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FysioLogie 

fysiotherapie 

manuele the ....... : 

oefentherapie 

acupunctuur~ 

homeopathie 

podologie 

logopedie 

IU'n~.,. 

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

Het gaat hierbij om de facturering aan zorgverzekeraars. 
patiëntenadministratie, beroepsinhoudelijke en financiële 
administratie. 

Deze bedrijfsmatige kant is voor velen een opgave. De zorg voor 
patiënten wordt als eerste beroepsmatig handelen gezien en de 
daaruit voortvloeiende administratie gebeurt meestal in de vrije tijd. 

W ij (LogicOata) 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 w ij 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 
krijgen is. Het is bekend onder de naam "Fysiologie". 

Er wordt letterlijk elke werkdag aan Fysiologie gewerkt. zodat het 
pakket volledig up-to~date blijft. 

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

ALS U TOCH 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. 

Laa n van Zuid Hoorn 51 I_ 
2289 De Rij swi jk I I ( LOG I C DATA 

tel: 070 · 4152583 _ 
fax: 070 · 41551 19 

website: www.logicdata.nl - ADVIES· EN AUTOMATISERINGSBUREAU B.V. 
E-ma il : info @logicdata. nl 
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IThe need to feel 
known and understood' 

( Mia van Luttervelt --) 
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Beste lezer, 

Mensen zijn geen wetenschappelijke wezens, al kunnen ze 

wel met wetenschappelijke methoden worden onderzocht. 

' Het landschap is niet hetzelfde als de kaart' , zo heet dit in de 

wetenschapstheorie. Dit belangrijke onderscheid wordt nog al 

eens vergeten, zodra hel over geneeskunde gaat. En helemaal 

zodra de politiek en het geld zich ermee gaan bemoeien. 

Scherpe scheids lijnen worden dan getrokken tussen "de 

regulieren ' en 'de alternatieven'. Zodra er buiten de reguliere 

zorg iets misgaat met bijvoorbeeld een Bekende Nederlander, 

zien belanghebbende pol itici en 'regulieren' hun kans schoon 

0 111 ' de alternatieven' neer te sabelen. Tegelijkertijd vernemen 

wij ui t de media dat enige honderden patiënten per jaar door 

communicatieproblemen en overdrachtsfouten in de reguliere 

gezondheidszorg het leven laten. Di l heeft weer als gevolg 

dal even zovele ' medical shoppers' opnieuw gewoon uit angst 

'de regulieren' de rug toekeren en hun heil zoeken bij 

'a lternatieven' door wie zij zich beter begrepen en behandeld 

lijken te voelen. De pot ve rwijt de ketel dat hij zwart ziet. Het 

gaat hierb ij eerder 0111 ge ld en bezuiniging uit de collcctieve 

pot dan 0 111 argumentatie en waarheidsvinding. 

Ook het lidmaatschap van de juiste, door de 

ConsUlllentcnbond goedgekeurde club is daarbij essentieel 

geworden, waarb ij icdereen ve rgeet dat de Consumcntcnbond 

geen kwal itei tsonderzock doel, maar bekijklof een 

beroepsorganisat ie wel voldoet aan minima le regels van 

organisa tie, nascholing en aansprakelijkheid. 

In Arts & Auto, 3-2004 stond een bcmoedigend artikel: In het 

najaar van 2003 heeft de gezondhcidspsycholoog 

Prof.Dr.Jozicn Bensing van de Uni vers iteit van Utrecht als 

eerste niet-Amerikaan de jaarlijkse George Engel Award 

ontvangen voor haar onderzoek naar arts-patiënt 

communicatie. Engel ste lde in 1977 dat de bio-medisch

technische benadering van de zieke mens een te smalle basis 
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was. Hij vond dat er ook gekeken moest worden naar de psychologische, sociale en 

gedragsaspecten. Hij ontwikkelde het bio-psycho-sociale model binnen de ' harde ' medische 

wetenschap. Daarbij komt naar voren dal een patiënt die de spreekkamer van een arts binnenkomt 

twee verschillende behoeften heeft . De eerste is de cognitieve behoefte om te weten wat cr aan de 

hand is, ' the need 10 know'. De tweede is de affectieve behoefte aan steun, erkenning en respect, 

'thc need 10 fee I known and undcrslood ', Er is dus sprake van een dubbele behoefte. Al zeker een 

halve eeuw is er sprake van een grote medisch-technische ontwikkeling in de gezondheidszorg met 

ecn ' vervreemdi ng', di t wil zeggen veranning van mcnselijk contact, als gevolg. 

Ook Bensing pielt voor een betere balans lussen een medisch-technische aanpak en een affectieve 

benadering van de patiënt, tussen 'evidence based medicine' en 'patient centered medicine' , op 

goede, bewezen neuro-psychologische gronden. Hiermee lijkt zij onderzoeksgegevens aan te 

dragen voor 0.3. de haptonomische benadering binnen de hulpverlening. 

AI in de veertiger jaren onderzocht de Nederlandse fys iotherapeut en orthopaedagoog Frans 

Veldman het belang en de kwaliteit van het affectieve en tactiele contact binnen de menselijke 

ontmoeting, in het bijzonder binnen de aanrakende hulpverleningss ituatie. !-lij heeft daarbij de 

grondslag gelegd voor een leer van de pr imordiale betekenis van de tastzin voor de menselijke 

ontmoeting: de haptonomie. De haptonomie is ontstaan binnen de reguliere hulpverlen ing en hool1 

daar ook thuis, in handen van regul ier opgeleide hulpverleners, van wie een aantal zich verder 

heeft ontwikkeld tot haptothcrapeuten, een beroep van ongeveer een halve eeuw oud. 

Een haptotherapeut is iemand die op haptonomische basis werkzaam is op het gebied van 

stoornissen en beperkingen in affectieve aanrak ing, verwerking en ontmoeting. Een haplotherapeut 

beschikt over de gepas te opleiding, persoonlijke ontwikkeling en ervaring. Bij ernstige 

(psyeho)pathologic van zijn cliënt werkt de haptotherapeut samen met gespecial iseerde 

hulpverleners op dat terrein. 

Deze hulpverleners zijn bij uitstek geschoold om mensen IC laten voelen dat zij 'gekend en 

verstaan' kunnen worden. Door een aantal historische ontwikkelingen is de haptonomie terecht 

gekomen in de alternatieve hoek, waar zij niet thuishool1, zoals ook de onderzoekslite ratuur laat 

zien. De toekomst zal leren hoe de paradigmawisselingen tussen geaccepteerde wetenschap en 

pseudo-wetenschap zullen plaatsvinden. De bevestigingsleer van de psychiater Or.Anna Terruwe 

en de haptonomie van Frans Veldman zullen hun plaats kr ijgen in de geschh::denis. 'The l1 eed to 

feel known and understood ', de behoefte aan affectieve aanraking en bevestiging zal daarbij 

biologisch en van alle lijden blijken. 
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Thymos: 
Griekse filosofen en de 

haptonomische benadering 
( Pieter Verduin ) 

De redactie van Haptonomisch Contact attendeerde mij op een Franstalig artikel 'Thymesthésie, 

mOi~(On5(ient, ipséité' uit 2001 van de grondlegger van de haptonomie, Frans Veld man, en nodigde 

mij uit om, naar aanleiding van Veldmans publicatie, het begrip thymos te bespreken. 

Veldman verklaart onder meer de betekenis van de begrippen uit de titel. Centraal staat het begrip 

'thymos', Dat is voor Veldman "het centrum van het lichaam waar gevoelens van welzijn. zowel als 

van angst. onzekerheid en onrust zich uitdrukken, met behulp van de ademhaling". 

Veldman schrijft dat de filosofen uit de Griekse oudheid in hun tijd al duidelijk hebben gezien dat 

de intelligentie en de ziel niet in het hoofd zitten, maar rond het diafragma zetelen, en dat het 

intuïtieve en creatieve denken zich representeert door de thymos en zich als zodanig toont in de 

ademhaling. Veldman wil de inzichten van de oude Griekse filosofen opnieuw waarderen in de 

context van het moderne denken, en meer in het bijzonder in de context van de waarneembare 

haptonomische fenomenen. De herontdekking van de thymos is volgens Veldman essentieel voor 

de hapsis: studie en onderzoek van de thymos bood hem een opening tot een dieper begrip van 

het menselijke affectieve leven in haptonomische context. 

In een aanvullende beschouwing bespreekt Veldman recente wetenschappelijke ontwikkelingen in 

neurologisch onderzoek die in zijn visie een veelbelovende samenwerking kunnen inhouden tussen 

zijn eigen empirisch-hermeneutische benadering (het duiden van betekenis en belang voor mensen 

van zintuiglijk waarneembare verschijnselen, in dit geval betreffende het affectieve menselijk 

leven) en de wetenschappelijke empirisch-analytische benadering (het zoeken naar verklaringen in 

termen van oorzaak en gevolg waarmee zintuiglijk waarneembare verschijnselen, in dit geval 

lichamelijk functioneren, voorspeld en gemanipuleerd kunnen worden). 

In Veldmans artike l worden de resultaten van jarenlang onderzoek in 5 pagina 's tekst en 4 grote 

schema's samengevat. waarna nog de aanvullende overwegi ng van 3 pagina 's volgt. Het is een 

gloedvolle uiteenzetting waari n de auteur het belang van het ollder.verp duidelijk laat voelen. Het 

is ook een compact artikel. Voorts zijn de behandelde begrippen ingewikkeld: zij hebben hun 

plaats in omvattende visies en Veldman toont die complexitei t ook. Daar komt nog bij dat wanneer 

we in onze tijd de aandacht op 'thymos' ri chten, wc nict altijd direct iets zien. Hct begrip valt 

buiten het heersende paradigma. Een ell ander maakt dat inhoud en belang van Veldmans 

compacte artikel voor wellicht heel wat mensen bij eerste lezing soms moeilijk te doorgronden zal 

ZIJIl. 

In mij n werk als filosoof van menselijke gezondheid gebru ik ik sinds en ige jaren het mensbeeld 

van Aristote les om te onderzoeken en te beschrijven hoe lichaamsfuncties, emotionele 

betrokkenheid op de omgeving en zinvol leven van e lkaar kunnen worden onderscheiden en hoc 

7 • HAPTONOMISCH CONTAa - 15' JAARGANG - NUMMeR 1 - MAART 2004 

HC ar
ch

ief
 

Wim
 La

um
an

s



zij samen kunnen werken. Ook als gastdocent aan de Academie voor Haptonomie in Doorn 

gebruik ik Aristoteles' inzichten ter verheldering van de aard van de haptonomische benadering 

zoals Veldman die heeft ontwikkeld. 

Ik ga daarom graag in op de ui tnodiging van de redac ti e. Ik wil proberen vanuit het werk van Plato 

en Aristoteles een achte rgrond te schetsen bij Ve ldmans artikeL Doel is een perspectief te krijgen 

waarin Veldmans uiteenzetting over ' thymos' geplaats t kan worden, reliëf kan krijgen, van 

meerdere kanten bekeken kan worden. 

