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Fax 035 5254652 
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P~I.iding 

Van der Veer Media, 
Blariwm 

Prij> 
Euro 27,50 per irg voor 4 on 

KopijsluitIng 
30 oktober 2004 

'opiJ 
Hapt onomisch Contact verschijnt vier keer 

per jaar. A.an haptonomie gerelat~rde 
artikelen, meningen, praktijkervaringen. 
informatie en nieuws kunt u stun!n naar 
het redactieadres; Indien mogelijk graag 

per e-mail. 
Oe verantwoordelijkheid voor de Inhoud 

van dit t1jdschrift berust bij de redactie. ZIJ 
behoudt zich het re<ht voor om In overleg 
met betrokk.ene kopij In te korten of niet 

te plaatsen. Oe auteur bliJft 
e1ndverantwoordeiiJk voor de inhoud van 

zijnIhaar geschrift 

Losse nummers verkrijgbaar na 
overmakIng van € 9 op bankrekeningnr. 
64.20.94.594 t.n.v Van der Veer Media, 

Blaricum. (Studenten)kortlngen zijn onder 
bepaalde voorwaarden mogelijk 

o Alle rechten voorbehouden Overname 
van artikelen aUten na schnfteUjke 

toestemming. Bij plaatsing na 

toestemming van de redactie dient 
Haptonomisch Contact te allen tijde als 

bron vermeld te worden. 

Beste lezer, 

Alles is aan verandering onderhevig. De aandachtige lezer za l 

het niet ontgaan zijn, dat het colofon van dit tijdschrift is 

veranderd. Het bestuur van de Stichting Haptonomisch 

Contact heeft besloten dat het tijd werd de exploitatie van het 

tijdschrift in de professionele handen van Wim van der Veer 

le leggen. Bestuur en redactie worden hierdoor ontlast cn 

kunnen z ich meer richten op de kern taken: het bevorderen 

van de communicatie tussen hen die in de haptonomie zijn 

geïnteresseerd enJof opgeleid en het verschafTen van 

infomlati e over haptonomie. 

Zowel de abonnementenadministratie als de advertenties 

worden nu verzorgd door Van der Veer Media (zie colofon). 

Wij zijn blij met deze ontwikkeling en hopen op deze wijze 

de continuïteit van hel tijdschrift het beste te dienen. 

Tevens hebben wij afscheid moeten nemen van Leni Gudde 

als penningmeester en mede-oprichtster van de Stichting 

Haptonomisch Contac t. Wij wensen haar een mooie toekomst 

in wat rustiger vaarwater. Riet Ba11o, een oude bekende in 

haptonomickringen, wordt de nieuwe penningmeester van het 

bestuur. Zij heeft eerder jarenlang het secretariaat en de 

abonncmentenadministratie gevoerd. Wij hcten haar welkom 

en wensen haar en ons allen voorspoedige lïnancië le tijden 

voor dit blad met veel nieuwe abonnees. 

In dit nummer vindt u een tweede bijdrage van Pieter Verduin 

over de haptonomische benadering van Vcldman, nu in 

vergelijking mei de belekenis en pi aais van de persoon bij 

Aristoteles. 

Wij ontvingen een aankondiging van een themadag van de 

Vereniging Van Haplolherapeulen (VVH) over hel begrip 

• Aanzijn ', op 30 oktober a.S. in de Academie voor 

Haptonomic te Doom. Mct toestemming van uitgeverij 

Damon hebben wij hel stuk ' Aanzijn ' mogen ovememen van 

de hoogleraar wijsbegeerte Come\ is Verhoeven (1928-2001). 
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Deze was een vriend van Dorus GeITitse en bekend met de haptonomie. De redactie hoopt dat de 

vereniging VVH haar themadagen met een algemeen belang voor de haptonomie zal wi llen 

openstellen voor niet- leden. 

Voorts vindt u een bespreking van de presentatie met teksten van het boek Bevestiging - Ertäeel 

en Opdracht naar aanleiding van het levenswerk van dr.Anna Tcrruwe die met Frans Veldman 

heeft samengewerkt. 

Nieuw is een verslag door Frans Veldman van een succesvolle Internationale Haptonomie 

Zomerunivers iteit in Tunesië. 

Ook publ iceren wij een zeer kritische ingezonden brief van Frans Veldman met de vraag ofwe op 

de goede weg zijn met 'zij n' haptonomie en met de vrije meningsuiting in dit tijdschri ft. Deze 

brief vormt een mooie aanleiding om ti te vragen waar het met de haptonomie en met di t tijdsch rift" 

heen moet. Is de haptonomie alleen van grondlegger Frans Veldman? Of is cr ook een haptonomie 

volgens Pietje Puk or volgens wie je ook maar bent opgeleid? Of is haptonomie de wetenschap 

van de affectiviteit waaraan iederecn zijn steentje bijdraagt? Waarvan iedereen mag zeggen wat 

hij/zij ervan vindt, wat bCler kan en hoe de haptonomie er over honderd jaar uit moet zien? 

