare n door de anderen. Ik vond het bij zonder
te zien hoe zij tenslotte zelf precies bleek aan te kunnen geven wat nod ig was om de pijn te
ve rlichten. Een anTI rond de schouder, een hand op het hart, iedereen dicht er omheen, - tot ze
aanga f dat ze het nu ze lf kon dragen.
Haptonomie geeft niet alleen gemoedsru st, bedacht ik toen, maar het leert ook eigen
mogelijkheden verkennen. Veel problemen hebben emlce te maken dal de oorzaken van verdriet
en boosheid - net als de oplossi ngen trouwens - buiten jezel f worden gezoc ht. Als je leert voclcn
dat dit processe n zijn die zich bi nnen jezelf vol trekken, raak je in staat te onderkennen wal je
daaraan kunt veranderen. Dan ook pas kun je geric ht aan anderen vragen hoe zij daaraan kunnen
bijdragen. En als je dat dan ook nog op zo' n man ier kunt vragen dat je daarover geen oordeel hebt
(bijvoorbee ld het vragen van steun nict bij voorbaat afkeurt) - blijf je echt in eigen kracht.
We eindigden dic dag met een vro lij k spel waar we. om beurten liggend, elkaar aanraakten en
bewogen met handen en voeten. Va n aandachtig en behoedzaa m tot baldadi g en hil arisch. G renzen
zoeken, grenzen voe len, va n anderen en van jezelf, - dat is ook zoiets waar in het gewone le ven
maar al te vaak hardhandi g aan voorbij wordt gegaa n. Op verge lijkbare manier leerden we
onderkennen wanneer ' de Nederlandse Leeuw' in ons zij n slag slaat. Ofwel: precies het moment
onde rkennen wanneer je in de verdedi gin g schiet, je wilt ' handhaven' , uithouden, je best gaat doen
(met alle kans du s in je oude, ve rmoeiende overlevingspatroon te sc hi eten). Dan verkrampen op
een gegeven moment all e spieren tu ssen je schouderbladen, het onderste dee l van je werve lkol om
ki ept onverhoeds naar voren, je kiept uit je bekken, uil je basis, wat spanning in je onderrug gee ft,
en je komt , als het ware, voor jezelf uit te lopen.
We lee rden ervaren wat voor verschil het maakt om di e spieren nu eens niet te spannen, ook niet
als cr aan je word t ged uwd of getrokken. We merkten, verbaasd en verwonderd, dat dat mogelijk
is: bij jezelr blijven ell ontspann en, hoc hard die kracht va n buiten ook is.
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De laatste dag op de Cynham sto nd in hel teken va n het afscheid. Een laatste paar oefeni ngen om

vol vertrouwen weer de buitenwereld in te kUlU1en. We lieten ons bl inddoeken, leiden en geleid
worden. Een ana logie voor hoe je het dagel ijks leven kunt doorstaan: goed voelen wat zich
aandi ent, ze lfs al heb geen zicht op waar het heen gaat.
Dan VOnllen we een kring, annen om elkaars schouders om de onderli nge verbondenheid nog één
keer te ervaren. Daarna laten we los, doen een stap naar achter: we staan weer helemaal apart. En
tenslotte wo rdt ons gevraagd om een halve slag te draaien: ruggen naar elkaar, ieder voor zich is
klaar om weg te gaan. Bewust van eigen kracht, maar ook, herinn ert Pa ldien ons eraan, ' met
onzichtbare draadjes verbonden met anderen op wie we desgewenst een beroep kunnen doen. '
Paulicn besluit deze haptonomic-vic rdaagse met een sprekende verge lijking: ' Je leven is ccn
kartonnen doos. Je kunt hem laten vertrappen, ofweg laten schoppen, je ku nt hem in een hoekj e
laten slingcren. Maar je ku nt er oo k goed voor zorgen , hem beschermen tegen aanvallen en er zelf
iets moo is van maken.'
Eenmaal thui s va lt het me op dat ik de lessen ui t de Cynham aard ig vast kan houden. In plaats van
als vanouds greti g van all es op te wi ll en lossen, blijf ik meer ontspan nen. Eerst maar eens voelen
wat er werkelijk is, voeten op de grond, en dan, tastend en voe lend wat er is en wat ik wil, voort
op een ongewisse weg.
Ik begin een serie tekeningen, waarbij ik in kleur en vonn probee r ui t te drukken hoe ik meze lf
ervaar. Ik weet metecn een naam voor de serie: contouren, want wat ik enn ee doe is woordeloos
mijn gcvoc lens uitdrukken; daarnlee mij n grenzen verkennend of het gebrek daaraan. Voor het
eerst sinds lang bedenk ik dat ik we l eens iets anders wi l gaan doen: schrijven. Ik

SlOP

er maar

eens mee mijn best te doen .
Dan be lt Paulien, of ik voor dit blad, omdat ik al eenm aal journalist ben, mijn erva rin gen op papier
wi l zettell. Tot mijn verra ssi ng hoor ik mezelf meteen. en enthousiast, bes lui ten dat te doen.

