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 Voorwoord

In september 2018 werd ik gevraagd een boek te schrijven over de toen 
bijna honderdjarige Opleiding tot oefentherapeut-Mensendieck van de 
Hogeschool van Amsterdam (HvA). Het archief daarvan lag bij de opleiding 
aan de Tafelbergweg in Amsterdam Zuidoost, waar me al direct opviel dat 
het verleden van de opleiding weliswaar complex, maar allesbehalve stoff ig 
is en ook heel actueel. Zeer interessant dus voor een historicus, zeker ook 
omdat de huidige opleiding een nieuwe weg inslaat die juist en vooral een 
gevolg is van haar bewogen geschiedenis. Hierdoor was ook het schrijven 
van dit boek meer dan eens dynamisch, nog los van het feit dat een deel 
ervan werd geschreven in coronatijd: het kwam mede tot stand tijdens 
lockdowns, waarbij online vergaderen gemeengoed werd en ik met een 
mondkapje op bezoeken bracht aan de toen bijna volledig uitgestorven 
opleiding aan de Tafelbergweg. Op dat moment waren daar vaak slechts een 
enkele docent en een handvol studenten actief (de rest van de medewerkers 
en studenten zat waarschijnlijk thuis achter laptops) en liep ik vaak door 
verlaten gangen naar een klein kamertje met het Mensendieck-archief. En 
dat nu zat boordevol interessant Mensendieck-materiaal, inclusief foto’s en 
brieven van Marie Cesar en Bess Mensendieck.

Het genoemde archief werd aangetroffen door Simon Gribling, voorma-
lig beleidsmedewerker Huisvesting van de Hogeschool van Amsterdam, 
tijdens zijn eerste ontdekkingstocht door diezelfde gangen van de HvA-
locatie in Amsterdam Zuidoost, waarna het werd geïnventariseerd door 
Gijs Sevenhuijsen van de Dienst Informatievoorziening van de Universiteit 
van Amsterdam. Diens tip leidde tot een eerste gesprek met het huidige 
hoofd van de opleiding, Netty Winters-Prins (dank Gijs!), waarna subsidies 
werden gezocht en gevonden bij het Banning de Jong Fonds (beheerd door 
het Prins Bernhard Cultuurfonds), de Vereniging van Oefentherapeuten 
Cesar en Mensendieck, de Stichting Vormingsfonds Cesar, de Stichting 
Historia Medicinae en de VvAA. De fondsenwerving werd uitgevoerd en 
gecoördineerd door mijzelf, doch kreeg belangrijke steun van Bart Visser 
als opleidingsmanager annex lector Oefentherapie Dagelijks Bewegen! van 
de HvA, Viola Zegers als directeur van de beroepsvereniging en prof. dr. Eric 
Fischer als emeritus hoogleraar Bedrijfsgeschiedenis van de Universiteit van 
Amsterdam (tevens mijn oud-hoogleraar). Hen allen dank ik hartelijk voor 
hun medewerking en de subsidiegevers uiteraard ook voor de subsidies; het 
opleidingsmanagement en de Hogeschool van Amsterdam dank ik voor de 
aanvullende f inanciering van het project en de opdrachtverlening.
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Het schrijven van het boek werd begeleid door een leesgroep bestaande 
uit Netty Winters-Prins en Greet Gevers namens de opleiding/HvA, Viola 
Zegers namens de beroepsvereniging en Saskia Simon-Themans namens 
zichzelf als oud-directeur en -afdelingshoofd van de opleiding. Met hen heb 
ik niet zelden boeiende (online) gesprekken gevoerd over de geschiedenis 
van de opleiding, terwijl zij bovendien zitting hadden in een stuurgroep 
waarin Simon Gribling eveneens kort zitting had. Hen allen dank ik hartelijk, 
evenals het docententeam, dat mij zeer gastvrij ontving en niet zelden van 
een kop koffie voorzag. In het bijzonder geldt mijn dank docente Neline Land, 
die mij op het spoor zette van de ware afkomst en echte naam van wijlen 
Bess Mensendieck. Later overleed Neline zelf onverwachts, wat impact had 
op de opleiding en leidde tot een intieme rouwbijeenkomst met studenten, 
docenten en medewerkers van de opleiding, waar ik als buitenstaander 
gelukkig bij mocht zijn (waarvoor dank).