Plato 

Een korte opmerk ing over Plato in relatie gezien met zijn leenlleester Socratcs en met Aristote les, 

die weer Plato's leerling was. 

Socrates zei voortdurend: 'ik weet a lleen dat ik niets weet'. Daarvan ui tgaande probeerde hij, vaak 

met succes, om ieder die meende wél iets te weten via zijn last ige vragen tot bescheidenheid te 

brengen over die kennis en tot openheid en verwondering voor het mysterie van het bestaan. 

Bovendien was hij heel consequent: hij schree f niets o p van zijn inzichten, hij verkondigde geen 

leer, hij maakte geen systeem van zijn visie. Plato, zijn leerling schreef veel over Socrates en 

verkondigde in ve le geschriften diens visie op ons beSlaan. En natuurlijk zijn eigen fi losofi e, met 

vee l aandacht voor 'eeuwige' beginselen of ideeën waarmee je het leven kunt 'verstaan'. Zo'n soort 

'verstaan van eeuwige beginselen' zou dan helpen om een goed leven te leiden. Aristotcles 

reageerde daar weer op en had als houding: ja, dat is a llemaal prachtig, maar we moeten het wel 

hier en nu, in deze ingewikkelde, steeds veranderende situaties maken. Ik wil me niet blind staren 

op mogel ijke eeuwige beginselen die in feite ons mensenverstand te boven gaan . Ik slu it die niet 

uit , maar ik wil vooral graag manieren vinden waannee ik goed kan handelen in het praktische 

leven van alledag. 

Plalo heeft (in De Staat IV 43ge; 44 Ia-442c) de mense lijke ziel al s bestaand ui t drie delen 

beschreven: een redelijk, een vurig en een begerend dee L De lhymos is het vu rige (ook wel: 

onstuimige, driftige) dee l. 

In de dialoog Phacdrus beschrijft hij de ziel in het beroemde beeld van de wagenmenner (die de 

redelijkheid symbol iseert) met twee gevleugelde paarden. De vleugels symboliseren de 

mogelijkhe id tot spi rituele ontwikkeling, tot opstijgen naa r het hogere. 

In deze verbeeld ing van de mensenziel is één paard een voortreffelijk, nobel paard, het 

symboliseert de kracht. de d iscipline. Dit staal voor de thymos. Het nobele paard is de he lper van 

de wagenmenner. Het andere is een slecht paard. Het slechte paard staat voor de wellust, de 

zinnelijke begeerte. Bij goddelijke, onsterfelijke zie len. is de combinatie van het tweespan 

gevleugelde paarden en wagenmenner op alle onderdelen voortreffe lijk . 

Plato geert in Timaeus een uiteenzett ing over het heelal tot en met het ontstaan van dc mens. Bij 

hel beschrijven van de mens en zijn sterfe lijke ziel valt het woord thymos. Thymos wordt daar 

door Xaveer de Win vertaa ld met 'hartstocht" , "moed', ' temperament'. 'spirit '. Thymos verwijst in 

Plato's mensbeeld naar het middelste zielsdeel , het thymoeides, ge legen tussen het hoogste . 
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rationele zielsdeel (hel logistikon) en hel lagere zielsdeel (het epithymètikon), waar de begeerten 

huizen (dat zijn de epithimai, voegt de vClta ler nog toe: een vrouwelijk woord in tegenstelling tot 

het mannelijke thymos) . Thymos wordt ook met 'woede' vertaald. 

Het heelal ziet Plato als één levend wezen dat in zich alle levende wezens bevat, zowel sterfel ijke 

als onsterfelijke. De onsterfelijke wezens of goden krijgen van de grote vervaardiger van alles de 

opdracht om sterfelijke wezens te maken. 

Het lichaam dient als voertuig van de onsterfelijke ziel; dat voertu ig is de mogelijkheid voor de 

mens om een glimp op Ie vangen, om even deel te hebben aan hel goddelijke. Ik versla dat als de 

mogelijkheid voor de mens om een eenheidservaring ofvcrhevigde zijnservaring te hebben2
, In het 

sterfelijke lichaam, het voertuig voor de onsterfelijke ziel, wordt ook nog een ander soort ziel, een 

sterfelijke ziel ingebouwd.: 

"Deze ziel draagt vresel ijke cn noodzakelijke aandoeningen in zich: vooreerst genot, het 

sterkste lokaas tot het kwaad ; vervolgens pijnen die ons van het goede doen wegvluchten; 

verder nog driestheid en vrees, dwaze raadgevers; opvliegcndheid, zo moeilijk te bedaren, en 

hoop, zo gemakkelijk tc mis leiden. En door dat alles te vermengen met redeloze waameming 

en alles wagende lust stelden ze (de goden, pv) de sterfeljke zielssoort samen volgens de wet 

van de noodzaak. Omwille van deze verstoringen voelden zij schroom om het goddelijke te 

bezoedelen inzoverre dat niet volstrekt noodzakelijk was. Daarom brachten ze het sterfelijke, 

afgezonderd van het goddelijke, in ecn andere verblijfplaats van het lichaam onder, nadat ze 

tussen hoofd en borst bij wijze van grens een 'landengte ' hadden gebouwd, namelijk de hals , 

die ze tussen beide plaatsten om ze van elkaar te scheiden. In de borst dan, en wel in wat men 

de thorax noemt, hebben ze de stertèlijke zie lssoort opgesloten. En omdat deze van nature 

naast een beter ook een slechter deel omvatte, trokken zij in de holle van de thorax een dubbel 

woonverblijf op; zij scheidden de twee gedeelten van elkaar, net als afzonderlijke VfOuwen- en 

mannen vertrekken, door het middenrif als tussenschot tussen beide te plaatsen. Het deel van de 

ziel dat mannelijkheid en haJistoeht bezit (hier wordt dus de thymos bedoeld, pv), brachten ze, 

eerzuchtig als het is, dichter bij het hoofd onder, tussen middenrif en hals. Zo zou het, 

luisterend naar de rede en ermee samenwerkend, de meute van de begeerten met geweld in 

bedwang houden, telkens als zij niet vanzelf bereid zouden zijn te gehoorzamen aan het bevel 

cn commando uil de burcht." 

Hiema beschrijft Plato de samenwerking van de thymos met hart en longen. 

"( ... ) Zo kan het hart, wanneer de hart~lOcht cr ten top zou stijgen, stoten tegen iets dat meegeeft, 

en kan het atKoelen. Dan zal het zich minder afmatt en en beter in staat zijn zich samen met de 

hartstocht in dienst van de rede te stel len. Het deel van de ziel dat begerig is naar sp ij s en drank cn 

naar alles waaraan het wegens de natuur vall het lichaam behoefte heeft, hebben ze ondergebracht 

in de tussenruimte tussen het middenrif en de grens gevormd door de nave!." (Plo/u, Tillloel/s. 

p.257 e.v.) 
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Enige opmerkingen bij bovenstaande. 

I. Plato's beeldend taa lgebruik is een literair hoogstandje, het kan ons gemakkelijk in vervoering 

brengen. Ik geniet daar graag van, maar wil in dat aspect niet bl ijven steken. 

2. Plato 's empirisch-hermeneutische methode brengt hem tot beweringen over het lichaam die 

niet kloppen met onze moderne westerse inzichten in bijvoorbeeld het runct ioneren van hart en 

longen. 

3. Het spreken over 'het bezielde lichaam ' is niet zonder problemen: verwarring tussen de 

onsterfelijke ziel en de sterFelijke ziel dreigt voortdurend. De vergelijkingen met 'mannelijk ' 

en 'vrouwelijk ' kunnen problemen oproepen. 

4. Het risico van verwarring wordt nog groter doordat velen in onze moderne westerse culi uur 

concepten als 'onsterrelij k' en 'goddelijk ' soms alléén in een, in feite vc le eeuwen later 

ontw ikkelde, christelijk-godsdiens tige context plaatsen. Die context is te eng. 

5. Wat opvalt is dal, anders dan Veldman schrijft, Plato de thymos in de thorax situeert. Hij wordt 

tussen middenrif en hals gedacht, dicht bij het leiderschap van de rede, om de begeerten die 

door Plato 's goden onder het middenr ifwordell geplaatst ' met geweld' in bedwang te ku nnen 

houden. Wel zien we dat de adem een belangrijke ro l vervul t, zoals Veldman ook schrijft. 

MeI name omdat het risico op de verwarring bij 2. en 3. genoemd er minder is, prefereer ik de 

term inologie van Plato 's leerling Aristotcles. 

Aristoteles 

Aristoteles zag om zich heen levenloze materie, de soma (dingen, mineralen, stenen), en levende 

organismen (planten, dieren, mensen). De levende organismen zag hij als materie waarin een 

levellverwekkende kracht , dc pysche, vertaald als 'ziel , was gekomen. Vandaar dus: 'bezielde 

lichamen' . Het kan uitenllatc verhelderend werken om d it concept van 'bezield lichaam ' of 

' psychosomat iek' met behulp van ArislOtcles te rmen te begrijpen. Onder de levende wezens 

onderscheidt de mens zich dan van planten en dieren door zijn geestelijke vermogens, die met 

'nous' (geest, verstand) en 'pneuma' (levensgeest, levensadem) worden aangeduid. 

' Het Griekse psyche verwijst bij Ari stoteles in eerste instantie naar een verschijnsel dat in het 

lichaam ervaren kan worden, en niet naar een vage metafys ische entiteit. Psyche is de 

levenscncrgie die in een bepaald individu rondbeweegt, en waarvan met een mooie mctafoor 

gezegd kan worden, dat ze het lichaam verlaat wanneer dat niet meer to t leven in staat is, of dat ze 

zich kortstondig terugtrekt zodat de kn ieën week worden en hel lichaam even niet meer werkt ' 

(Bel1 Schomakers 2000). Aristoteles defin ieerde psyche als de ' logos ofwel het beginsel van alle 

levende wezens'. In plaats van een geïsoleerd principe vond Aristoteles zes functies die met elkaar 

in verband staan. die hij hiërarchisch ordende: voeding, waarneming. verlangen, beweging, 

voorstelling en gedachte. 

"Plallfel1 be=il1ell al/een "oedi1/g.WlOIlleg. andere daarnaast ook lI'aarnemingsvermogen. De 

aal1we:igheid vall lI'aamemil/gsvermogen impliceert die val/ hef vermogen te streven, wanl 
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sIreving is begeerte. dr!fi a/wil, en (IJle dieren bezitten in ieder geval één waarneming, de 

laslzill , en wanneer iets kali waarnemen, ervaart het ook genol en pijn en wordt het 

geco/!(ronteerd lIIet dingen die aangenaam zijn en met dillgen die pijnlijk ZijII , en de 

voorwaarde daarvoor is de aanwezigheid van begeerte. omdat dal de \lorm vall sIreving is die 

op het aangename gerichT is." (414b 5) 

"Het feit dat er waarneming is, impliceerlook dal er voorstelling en strevillg zijn. walll )\laar 

waarneming is wordt ook pijll en gel/ot ervaren. en waar die voorkomel/, moet ook begeerte 

ZijII." (4J3b 24) 

Het is een empirische observatie dat waarneming reacties uitlokt die een dier laten terugdeinzen of 

het prikkelen ergens achter aan te gaan, bewegend op geleide van 'pijn' en 'genot', of ' lust ' en 

·onlust' . 