Voetnoot:

1. Haptol/omie 4-daagse 'A nders omgaan meI spanning en stress' (Paulien Pinksterboel)
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Waarnemen is
een groot raadsel

Ors Mia F. W. van Luttervelt
Maurice Merleau-Ponty: Fenomenologie van de waarneming. Vert. Rens Vlasblom en Douwe

Ti emersma. Ambo, Amsterdam 1997; 528 blz. - € 40,50

Wi e zich verdiept in de grondslagen van de haptonomie stuit al sne l op een van de be langrijkste
boe ken van de continentale filosofie in het Europa van de 20ste eeuw. Bedoeld wordt de

Phénoménologie de la perception, het hoofdwerk van de Franse filosoof Merleau-Ponty (19081961), dat in 1945 in Parijs verscheen.

'Waarnemen Îs een groot raadse l. De psychol ogie en de fys iologie zeggen vee l over
waamemi ngsproccsscn, maar hun th eorieën zijn nict bevredi gend, ' vermeldt de fl aptekst. 'Zij
hebben de waarnemi ng op versch illende wij ze willen verklaren, maar steeds gaan zij daarb ij ui t
van processen in een object-wereld enlof van een bewustzij n dat vrij is van de wereld. Merl eauPonty bekritiseert deze theorieën en laat zien dat wij door ons lichaam een innige relatie met de
waargenomen wereld hebben. Hij besc hrijft het lichaam als een plaats waar subj ect- en
objectaspecten sa menkomen. Ik als subject 'leef' het li chaam en wij zij n lichamelij k bij de dingen
in de wereld. De waarneming van de wereld is li chamelijk en het lichaam heeft een eigen
vertrouwdhe id en kenn is van deze wereld.'
De hoo fds telling van Merlcau-Ponty luidt dat het li chaa m een eigen manier van waarnemen heeft,
di e aan de ken ni s van het bewustzijn voorafgaat. Op zijn kort st sa mengevat: ' ik kan' komt vóór ' ik
denk'. Dal was in 1945 zeer ori ginee l. Later vindt men in Nederl and de in vloed va n Mcrl eau Ponty terug in de fenomenologische geneeskunde en psychologie van de zogenaamde Utrechtse
Sc hoo l, waaronder FJ .J . Buytend ijk en J.H.van den Berg, in het thema van de lichamelij kheid.
Merl eau- Ponty spoort ons aan te erkennen dat het 'objecti eve' denken de fenomenen van onze
geleefde erva rin g op een fundamente le wijze verwrin b'1. Daarbij leidt het objectieve denk en tevens
tot vervreemding van onszelf en ons lichaam en tot afstandel ijkheid van anderen en de ons
omringende leefwereld. Dit objectieve denken kan zowe l de vonn aannemen va n rea lisme
('empiri sme ') o f daarlegenover van idealisme ('i nte llectuali sme'). Merl eau-Ponty gaat een derde
weg, een weg van het midden, waarin de geïn ca meerde subjecti vite it centraa l staat en wij
teru gkeren tot onze oorspronke lij ke ontmoeting met de (Ieef)wereld. De mens is in-de-wereld en
neemt die wereld waar nog vóórdat hij overgaat lot een verklaring van die were ld. Elke verklaring
wordt voorafgegaan door en steu nt op het prereflexieve, dil wil zeggen het voorbewlistc, van
waarui t de mens dan met zij n wijze van zin geving tot ze lfbewustzij n komt.
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Hiennee kan duidelijk wo rden gemaak t waarom de waarnem ingst heorie van Merl eau-Ponty nog