Het decembernummer 2004 van Haptonomisch Contact za l ccn lustrumnummer zijn. 

Het tijdschrift bestaat dan vijftien jaar. De redactie zou het fantastisch vi nden als het 

helemaal vol kwam te staan met uw verhalen, meningen, ervaringen, gedichten cn 

toekomstvisies. 

Een kwestie van 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 
verschijnt 15 april 2004 I €17,95 

I WWW.ZEtjtiUÜBOEKEN .NL I 
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Betekenis en plaats van de 
persoon in de haptonomische 

benadering bij Veldman en 
Aristoteles 

Cp. v;;:dui;;) 

Frans Veldman, de grondlegger van de haptonomie, schreef in 'Thymcsthési e. moi -conscicnl, 

ipséité' (2001 )dat de antieke Griekse filosofen een helder begrippenkader en een goede 

beschrijving gaven waarmee we ook die ve rsc hijnselen kunnen begrijpen die we vandaag de dag 

haptonomische verschijnselen noemen . De terminologie van de oude Grieken zijn voor VeldmaIl 

"een opening tot een dieper begrip van het menselijke affect ieve leven in haptonom ische context." 

Op uitnodiging van de reactie van Haptonomisch Contact besprak ik in een eerder artikel (maart 

2004) het begrip 'Ihymos'; in deze tweede bijdrage staat cent raa l hoe de begrippen llloi-conscicnt, 

ipséité zij n onder te brengen in het mensbeeld dat Aristotcles beschreef. 

We zagen dat thymos kan worden opgevat als hartstocht, drift, in de zin van hel voelbaar (in jezelf 

en bij anderen) voelen van het stromen, het bewegen. het groeien, het steeds van vorm veranderen 

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

in dit voelen de orde, de maat, de verhoudingen die in de natuur, in het leven zelf gelden, zich 

meedelen. Het kan werken als een innerl ijk kompas bij de vraag wat te doen en te laten in concrete 

situat ies. 

"De thymos is bovendien, van nature, het centrum van de ipséité, die, als zij goed gefundeerd is in 

een toesta nd van innerlijke basisveiligheid, stabiel, duurzaam en goed in balans. zich doet kennen 

door de thymcsthésie: de thymesthésie is een happerceptief vennogen om zeer subtiel en 

zorgvuldig de drijfveren, gemoedsaandoeningen, motieven, redenen en emotionele afwegingen of 

ve rlangens (strevingen) van de persoon te voelen met wie we in een intiem contact, van psycho

tact iele affect ief-bevestigende haptonomische nabijheid zijn (zoals dat bijvoorbeeld is met een 

patiënte c ))" (Veldman 200 I) 

Voor goed begrip van thymos stelden we dat dit begrip geplaatst moet kunnen worden in de 

samenhang van de andere functies die Aristoteles toedacht aan de ziel. 

'De ziel', verta ling van 'psyche', is in het Nederlands een door zeer velen, in heel verschillende 

contexten gebruikt begrip, dat dan ook een zeer uiteenlopende gedachteninhoud kan hebben. Zelrs 

Plato en Aristoteles, meester en leerling, houden cr onderling verschillende belekenisscn op na. In 

deze beschouwing houden we het bij Aristoteles' opvatting van psyche. Aristolcles definieerde 

psyche als de ' logos ofwel het beginsel van alle levende wezens'. 
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ln dit artikel kies ik voor verheldering van de begrippen zie l en geest vanui t de visie van 

Aristoteles. Dat is m.i de meest waardevolle uitwerking van Veldmans terechte voorstel om de 

inz ichten van de oude Grieken te gebruiken voor begrip van het affectieve leven van mensen. 

Dat kan de moeite waard zijn om het volgende: Vanuit een goed begrip van hetgeen mensen 

specifiek en typisch onderscheidt van dieren en planten wordt het mogelijk in te zien dat ti in de 

haptonomische benadering niet op het lichaam, zelfs niet op gevoelens bent gericht, maar in het 

voelende-voelbare lichaam een weg vindt om zich op de persoon te richten. En met name kan 

duidelijk worden wat 'de persoon' dan wel is. 

Nous : denkvermogen, geest, persoon. 