Aristote les ste lt vast dat 

"alle dieren die ill het bezit van de tastzin zijn. ook streving of verlangen kennen. (. .. ) De ziel 

van sommige dieren bezit ook hel vermogen beweging van plaars te veroorzaken, tenvijl alldere 

dieren, mensen bijvoorbeeld en misschien ook alldere dieren voor wie hetzelfde geldt. o/wie 

weel =e(fs hogere It'ezel/s. ook het vermogen V(III het verstand en zelfs denkvermogel/ hebben. 

(414/; 19) 

Aristote les gaat vervolgens voor alles apart na wat voor ziel hel heeft, dus wat voor zie l een plant 

heeft, of een mens of een dier, en wat hun onderl inge rangorde bepaalt , 

"Waal'llemingsvermogen komt niet onafhankelijk val/ voedingsaanleg vam: maar die beslaat 

omgekeerd in planten wel degelijk (~fzol1derlijk van hel wQa/'llemingsvermogell. Verder kan iets 

geen andere waarneming hebben, wanneer het niet eerst de tastzin heeft. tenvijl de tastzin 

weer wel voorkomt bij dieren die de andere waarnemingen niet be:illen. EI' Zijll veel dieren die 

lIiet zien. horen of ruiken. Van de dil/gen die waarnemen bezitten sommige het vermogen om 

wat plaats betreft te bewegen en andere niel . renslalte zijn er dieren die redeneren en verstalld 

hebben. en dat is de kleinste en meest bijzondere groep. Een dier dat redelijk denkt, en 

ve/ganke/ijk is. moet namelijk ook alle alldere vermogens vall de ziel bezitten, maar omgekeerd 

is heIl/iet zo dal alle dieren die al deze zielsvermogens hebben. daarduor ook redelijk :ijll. EI' 

zijn ze(fs dieren die geell voorstellingsvermogen hebhen. terwijl bij alldere dieren hel /even van 

hel bezit daarvan afhankelijk is. Hel beschouwelijk den/..."Vermogen verdienr eell aparte 

besprekillg. Hieruit wordt duidelijk dat het meest adeqllate begrip van de ziel het begrip vall 

elk val/ deze vermogens van de ziel is." (4 15a 1- /4) 

We zien da t een belangrijk onderdeel van de ziel de streving ofwel het verlangen is, 

Het Griekse woord voor streving, orexis, betekent letterlijk ' reiken naar, de hand uitstrekken naar ' 

en vandaar een poging iets te pakken. Ook kan het, al s de psychische component daarvan, opgevat 

worden a ls de 'strev ing' ofhet ve rlangen, Zoals Plato het verlangen dat hij 'eros' noemde to t het 
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principe van alle beweging van het levende maakte, deed Aristoteles dat met streving; streving is 

de psychische impuls die een lichamelijke beweging veroorzaakt. Ze is 'onredelijk ' of ' irrationeel' 

wanneer ze de vorm van begeerte of drift aanneemt, Illaar als wil is ze in overeenstemming met 

het denkvermogen. (Schomakers p.494) Vergelijk 'anorexia': geen trek hebben. 

Bij 'drift' (thymos) licht Schomakers toe: dat is niet per se 'woede', maar in het algemeen een 

intense vorm van streving, die zonder reflect ie en niet op een bepaald object gericht is ; cen 

onweerstaanbare ' opwelling', die aanspoort tot een du ide lijk en gepassioneerd gedrag. 

De streving als verschijnsel vindt haar voorwaarde in het zin tu igl ijk betrokken zijn op de 

omgeving. Van de zintuigen, waannee een levend (bezield) wezen dus zijn omgeving waarneemt. 

is voor Aristotelcs de tast de belangrijkste. Het verlangen staat direct in relatie tot beweging: de 

bron van ervaren lust tegemoet strekken of' injc achteruit gaan' , terugdeinzen van de bron van 

ervaren onlust. 

Aristoteles schrijft "Streving is begeerte, drift ofwil" , respectievelijk epithymia, thymos, boulesis. 

Hij klasseerde begeerte en drift (woede, passie, hartstocht) als gevoelens die dieren hebben en de 

wil als een uitkomst van rat ioneel denken. Rationeel denken vormt de beweging veroorzakende 

krachten van begeerte en drift om tot wil. De wil geeft richting, leidt de beweging (het stromen) in 

banen, stuurt bij en remt af waar nodig. 

Weer zien we dat Ihymos kan worden opgevat als hartstocht, drift , in de zin van het voelen e n 

uitdrukken in jezel f van het stromen, de beweging, de groei, het steeds van vorm veranderen van 

de voor ons verstand onbegrijpelijke natuur. Het belang van dit kunnen voelen is dat in dit voelen 

de orde, de maat, de ve rhoudingen die in de natuur, in het leven zelf ge lden, zich mcedelen. De 

rede, het verstand mengt zieh hierin , voedt zich hiennee, en toont zich in de handelingen van de 

persoon. Wanneer de thymos ontwikkeld is, zijn plaats duidelijk inneemt in het geheel, kan de rede 

dit contact met de natuur als ' infon11atiemateriaal' gebruiken om 'goede' bevelen te geven, goede 

sturing, remming, voortgang. Zo bezien is thymos, in samenhang met de ermee verbonden 

begrippen, een manier om te beschrijven hoe een mens zij n vrij heid en verantwoordelijkheid kan 

rea liseren in concrete, steeds andere, nieuwe si tuaties; een manier om te beschrijven hoe 'mens 

worden ' gaat. Hetgeen dan weer kan helpen om 'mens worden ' in haar ges laagde of gefrustreerde 

vorm terug te zien in concrete situaties van het echte leven., door (hapto)therapeuten. 

Thymos in het dagelijks leven 

Het bij haptotherapeuten bekende begrip basispresentie kan een verbinding zijn met het werken 

met ' thymos' in de praktijk. 

Basispresentie is een kenmerkende atti tude waarbij gevoelsmidden en lichaamszwaartepunt een 

eenheid vormen; de bekkenschaal staat stabiel horizon taal cn vertoont een grote flexibele 

beweeglij kheid; er is een uitgebalanceerde eutonus van het diafragma thoracis, het middenrif, 

tezamen met de bu ikwand en het diafragma pelvi s, de bekkcnbodem. 

Eutonus noemt men in de haptonomie: een harmonische, elastische tOllusregulatie als zijnsvolln , 

die z ich openbaart door het ontbreken van alertheidsrespollsen, een grote veerkrachtige weerstand 
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voor belastingen, een gratievolle elastic iteit, etc. (uit: F. Veldman, Haptonomie, Bij leveld, Utrecht 

1988) 
Zelf in je basis present zijn in de omgang met anderen, voelbaar, ook voor die anderen, kan 

werken als een duidelijke uitnodiging voor anderen tot het onderzoeken van die atti tude, die 

zijnsvorm, of tot onderzoek van hetgeen hen daarvan weerhoudt. Vanuit di t zelf in zijn of haar 

basis present zijn heeft de haptotherapeut nog andere manieren om zo'n onderzoek aan te gaan. 

Hetgeen met ' th ymos' bedoeld wordt , is behalve in de literatuur ook - liever gezegd: juist - in de 

wereld om ons heen en in onszel f aan te treffen. Hetgeen ik om mij heen zie (zag) ell in kort 

bestek neerschrijf kan door de lezer ongetwijfeld door voor hem af haar veel sprekender 

voorbeelden worden vervangel1 ~ laat het daartoe vooral stimuleren. 

Wat ecn voelbare rust komt cr in een oefcngroepje wanneer de deelnemers hun dagelijks 

analytisch bewustzijn door een paar cenvoudige (ademhalings)ocfeningcn laten inbedden in hun 

' bas is', wanneer ze hun buik ' erbij laten horen.' 

In de gezondhcidszorg kennen we het begrip alex ithymia. Lettcrlij k vertaa ld : geen woorden voor 

gevoelens. Alcxithymia is het relatieve onvermogen gevoelens te identificeren en te beschrijvcn, 

en een onderscheid te maken tussen lichaamsscilsatics en gevoelens. Het kan worden gemeten met: 

Toronto Alex ithymia Sca le (TAS). 

Alcxi thymia wordt omschreven als: A disturbancc in afTec tive and cogniti ve funclion that overlaps 

diagnostic cntili es bul is common is psychosomatic disorders, addicli ve disorders, and post 

traumalic stress disorder. The chief manifestaliol1s are dimcul ty in describing or rccognizing one's 

own emotions, a limited fa nlasy lire, and general constric tion in the affect ive li fe . 

Voorafgaand aan onderstaande drie korte opmerkingen: 

I . Het wil mij nog wel eens helpen om iets te begrij pen wanneer een verschijnsel in andere 

woorden, vanuit een andere invalshoek bezegd, beschouwd wordt. 

2. Hetgeen met thymos wordt aangeduid, het stromende leven in de natuur, dat een mens in 

zichzelf kan voelen en ui tdrukken, is zo fundamenteel dat het ook in andere culturen onder 

woorden is gebracht. 

3. Die andere cultuur kan inspireren, daarvoor noem ik haar ook. Ze kan ook te ver van de cigen 

idcntiteit afstaan ; men kan rijk genoeg zijn met de eigen tradities. In dat geval kan ieder die 

andere cultuur, zonder er op neer te zien, laten voor wat zij is. 

In andere culturen kent men ook het ve rschijnsel dat de Grieken met thymos hebben aangeduid; 

een treffende omschrijving vind ik in von Durekheims's boek over Hara 

Ham. In oosterse medi taticvonncn noemt met het in contact zijn met dit centrum van je 'zijn ': 

hara. Het woord betekcnt in de eerste plaats ' buik ', .. naa r voorts ook elke houding waarbij het 

zwaartepunt van de mCIlS in zijn buik ligt, en tenslotte - en vooral - een psychische gesteldheid, 

een houding opgevat als atti tude. Hara is ook de verbinding tussen het zijn boven tijd en ru imte uil 
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en het zijn in tijd en ruimte. De mens leeft uit hara en beleen in hara zijn stilte, zijn kracht , zij n 

vervulling. 

Onder hara vc rstaat de Japanner het zich verworven hebben van een totale houding die de mens in 

staat stelt om open te staan voor de krachten en de eenheid van het oorspronkelijke leven, en om 

dat tevens te tonen in de beheers ing, de zingeving en de ontplooiing van zijn leven. Rechtop, 

standvastig en geconcentreerd zijn de kenmerken van hara. (uit: K. von Dürckheim, Hara, het 

dragende midden van de mens). 