steeds zeer actuee l is. en waarom het tevens een alternatieF vormt voor de huid ige
waarnemin gstheor ieën van de cognitiewetensehap en de neurofilosofie. Op dezelFdc wij ze en
van uit dezelFde achtergrond vormt haptotherapie een alternatieF voor cognitieve therapie en
fys iotherapie-op-haptol1omische-basis een alternatief voor oefentherapie volgens Mensendi eckCésar. Ze gaan uit van verschillende wete nsc happel ijke uitgangspu nten en hant eren ve rschill ende
wetenschappe lijke methoden.
Merleau-Ponty was een groot fenomenoloog. Hij gecft, in navolgin g van Husserl en Heidegger,
heel veel voorbeelden uit het dage lijks leven en bewege n, waarbij de 'nog zwijgende ervaring' ter
sp rake komt. De fenomenolog ie maakt gebruik van beschrijvingen in plaats van argumenten en
verk laringen. Donls Gerritse doet dat oo k heel mooi in zijn 'Over kleine d ingen - ee n inleid ing in
de haptonomi e'. All een de fenomeno logische wetenschapsmethode geeft toegang tot de
fenomenologie. Dat is ook de reden dat haptonom isc he verslaglegging altijd beschrijvend is, in
tegenstelling tOl de 'evidence-based' geneeskunde, die gebaseerd is op de objectiverende
natuurwetenschappelijke methode met haar argumenten en verk laringen.
A I tijdens de co ll eges van Frans Ve ldman en Willem Po ll mann-Wa rdenier tijdens mijn alfaopleidin g ( 1974-76) werd het mij duidel ijk dat de haptonomie wortelde in de fe nomenologie.
Vanwege de ve le citaten heb ik mij tocn al voorgenomen de Phénoméno logie va n MP ooit zelf in
het Fra ns te lezen . In 1995 kreeg ik daar eindelij k tijd voor. Te r voorbereid ing van mijn fi losofisch
onderzoek van de haptono mie schrec f ik een samenvatt ing en cOlllmentaar voo r mijn
scriptiedoccnt Douwe Tiemcrsmn die sa men met Rens Vlasb lolll hct bock in het Nederlands
vertaald heeft. Veel fil osoficswdcnten aan de Erasmus Un iversiteit te Rotterdam hebben, l1et als ik,
geworsteld met de Franse tekst en krcunende vertaalpogingen gedaan. De uiteindel ijke
Nederlandse vertaling kwam in 1997 op de markt, 52 jaar na het Franse orig inee l, cen ha lf jaar na
mijn afstuderen als filosoof.
Het is een prachtig boek geworden, met ecn mooi e inl eiding van de vertalers over de
fenomeno logie, de waameming, de li chamel ijkheid en de in vloed van Merleau-Ponty.
Zelf heb ik het met de ori ginele Franse tekst moeten doen ell een Engelse verta ling. De Engelse
'G ui de and Comnlentary' van Monika M.Langer, was een gro te hulp. Als filoso fi eprofesso r in
Canada, Engeland en de USA heeft deze vrouw dit belangrijke boek van de con ti nenta le fi losofie
toegank elijk gemaakt voo r de Enge lse taalgeb ieden waar de ana lyti sc he fi losofie het meest
gangbaar is. Ook daar werd MP be langrijk voor de filosofie van de lic hame lijkheid en
lichaamsgerichte therapieën.
Het lezen en proberen te begrijpen va n MP's Phénoménologie is geen eenvoudige opgave, zeker
niet als daar nog bijkomt het sc hrijven va n een samenvatting, zoa ls ik gedaan heb in het kader va n
mijn studi e 1iI0sofic:
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... ' Het bleek ee n ondernemin g waar ik lic hte lijk veranderd va n kleu r - eni gszins groen - uitkwam.

Mijn waarneming bleek veranderd, mijn bewustzijn bleek ve randerd, ikze lf bleek ve randerd. Met
het bestuderen van elk hoo fdstuk nam ik de kl eur aan van dat hoofdstuk: ik wèrd gewaarwo rding ,
ik wèrd ru imtelijkheid, kl eur, beli chti ng, temporalite it, vrijheid; ik ervoer t\vee wereldoorl ogen, ik
werd hel blad aan de bomen, het stromen van de ri vier, de duizeli ngwekkende hoogte van de
onbeklimbare berg. Maa r ook veranderde ik de wereld: ik creëe rde een studieplek voor mij n
ge leende schootcomputer in een vakantiehui sj e, ik comprimeerde veertienhonderd bladzijden tekst
tot een samenvatti ng van meer dan dert ig pagi na's, ik dru kte mijn voetsporen in ki lometerslange
wandelingen in de Li mburgse heuve ls, ik veranderde talloze vlaa ien van samenstelli ng, ik luchtte
mijll hart bij mijn studi e- en wandelgenoten en ga f vorm aan mijn eigcn pcrsoonlijke
Pelgrimspad.'
Inderdaad , Merl eau-Ponty is erin ges laagd mij aa n te sporen mij 'de raadselac hti ge rijkdom van
mijn eigen ge leefde bestaan ' bewust te worden in de onverbrekel ij ke eenheid van lichaam en
geest.
Moc ht u belangste lli ng hebben voor mijn sa menvatting als compacte en pri kke lende reisgids bij
het lezen van de Fenomenologie van de waarneming, dan ku nt u deze bij mij bestellen (zie

colofon).
Tot slot wi l ik mij n dank uitspreken naar Frans Ve ldman en Willem Pollmann-Wardenier, al s
opleiders haptonomie, en Dr. Douwe Ti emersma, mijn scriptiedocent wijsger ige antropologie.
Zonder hen zou ik nooit de inspiratie hebben gevonden tot de oprichting van d it tijdschrift, zou ik
moge lijk noo it de Phénoméno logie ge lezen hebben, en zo u d it art ikel noo it geschreven zijn.