Met ' moi-conscjent ' of ' ik-bewustzij n' en ' ipséité' of 'zel theid ' du idt Veldman in zijn artike l m.i. 

de persoon aan, waar de haptonomie op gericht is. Deze begrippen vertonen in hun strekking 

raakvlakken en overlap met Aristoteles' beschrijving van de begrippen nous en pneuma. 

'Nous' betekent geest of geestelijk vennogen, denkvennogen. Het is door zijn geestelijk vermogen 

dat de mens zich onderscheidt van andere levende wezens en 'persoon' wordt. 

Psyche of ziel is voor Aristoteles 'dat waardoor we leven en waarnemen.' De ziel is het 

levensbeginsel, de kracht die leven wekt in de materie, waardoor levende organismen ontstaan. In 

plaats van een geïsoleerd principe vond Aristoteles voor dat levensbeginsel zes functies di e met 

elkaar in verband staan: voeding, waarneming, verlangen, beweging, voorstelling en gedachte. Die 

aspecten van bezielde (levende) lichamelijkheid ordende hij hië rarchisch: Planten beschikken over 

voedingsaanleg en soms over waarneming; dieren naast voedingsaanleg en waarneming nog over 

verlangen, beweging, voorstelling. Mensen, als levende wezens, hebben ook al deze vennogens; er 

is dus veel plantaard igs en dierlijks aan mensen. Maar in al deze vermogens heeft de mens ook 

nog het vennogcn om te denken, waannee hij zich onderscheidt van planten en dieren. Dit 

'vemlogen om te denken' ofwel het geestelijk vennogen, wordt door Aristoteles nous en pneuma 

genoemd. We kunnen de situatie vergel ijken met een vliegtuig dat, wanneer het vliegt, gewoon het 

vermogen om te rijden op de grond behoudt. De vergelijking leert ons nog iets: wanneer di t 

vliegtuig naar de hangar rijdt of over de baan tax iet staat dit rijden toch altijd in het perspect ief 

van het vliegen. Anders gezegd, de mens die in een beperkende zin bepaald is bij zijn gevoelens 

(stereotiepe patronen van voorkeur of afkeer heeft gevonnd in waarneming en verlangens) wordt 

het best begrepen in het perspectief van zijn geestel ijke vennogens, zijn persoon-zijn. Het is de 

kunst om die persoon, dóór die bepalende gevoelens heen, te bevestigen en te helpen ontdekken. 

In onderstaande wil ik uiteenzetten 

I. wat Aristoteles onder de geestelij ke of 'noëtische' vermogens verstaat, 

2. wa t de implicaties zijn voor het ontw ikkelingsproces van mensen ('ik'-worden, 'zelf-worden), en 

3. wat de relatie kan zij n tussen thymos en nous en wat de betekenis kan zijn van hun lokalisatie in 

het lichaam. 
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1. wat is 'nous'? 

Met de typisch menselij ke geestelijke vermogens, de nous, worden niet de cogni tieve vermogens 

aangeduid. Een voorstelling kunnen maken van een ervaring, dit beeld onthouden, een ervaring en 

haar beeld koppelen aan de beleving van lust of on lust; oorzaak en gevolg in een verschijnsel 

kunnen zien, een beperkt gebruik van symbo len; het zijn cognit ieve vermogens die hoger 

ontwikkelde dieren (schapen, honden, paarden, dolfijnen, wolven) ook aanwenden. 

Ben Schomakers, verta ler van Aristoteles' 'De ziel', geeft weer hoe Aristoteles 'nous' en verwante 

termen in zijn werk gebruikt: 

Denken (noein): Het aandachtig besef van de samenhang die afzonderlijke gegevens blijken te 

hebben wanneer ze door de denker in een eenheid gebracht zijn. Iemand herkent in een warrige 

situatie verborgen plannen, ziet in wat eraan de hand is. Iemand ziet de structuur van de 

werkelijkheid. Wezenlijk voor het denken is dat de gedachte eenheid geen willekeurig product van 

de denker is, maart steeds een object ief corre laat heeft, en dat het niet als een discursief proces 

verloopt: denken is het in de aandacht houden van het gedachte. 

Denkvennogen (nous): ' het denken als mogelijkheid '; de meer of minder bestendige uitoefening 

van 'denken. 