Aan het eind van het project overleed ook mw. Jonker-Kaars Sijpesteijn, 
auteur van het handboek De methode Mensendieck, die mij enkele weken 
voor haar overlijden nog informatie mailde via haar zoon. Cornelia M. 
Kraus-Van Essen gaf mij meer inzicht in de wijze waarop haar grootvader, 
de welbekende Rotterdamse scheepsmagnaat Henry Wilton, deel uitmaakte 
van de ontstaansgeschiedenis van de opleiding, waarvan Annie Driessen 
overigens vlak voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog mededirectrice 
was en daarnaast ook presidente van de toenmalige beroepsvereniging. 
Over haar kreeg ik meer informatie van haar kleinzoon Rogier Blees, terwijl 
Gerty Postma-Van Boom, eind jaren vijftig student aan de opleiding in de 
Johannes Verhulststraat, mij voor een interview in Maastricht ontving. Ook 
heb ik Saskia Simon-Themans geïnterviewd en per telefoon Henca Hasper, 
oud-directeur van de Opleiding Oefentherapie Cesar en oud-voorzitter van 
de Vereniging Bewegingsleer Cesar. Hen allen dank ik hartelijk, evenals de 
uitgever van het boek, waarvan ik de inhoud overigens geheel – en met alle 
plezier! – voor mijn rekening neem.

Amsterdam, juni 2021

Rogier Overman,
historicus

Voor Ole en Sila



 Inleiding

Het is opmerkelijk dat er nog niet eerder een boek is geschreven over de 
geschiedenis van de Opleiding tot oefentherapeut-Mensendieck van de 
Hogeschool van Amsterdam. Opmerkelijk omdat deze opleiding, waarvan de 
voorloper in 1921 is gestart in Den Haag, al honderd jaar bestaat en het beroep 
van oefentherapeut Mensendieck zelf op een haar na vijftig jaar wettelijk is 
erkend. In de tussentijd vond een scheiding plaats toen Mensendieck-docente 
Marie Cesar in 1937 een eigen opleiding startte onder de aanvankelijke titel 
Bewegingsleer Mensendieck-Cesar. Zelf had zij de tweejarige opleiding tot 
lerares Mensendieck gedaan in Amsterdam, waar men anno 2021 aan de 
HvA een vierjarige bacheloropleiding kent (de formele naam is Opleiding tot 
oefentherapeut-Mensendieck, hierna: opleiding Mensendieck). De studenten 
daarvan worden opgeleid tot oefentherapeut (Mensendieck) en kunnen 
aan de slag in een van de vele paramedische centra en praktijken in ons 
land. Ook kunnen zij lid worden van de in 2004 opgerichte Vereniging van 
Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, waarvan de voorlopers lange 
tijd naast elkaar hebben bestaan: één vereniging voor Cesar en één voor 
Mensendieck. De huidige ontwikkeling is echter dat beide beroepsgroepen 
naar elkaar zijn toegegroeid en dat men zelfs al enige tijd van ‘de oefen-
therapeut’ spreekt, dus zonder de toevoeging ‘Cesar’ of ‘Mensendieck’. 
Daar komt bij dat de opleiding anno 2021 een nieuwe weg inslaat, terwijl 
menig HvA-student Oefentherapie nauwelijks iets van de geschiedenis 
van de opleiding afweet. En dat wringt, want ook geschiedenis hoort bij 
je identiteit en daarom wil de opleiding in Amsterdam haar studenten en 
ook de beroepsgroep bewust laten worden van het boeiende verleden van 
deze tot nu toe unieke opleiding in Nederland.1

Een van de kenmerken van de geschiedenis van de opleiding Mensendieck 
is dat deze altijd in beweging was en tot op de dag van vandaag ook is. Een 
belangrijke oorzaak daarvan is dat zij vanaf het begin af aan heeft moeten 
ijveren en vaak ook vechten voor haar voortbestaan en als gevolg daarvan 
heeft moeten meebewegen met de ontwikkelingen binnen de Nederlandse 
gezondheidszorg en later ook het hoger beroepsonderwijs. Het eerste geldt 
ook voor de beroepsgroep, die, verenigd in aanvankelijk een bond en later 
een beroepsvereniging, net als de opleiding in feite moest strijden voor het 
voortbestaan. Anno 2021, dus exact honderd jaar na de oprichting van de 
eerste opleiding in Den Haag, is het niet anders en bovendien meer dan ooit 
urgent. Bezuinigingen op de gezondheidszorg en concurrentie van andere 
paramedische groepen zorgen namelijk voor een zeker druk op het beroep 
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en in het bijzonder op de opleiding Mensendieck aan de Hogeschool van 
Amsterdam. De instroom daarvan is al jarenlang laag, wat tevens geldt voor 
die van een belangrijke concurrent in deze, de Opleiding Oefentherapie 
Cesar van de Hogeschool Utrecht. Die hogeschool heeft onlangs besloten 
de voormalige opleiding van Marie Cesar uit te faseren vanwege de lage 
instroom en hoge uitval na het eerste jaar – de beoogde laatste lichting 
studenten van de Cesar-opleiding start saillant genoeg in het lustrumjaar 
van die van Bess Mensendieck (2021) – waardoor de Cesar-opleiding aan 
de Hogeschool Utrecht voor zover het er nu voorstaat per 2026 ophoudt te 
bestaan.2 De vraag rijst dus of de opleiding Mensendieck dit ook boven het 
hoofd hangt of dat zij juist nóg eens honderd jaar doorgaat onder wellicht 
een andere naam.