In mijn jonge jaren deed ik aan judo. Daar maakte ik kennis met ' hara ' . De leraar trainde mij mijn 

zwaartepunt laag te houden om zo de door mij n partner ingezette worp te blokkeren. Hij noemde 

dat ' hara'. Dat werkte geweldig: een probate verdediging tegen hcup- en schouderworpen. En 

meer: ik leerde dat , wanneer ik ' in mijn hara was ' (ontspannen, zwaartepunt laag, meebewegcnd 

met mijn partner) ik goed kon aanvoelen hoe mij n partner ging bewegen, wat hij ging doen, dat 

zijn aanval een goede was en dat ik een goede valmoesl gaan maken of waar open ingen zaten 

voor een aanval van mijn kant. Het tegendeel kende ik ook goed: angstig mij verzetten tegen wát 

mijn partner het volgende moment ook maar zou doen. door hem meI mijn amlen stij f vooruit, zo 

ver mogelijk bij mij vandaan te houden. De goede judoka 's zaten in hun hara, of ze dat nu wisten 

or niet. 

In de Boeddhisti sche zitmeditalÎe (zazen) die ik heb leren kennen, is hara ook een direct 

ervaarbaar begrip: 'Kortgezegd: bij het opnieuw op elkaar afstemmen van fysieke, menta le en 

emotionele energieën door juiste ademhaling, concent rat ie en zithouding, bewerkstelligt de 

zitmeditatie een nieuw lichaam-geest evenwicht met zijn zwaartepunt in het vitale hara. ' (Ph. 

Kapleau 1967, p.14) 

Thymo5 en haptonomie 

'ThylTlos ' wordt lelterlijk vertaa ld met: driftvermogen. Voor mij betekent thymos het voelende en 

voelbare contact van ecn mens met het stromende leven in zichzelf en om zich heen: vurig, 

hartstochtelijk, woedend, onstuimig. ' Dri ft -ig' , in de zin van 'met driftvennogen'. Ve ldman s telt 

het woord 'thymesthésie' samen, dat ik moeilijk met één woord te vertalen vind. ' Levensgevoel' 

vind ik te pi al; ' levensdrang ' te nerveus. Als 'thymos ' vitaliteit is, kan thymesthésie 'gevoel voor 

vital iteit ' worden. Ik omschrijf 'thymesthésie ' maar als in de eerste zin van deze paragraaf: gevoel 

voor en ui tdrukking van de onmiddellijke stroom die hel leven is. Deze omschrijving convergeert 

bijvoorbeeld ook met de omschrijving van het levende Zijn als: fhe immediate flux of life w/iich 

fllrnishes liS tlle ma/eria! 10 ou,. later rej/eclioll wirh i's conceptIIa! categories. zoals de 

Amerikaanse pragmatische filosoof Wi ll iam James schrij ft ( 1995). 

In de oude Griekse filosofie, met name in het werk van Aristoteles. is voor haptonomen een 

prachtige wijze van zien te vinden. Het begrip thymos wordt op een fundamente le manier 

beschreven. In die beschrijving wordt een belangrijk fenomeen: het tegemoet strekken van een 

levend wezen naar een Ili stbron in de omgeving en er een ve rbinding mee aangaan, ofterllg 

deinzen van een bron van onl ust in de omgeving, in een menselijke context geplaatst. Anders 
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gezegd: het inzicht dat mensen veel dierlijks en plantachtigs in zich hebben, wordt door Aristoteles 

in een heldere beschrijving in verband gebracht met het geestelijk vennogen (nous en pneuma), 

waardoor mensen zich van dieren en planten onderscheiden. Deze wijze van zien maakt het onder 

meer mogelijk om duidelijk te verstaan waarom F. Veldman fel en afwijzend reageert wanneer 

men de haptonomie een lichaamsgerichte, of lichaamsgeoriënteerde benadering noemt. Waar het 

volgens Veldman in de haptonomie om gaat is 'een persoongerichte benadering, waarbij de 

ze lfbeleving als bezielde lichamelijkheid centraal staat. Ln de haptonomische benadering is er 

sprake van het depasseren van het substantiële (=materiële) lichaam. ' Zo kan het contact maken 

met de tussen begeerte en rede bemiddelende instantie die thymos genoemd wordt, gezien worden 

als een koninklijke weg tot mens worden. 

Voor een helder zicht hier is goed begrip van thymos niet voldoende. Thymos 1110et geplaatst 

kunnen worden in de samenhang van de andere functies die Aristoteles toedacht aan de ziel. Zeker 

is het nodig om een goed begrip te hebben van hetgeen mensen specifiek en typisch onderscheidt 

van dieren en planten, door Arisloteles nous en pneuma genoemd. Ik denk dat Veldman in zij n 

artikel met ' moÎ-concscient ' of ' ik-bewustzijn ' en ' ipséité' of 'zclfllCid' de persoon aanduidt, waar 

de haptonomie op gericht is, en dat deze begrippen in bun strekking raakvlakken en overlap 

vertonen met Aristotcles' beschrijving van de begrippen nOliS en pneuma. 

In dit artike l beperk ik mij tot ' tbymos'. Over de zojuist genoemde begrippen, en over Veldmans 

enthousiaste vermelding van nieuwe wetenschappelijke inzichten, za l ik graag in een volgende 

bijdrage schrijven. 

Vele/man, F.: 'Thymeslhésie, moi-colIsCÎent. ipséité' ill Présellce Haptonomique 110. 6, maart 2001. 

Plato: Timaeus· ill PlaID. Verzameld Werk. Nieuwe, geheel herziene lIitgave van de vertaling van 

Xaveer de Win, Agora. Baarn 1999 

Arisloteles: De Ziel. Vertaling. inleiding, aantekeningen Ben Scl/Omakers. Damon. Leende 2000 

Kap/eau. Ph: The three pil/ars of Zen, Beacon Press Books, Toronto 1967 

Diirckheim, K. von: Hara, het dragende midden van de mens, N.Kluwel: Deventer 

.!tulles. W: De varianfen VWI religiel/ze ervaring: een onderzoek naar de menselijke aard (/902), 

ServiJ·e. Utrecht 1995. 

Noten: 

I. DI' PJM Verduin, jjlsiotherapeut.jilosooj is docellf en onderzoeker aan de Hogeschool Leiden: 

deskulldigheidsgebied is ji/osqfie VOl/ menselijke gezondheid. 

2. We vil/den een dergelijke ervaring beschreven door Veldman in de woorden van Laul'el1s van 

der Posi (z ie Vele/man in Haptonomie, 1988, p. 287 en nogmaals ill Bewegen en hulpverlening 

1996, /3, 114-131). Vele/mal/Iloemt de eenheidservaring die hem overhvam de kiem, de 

geboorte van de haptonomie. 

3. Bijvoorbeeld sponzen en sc/wa/dieren 

4. Bijvoorbeeld kwal/en en sc/waldieren 
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ROÈL uw partner 
in verzekeringen 

Haptotherapeuten Verzekeringspakket 

Financieel Adviesbureau ROÈL biedt voor haptotherapeuten de 
mogelijkheid verzekeringen te treffen met aantrekkelijke 

voordelen in de vorm van : 

- collectiviteitskorting -
- uitgebreide specifiek op beroep afgestemde dekking -

- persoonlijke advisering -

PRAKTIJKPAKKET 
• Aansprakelijkheid beroep 
• Rechtsbijstand beroep 

PRIVÉ-PAKKET 
• Woonhuis 
• Inboedel 
• Auto 

INKOMEN EN ZORGPAKKET 
• Pensioen 
• Arbeidsongeschiktheid 

• Extra kosten / 
bedrijfsschade 

• Inventaris 

• Aansprakelijkheid 
privé 

• Rechtsbijstand privé 
• Doorlopende reis 

• Ziektekosten 
• Ongevallen 

Financieel Adviesbureau ROÈL 
Antwoordnummer 358 

3740 VB BAARN 
telefoon 035 54 890 90 

Fax 035 5489091 
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Happerceptief gewaarzijn 
( Frans Veldman ) 

'HAPTONOMIE, AMOUR ET RAISON' (Presses Universitaires de France, 2004) -

het nieuwe boek van de grondlegger van de haptonomie, toegelicht door hemzelf. 

Binnen de context van het zogeheten « ken- en strevingsleven » geldt de cognitie ~ het 

kenvermogen mel de daaraan inherente sensoriële perceptie, in haar betekenis van ac tue le 

waalllcming, gewaarwording en kennisakte - als de bepalende factor voor elke vorm van 

kennisverwerving en begripsvorming welke tot de ac tivering van de existentiële eonalie: het 

streven naar bestaanszekerheid, via de ondernemings- Iust, en -moed, leidt. 

De bewuste waamcming - apperceptie - als gerichte en geconcentreerde aandachtsvo lle 

gewaarwording, vCI1cgenwoordigt vanui t haptonomisch gezichtspunt in dat verband een 

fe nomenologisc h-empi rische ' kennisvefwervings- en ve rwerkingsact, die streeft naar inzic ht - en 

betekenisverlening langs de weg van inhoud- en zingeving aan het belevende ex istentiële in de 

wereld staan en verbl ijven. 

Sinds het tijdperk der "Verl ichting", met het daarui t ui te indel ijk voortvloeiende 

rat ionalisme, hee ft de "m lio" in haar hoedanigheid van berekenende denkfaetor (maar al te vaak 

als onedele overweging), gekenmerkt als "gezond verstand", de overhand genomen Een 

denkrichting, die het subjec t uitsluitend vanui t een kentheoretisch oogpunt gericht op berekening, 

nut, baal en prolijt (= voordeel) beschouwl. ProjectlIs (lal.) - proojl - betekenl in re ile 

vooruitgang, en als zodanig binnen hct verlichtingsdenken ecn ol/twikkelingsgang met betrekking 

tot een verbetering en bevordering van de maa tschappelijke verhoudingen, de beschaving, de 

wetenschappen, etc. welke door de rat ionalisti sche op nut beluste strevingen ui te indelijk vervielen 

tot puur berekenend voordeel trekken ui t (be-)denk- en handelwijzen. 

Successieve lijk ontstonden aldus primordiaa l het rationalisme dat de ratio (niet te 

verwarren met de rede) opvat als verworven kennis, en secondair, binnen het meer hedendaagse 

rat ional isme, als de kenni sverwerving in de zin van baatgerichte strevende act ivite it. 

Een beschollwingswijze en denkrichting die zich hoofdzakelij k beperkt tot de 

aanvaarding van hetgeen met en door het verstand - ;,lfellect - kan worden bedacht, beredeneerd , 

berekend, begrepen en nut afwerpend, voordeel- , baat- en profijt-effect kan bewerkstell igen: het 

e.ffecli vilei Is-beginsel. 

Daaruit oni slOnd, onder meer, de rationalisti sche cognitieve psychologie, die haar 

bestaans-voorwaarde, haar functionele kracht, uits luitend zoekt in de inte llectueel -berekende 

bercdenering en het gevoel veronachtzaamt, zo niet verwaarloost. 

Deze rational isti sche levens- en maatschappij-beschouwing hceft: gaandeweg dusdanig de 

overhand genomen, dat zij resulteerde in hel leggen van het accen t op de effecti viteit ten 

detrimente van de affeClivitei1. 