Noten:

1. Hierbij moel in gedachten \Vorden gehoudell dal dil zogenaamde 'objectieve' denken niel aIleelI

'objeclief' delikt: het denkt ook 'objectiverend', d. w.z. het reduceert alles, dlls ook mensen tot
'objecten', Ivat eell mem elijke ontmoeting uitsluif. Mensen voelen zich als een voorwerp
behandeld met alle vervreemdende en ontmenselijkende gevolgen van dien.
2. Realisme is een verzamelnaam voorfilosofische stramingen waarin ervan wordt lIitgegaan dar
er onafhankelijk va" het //I em elijk bewustzijn, d. w.z. 'objectief', een werkelijkheid bestaat, die
in de meeste van deze stmmingel1 als voorwaarde voor hel kennen en denken wordt
beschollwd.
3. Idetllisme is de benaming van een aantalfilosofische stromingen die met elkaar het doel
gemeen hebben alles lOt eell geestelijk begil/sel te herleiden: de opvallillg dar alleen de ideeën
de ware werkelijkheid ZijII . Pltllo wordt lI'el de vader van het metafysisch idealisme genoemd
en Descartes de vader vtm hel kennislheoretische ofmoderne idealisme.
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Academie voor Haptonomie te Doorn

zaterdag
1 november 2003

organiseert op

een Landelijk Haptonomie Congres
onder de titel Binnen handbereik
Haptonomie in kaart gebracht en op de kaart gezet

O p zaterdag 1 november 2003 organiseert de Academi e voo r Haptonomi e in Doorn

~

onder de

titel Binnen handbereik - een Landelijk Hapto nomiecongres in Congresce ntrum De Ree horst te

Ede. De Academi e voor Haptonom ie wil mct dit congres de verschillende toepassingen van de
haptonomie en de haptoth erapie in kaart brengen en de op levering ervan op de kaart zetten.
Onder de dee lnemers worden - naast haptonomisch werkenden en haptotherapeuten - ook
vertege nwoordigers van, onder andere, de vo lgende beroepsgroepen verwacht: huisartsen,
psyc hologen, maatschappelijk werkers, PMT-ers, ziekenver.lOrgers. ve rl oskundigen,
fysiot herape uten, verpleegkun digen, werkers in de kind eropvang, het onderwijs en het
ouderen werk.

Boeiende inleidingen over actuele thema's
Er zull en in le idingen wo rden gehouden rond vier be langrijke e n actuele thema 's.
'Oorsprong en ontwikkeling van de haptonomÎe '; door Monica Pollmann, haptotherapeute e n als
docent verbonden aan de Academie voor Haptonomie te Doom. Waar komt de haptonomie
vandaan? Wie waren de grond leggers en wat waren hun motieven? Hoe heeft de haptonomie zich
ontw ikke ld? Waar is men aan het begin van de 21 ste eeuw aanbela nd?
' Haptot he rapie in de praktij k', door Joost Leonhard. Haptotherapeut en docent aan de Faculteit
Gezondhe id szorg te Utrecht e n actief betrokken bij de Vereniging van Haptotherapeuten (VVH).
Wat doet de haptotherapeut in zijn praktijk? Wat voo r mensen behandel t hij? Hoe gaat hij te werk?
'Van kwaliteit van zorg, naar kwa lit eit va n leven!'; door drs . Marië ll e Rompa. Directeur va n
Arcares (de landel ijke brancheo rga ni satie voor Verpleging en Verzorgi ng). Welke mogelijkheden
zijn er voor de haptonomie in de ouderenzorg, in het kader van de vraagsturing in de zorg? Wat
zijn moge lijk de consequenties voor kenni s, kunde en opleiding in de haptonom ie?
'Strominge n in therapieland' ; door dr. Iman Baardman , Psychotherapeut, Pesso~ thcrap eut
(opleider), tot voor kort unive rsitair docent bij de VU te Amsterdam aan de Facu lte it der
Bewegingswetenschappen. Hij sc hetst hel landschap van die lherapieën waarbij lichamelijkJleid en
motoriek betrokken worden.
Informatiemarkt, workshops en presentaties
Tijdens de pauzes van het co ngres is er een infonnat iemarkl met stands van organisati es en
bedr ijven die aan haptonomie verwante diensten en prod ucte n leveren.
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's Middags zijn er wo rkshops over toepassingen van principes uit de haptonomie in de praktijk.
Ook verzorgen vier op leidingen op het terrein van de haptonomie presentaties over - een deel va n
- hun aanbod.