Onderzoeksvragen

Een interessant gegeven is dat er niet alleen bij studenten, maar ook bij de 
huidige beroepsgroep nogal wat verwarring bestaat over de ontstaansge-
schiedenis van de opleiding Mensendieck in Nederland en daarmee over 
de eigen identiteit van die opleiding en de beroepsgroep oefentherapeuten 
Mensendieck. Wie via Google op ‘geschiedenis Mensendieck’ zoekt, komt 
namelijk bij talrijke websites van Mensendieck-praktijken, waar zich een 
verrassende mengelmoes van jaartallen voordoet. Over de scheiding met 
Cesar is men weliswaar eensgezind (1937), maar over de ontstaansgeschiede-
nis van de opleiding blijkt men allerminst zeker. Zo is de opleiding volgens 
velen gestart in 1928, daar waar anderen 1921, 1922 of 1925 vermelden of het 
oprichtingsjaar maar helemaal niet noemen. Ook wordt geschreven dat de 
opleiding te Amsterdam door Bess Mensendieck is gesticht en worden haar 
rond 1921 in Den Haag gegeven cursussen afwisselend wel of niet genoemd. 
Een belangrijke vraag is dan ook hoe en wanneer de methode-Mensendieck 
in Nederland werd geïntroduceerd, welke status aan de cursussen in Den 
Haag moet worden gegeven en wanneer en op welke wijze de opleiding te 
Amsterdam tot stand kwam. Meer specif iek gaat het daarbij om de vraag 
of de cursussen in Den Haag als ‘opleiding’ kunnen worden gezien, in 
welke mate ‘Den Haag’ van ‘Amsterdam’ verschilde en waarom zij in 1932 
fuseerden. Een andere vraag is of en zo ja welke contacten de opleiding 
had buiten Nederland. Werd er bijvoorbeeld deelgenomen aan door Bess 
Mensendieck gegeven (herhalings)cursussen elders in Europa? En in hoeverre 
was ‘Nederland’ initiatiefnemer van de in 1930 opgerichte Internationale 
Mensendieck Liga?
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Nauw met de ontstaansgeschiedenis van de opleiding verweven is voorts 
uiteraard de methode-Mensendieck zelf. Omdat deze methode de afgelopen 
honderd jaar aan verandering onderhevig was, rijst allereerst de vraag hoe zij 
in oorsprong was ten tijde van de introductie ervan door Bess Mensendieck. 
Wat was de aard van de oefeningen, hoe werden zij ontwikkeld en voor wie 
waren zij bestemd? Wanneer veranderden zij en door welke omstandighe-
den? En hoe werden zij eigenlijk gedoceerd aan de opleidingen te Den Haag 
en Amsterdam? Interessant daarbij is dat Marie Cesar gelegenheid heeft 
gekregen haar oefeningen aan de Amsterdamse opleiding te doceren voordat 
de scheiding in 1937 plaatsvond. Waarom kreeg zij die gelegenheid, wat lag 
aan de scheiding ten grondslag en welke rol speelde (het overlijden van) de 
oprichtster van de Amsterdamse opleiding daarbij? Verder is het interessant 
te weten dat de op dat moment nog ‘leraressen’ geheten oefentherapeuten 
Mensendieck tijdens de Tweede Wereldoorlog wettelijk konden worden 
erkend als beroepsgroep. Waarom wilde de Nederlandse Mensendieck Bond 
dit niet en hoe ging de bond om met leraressen die zich wél wettelijk wilden 
laten erkennen door de bezetter? Interessant is bovendien de vraag waarom 
de toenmalige directrice van de opleiding dreigde te worden opgepakt door 
een zeer gevreesde dienst van diezelfde bezetter.