Het rationeel nagestreefde effect van gedrags- en handelwijzen wordt aldus belangrijker 
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geacht dan de impact daarvan op de qlJectieve verhoudingen, relaties en sociale omgangsvonllen. 

Meetbare, man ipuleerbare, commerciële en politieke rendements·effecten en daarop 

bewust gerichte gedrags· en handelwijzen, veelal gespeend van alle ethiek en sociaal-existentieel 

normbesef, kenmerken mcer cn mcer de huidige ex istentiële leefwere ld, zelfs binnen de kaders 

van hulpverlening en medische zorg. 

In feite wordt, door het meer specifiek leggen van het accent op de cognitieve ken- en 

streefvermogens hel estimerellde, waarde- en betekenisverlcnende - door de gevoelsdoorstraa lde 

rede geleide - cogiratieve weten, als gids van de persoonl{jke zelfbewuste en zelfverantwoorde

lijke zIjIlswijze veronachtzaamd. 

Waarncmen en gcwaarworden worden als regel onderscheiden en geacht de funda mentele 

vermogens Ie rep resentercn van zowel de bewuste als de onbewuste perceptie, waarbij hel 

object ieve rationele waal11emen het meest van be lang wordt geacht en het subjectief beleefde, 

daaraan inherente gewaarworden meestal wordt veronachtzaamd. Maar al te vaak va lt te 

constateren hoc waamemillgell gepaard gaan met een onderdrukki ng of verdringing van de 

daaraan verbonden gevoelsgewaarwordingell. 

De haptonomie - als wetenschap van het gevoels leven en de daa raan verbonden 

zUnshoedanigheden - hecht in beginsel een meer specilieke waarde aan een expliciet, door gevoel 

en rede gestuurd, gell 'aarzijn waarbinnen de ontische (zij ns·) belevingskwal iteiten een meer 

dete rm ine· rende rol spelen. 

Opmerkelijk is dat het begrip gewaarzijn nauwelijks is gekend en wordt verstaan en zelfs 

niet in het "Grote Van Dale"-woordenboek der Nederlandse taa l voorkomt. Alhoewel binnen de 

haptonomie ruim 60 jaar betekenis- en zinvol in gebruik, wordt in Nederland zijn 

betekenisverlenende en zingevende waarde voor de ontplooiing van het gevoelsleven nagenoeg 

nict onderkend, noch op haar betekenis voor het bewuste zelfzijn gewaardeerd. 

De fac lo betekent di t dat aldaar het begrip happercepliefwaamemen, gewaarworden en 

gewaarzij'n ondanks het gebruik (misbruik?) van het begrip haptonomie, in prac,icis niet leeft. 

De haptonomie maakt een principieel onderscheid tussen bestaan en Zijll. 

Bestaan betekent: in leven zij n en trachten in leven te blijven: in staat zijn tot overleven, 

tot existeren . Ex sistere (lal.) betekent : zich verlossen (u it dc moederschoot) ; verschijnen ; zich 

manifesteren, zich vertonen. f:.""x sisto :::0 ik verschijn : ik besta; ik leef; ik streef naar zelfbehoud, 

naar erkenning en status: "zie mij , help mij, bem in mij!" 

ZUIl daarentegen is: betekenis, zin en inhoud geven aan hel eigen persoonlUke leven, na de 

ex isten tiële angsten te hebben overwonnen en het "naakte bestaan" te hebben weten te 

overstijgen. De haptonom ie onderscheidt daarbij een zeer speci fi eke zijnsvofm , te we ten het 

haptonomische AANZIJN. 

Het klass ieke Latijnse werkwoord Slllll , bctekcnt ZijII: ik ben bewust present. Esse is 

hiervan de onvoltooid tegenwoordige tijd en drukt. zowel als beeldt, een direc te zij nsactivitcit uit. 
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Binnen die context beteken! odesse: Aal/:ijll in de zin van bewust partic iperend sociaal 

tegenwoordig zijn. 

De haptonomie hanteert het begrip Aanzijn In de betekenis van Ac/esse Animo!: het 

bewust happerceptie[ gevoelvol - actief deelnemend, deelgevend en deelhebbend - zichzelf 

afTectiefbevesti gend tegenwoord ig stellen - openbaren - binnen de pedagogische, therapeutische, 

zorgende of begeleidende ontmoeting. 

Hel begrip Aanzijn, vooral in de betekenis van Adesse Animo dient niet te worden 

verward met het Duitse fenom enologische "Oase in" dat in feite niet meer inhoudt dan ex sistere: 

bestaan, aanwezig zijn zonder affectieve participatie. 

l ingevcnd (zinvol en inhoudsvol) leven betekent: op een transparante wijze 

cOJ/llI/lmiceren. C1miciperel/ el/ particljJerell, hetgeen behelst een cogitatie f-estimerend en 

waarderend (de ander in zijn of haar waarde bevestigend) betekenisvol, zelfbewust en 

ze lfverantwoordel ijk, present-zijn, in overeenstemming met het haptonomische P.T.P.-principe: 

Presentie. Tral/sparantie en P11Identie , gekenmerkt door Respect binnen de haar inherente 

Illcnsbenaderi ng. 

Het haptonomische Adesse Animo geeft derhalve blijk van een happerceptie[ gewaarzijn: 

een buiten zichzelf tenderend, transcendent - in de betekenis van ui tstijgend boven de zelfgerichte 

grcn~zcn - persoonlij k via een bezield en bezielend, affectief bevestigend aanwezig zijn, 

uitdrukking geven aan een vitale illtentionaliteit gericht op een affectief~ontmoetel1d contact: een 

doelgericht samel/ ~ zijn, met een appe l op recipmciteit. 

Binnen die context ge ldt de haptonomische defini tie van hel persoon-zijn: 

De persoon is de met rede begaafde mens, die waardig en autonoom, zelfbewust en 

ze lfverantwoordelijk - gewctensvol - zich gedraagt, i.e.: die zich bewust is van zijn gedrags- en 

handelwijzen, in woord, gebaar en uitdrukking en daarvoor de vo lle verantwoording op zich 

neemt. 

Deze, relatief beknopte inleid ing, dient om de lezer(es) van het Haptonomisch Contact op 

de hoogte te ste llen van het verschijnen vanaf 1 Januari 2004 van mijn nieuwe boek: 

"J-Japtollolll ie 

Amour et R,lisoll" 

dat een aanvull ing is op mijn Opus Princeps: 

"Haptollomie, ScieIJce de I'AJ/ectÎlI;té: 

Re,lécolll'r;r I'J-Jullw;n " 

hetwelk in relatief korte tijd zijn 8e editie beleefde. 

Beide boeken zijn uitgegeven bij de Presses Universitaires de France en ve rkrijgbaar via de 

boekhandel of rechtstreeks bij de uitgever: P.U. F. - 6 Avenue ReilIe - 750 14 PAIUS - France 

Ik acht het van groot belang dit te vermelden, omdat er de laatste tijd pogingen worden 

ondernomen de kennis- ervarings- en inzichts-achterstand van ruim 25 jaar, welke zich sinds mijn 

vertrek naar Frankrijk heeft vo ltrokken en onmiskenbaar duidelijk heeft geleid tot een vo lstrekt 
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onjuiste beeldvorming omtrent de haptonomie in Nederland, en een, in strijd met haar 

grondbeginselen zich ontwikkeld hebbende toepassingspraktijk , gepaard aan misbruik. 

Wat moet ik bijvoorbeeld denken van een reclame op internet "Aandacht" Praktijk VOOI' 

haptonomische Psychomotorische en Spiriwele begeleiding" , in een rubriek betreffende 

alterna tieve en esoteri sche behande l- en geneeswijzen die in haar presentatie volledig indruist 

tegen de haptonomische fenomenaliteit en grondbeginselen? Waar is men dan mee bezig? 

Ik respecteer volledig de vrijheid van iedere mens zijn innerlijke zekerheid te zoeken in 

religieus-spiritua li stisch wijsgerige opvattingen, cultes, sektes of geloofsui tingen. De haptonomie 

is een fenomenologisch-empiri sche ax io logische wetenschap, die berust op du idelij k aantoonbare, 

herhaalbare (reproduceerbare) wetenschappelijk ve rifieerbare, onbetw istbare feiten en evidenties, 

en dient als zodanig gevrijwaard te blijven van elke vorm van spirituele, esoterische, metafy sieke, 

re ligieuze of sektaristische denk- en zienswijze, daar z ij daarnlee naar haar aard en wezen in geen 

enkel opzicht ook maar de minste overeenkomst heeft en evenmin is te verenigen. 

Het heeft mij zeer bevreemd en geschokt te moeten constateren - aan de hand van 

di verse publicaties door "haptonomen"J - dal in Nederland de haptonomie wordt beschouwd te 

behoren tol de "alrem atieve" therapievormen en aldaar is gedegradeerd tot de lichaamsgerichle, 

"psychodynamische" -lichaamstechnieken en -methode n waar zij te cnen male niet mee 

verenigbaar en vergel ijkbaar is. en zeker niet mag worden verward! 

De haptonomie is een lUdeigen medisch-fenomenologische, -psychologische en -l)cda

gogische mcnswetenschappelij kc innovatie en wordt al s zodanig internationaal crkend en 

gewaardeerd, daarvan getuigen een groot aantal internationale congressen, publicaties e.d. Z ij is, 

als zodanig, erkend en opgenomen binnen een intemationaal transdisciplinair verband. (CIRET) 

Wat. binnen die context, te denken van een wervingsadvertentie van de "Academie voor 

Haptonomie" - binnen een advertentierubriek (NRC) omvattende een tota le pagina esoteri sche, 

alternatieve, spirituele en eroti sche, seksuele en naar kwakzalverij riekende benaderingswijzen, 

technieken en methoden - met de aankondiging van " /!J.ia is Haptonomie? Haptonomie voor 

masseurs "! 

Eens te meer een bewijs van het fe it dat d ie Academ ie kennelijk niet de authentieke hap tonomie 

representeert en onderwij st! Maar wat dan wel onder de noemer "haptonomie?" . 

Ik zal mij onthouden van meerdere voorbeelden van gelijk niveau. 

Voor mij n vertrek naar Frankrijk mocht de haptonomie zich verheugen in een grote 

medische be langstelling. Daarvan getuigen, onder meer, de Boerhaave-cursus voor vooltgezet 

onderwijs, Faculte it der Geneeskunde der Leidse Universiteit "On /wikkelingen in de 

Iwisartsgelleeskullde" waarin de haptonomie door mij werd geïnt roduceerd , alsmede de 

ge lijknamige Hoytema-curslis te Enschede (beide in 197 1) en de daaruit voortvloeiende lezingen 

voor afde lingen der K.N.M.G. en gastco lleges: een belangstell ing die culmineerde in het eerste 

Haptonomie-Congres: "Raakvlak heel de Mens" te Nijmegen ( 1975) waaraan 800 mensen 
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deelnamen, en circa een 200 tal geïnteresseerden moesten worden teleurgesteld wegens 

plaatsgebrek. 