Het gaat om de volgende vier thematische workshops:
Tillen en verplaatsen; 'uitnodigen ' nader bekeken; door Inga Mo l, van het Instituut voor
Rugk lac htcllprcventie en Haptonomie in Den '-laag en erkend publiciste op di t vak gebied.
Haptonomie en comm uni catie; doo r drs. Willy Bakers, psyc holooglhaptoth crapCul werkzaam als
docent, trainer en coach bij de haplonomi eopleiding Synergos in Amersfoort .
Kindcrhaptoth erap ie; door Saskia Taat-Piena en Roos Ferdinandus, haptotherapeutcn en beiden als
docen t verbonden aan de Academie voor Haptonom ie in Doom.
Fysiotherapie op haptonomische basis; door Jan Scholtes, part·time eigen praktijk en part-time
verbonden aa n het Westeinde·ziekenhuis in Den Haag.
Bovendien verzo rgen vier opleidin gen een presentat ie van - een deel van - hun aanbod:
Instituut voor Toegepaste Haptonomi e; Berg en Dal , bij Nijmegen, door (o.a.) Mo nique van
8ildcrbee k (di recteur).
Syncrgos; Amersfoort , door André de Jong (docent, trainer en coach).
SchoJi ngsinstitulit voor Toegepaste Hapto nomie; Bemmel , met een presentati e van de
watertherapie, door Truus Scharstuh l (docent).
Academie voor Haptonomie; Doorn, door Coek van den Berg (docent).
De kostelI vun her cal/gres bedragen € 165, = inclusief lunch en congresmap (insclmjvingell voor
15 al/gustl/S 2003; latere inschrijvingen: € 190.=).
Wie de if~/o ,.mafjefolder met de aallmeldillgskaart toegesfllurd wil krijgen. kali collIact opnemen
met Rachel de Wolf, Academie voor Haptonomie te Doorn .
Telefooll 0343 - 515178 of e-mail: info@haplonomie.nl
Overige, aCfllele informatie is te vinden op de website V(lll de academie: IVlVw.lwp fOnomie. nl
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Ingezonden brieven:

Diep geraakt
Zojuist heb ik in een adem het (ver-)nieuwde

He door zitten lezen.

Het heeft m{j diep geraakt. meI

name hef artikel VGn Marlen Toonder en van Wim Laumans. omdat ik de laalSTe maanden diverse
stel/gevallen had onder mijn cliënten waarbij ik zeer nauw betrokken ben geweest lof en meI de
laatste //Iomel/len aall toe: 'Jan, wil je bij me blijven als ik dood ga', was de vraag.
Dlis jullie/olls tijdschriJi Á'wam
Mijn vraag is echler

(~rik

mij

VOOI'

'Hl

mij op het goede moment in de bus.

opnieuw moel abol1neren afzit ik automatisch in hef bestand en

krijg ik gewoon wel een keer een Ilola. Ik neem aan dat ik het wel te horen krijg. Voor de
volledigheid: ik wil dus wel abol/nee blijven/zijll.

Jan Koolhaas, oud-voorz itter Nederlandse Veren iging voor Hapto nomie
Naschrift redactie: Jan, bedankt voorje //laaie woorden. Wil je even checken olje al betaald hebt?
Zo nee, kaar(je il1Sfllrel1. Zie ook de oproep elders in dit tijdschrfft. Er blijkt bij veel mensen
onduidelijkheid te bestaan over aanmelding en betaling.

Toegepaste Haptonomie
Beste Leden van de Redactie,
Na de ontvangst van het mUI/mer van He, dat in maart is verschenen, willen we jullie geluhvellsen
met dit mooi uitgevoerde eerste I/WlImel: Wij, de staf/eden van het Scholingscentrum voor
Toegepaste Haptonomie (STH) re Bemmel. onderschrijven vo!ledigjullie doelstelling: het
bevorderen van de onderlinge communicatie.
Als Sc//Olingscel1trum vinden we dat cOlllmunicatie slechts daar kan ontstaan waar uitwisseling
van elkaars basL\principes mogelijk is. Dan wordt duidelijk waarin de verschillende
onderwijsinslituten zich onderscheiden vall de anderen: uitwisseling vall uitgangspuIlten als een
mogelijkheid tot respecteren en misschien overbruggen van de verschillen en een stap la/nadering
van elkow: Met het oog hierop lViI ik ol/ze identiteit kenbaar maken.
Het STH biedt postacademisch onderricht. gebaseerd op de awhenlieke haptonomie: de
haptonomie zoals dat door de grondlegger Frans Veldman

SI:

is bedoeld.