Ook na de oorlog werden de methode-Mensendieck en de opleiding 
bedreigd in hun bestaan. De methode omdat de overheid Mensendieck wilde 
inpassen in heilgymnastiek (later fysiotherapie) en de opleiding omdat zij 
overbodig werd indien oefentherapie Mensendieck daar werd ingepast. 
Waarom wilde de overheid dat en op welke manier namen de bond en de 
opleiding hier stelling tegen? En hoe stond men binnen de gezondheidszorg 
in de jaren vijftig en zestig eigenlijk tegenover de methode-Mensendieck? 
Waren artsen overtuigd van het nut ervan en bijvoorbeeld ook van de 
opname van Mensendieck in het ziekenfonds? Zo ja, waardoor duurde de 
wettelijke erkenning en de opname in het ziekenfonds dan zo lang? In het 
verlengde hiervan is het voorts interessant te kijken naar wat men ondertus-
sen bij Cesar deed. Sinds de scheiding in 1937 was deze methode verder 
ontwikkeld en bestond er naast een Cesar-opleiding ook een vereniging, 
maar in de praktijk – dus in de praktijken van oefentherapeuten Cesar 
en Mensendieck – was de scheidslijn tussen Cesar en Mensendieck niet 
altijd duidelijk. Waarom was dat zo en hoe ging men daarmee om binnen 
de opleiding te Amsterdam? Was zij volgend op de ontwikkelingen in het 
werkveld of juist andersom?

Tot slot is het interessant te kijken naar de opzet en interne ontwikkeling 
van de opleiding Mensendieck zelf. Hoe was deze inhoudelijk opgezet en 
hoe ontwikkelde de opleiding zich bijvoorbeeld qua aantallen studenten en 
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docenten? Wat werd er precies gedoceerd en in hoeverre werd dit curriculum 
aan de externe omstandigheden aangepast? In verband hiermee werd in 
de jaren negentig gekeken naar een mogelijk samengaan van de opleiding 
Mensendieck met die van Cesar, waarbij de inzet was dat deze toen nog 
zelfstandige opleidingen samen naar één hogeschool zouden gaan. Waarom 
was men hiermee bezig en waarom kwam het uiteindelijk niet van een 
daadwerkelijk samengaan? En welke gevolgen had de keuze om destijds 
niet samen naar één hogeschool te gaan anno 2021? In verband hiermee is 
het bijvoorbeeld de vraag welke gevolgen de beoogde sluiting van de Cesar-
opleiding te Utrecht heeft op de opleiding te Amsterdam. Gaat zij daardoor 
versterkt verder of wordt zij omgevormd tot een meer algemene opleiding 
Oefentherapie waarmee zij in feite qua Mensendieck-naamgeving en -inhoud 
eveneens ophoudt te bestaan? Het zou zomaar kunnen gezien het feit dat 
de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck inmiddels 
aanstuurt op versterking van het vak ‘oefentherapie’ en het beroep ‘oefen-
therapeut’, dus zonder de toevoeging ‘Cesar’ of ‘Mensendieck’. Bovendien 
zou het zomaar kunnen omdat deze ontwikkeling mede is ingegeven door 
de ontwikkelingen in het hoger beroepsonderwijs en aansluit op de situatie 
in het werkveld, waarin oefentherapeuten Mensendieck en Cesar al bijna 
dertig jaar samenwerken en de beide oefentherapieën steeds meer tot een 
gemengde vorm versmelten onder de noemer oefentherapie. Anders gezegd 
is het de vraag wat er vanuit de geschiedenis bezien in het verschiet ligt voor 
de opleiding, methode en beroepsgroep oefentherapeuten Mensendieck nu 
het vak zich steeds meer deze richting op ontwikkelt.