Logos (ratio, redenering, verhouding, begrip, beschrijving, bespreking, boek): van het werkwoord 

legein, dat oorspronkelijk betekent 'bijeenlezen (aren lezen), sorteren, en vandaar ' ordenen van 

feiten in een verhaal ' , dus 'vertellen', 'verslag doen ' en vandaar ook 'spreken ', maar dan steeds 

met samenhang en bedoeling. Logos betekent 'vertelling' of 'ordelijk betoog', waarbij steeds een 

samenhang is verondersteld die gevat kan worden en die zich laat ui tspreken. De meest 

fundamentele betekenis lijkt dan ook die van de innerlijke gevatte samenhang te zijn. Dat verklaart 

waarom in het brede scala van betekenissen ook 'begrip ', 'verhouding' en 'definitie' , ' redenering' 

en ' argument' voorkomen. Soms duidt het woord ook het correlaat in de werkelijkheid aan dat 

zich laat vatten en uitspreken, dat wi l zeggen de 'verhouding ' die in icts heerst, de 'samenhang' 

die als begrip te vatten is. Aristoteles gebruikt logos in de betekenis van 'begrip', en dan niet als 

'abstract idee' , Illaar als 'de herkende samenhang die in iets concreets heerst'. 

Met het denkvem10gen, de nous, als onderdeel van de ziel, kunnen we volgens Aristoteles op de 

meest alledaagse manier ' herkennen' wat de dingen zijn en ' inzien' wat praktisch in een gegeven 

situatie gevergd is. 

Het denken veronderstelt een noodzakelijke a priori voorwaarde: wanneer het denkvennogen iets 

herkent dat in de werkelijkheid buiten het denkvermogen is, kan het daarnaast ook nog eens 

zichzelf denken terwijl het herkent. Het verschil tussen beide vonnen van denken is dat in het 

eerste geval de structuur die binnen de zintuigl ijke gegevens heerst herkend wordt, terwijl in het 

tweede geval het denkvennogen door zichzelf te denken als iets dat herkent het abstracte begrip 

('het zijn') van iets denkt. Maar dat abstracte, algemene begrip kan niet door de werkelijkhe id 

gegeven worden maar moet als maat zuiver en a priori in het denkvennogcn bestaan. Waar het hier 

om gaat is dat Aristoteles veronderstelt dat ' iets ' in het denkvermogen onafuankelijk van de 

materiële werkelijkheid bestaat. 
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Wanneer het denkvennogen los van het bezielde (levende) organisme waarin het werkzaam is 

wordt beschouwd, moet het eeuwig en onsterfe lijk zijn, maar los van dit levende organisme, 

waarin het denkvennogen zetelt, heeft het geen denkend bewustzijn meer. ' Eeuwig en onsterfelijk' 

verwijzen naar de tijdelijkheid van ons bestaan, naar geboren worden, groeien en sterven. Het zijn 

de belangrijkste 'betekenis-assen' waann ce wij mensen onze werkelijkheid waarnemen, leven . 

vons zoeken naar de aard van het geestelijk vermogen, de aard van het 'persoon-zijn' van mensen 
betekent hel: Door haar aard is het gees telijk ve rmogen niet te vatten in termcn van plaats en tijd. 

Maar het kan alleen maar werkzaam zij n in plaa ts en tijd. !-Jet zij n met name kunstenaars die dit 

vermogen van de geest , di t menselijk vermogen dus, 0111 'bui ten de tijd ' te treden hebben 

onderzocht en tot uitdrukking gebracht. Een beroemd voorbeeld is ' Op zoek naar de verloren tijd' 

(A la recherche du temps perdu) van Mareel Proust. Proust beschrij ft hoe het verleden kan 

herleven, door een bepaalde zintuiglijke ervaring te hebben (in zijn geval zoiets banaals als het 

eten van een Madeleine-koekje gedoopt in lindcb l oesel11 t hee~ het kan ook een bepaalde houding 

zijn, of het voelen van een gesteven servet, die iemand weer in vol contact brengt met een voorbije 

periode, met alle gcdetai lleerde zintuiglijke gewaar\vord ingen die erbij horcn.). 'Los van plaats' 

zijn toont de mens die zichzelf in zijn situat ie van een a fstand beschouwt. In verband met ' los zij n 

van plaats' spreekt YaloJ11 van de mogelijkhe id van een 'ncbula-' of ' galactic' -perspectief': de 

eigen situatie zien als vanaf een mate loos ver verwijderd punt in een sterren neve l. Het 

onderzoeken van dit geestel ijk vermogen zijn centrale thema's in het werk van grote fi losofen als 

Spinoza, Nietzschc en vele anderen. 

Gevaarlij ke eigenschappen zijn het, krachtig genoeg om een mens tot de kleine narigheid van 

metafys ische dweperijen of tot het grote kwaad van een dodelijke waanzin te drijven. Maar ook 

kostbare eigenschappen zijn het; tegelijkertijd zijn het precies deze eigenschappen die een mens 

tot mens makel1~ met dit vermogen 0111 te beschouwen kan een uniek indiv idu een zinvol en 

waardig leven realiseren, in welke psychofysieke omstandigheden dan ook. 