Korte tijd daarna (1978) vond mijn verhuizi ng naar Frankrijk plaats. Alhoewel er een 

bchoorlijk gentleman agreement was voor de voortzetting der Academie voor Haptonomie die ik 

in 1963 gegrondvest had (en die niets meer van doen heeft mct de huidige!), een agreement 

waaraan ik me voor de volle 100% heb gehouden, maar waarbij al zeer spoedig na de overdracht 

bleek dat van enige gecoörd ineerde en gerichte samenwerking geen sprake meer kon zijn. Mede 

door de daaraan inherente - vereiste - contractuele overeenkomst, waardoor ik me diende te 

onthouden van elke activiteit in Nederfand, kwam men in Nederland volledig buiten de sindsdien 

zeer uitgebreide en verstrekkende intemationale ontwikkel ingen van de haptonomie te staan, met 

als gevolg een thans nauwelijks nog in te halen achterstand in kennis en begrip van de authentieke 

haptonomie. 

Daartoe benaderd door Wim Laumans heb ik me thans bereid verklaard om in eerste 

illsftlllrie op ons onderzoeks- en opleidingscentmm via een infonllatief colloquium voor 

"haptonomisch" geschoolde, oprecht geïnteresseerde, vel'tlVulVel/swaa/'dige, gegadigden een 

colloquium te organiseren. I.k ben me ervan bewust dat het geen eenvoudige opgave zal zijn de 

extreme achterstand ook in practicis in te halen. 

Daarom acht ik het van groot en dctenllinant belang dat men de genoemde boeken van 

mijn hand grondig bestudeert , eventueel in kleine studiegroepen onder leiding van iemand die de 

franse taal beheerst en goed op de hoogte is van de grondbeginselen der haptonomie. Dal zal een 

eventuele bewustwording van het huidige niveau der haptonomische ontwikkelingen op een 

beslissende wijze kunnen vereenvoudigen. 

Mijn nieuwe bock bevat de meest recente onderzoeksbevindingen en -ontwikkelingen 

alsmede in relatie daarmede, enkele autobiografische gegevenheden. 

Beide boeken: l'Opus princeps cnlllijn nieuwe boek, als op zichzelf staande aan vulling, 

bie-den gezamenl ijk in extenso de fundamentele grondbeginselen van de haptonomie. 

De haptonomie is een wetenschap waarbinnen de ethiek en het sociale lIormbesefeen 

alleszins bepalende rol spelen. Haar toepass ingsmogelijkheden - haar ll1ensbenadcring - ordenen 

zieh tot een zeer strikte ethisch-deolltologische normering welke - zoals ik heb kunnen constateren 

- in Nederland vrijwel vo lledig ontbreekt. 

Wat beduidt het dat - in Nederland - men in verband met de haptonomie voortdurend 

spreekt van "aanraking" terwijl er in de haptonomische mensbenaderi ng in geen enkel opzic ht 

sprake is van aanraking? Het haptonomische bevestigende thymotactiele, persoongerichte, contact , 

dat zich karakteriseert door de thymesthesie, heeft niets met aanraking van doen en depasseert het 

substantiële lichaam! 

Wat mij het meest bevreemdt en verwondert is dal men zich aanmatigt over de 

haptonomie te schrijven zonder zich met de nog levende grondlegger - wiens geregistreerd 

intellectueel eigendom het betreft - te verstaan en zelfs zonder grondige opleiding en kellnis van 

het wezen der haptonomie, vo lledig in strijd met de terzake internationaal van kracht zijnde 
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ethische -deontologische nonnering. 

Wat bijvoorbeeld te denken van een auteur, die, als "Opus magnum", een " Inleiding in de 

haptonomie" schrij ft en daarbij - nota bene! - stelt dat aan de uitgave ui terste zorg is besteed maar 

dat voor infonn atie d ie nochtans ol/volledig of onjuist is opgenomen, de auteur(s). redactie en 

uitgever geen aallsprakelijkheid aanvaarden? Hoe va1t d it, met betrekking tot de auteur, te rijmen 

met de haptonomische defin it ie van de persoon? Eens te meer, waar hij een aantal apert onj uiste 

voorstell ingen van zaken biedt zonder daarvoor dus de aansprakelijkheid te aanvaarden. 

Hij eindigt met de verzuchting: " Ik hoop dat mijn boek niet te veel schade aanricht" zich 

dus klaarblijkelijk bewust ervan zijnde dut hij schade berokkent! 

Het moge duide lijk zijn dat van enig toekomstig overleg mct een "persoon", die zo 

expl iciet bl ijk geeft van een gebrek aan ethisch nomlbesef, geen sprake kan zij n, waar hij 

onmiskenbaar zich 

- alle aansprakelijkheid ontwijkend voor zij n daden - als ongeloof\vaardig aandient. " Kleine 

dingen, hebben vaak grote gevolgen". 

Hoe di t alles ook zij : ik heb gemeend - binnen het kader van de uitnodiging om tot 

herstel van contact te komen en een goed gefundeerde en gedocumenteerde in format ie via een 

colloquium te verstrekken, tenei nde de haptonomie binnen Nederland weer op hel goede spoor te 

brengen, zowel mijn boeken - en vooral hel nieuwe, voorzien van de meest recente 

ontw ikkelingen - te mogen (te moeten) aankondigen, waarbij ik schier onvermijdelijk hel nicl kon 

ontwijken mij n bezorgdheid over bepaalde ontwikkelingen te uiten. 

Mcn betrekking tot publica ties in Nederland wi l ik hierbij uitdrukking geven van mij n 

res-pectvo lle en lovende waardering voor Mia van LUTTERVELT, die - als één der elligell in d ie 

25 jaar - mij haar boek (doctoraalscriptie) toezond en daamlee blijk gaf van een welbewust 

ethisch nonnbesef, alsmede voor Diewke TALMA , die zo attent was mij haar bijzonder rijk van 

inhoud zijnde, zeer interessante boek " Vrouwenmantel" te doen toekomen. 

Ten slotte, naast mij n nieuwe boek, verscheen in November 2003, dus enkele maanden 

geleden, een evenzeer belangrijk boekwerk over de haptonom ie van de band van Dr. Jean-Louis 

RE-VARD EL geti teld "C Univers afJectif' - Haptollomie et pellsée moderne. Dr. Jean-Louis 

REVARDEL is een zeer actief lid van ons wetenschappelijk college. Ook dit bock is uitgegeven 

door de Presses Universitai res de Franee (2003) en zeer aanbevelenswaardig voor een meer 

diepere kennis-verwerving omtrent de haptonomie. 

Voorts is enkele jaren geleden bij deze ui tgeverij , in de uil afzonderlijke documenten 

bestaande encycloped ische collectie: "Que saisje'?", ec n exemplaar gewijd aan de haptonomie 

ve rschenen van de hand van Or. Dominique DÉCANT-PAOLl , (Pédo-)psychiater, eveneens een 

zeer actief lid van het wetenschappelijk college van ons onderzoeks- en opleidingscentrum. 
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Ik hoop en vertrouw met deze mededelingen mijnerzijds zinvol te hebben bijgedragen aan een 

eventuele mogelijkheid tot het doen ontstaan van een beter begrip en inzicht in Nederland met 

betrekk ing tot de haptonomie en groet U allen hartelijk. 

Noten: 

I. Empirie uit hef c/assieke grieks: empeiria = ervaring in de betekenis van sensoriële 

waarneembare (gewaarzijllde) fenom enen (geenszins te velgelijken met experime11ten I). 

2. AllfleMarie van POLEN: "Ac/esse. Aanzijn ", Rester là présellt, face all défis el troubles de la 

vie. Présence hapfollomiql/e N°3 , Acres du 2ième Congrès d 'Hapton omie 1995. 

3. Het beroep « haptonoom " bestaat niet en hoorlook lIiet te bestaan. 

Naschrift redactie: 

I . Axiologie = de wetenschap van de waarden. 

2. In ' Haptonomie - wetensehap van de affec tiviteit', Bijleveld - Utrecht 1988/89 (3e druk 2003), 

p.422, ste lt Veldman dat de benaming ' haptonoom ' behoort te worden voorbehouden aan 

degene die haptonom ie als wetenschap beoefent in studie en onderzoek. 
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AANKONDIGING: 
Colloquium bij Frans Veldman 

in september 2004 . 

• data: woensdag 1 en donderdag 2 september 2004 . 

• aantal deelnemers: minimaal 30, maximaal 40 personen . 

• kosten: 300 euro per persoon, excl. reis- en verblijfkosten . 

• lesuren: 10hOO- 12h30 en van 14h30- 17hOO 

• inhoud: verzoeken kunnen ingediend worden. 

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. 

In verband met de planning sluit de inschrijving op 1 mei. 

Bij opgave gaarne vermelden: 

- naam en roepnaam 

- adres, postcode, woonplaats, telefoon en e-mail adres 

- geboortedatum 

- voorop leiding 
- opleiding in de haptonomie 

- werkervaring in de haptonomie 

De eindselectie wordt door Frans Veldman zelf gemaakt. 

Aanmelden bij: 

Wim Laumans 

Kortenhoefsedijk 197 d 

1241 NB Kortenhoef 

tel: 035-6561690 

e-mai l: w.p.claumans@freeler.nl 

Zodra de definitieve lijst bekend is, ontvangt 
u verdere praktische informatie van mij. 
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De man ontdekt 
Een terugblik op de "mannendag" 

in Doorn 
( Harry van Nie ) 

Het is maandagochtend, de kantine van de Academ ie voor Haptonomie in Doorn stroomt langzaam 

vol met mannen. Nico wordt wat onrustig en grinnikt me toe: " ik zie toch liever ook vrouwen", Het 

is sti l, ongekend st il. Met twint ig zij n we compleet, dus wachten we nog even. De mannen die 

binnenkomen zeggen iets van "Hallo" of "I-Ioi" en gaan via Nico's koffiekan aan een tafel zitten. Een 

enkel woord over de dnlkte op de weg, meer niet. Mannen hebben niet zo veel te zeggen. Ik heri nner 

me het theater-programma van Peter Faber, "thc Cave-man", waarin hij de tegenste llingen tussen 

mannen en vrouwen persifleert . Mannen hebben per dag niet zo veel woorden nodig als vrouwen, 

2000 ten opzichte van 5000, wetenschappelijk onderbouwd. zegt hij. Als mannen elkaa r ontmoeten is 

een " Hé" of"Hoj" genoeg "alles ok?", "alles ok!"; vrouwen gaan meteen in gesprek over hoe het is, 

wat er speelt, hoe spannend het is, gaan vragen ste llen waar je vandaan komt, en zo verder. Mannen 

zeggen niet veel, vragen niet veel. 

Ik deed een poging vanachter m 'n kop koffie toen een van de laatste mannen de kant ine 

binnenkwam: "hé. waar kom jij vandaan, wat een gaaf overhemd hcb je aan .... " . Geen reactie 

natuurlijk. Wat onhandig haalde hij koffie en ging zitten. Verbaasd keken de anderen van m' n tafel 

me aan en ik besloot in m'n mannenro l te blijven. " Hoi", mompelde ik. 