Opzet van het boek

Het eerste hoofdstuk van dit boek handelt over de ontstaansgeschiedenis van 
de opleiding Mensendieck in Nederland. De voorgeschiedenis daarvan ving 
aan rond 1909-1910 te Noorwegen, waar Elise van Dantzig op dat moment als 
een van de eerste Nederlandse vrouwen Mensendieck-cursussen volgde bij 
Bess Mensendieck. Van Dantzig introduceerde de methode-Mensendieck 
vervolgens in Nederland en was ook betrokken bij de oprichting van de 
Haagse opleiding, samen met enkele vooraanstaande Nederlandse vrouwen 
en Mensendieck zelf. Bess Mensendieck, die Nederland nog van veel eerder 
kende, gaf namelijk vanaf 1913 met enige regelmaat lezingen over haar 
methode in het land en verbleef vanaf april 1921 ook enige tijd in Den Haag. 
Over wat er daar precies gebeurde wordt nog verhaald, maar voor nu zij 
opgemerkt dat hoofdstuk 1 tevens ingaat op de vele, ook internationaal 
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aanwezige vraagtekens rond de exacte afkomst en echte naam van de 
grondlegster van de methode-Mensendieck. Bovendien gaat het in op de 
aard en werkwijze van zowel de Haagse als de later opgerichte Amsterdamse 
opleiding Mensendieck en daarnaast ook op de oprichting, aard en werkwijze 
van de Nederlandse Mensendieck Bond. Deze was namelijk niet alleen 
belangrijk voor het Mensendieck-werk als geheel, maar ook voor de opleiding 
zelf. Het hoofdstuk eindigt overigens in 1932, toen de Haagse opleiding 
opging in de Amsterdamse.

In hoofdstuk 2 komt de kwestie-Cesar aan bod. Deze kwestie speelde 
in 1937, maar heeft tot op de dag van vandaag grote gevolgen voor het 
Mensendieck-werk als geheel of – om in huidige termen te spreken – voor 
het huidige oefentherapeutisch werk. Net als over de ontstaansgeschiede-
nis van de opleiding Mensendieck bestaat ook over de kwestie-Cesar veel 
onduidelijkheid en doen er bovendien veel onjuiste ‘feiten’ over deze kwestie 
de ronde aan zowel Mensendieck- als Cesar-zijde. In het hoofdstuk worden 
deze weerlegd aan de hand van authentieke documenten, waaronder brieven 
van Marie Cesar zelf. Hierbij gaat het niet alleen om de uittreding van Cesar 
uit de Nederlandse Mensendieck Bond, maar ook om datgene wat daaraan 
vooraf ging en hoe vanuit Mensendieck-zijde op de zienswijze van Marie 
Cesar werd gereageerd binnen zowel de opleiding als de bond. Verder wordt 
in dit hoofdstuk ingegaan op de beweegredenen van Cesar, op de aard van 
haar nieuwe oefeningen (en die van Bess Mensendieck) en op het ontstaan 
van haar opleiding, waarbij tevens wordt stilgestaan bij de reactie op dit 
alles van Mensendieck.

Het derde hoofdstuk handelt over het reilen en zeilen van de opleiding 
Mensendieck tijdens de Tweede Wereldoorlog. In die periode werd de 
opleiding weliswaar geconfronteerd met maatregelen van de bezetter, 
maar kon zij toch blijven functioneren doordat zij klein en particulier 
was. Uiteraard ging dat niet altijd even gemakkelijk, want de opleiding 
werd onder andere geconfronteerd met de dood van twee docenten en had 
ook te lijden onder bijvoorbeeld het gebrek aan brandstof en de beperkte 
reismogelijkheden. Maar van alles ontwrichtende gebeurtenissen zoals 
in het hoger onderwijs – waar duizenden studenten werden opgepakt, 
universiteiten hun deuren sloten en docenten werden gevangengezet of 
gedwongen les te geven onder dreiging van het politiestandrecht – was bij 
de opleiding Mensendieck geen sprake. Althans, qua mogelijke sluiting of 
gelijkschakeling met de opleiding Heilgymnastiek en Massage (het latere 
Fysiotherapie) lagen de zaken net even iets anders. Want de toenmalige direc-
trice van de opleiding, die als presidente van de Nederlandse Mensendieck 
Bond wettelijke erkenning van de beroepsgroep, methode en opleiding 
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Mensendieck tijdens de bezetting zou weigeren, werd wel gezocht door de 
Sicherheitsdienst. Ook hier gaat hoofdstuk 3 over, evenals over bijvoorbeeld 
de uitsluiting van Joodse studenten uit het middelbaar en hoger onderwijs.