Samenvattend: Als er niet de cogn itieve vermogens mee worden aangeduid, wat behelst di t 

geestel ij k vermogen dan wél? 'Nous' betekent kort gezegd: het vermogen om structuren te 

herkennen. Cruciaal is dat dit vennogen ook zichzelf kan herkennen als 'iets wat herkent'. 

Dit betekent dat de mens afstand kan nemen van zichzelf, naar zichzel f kan kijken. Niet gevangen 

is in zijn onmiddel lij ke beleving van de situatie, maar zich in cen zekere openheid kan afvragen: 

'wat gebeurt hier eigenlijk?' En vervolgens kan de mens met een bepaald sool1 vrij heid een 

antwoord geven op die vraag, kiezend ui t hetgeen de fys ieke omstandigheden aan opties toelaten, 

hetgeen hij weet uit eerdere erva ringen of via ervaringen van anderen. Doordat hij afstand kan 

nemen kan hij ook enigszins overzicn of een visie, een interprctatic waarde hee ft of schade lij k is; 

tot genoegen zal zijn of zal fru streren. Of hetgeen hij besluit te doen of te laten opbouwend, 

verheffend, voortretTelijk za l zij n of destructief, ve rnederend, en lijden zal veroorzaken. 

Daar zij n overtu igende voorbeelden van : Van Nelson Mandela die als gevangene op Robben-
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eiland trouw bleef aan zijn gevoel voor rechtvaardigheid, tol Esther Vergeer die met een partiële 

dwars laesie were ld· en paralympisch kampioen rolstoeltennis werd en in de co llegezaal 

fys iotherapie-studenten toont dat 'gezondheid ' niet alllangt van je lichamelijke conditie, tot de 

voor het grote publiek onbekende vrouw met ernstige COPD die een bewust beslui t neemt voor 

haar kleinkinderen een lieve oma te zijn met tijd , een luisterend oor en echie aandacht. Daarbij 

zijn er ook voorbeelden van dat het ve len niet altijd en overal lukt , of zelfs voor een lange periode 

in het geheel niet, op een crisis·achtige manier, om een zinvol en waardig leven te realiseren, ze lfs 

niet als de psychofysieke omstandigheden uit.stekend zijn. 

Precies door dit vermogen onderscheiden mensen zich van dieren: door hun vermogen afstand te 

nemen, hun situatie, hun lot met een zekere vr ij heid te interpreteren en verantwoordelijk tc zijn 

voor hetgeen zij, hun interpretatie volgend, doen of laten. 

2. de ontwikkeling van nous 

Dit denk- of geeste lijk vermogen is niet vanaf de geboorte op kracht. Vanaf de geboorte is het in 

de kiem aanwezig, maar het wacht op ontwikkel ing. Kinderen staan voor de opgave eerst een 'ik· 

bewustzijn ' (moi-conscient) te ontwikkelen. Om persoon te worden , d.w.Z. in vrijheid en 

verantwoordelijkheid waarden rea liserend te handelen in de concrete omstandigheden die hun 

leven vormen. moeten individuen hun ik-bewustzijn later weer los kunnen laten. Inzien wat 

wa<lfdevol voor ' het andere' of'de anderen' is kan iemand als hij zieh verwezen lijkt: zieh-zelfin 

contact met het zijn ervaart (ipséité). Dat kan juist doordat het geestelijk vermogen zichzelf kan 

denken. Het geestelijk vermogen knn zich dus ontwikkelen, en is van indi vidu tot individu 

ve rschillend, altijd min of meer ontwikkeld. Aristoteles noemt het geestel ijk vennogen in aanleg 

'nous'; het ontwikkelde geestelijk ve rmogen, dat los Îs van de opvatting van zichzelf als 

middelpunt en ziehzelfherkent in de samenhang met alles, wordt pneuma (de levensgeest, de 

levens-adem) genoemd. We zien d it terug in Veldman 's ervaring die hij de kiem van de 

haptonomie noemde, en in de wijze waarop sommige mensen met hun levenslot omgaan, ook, en 

j uist, als dit lijdensvol is. 

Dieren zijn 'gevangen' in hun situat ie. Renexen en instincten dicteren hun gedrag in hun relatie 

met de omgeving. Bij mensen is enerzijds de instinct- en reflex-functie op de achtergrond geraakt, 

anderzijds beschikken zij over een geestelijk vennogen. Daardoor kunnen (of moeten!) zij afstand 

van de onmiddellijke situatie nemen en in vrijheid hun houding en handelen bepalen. In 

vergelijking met dieren hebben mensen dus een uitgebreid handelingsrepertoire in hun 

communiceren met de omgeving. 