Hrdftien, Cock van de Berg en Frans Kok nemen ons mee naar de zaa l. Ook voor hen is het 

spannend. Het is de eerste keer dat er een mannengroep is op deAcadcmie en dat is een groot 

contrast met a lle blokken waar mannen altijd in de verre minderheid zij n. Waarom vond ik het 

spannend? Wellicht om het zeI rde: met vrouwen in een groep is me bekend en veilig. Bij manJlen 

bedenk ik strijd, presteren, competitie: wie is de sterkste, de grootste? Ik ben niet zo groot en ik ben 

niet zo sterk en vechten heb ik nooit geleerd. Angst voor de anderen, angst voor mannen. 

Na het altijd wat o nhandige rondje van "hoe heet je en zeg iets over jezelr', ontstond een levendig 

gesprek over wat nOll precies man-zijn betekent. Binnen enkele ogenblikken was er een levendige 

uitwisse ling van ervaringen, gedachten, verwacht ingen. Aan humor ontbrak het niet en er werd veel 

gelachen. Wie houdt er nou van winkelen, niemand toch, "maar ik wel", zei een grote Surinaamse 

man traag; " ik ga alle koopjes af, voor de uitverkoop, tijdens de uitverkoop, na de ui tverkoop, altijd". 

o ja, zo kan het ook, terwijl iedereen de pest leek te hebben aan winkelen. 

Anders zijn dan vrouwen, wat is dat? Een jongen meldde dat hij zich als homo daar anders in voelde 

dan heteromannen. Hoe zit dat dan? 

lk rea li seerde me dat er zo veel vriendschappelijkheid, zo veel kameraadschap was vanaf het 

a llereerste begin. Dát is dus wat wij malmell kunnen hebben! 
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Er werd hard gewerkt bij hel zoeken naar ons manzijn, eerst nog in gesprek, later ook in 

oefenV0n11en waarbij we met name de rol van onze vader en moeder onder de loep namen en welke 

betekenis ze voor OI1S hebben gehad en hebben. Maar ook: "hoc zijn wij als vader nu?". 

tn de rollenspelen werd menig "vader" door de zaal gesleurd en werden "moeders" van hun voetstuk 

getrokken. Ballonnen blijken een aardig doelwit te kunnen zijn voor opgeslagen agressie. 

Wie gaat er een rituele dans doen, 's ochtends op dag twee? Wij wel, aangemoedigd door Frans werd 

de jacht voorbereid en maakten we ons klaar voor het grote gebeuren. Nou ja, het grote gebeuren 

hield op mei het eind van de heft ige Afrikaanse muziek, want we waren volkomen uitgeput. Tijd 

voor ontspanning, rust, zelfreflectie, meditatie-achtige oefening. Volgen wij de ruiler (ons hoofd) of 

het paard (ons gevoel), legde Cock ons voor. Wie laat je spreken? 

Tijd en bezinning. Er ontstaan rituele gevechten, houtblokken worden gekliefd, we raken elkaar aan, 

zorgen voor elkaar na alle inspanningen, na al het zweet en de tranen. 

Het is aan het eind van dag twee. Er klinkt hele rustige muziek in de zaal. Er wordt gezeten, gelegen, 

gemasseerd, zachtjes gepraat. 

I.k lig op de grond bij te komen en na te genieten van wat ik allemaal beleefd heb. Buiten hoor ik 

iemand hout hakken en bij iedere klap geeft hij een harde schreeuw. Na ieder klap hoor ik een 

aanmoediging. Het is de trage stem van de Surinaamse man; "goed zo, nog een keer, goed zo, ja zó!" 

Ik waan me in de slotscene van een fil m, net voordat de aftitel ing begint. Dan komt hij binnen, groot, 

bezweet en met een knalrode kop. Hij leunt in de deuropening en hijgt. "Zo, die is dood", zegt hij 

uitgeput, maar zichtbaar opgelucht. 

"Het waren twee fantastische dagen" klonk het naar analogie van de televisiereclame, maar het was 

ook echt zo. Het waren twee heel bijzondere dagen. Er is heel veel Ie vertellen over hoe in twee 

dagen een groep zich vonnde tot "col11 padres", een eret itel die Frans ons gaf. We zijn met z'n allen 

en met z'n allen "padres" en verantwoordelijk voor elkaar en voor onze kinderen. 

Nu nog kom ik af en toe op de academie een groepsgenoot tegen van die twee dagen. Ik weet z' n 

naam niet, want ik ben slecht in namen, maar ik begroet hem met herkening: "compadre! " 

"compadrel" klinkt het dan alt ijd terug. 

Contact gegevells : 

Ha,.,y vall Nie, haptotheropew 

lel.' 030 - 25 J 2949 

e-mail: Jtany vannie@planet.nl 
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Wie komt 
het bestuur van 

Haptonomisch Contact 
versterken? 

Haptonomisch Contact 
is het kwartaal 
tijdschrift 
van de Stichting 
Haptonomisch Contact 

De redactie stelt zich ten doel haar 

... ,"".' He', -- lezers te informeren over alles wat met 

haptonomie in brede zin te maken heeft 

en de communicatie daarover op gang 

te houden. 

tI.t n.kO .,.., .... Khtl 

ll-"'tf.'I~ 
0--< 

De hIoP'_ ..... ~ ... 1Iin1 -- -
Afo<hotl4 ............ 

Na de opheffing van de Nederlandse Vereniging voor 

Haptonomie maakte het tijdschrift in 2002 een doorstart met de 

oprichting van de Stichting Haptonomisch Contact . 

De overgang van een verenigingsblad naar een geprivatiseerde 

versie kent veel voetangels en klemmen. In een tijd van economische 

recessie is het van groot belang het aantal abonnees, begunstigers 

en adverteerders op peil te houden, zodat dit tijdschrift 

onafhankelijk kan (blijven) bestaan. 
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Het bestuur zoekt met spoed: 

Bestuurslid WERVING 
(mlv) 

Het tijdschrift wordt gedragen door betrokken vrijwilligers die hun tijd 

en persoonlijke kwaliteiten en contacten kunnen en willen inbrengen 

en willen leren van elkaar. Wij proberen samen te werken volgens de 

haptonomische principes verantwoordelijkheid en PTP (presentie, 

transparantie, prudentie). Wij hopen op deze wijze de haptonomie 

vorm te geven in een goed tijdschrift dat sinds de oprichting in 1989 

al vele ups en downs heeft gekend. 

De taak van het bestuurslid WERVING zal bestaan uit: 

1. het werven van abonnees, begunstigers, adverteerders en 

samenwerkingsprojecten, waaronder contacten met opleidingen, 

VVH en VHZB. 

2. projectbewaking door telefoon, e-mail, brieven en faxen 

3. overleg met bestuur, redactie, abonnementenadministratie, 

vormgever en drukker. 

Er is een onkostenvergoeding voor vergaderingen, reizen en 

communicatiemedia . 

Iedereen die zich door de voorgaande tekst voelt aangesproken en 

minimaal een basisopleiding haptonomie heeft gedaan, w ordt 

verzocht te reageren . Alleen (financieel) ondersteunen door een 

abonnement, een advertentie, een gift of kopij mag natuurlijk ook. 

Voor inlichtingen en informatie: 

Paulien Pinksterboer: 06-53675676 (voorzitter) 

Mia van Luttervelt: 070-3500019 (secretaris) 
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Uit de oude doos: 
De houding van de vrouw tijdens het baren 

van prehistorie tot heden 
C Prof. -D-;-H.Ki~~ff, Göttingen ) 

Het volgende artikel hebben wij met welwillende toestemming mogen 

overnemen uit: 'Het hormoon', vol. XLI, no. lb, pp. 7-15 (1977) 

Deel 11 

De in de middeleeuwen in Duitsland geblUikelijke sloelverloss ing wordt door 

twee bijzonder treffende afbeeldi ngen verduidelijkt. 

Afbeelding 11 is afkomstig uit het beroemde vroedvrouwen leerboek van Jacob 

Rueff uit Zürich, dat de ietwat omineuze titel draagt: "Schön lustig 

Trostbüchlein VQn den ernpfengknusscn und Gcburt des Menschen". Kaarsrecht 

zil de barende op een eenvoudige stoel en wordt van achteren vastgehouden 

terwijl de vroedvrouw, in dc voor die tijd typische houding, ervoor zi t en de 

bevalling ' blind ', d.W.Z. met de handen onder de rok van de patiënte, leidt. De 

fraaie 

afllcelding 12 toont naast de baarstoel-bevalling het bestuderen van de stand van 

de sterren, om iets te weten te komen over het lot van de nieuwe wereldburger! 

Van de rij kdom aan geboortetaferelen uit Afrika kunnen hier maar enkele 

worden afgebeeld. Het is beslist indmkwekkend met welk een goede 

opmerkingsgave en voor die lijd ongewoon diepgaand afwegen van voor- en 

nadelen van de verschillende houdingen tijdens de baring een jonge Engelsman, 

R.W. FeIt in, die lid was van een groep ontdekkingsreizigers, zijn dissertatie in 

Mmburg over dit thema schreef cn dat reeds in het jaar 1885. Zeker hebben veel 

van de pijnlijke en haast gru welijk aandoende gebo0l1en die in dit proefschrift 

werden afgebeeld tot de uitzonderingen behoord. Maar de uitsluitend verticale 

lichaamshouding herhaalt zich telkens, ofhet nu zinend aan de rivier gebeurt 

onder muzikale begeleiding (afbeelding 13), of zittend waarbij grote druk op het 

lichaam wordt uitgeoefend door een helper die achter dc vrouw staat (afbeelding 

14), dan wel Slaande (afheeldingen 15 en 16>' 

Dat ook tegenwoordig die houding bij dc geboorte in bijna heel Afrika 

gcbruike lijk is, bewijst een bijzonder fraai gcslaagde houtplastiek voorstellcnde 

een baring in geknie lde houding 

!an,cclding 17), 

Deze plastiek is afkomstig uit Afrika, n.1. uit Tanzania en werd gemaakt door een 

kunstenaar uit de Makonde·stam; ze is in het bezit van prof. Uhlig, Kiel. Bij de 
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knie lende vrouw, die een kind op de anll heeft en naast wie een 'vroedvrouw' 

hurkt, is net het hoofdje geboren. Let op de dorso-posteriore ligging: het 

gezichtje kijkt naar boven. 

Twee jaar geleden kon voor het eerst d.m.v. een fi lm de 'geboorte in knjclcnde 

houding' bij Zoeloevrouwen in Zuid-Afrika vastgelegd worden (afbeelding 18. 

m 
Deze fi lm werd gemaakt met toestemming van de erin voorkomende personen 

onder verantwoording van het ' Inslilu t mr den wissenschafi lichen Fi lm 

Göttingen ' onder leiding van prof. Uhlig, Kiel (commentaar van Kirchhhoft) en 

is een zeer belangrijke documentat ie van het verloop van de baring bij verticale 

houding van de barende. De barende vrouw knielt in haar hut en trekt zich -

vooral in de periode van de persweeën - aan een van het dak afhangende lus 

omhoog; in de weeënpauzen, nog steeds in verticale houding blijvend, rust zij 

uit, steunend op de hielen. 