In hoofdstuk 4 komt voorts de al tijdens de Tweede Wereldoorlog in gang 
gezette, doch pas ruim dertig jaar later eindigende weg naar wettelijke 
erkenning van de beroepsgroep, de methode en de opleiding Mensendieck 
aan bod. Van belang daarbij is te vermelden dat de toenmalige beroepsgroep 
van heilgymnasten en masseurs – de huidige fysiotherapeuten – de wet-
telijke erkenning van Mensendieck (en Cesar) stelselmatig heeft vertraagd 
en tegengewerkt. Over hoe dat in zijn werk ging wordt in dit hoofdstuk 
verhaald, evenals de wijze waarop de opleiding en met name de Nederlandse 
Mensendieck Bond voor de wettelijke erkenning streed. Dat gebeurde 
niet alleen via diverse adviesorganen van de overheid (die allemaal tegen 
wettelijke erkenning van de methode-Mensendieck waren), maar ook via 
wetenschappers, ministers en staatssecretarissen. Sterker nog, zelfs koningin 
Juliana werd welhaast om wettelijke erkenning gesmeekt. De uiteindelijke 
erkenning in 1972 kwam er echter vooral omdat de methode-Mensendieck 
intussen min of meer gemeengoed was geworden dankzij het werk van de 
Nederlandse Mensendieck Bond. De opleiding zelf werd in deze periode 
met stages uitgebreid (waardoor zij van twee naar drie jaar werd verlengd) 
en vanaf de wettelijke erkenning via aanvullende subsidies steeds meer 
bekostigd door de overheid.

Het vijfde hoofdstuk handelt over de periode 1975-1995, waarin de 
opleiding Mensendieck zich moest aanpassen aan enerzijds de wettelijke 
erkenning en alle regelgeving daaromtrent en anderzijds bezuinigingen 
op en een herstructurering van het hoger onderwijs. In de praktijk be-
tekende dit dat de toch wat rommelig opgezette particuliere opleiding 
(1975) veranderde in een meer gestroomlijnde, nu geheel door de overheid 
bekostigde opleiding, die evenwel in de toekomst van het gezondheids- naar 
het onderwijsministerie moest worden overgeheveld en daarmee bij een 
hogeschool moest worden ondergebracht (1995). Over de achtergronden 
daarvan wordt verhaald in hoofdstuk 5, waarin tevens wordt stilgestaan bij 
de nieuwe behuizing van de opleiding (Nieuwe Vaart) en bij een mogelijke 
fusie dan wel integratie met de Cesar-opleiding. Inzet hierbij was dat de 
beide opleidingen, wilden zij in de toekomst kunnen blijven voortbestaan, 
gezamenlijk bij één hogeschool werden ondergebracht om vandaaruit op 
termijn geïntegreerd verder te gaan.

Hoofdstuk 6 tot slot staat in het teken van de toekomstverwachtingen 
van de beroepsgroep, de methode en de opleiding Mensendieck. Gezien 
vanuit het perspectief van de opleiding, die uiteindelijk niet met die van 
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Cesar samenging en ervoor koos om ook niet bij één hogeschool te worden 
ondergebracht, is dit een ingewikkeld hoofdstuk. Er is weliswaar ruimschoots 
voldaan aan de eisen van het hoger beroepsonderwijs – de opleiding sloot 
zich aan bij de Hogeschool van Amsterdam en groeide uit tot een volwaardige 
vierjarige hbo-opleiding – maar de studenteninstroom is matig tot slecht en 
ook zodanig onvoldoende dat dit raakt aan het bestaansrecht. Daar waar de 
Opleiding Oefentherapie Cesar door de lage instroom en hoge uitval zoals het 
er nu uitziet verdwijnt (de Hogeschool Utrecht, waar de Cesar-opleiding voor 
koos, trekt zoals gezegd de stekker eruit juist vanwege die lage instroom en 
hoge uitval) volgt de opleiding Mensendieck een andere weg. Want de huidige 
tendens in het werkveld is dat de naam van Bess Mensendieck en ook die 
van Marie Cesar steeds minder worden gebruikt en men liever spreekt van 
‘de oefentherapeut’ zoals gezegd, terwijl recent zelfs een nieuwe opleiding 
Oefentherapie op een hogeschool elders in aantocht lijkt. De vraag is dus of 
de opleiding Mensendieck hierin meegaat en of zij de naam Mensendieck 
ter wille van haar voortbestaan nu definitief loslaat. Hetzelfde geldt voor de 
beroepsgroep en de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck 
(ontstaan na een fusie tussen de Vereniging Bewegingsleer Cesar en de 
Nederlandse Vereniging van Oefentherapeuten Mensendieck, de opvolger 
van de Nederlandse Mensendieck Bond), die kennelijk in ieder geval, zij het 
in stapjes, die kant op gaat. Over die tendens wordt in dit laatste hoofdstuk 
verhaald, waarna het boek afsluit met een samenvatting en slotconclusies.