De kiem, de geboorte van de haptonomie beschrijft Ve ldman in zijn 'verhevigde zijnservaring' , in 

de woorden van Laurens van der Post (in Bewegen en hulpverlening 1996, 13, 114-1 31; ook in 

Haptonomie, 1988 p.286 e.v.). Het was een ervaring die zinderde van leven, waarin alle oordelen 

en predikaten werden overstegen, die onzegbaar troostend was, heelheid bood. Feitelijk wortelend 

in een mensonterende, afgrij selijke situatie, is hier sprake van een ervaring van ' zijn ' als krachtig) 
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gezond proces, die de kwetsbaarheid, de gebrokenheid en vergankelijkheid van ' het zijnde' (de 

concrete situatie) in zich draagt en doorstroomt. Een ervaring waarin beleefd wordt dat alles 

voortdurend met alles communiceert. Een ervaring waarin hel ' ik' niet meer hel middelpunt is van 

de beleving, maar als ' zelf' zonder grenzen aanwezig is, in voelende, voelbare verbinding met de 

krachtige, samenhangende, onbegrijpelijke, spontane levende natuur. De mogel ijkheid tot zo'n 

ervaring kan ook worden gezien als mogelijkheid om een waardige houding Ie vinden in een 

onophetbaar lijden, een chronische ziekte. 

Ter verduidelijking een korte aanduiding van de rol van het ' ik '. ontleend aan Fortmann 1970. 

' Ik ' onderscheidt mij van anderen, ik kan mij er tegenover stellen. Ik weet dat. 

' Ik' ben het beginsel van mijn handelen : ik denk, beslis, wil. 

Ik ben morgen en ovennorgen dezelfde: ik hcb een identiteit 

Mijn ik was er niet toen ik geboren werd, toen ik baby en kleuter was. Toen was alles 'wereld ' 

waar ik spontaan mee vervloeide. Ik heb ik opgedaan, verworven tijdens mij n kinderjaren, 

puberteit, jon volwassenheid. 

ik orden mijn driften, verlangens, fantasieën (Freud: wo Es war soli Ieh werden) 

Ik pas mij aan aan de eisen van de buitenwere ld. 

Als ik mijn positie goed kan bepalen heb ik een sterk ik, ik ben geestelijk gezond. Een ste rk ik is 

nodig om mij te ontwikkelen als een vrij en verantwoordelijk persoon, om levensvervulling te 

ervaren. Als het niet goed lukt mijn positie tussen begeerten en buitenwereld te bepalen heb ik een 

zwak ik. 

Een zwak ik, of een ik-tekort toont zich vaak in fanatisme, fundamentalisme., in zwart-wil denken, 

in simplificatie van eigen idealen. In into lerantie jegens mensen die 'anders' dan ' ik' zijn . Een 

zwak ik leidt tot een onvennogen tot intimiteit . 

Dat gezegd zijnde klinkt het volgende, schijnbaar tegenstrijdig: Intieme omgang, communicatie 

met een ander vraagt om een loslaten van ' ik ', om een zich durven openen, 0111 de ander binnen 

laten bij zichzelf. Authentieke, intieme communicatie vergt de moed zijn ik te verliezen. Aan iets 

(een werk, een taak), aan iemand (een vriend, ge liefde), ofaan het leven zelf. Inzien dat ' mijn ik 

verliezen' pas mogelijk is wanneer het ik met een zekere sterkte verworven is, en dat het niet 

mogelijk is wanneer het ik onvoldoende verwerkel ijkt is, doet de tegenstrijdigheid verdwij nen. 

Er zijn dus twee vonnen van communiceren: de vonn waarin ik mij tegenover het/de ander(e) stel, 

manipuleer, venneester. En de vom, waarin ik mijzelf verlies, leeg wordt, en versmelt met het/de 

ander(e), waarin communicatie betekent: gemeenschap vonnen, één-zijn. 

Beide zijn nodig. Als we de laatstgenoemde vorm, de éénword ing, een 'grote doos ' noemen (en 

wel zo groot dat je er de zijden, de deksel en de bodem niet van ontwaart), dan kunnen we stellen 

dat die alle gevallen van de eerstgenoemde vonn, als kleine dozen kan bevatten. Omgekeerd niet: 

als ik alleen de eerste vonn, een kleine doos-communicatie, ken, kan die tot op dat moment niet de 
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grote doos bevatten. Ontwikkeling is altijd mogelijk, tot in je laatste ademtocht. In de 

ontwikkeling is sprake van het doorschrijden ('doorheen-groeien ', zonder het teniet te doen) van 

het 'ik' . en het rea liseren van een 'zelfheid' of 'ipséité.' . 