TelWij l de Afrikaanse geboortetaferelen voornamelijk van jongere datum zij n, 

vinden wij in Amerika, vooral in Midden- en Zuid-Amerika, vele voorbeelden 

uit de precolumbiaanse tijd. Onafhankelijk van het land en het volk, of het nu 

gaat om Indianen uit Brazi lië of uil Peru, Ecuador of Mexico, de geboorte vindt 

zonder uitzondering plaats in verticale houding. De vo lgende beelden spreken 

Een kwestie va n gevoel 
In Haptonomie, een kwestie van gevoel, legt 
haptotherapeut Bob Boot de betekenis en het 
belang uit van aanraken en voelen. 

Het eerste toegankelijke handboek voor patiënt 
en therapeut. 

293 pagina's I 5 
verschijnt t 5 april 2004 € 17 r 

[WWW:ULFHULPBOEKEN.-NL I 
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voor zichzelf. Het eerste beeld van deze serie (afheelding 20\ is afkomstig uit de 

z.g. Bahia-cultuur (Manta, Ecuador) van ca. 500 voor tot 500 na ehr.; een 

bevalling in staande houding, het hoofdje is al geboren, dorso~postcriore ligging! 

Nog opvallender lijkt deze 'pathologische ligging' op de volgende afbeelding 

ll, een bevalling in zittende houding op een z.g. stijgbeugel vat uit de Mochica

cultuur (Peru). Terwijl tegenwoordig de verloskundige deze ligging van het kind 

met de mg naar achteren niet tcn onrechte als ongunstig beschouwt, gold deze 

wijze van geboren worden bij de Inca's als een geluksteken voor het kind: ' Hij 

kijkt bij zijn geboorte al naar de zon" 

Afb. 10: Baarstoel uit de middeleeuwen. Aesculap, 1929 blz. 320. 

Afb. 11 : Stoelbev<llIing uit Jacob RueH, Zürich 1554. 

Afb. 12: Vroedvrouwenleerboek Frankfurt 1583. 

Afb. 13 tot 16: 

Afbeeldingen van bevallingen in Afr ika uit Inaugurele rede. Feltin (Marburg 1885). 

Afb. 17: Houtplastiek van de Makonde-stam (Tanzania, Oost -Afrika). Uit het privé-bezit van prof. Uhlig, 

Kiel. 

Afb. 18 en 19: 

Beelden uit een fi lm van het Institut für den wissens<:haftlkhen film Göttingen, 'baring in 

geknielde houding bij Zoeloevrouwen'. Prof. Uhllg, Kiel, H. Kirchhoff, Göttingen. 

Afb. 20: Bevalling in staande houding bij de Bahia-cultuur uit Manta, Ecuador_ P. Pleuss: 'Antike Welt' 1971, 

Riggli -Verlag Zürich. 

Afb. 21: Bevalling in zittende houding, Mochica-cultuur Peru. Origineel: Museum Preuss. Kult urbesitz. 

Berlijn-Dahlem. 

Deel/ll volgt in de volgende uitgave Haptonomisch Contact nr. 2. 2004. 
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Over de eerste en de 
tweede geboorte 

( BOfKBfSPRfKINGdoor -Wi;;; La~mans ) 

BORELING EN BEGINNER, nataliteit bij Hannah Arendt 
Mari jke Verhoeven, Zoetermeer, Boekencentrum, 2003 

392 pp., EUR 29,90, ISBN 90239 1367 1 

Dit boek is opgenomen in 'De longlist' van 20 boeken uil 130 fi losofieboeken uit 2003 waaruit 

uiteindelijk de auteur voor de Socratcswisselbeker 2004 zal worden gekozen. Deze jaarlijkse prij s 

wordt toegekend aan de auteur van het meest prikkelende, oorspronkelijke, Nederlandstalige 

fi losofi cbock van het voorgaande jaar. 

M.M.A.Verhocven (1947) studeerde sociale en pol itieke ethiek aan de Theologische Faculteit 

Til burg. Boreling en Beginner werd aldaa r ve rdedigd als godsdienst-filosofisch proefschrift. In 

deze studie wordt het werk van Hannah Arend! (1906-1975) onderzocht. Dit was een beroemd 

schrij fster en sociaal-fi losofe, een joodse vrouw die vóór de tweede wereldoorlog leerlinge van de 

Duitse filosoof Heidegger was. Aanvankelijk vluchtte Hallllah Arendt voor het Nazidom naar 

Parijs. Daarna emigreerde ze naar de Verenigde Staten van Amerika. 

Het is niet de sterfelijkheid van de mens die I-I annah Ah rendt benadmkt, maar dat eindige mensen 

een begi n hebben. Zij karakteriseert de mens als ' boreling ' en ' beginner'. Dat is wat zij verstaat 

onder 'natalitei t', 

De eerste gcbo0J1C is de fys ieke geboorte, zoals die plaatsvindt in het pr ivé-domein. Het 

binnentreden in het publieke domein beschouwt zij als de tweede geboorte: tonen wie je bent met 

de mogelijkheid iets te betekenen voor een ander. 

Het menszijn wordt principieelmccrvoud ig opgevat. Voorafgaand aan het ' ik ' van de borel ing is er 

een oorspronkelijk lichamelijk ·wij'. 

Vanuit d it uilgangspunt van Hallllah Arend! probeert Marijke Vcrhoevcn in haar proefschrift cen 

ethiek te ontwikkelen waarin de verantwoordclijkheid voor het nieuwe leven ell de toekomst ige 

generatie centraal staal. 

Het bewust wordcn van de kansen die hct ongeboren kind krijgt dat haptonomisch begeleid wordt 

of van de mogelijkheden die datzelfde kind onthouden kunnen worden, maakt dit bock niet alleen 

voor diegene die zich bezighoudt met zwangerschap~begcleiding een must , maar ook voor alle 

haptotherapeuten die zich bezighouden mct de tweede geboorte. 

Dit is één van die boeken waarop je gewacht hebt , zonder dat je wist dat je wachtte. 
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MET WELKE KLACHT GAAT UW 
PATIËNT SLAPEN? 

HOOfDPIJN I ST IJVE NEK 
Gtsp.lfVlefI fI('~~rl'fl wOfr1rn Vo:\.l~ 
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flllflOSITIS 
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'>I~lnlllllgf'fl OJltrl't~11 In Je UkJ til 
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ARMPIJN 
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Orthopedische hoofdkussens en drukverlagende matrassen. 
wereldw ijd aanbevolen door meer dan 30.000 medisch special isten. 

De TfMPUR MJlr,:lsscn en Hoofdkussens worden wereldwijd a.m 

bevolen door meer dan 30.000 artsen, chiropractors, fysiotherapeu ' 

ten en oste0P<llen. Zij geloven rotsvast In de elgenschJPpen van hel 

T(MPUR Materi,lfll om rug- en nekploblernen te verminderen en Ie 
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academie~ 

ACADEMIE VOOR HAPTONOMIE 
JAN LIGTHARTLAAN 1, 3941 BG DOORN 

Ons aanbod aan opleidingen: 

Leergang haptonomie en communicatie 

Open leergang stem 

Opleiding tillen en verplaatsen 

Basisopleiding in de haptonomie 

Opleiding in de haptotherapie 
Vervolgopleiding haptonomische zwangerschapsbegeleiding 

Verkorte opleiding in de haptotherapie voor gz-psychologen 

Korte cursussen, waaronder: 

Omgaan met grenzen: 26 apri l, 18 mei en 17 jun i 

Het vieren van je vrouw zijn, 8 en 9 juni 
De man ontdekt: 17 en 18 juni 

Nascholing voor haptotherapeuten 

Woorden geven aan je werk: 9 maart en 6 april 

Nascholing haptonomische zwangerschapsbegeleid ing 

Kind van twee werelden: 20 april 

OPEN DAG 
zaterdag 27 maart 2004 

Kijk voor een compleet overzicht en meer informatie op 

www.haptonomie.nl 

U kunt natuurlijk ook even bellen: 0343-515178 
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Auteur: drs. T.A.CM. Gerritse 

De hoofdschotel van dit boek is het presenteren 
van de haptonomie als geheel van inzichten. Het 
uiteindelijke doel is om de haptonomische inzichten 
daadwerke li jk toe te passen in uw praktij k van 
zorg en hul pverlening. Een sca la van toepass ingen 
komt aan de orde, zoals de haptotherapie, 
haptonomische begeleiding bij zwangerschap en 
beva lling en kinesionomie. 

De auteur koos in dit boek voor een vijfdel ing: 
een or iënterend deel met t heoreti sche ach ter~ 

gronden en uitgangspunten, de mensel ijke 
lichamelijkheid, het mensel ijk gevoelsleven, het 
hart van de haptonomie en t enslotte de toepas
baarheid 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 90 352 2540 6 I 

2e druk I 2002 I 352 blz. 

~---------------------o JA. stuur mij 
____ ex. Over kleine dingen IISBN 90 352 2540 6/ à € 29,50 

€ 29,50 

Organisatie: _____ _______ _______ ___ _ ______ _ ___ _ 

T.a.v. J dhrJ := mw.: ____________ _________ _ _______ ____ _ 

Adres: _ _ ________ _____________ _ _ __________ _ 

Post(ode/plaats: ______ ________ ________ _ _ _ ____ _ _ _ ___ _ 

Telefoon: _ _ _ ___ __________ _ _ _ ___________ _ _ _ _ _ 

Datum: _ _ _ _ _____ _ _ _ Handtekening : 

Stuur (een kopie van) de antwoordst rook in een envelop zonder postzegel naar: Elsevier Gezondheidszorg. Afdeling Market ing. 
Antwoordnummer 2594, 3600 VS Maarssen. Telefoon: 0314 3S8 358. Fax: 0346 577 950. gezondheidnorgOreedbusiness.nl. 
www.elseviergelOndheidszorg .nl 

• E~v~ Gezondheidszorg i, een GlIderdeel voOn Reed BUl/neJJ InformoO r'on. 

Geldig tot 31112/loo3. Prijzen boeken indo Bn." en exd. vertendkosten. Prijswijligingen voorbehouden. Boeken zijn ook verlcrijgbiulr in de boekhandel 
Statutair gevestigd te Amsterdam. Op alle ~anhi~ingen. offertel en OVerHnkomll.n zijn van toepassing de algemen. voorwaarden die ~iJn c;ed.ponMrd 
bij de KvK in Amsterdam. Hand!luogist!r Amsterdam 31.293.415. Uw opgegeven gegevons kunnen worden g~bruikt voor het toezenden van Informatie 
en/af Ipeoale aanhiedingen door Re~ 8usines:s Inform~tiQn en Iped.al ge~lecteerde bedrijven. rndien u hiertegen hezwaar heeft. stuurt u een hnef naar 
Reed 8uslness Informi tion. U .V. Admregill,atie. PestbUI 808. 7000 AV Doetinrnem. 
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