Kiek Zeydnel; de directeur van het STJ-J, heeft aan de wieg gestaan van het ontstaan van \Vat
inmiddels haptonomie is gaan heIelI. Hij is betrokken geweest bij de ontwikkelingen en de eerste
scholillgen van Frans VeldmalI. Vervolgens heeft hij die ontwikkelingen voor zo ver mogelijk

gevolgd.
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Centraal ill de cursussen vall het STH staan vooral de praktische toepassingen vall het
haptonomisch handelen W11Iuit de awhemieke haptonomie, Ons centrum is toegankelijk voor al/en

die de basisscholing in de authentieke haptollomie (bij Frans VeIe/mali SI: Ojjl:) hebben genoten,
Geïnteresseerden ;11 ol/ze curSllssen. die deze scholing niet hebben ge/wd. nodigen lVe lIif voor
deelname aU/I de in september startende InstroomcurslIs. /1/ zes bijeenkomsten wordt de cursist
vertrol/wd gemaakt met begrippen. handelswijzen en terminologie :oals Fralls VeIe/mali die heeft
geïntroduceerd maar die op veel plil/ten wezenlijk verschillen met die van andere
scholÎllgsinsti tl/feil.

Wa nneer U meer informatie over het STH wilt hebben ku nt U ons bereike n:
Scholingscentrum voor Toegepaste Haptonomie ' de Loods'
Dorpsstraat 30
668 1 BN Bemmel
tel. 048 1-462524

e- mai l: Baalschof@WXS.nl
of
Anncli es Kienhorst
tel. 05 3-4354909
e-ma il: A.Kie nhorst@ keyaccess.n l

Wij wensen de redactie

\'{1fI

het Hap/onomisch Contact veel succes meI het blad //laar ook hopen

we dat he f HC erin zal bijdragen

011/

al/en die de haptonomie een warm har/ toedragen nader tol

elkaar te brengen.
AI/nelies Kiel/horst
april 2003
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Verslag van de ontmoeting met Frans Veldman te Oms.
Frankrijk.
Op 29 en 30 april waren Al/neke (mijn vrouw) en ik te gast bij Frans voor overleg over een
eventueel te geven Nederlandstalig colloquium ;n Om5.
Hiertoe Zijll we beide dagen van j' morgens 10 uur tol ~. middags /7 lIl/r intellsief bezig geweest

met hel blootleggen van wat nu eigenlijk de feitelijke essell tie - hel wezen - is van de haptol/omie.

Dat was voor 01lS eell ontroerende ervaring. Evengoed als hetjei! dal ik Frans na 20 jaar weer
mocht Ol/tll/oetell.
Indien het mogelijk zal Zijll om met Frans eell colloquium te organiseren, dan zal de essentie van
de haptonomie het onderwerp vall hel colloquiulII zijn en lIiel zoals aangekondigd in het
Haptonomisch COl/tact 2003-1: een introdllctie in de Iheoretische en praktische olltwikkelingen
va" de laatste jaren.
Helfeil dat het onderwerp van hel colloquium op indicatie van Frans werd gewijzigd en hel feit
dat een aanlal kandidalell door Frans werd afgewezen. /loopt ons voorlopig het colloquillm /fit te
stellen en opnieuw te gaan onderzoeken of we voldoellde kal/didaten bij elkaar kl/nnen krijgen die
de wijziging vall het onderwelP

WUI

het colloquium accepleren en die wel door de selectie

heenkomen.
Frans heeji reserves teil opzichte vall gegadigden die aan eell opleiding hebben deelgenomen die
zonder Zijll erkenning wordt gegeven.
De inperking van het onderwerp van het colloquium lOl de essentie van de haptonomie is door
Frans besloten, omdat naar zijll mening de essen tie vall de haplonomie il/ Nederlalld niet fot ::ijll
recht komt en de haptonomie lIiet naar Zijll inzichten wordt onderwezen en IIIj geen nieuwe
ontwikkelingen duidelijk kali maken, voordat hij ervan overtuigd is dat de essentie helemaal wordt
begrepen.
Dil is dan ook zijn boodschap aall alle kandic/aten van het colloquium. Het is