Dal communicatie in een dergelijke radica le zin ook door haptonomen zo wordt opgevat zien wc 

behalve in Veldmans beschrijv ing van de kiem van de haptonomie, ook in zij n omschrij ving van 

de haptonomische phil ia, een centraal con-cept in de haptonomie. Het Griekse philia betekent: 

vriendschaps(-gevoelens), liefde, en kan volgens Veldman als een gidsende, richti nggevende 

kracht in de haptono-mische benadering dienen. In zijn woorden: 

De haptonomische Philia staat voor de menselijke disposi-tie tot onbevangen, onvoorin-genomen, 

onbevooroordeelde, baatvrije - onbaatzuchtige - bevestigingsliefde. die, door haar universele 

mensgerichte hoedanigheid, de duale partner- en vriendschaps liefde overstijgt (zonder deze teniet 

te doen).( .. . ) (Veldman 1988, pA06) 

In het licht van bovenstaande zou het volgende een manier zijn om te zeggen wat de rol van 

communicatie in haptonomie is: 

De haptonomisch werkende helpt de hulpvrager de patronen van voorkeur en afkeer die hij 

belichaamt in zijn in-de-wereld-zijn te onderzoeken, te benoemen, op geleide van werkel ijke, 

emotionele belevingen en met behulp van zijn vennogen tot ze i fdi stantie. Om vervolgens door die 

patronen heen te tasten en de persoon, het geheel te bevestigen: de persoon te helpen ontdekken 

wie hij is, d.w.z. wat hij in vrijheid en verantwoordelijkheid doet in de concrete, wisselende 

situaties die zijn leven vonnen. 

In die zin is haptonomie, aansluitend bij de uiteenzettingen van Veldman: communiceren met de 

persoon, via de bezielde lichamelijkheid. 

Praktisch oefenen betekent hier: ervarend bemerken, ontdekken hoe cognitief-emotionele 

voorkeur- en afkeerpatronen van jou en de ander (= het bezielde, levende lichaam dat betrokken is 

en was op de omgeving, waarin de persoon doorklinkt) de communicatie vormen, vervormen of 

blokkeren. 

Hoe kan een persoon de ' grote communicatie ' ervaren? 

Je kunt het niet van iemand leren. Je kunt het niet bewust gaan doen. Je kunt je er wel voor 

openstellen, beschikbaar zijn. Het is het waagstuk van contact maken met het leven dat je leeft, en 

dat jou leeft. Andere personen kunnen een voorbeeld geven, jouw eigen ervaringen duiden, je 

stimuleren in je ontwikkeling. 

In intense communicatie met de natuur: het leven zelf in je en om je heen. In seksualiteit, orgasme 

is een mogelijkheid. In muziek of andere kunstvonnen die een esthetische verrukking kunnen 

brengen. In genieten van het goede der aarde: lekker eten en drinken, in lachen. In een extreme, 

traumatische ervaring die je van je hoeven zwiept: een ervaring waarvOOr ' ik ' geen termen of 

categorieën heeft, alles vall weg. Door fysieke uitputting: marathon, cognitieve uitputting: koan-
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studie. Drugs (alcohol, ecstasy. W. James beschrijft de eenheidservaring d ie opgewekt wordt door 

lachgas.) Meditatie, gebed. Een hond die blij tegen je opspringt. Het zonl icht dat door een gat in 

de wolken valt. Een regenbui die je onverwacht treft. 

Overigens kunnen alle hiergenoemde situaties, van traumatische ervari ng tot meditatie, verdovend 

en/of verslavend werken. Verslaving, verdoving, en iedere andere fixatie , doen voorbijzien aan de 

werkingskracht, de bewegingsmogelijkheid van het geestelijk vermogen. 

3. De relatie tussen thymos en nous 

De relatie tussen thymos en nous, dat wil zeggen tussen het levendig voelen van emoties (passies, 

aandoeningen, 'afrec ten') en het zoekend beschouwen, bevragend relativeren daarvan is een 

dynamische en veranderlij ke relatie. De persoon kan zich door zijn noëtisch vermogen harmonieus 

voegen in en naar de stroom van emoties; h ij kan ook afstand nemen, opponeren van de direct 

gevoelde situatie. Met alle ris ico's en mogelijkheden die dat biedt. Teveel oppositie van gevoelde 

en voelbare emoties leidt tot vervreemding, onzekerheid, leegte, kilheid. Teveel verwijlen in, 

gedreven zijn door gevoelde impulsen leidllot een bestaan dat gestructureerd is door een schema 

van lust en onlust, tot een leven dat van geen waarde(n) en waardigheid wil weten. Mens worden 

betekent in iedere nieuwe situatie voelen wat er tc voelen is, zowel de lustvolle als de pijnlijke als 

de saaic aspectcn, én bewust speuren naar de meest waardevolle houding, dat wi l zeggen naar de 

opstell ing en het handelen dat in de gegeven situatie, naar het persoonlijke, gewetensvolle oordeel 

van betrokkene, het meest waardevol en het minst schadelijk is . Een voortdurend nieuw, creatief 

proces dus, dal gemakkelij k kan stagneren, kan fa len, maar dat ieder momcnt opnieuw geleerd kan 

worden, hem omen kan worden, verbeterd kan worden. 