11/1

de vraag olzij

nog geïnteresseerd Zijll ill een deelname aall het colloquium.
LaaI nllj dit dan zo snel mogelijk en bij voorkeur per e-mail wetel/.
Eerlijkheidshalve geej; Frans ook toe dal hij opziet legen een cursus in de Nederlandse taal, omdat
hij dall geen gebruik kan maken van de stafleden. aIlelI Franslalig. moor aIleelI samen meI AlllleMarie van Po/en de Iweedaagse training lIIoet geven
Gezien de leeftijd vall 82 jaar beginl hem dit. hoewel hij nog heel vitaal is. ::onder de assistentie
van staf/eden toch zwaar te vallen.
Frans heeft mU verzocht om de inleresse in deze samenspraak opniellw te onderzoeken en Ie kijken
oJ we voldoellde kalldidalell kllllllell verzamelell voor september of eventueel eell later lijdstip.

Met vriendelijke groet, verdere inlichtingen bij:
Wim LaulIUllis
IEp. cla lima 11 s@freelel:l1l
leI.035-656/690

30· HAPTONOMISCH CONTACT' 14" JAARGANG' NUMMER 2· JUNI 2003

H
W Ca
im rc
La hie
um f
an
s

N.B. Ik ben in bezit van het Franstalige Slandaardwerk van Frans Veldman, Le &:ience de
/'Affectivité,

P/~f,'

Be edition, ISBN 2-13-05 I 98B-1.. Ik acht dit boek onontbeerlijk

01/1

eell indl'/{k te

krijgen van de olltwikkelingell van de laatste 20 jam: Frans deelde mij mee bezig te zijn met een
aallv/lllend boek op dit standaardwerk, waarin de es.çel1tie van de haptonomie /log duidelijker
Illordt verwoord.
Frans Veldman
Science de I 'Ajfectivite puf
Se edition
ISBN 2/305/9881

Beste Mensen,
Frans en ik hebben beslotelI hel geplande colloquiulII op 23 en 24 september a.s. dejinitiefniel
door Ie laIelI gaal/. We zijn /log in overleg 0111 op eell nader Ie bepalen lijdstip en ill andere

VOl'lII

loch iets te OIganiserel/ om aan de behoefte tot contacl en scholing een inhoud Ie kunnen geven.
Eind jUl/i. begin juli komt hij hier zelf op terug. Vandaar alvast dil bericht. Ik vond dat ik jullie wal
betreft de data in september /liet lal/ger in onzekerheid kon laten.
Tot horens en wellicht lOt ziens.
Met hartelijke groet,
Wim Lal/mans
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academie~
LANDELIJK HAPTONOMIE CONGRES

Binnen Handbereik
ZATERDAG 1 NOVEMBER 2003
Congrescentrum de Reehorst te Ede

Over de meerwaarde van haptonomie als behandefwijze voor mensen
die aandacht, zorg of hulp nodig hebben. En wat haptonomie kan
betekenen voor verschillende beroepsvelden.
Met d it congres wi l de Academie voor Haptonomie de
verschillende toepassingen van haptonomie in kaart brengen en

de op levering ervan op de kaart zetten.
Het ochtendprogramma:
Oorsprong en ontwikkeling van de haptonomie, door Monica Pollmann
Haptotherapie in de praktijk, door Joost Leonhard
Van kwa lite it van zorg. naar kwaliteit van leven door drs. Mariëlle Rompa
Stromingen in therapie land. door dr. Iman Baardman
Het middagprogramma:
thematische workshops en presentaties van opleidingen:
Tillen en verplaatsen; ' uitnodigen ' nader bekeken, door Inga Mol
Haptonomie en communicati e, door drs. Wi ll y Bakers
Kinderhaptotherapie, door Saskia Taat-Piena en Roos Ferdinandus
Fysiotherapie op haptonomische basis, door Jan Seholtes
Instituut voor Toegepaste Haptonomie; Berg den Dal, door (o.a .)
Monique van Bilderbeek
Synergos; Amersfoort, door André de Jong
Seholingsinstituut voor Toegepaste Haptonomie; Bemmel,
Over de watertherapie, door Truus Scharstuhl
A cad emie voor Haptonomie; Doorn, door (oek van den Berg
Meer weten of aanme lden?
Kijk dan op onze website www.haptonomie.nl
Of vraag het programma aan op telefoonnummer 0343-515178
of per e-mai l info@haptonomie.nl
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D

JA, IK WORD ABONNEE

Naam en voorletters
m/v
Straat en huisnummer _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Postcode
Te I. nr.

Woonplaats
E-mail _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Studeert aan opleiding:

ja/nee korting

Het jaarabonnement geldt tot wederopzegging . Een jaarabonnement op
Haptonomisch Contact kost € 27,50 voor 4 nrs. Prijswijzigingen voorbehouden .

D

Het verschuldigde bedrag wordt per omgaande overgemaakt op
bankrekeningnr. 62.92.88.194 t.n.v. Stichting Haptonomisch Contact te
Driebergen-Rijsenburg .

D

Handtekening: _ _ _ _ _ _ _ _ __

Na betaling ontvang ik als welkomstgeschenk de tekst van de lezing door
Mw. Willem Pollmann-Wardenier gehouden bij de open ing van het academisch
jaar 2002/2003 van de Academie voor Haptonomie te Doorn.

-- ----- ---~------------------------- -- ----------------------- - ------------------------------- .
D

JA, IK WORD ABONNEE
Naam en voorletters _______________________ 'm/v

Straat en huisnummer _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Postcode
Tel. nr.

Woonplaats
E-mail _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Studeert aan opleiding:

ja/nee korting

Het jaarabonnement geldt tot wederopzegging. Een jaarabonnement op
Haptonomisch Contact kost € 27,50 voor 4 nrs . Prijswijzigingen voorbehouden.

D

Het verschuldigde bedrag wordt per omgaande overgemaakt op
bankrekeningnr. 62.92.88.194 t.n.v. Stichting Haptonomisch Cont act te
Driebergen-Rijsenburg .

D

Handtekening:

Na betaling ontvang ik als welkomstgeschenk de tekst van de lezing door
Mw. Willem Pollmann-Wardenier gehouden bij de opening van het academisch
jaar 2002/2003 van de Academie voor Haptonomie te Doorn.
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Auteur: drs. T.A.e.M . Gerritse

De hoofdschotel van dit boek is het presenteren
van de haptonomie als geheel van inzichten. Het
uiteindelijke doel is om de haptonomische inzichten
daadwerkelijk toe te passen in uw praktijk van
zorg en hulpverlening. Een scala van toepassingen
komt aan de orde, zoa ls de haptotherapie,
haptonomische begeleiding bij zwangerschap en
bevalling en kinesionomie.

•

-

.

Een In/.ldln. In de haptonoml.

De auteur koos in dit boek voor een vijfdeling:
een oriënterend deel met theoretische achtergronden en uitgangspunten, de menselijke
lichamelijkheid, het mensel ijk gevoelsleven, het
hart van de haptonomie en tenslotte de toepasbaarheid en toepassingen van de haptonomie.
Dorus Gerritse gaf o.a. colleges in wijsgerige
antropologie, heeft tientallen publicaties over
haptonomie op zijn naam staan en gaf samen
met haptotherapeut Ted Troost gastcolleges.

Over kleine dingen
Een inLeiding In de haptonomie

}

ISBN 90 3S2 2540 6 I
2e dru k I 2002 I 352 blz. I

[J JA. stuur mij
_ _ _ _ ex. Over kleine dingen IISBN 90 352 2540 6/ à € 29,50
Organisatie: _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ __ _ _

la .v.

dhr.l J mw.: _ __ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ __ _ _ __ _ __ __ _

Ad"" _ __ _ __

_ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ __ _ _ __

_

_ __

Postcode/plaats: _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ __ _ _
Telefoon: _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _
Datum: _ _ __ _ __ _ _ _ __

Handtekening :

5Wur (een kopie van) de antwoordstrook in een envelop zon der postzegel naar: Else~je r Gezondheidszorg, Afdeling Marketing.
Antwoordnummer 2594. 3600 va Maarssen, Telefoon: 0314 35a 358, Fax: 0346 577 950, gezondheidszorg Oreedbusiness.nl,
www.elseviergezondheidszorg.nl

E/j~v~r G~zond~;<kzorg

IJ HOn onderdeel van RPed 8usmess Inform.:orion

Geidi!! tot 1111212001 PnJzen ~ken Ind BTW en eod verzendkosten PripW1Jzlglngen voorbehouden Boeken zIJn ook verltnJgbur In de boekhandel
Statutair gevestigd te Amnerd. m Op alle aanbiedingen offenes en ovcrHnkomsten ziJn nn tMpaSSlng de algemeM voo.waarden die liJn gedepoMerd
bil de KYK In Amsterdam Handelsregister Amsterdam n 293 475 Uw opgegevcn gegevens kunnen worden !!obrulkt voor hel toezenden Yin Informatie
enlol spe<lale aanbiedingen dOOI R~ Business 'nformation en spe<lul ge~lectff~ b~dnjYen Indien u hl.negen bezwaar heeft. stuurt u een bnef naar
R~ Busll\ftS Information ta Y Admf'e1l1stratie Postbus 808 7000 AV Doetin,hem
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