Hoc dat proces precies werkt is wetenschappelijk gezien niet duidelijk , en dus is ook niet duidel ijk 

hoe we het kunnen voorspellen en beheersen. Veldman wij st op enkele wetenschappelijke 

publicaties die een tweede hersencentrum in de buik beschrijven. Een ontdekking die volgens de 

geciteerde auteurs ' het mensbeeld fundamenteel zou kunnen veranderen'. 

Wat is zo belangrijk aan wetenschappelijk aangetoonde lokal isatie van thymos rond het diarTagma 

als een ' buikherseneentrum' , onderscheiden van de hersenschors in het centrale zenuwstelsel? Het 

is een steun in de rug voor al die benaderingen die streven naar contact met de basis, met het leven 

in onszelf, onze ware natuur als onontbeerlijke stap in mens worden. Het is de bevestiging van de 

eeuwenoude visie dat leven in voelbare ve rbinding met vitale levensprocessen als eten en drinken 

tot zieh nemen en ve rteren, ademen, waken en slapen, vrijen (van den Berk 200 1) een cmciale 

plaats heeft in het zieh waardig opstellen van de persoon in zij n relatie van met de omgeving, in 

het menswordingsproces. 

Wetenschap ligt goed in tennen van aandacht krijgen van he t grote publiek en de overheid, serieus 

genomen worden. Het verbreiden van concrete inzichten en deze implementeren in 

maatschappelijke insti tuties van bij voorbeeld ondelwijs en gezondheidszorg heeft meer kans op 

succes wanneer die inzichten weerklinken in wetenschappelijk onderzoek en daardoor onderbouwd 

worden. Wetenschap geldt als het keun11erk van rationaliteit in onze samenleving. 

In haar toepassing kan zij weliswaar zeer waardevol , maar ook zeer schadel ijk uitwerken. 
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Belangrijk obstakel is dal wetenschap in haar meest gekende werkwijze, de empirisch-analyt ische 

benadering, systematisch het beoordelen van de waarde van een verschijnsel (een kenmerk van het 

menselijk gees tel ijk vennogen) weg tracht te ri lteren. 

Interessant is dat een rationalitei tsopvatti ng van bijvoorbeeld I-I abennas dit systematisch ui trilteren 

van waarden expliciet probeert te repareren. Volgens Habennas is rational ite it : het desgevraagd 

kunnen staven van beweringen met argumenten in drie dimensies: de cogni tief-i nstrumentele, de 

estheti sche-express ieve en de de l1loreel-practi sche dimensic (Habenllas 1980). De dimensies 

verwijzen respectievel ijk naar de theorieën over de stand van zaken in de materiële werkelijkheid 

(ArislOlcles: soma), naar de emotionele, gevoelde werkelijkheid (A ristoteles: psyche) en naar de 

waarden voor betrokkenen die gerealiseerd o f geschaad worden met de bewering of handelwijze in 

kwestie (Aristoteles: hel ty pisch mense lijke aspect van psyche, nOlls gelloemd). 

In de gezondheidszorg bestaat een manier van verantwoorden en rat ioneel funderen die Evidence 

Based Medieine (EBM), ook wel Evidence Bascd Practice (EB P) genoemd wordt. met dezelfde 

strekking. EBM is the integration of best research evidence. cl inical expertise and patient values 

(Saekett 2000). Beide opvattingen van rationaliteit zijn belangwekkend. Dc praktijk leert dat het 

moeil ij k is om met name de 'waarden' gewetensvol te integreren met de andere componenten . 

Toch is doorslaggevend voor kennis van de menselij ke werkelijkheid dat mensen mei elkaar 

overleggen welke inte rpretatie van een verschijnsel. van thymos tol psyche, van affectiv iteit lOl op 

cogni tie steunende effecti vitei t, van haptonomie tot mercant ilisme, het meest waardevol dan wel 

schadelijk is voor de eerst betrokkenen en voor kringen van mensen om hen heen, in ru imte en 

lijd. Het wetenschappelijk onderzoek van bewustzijn, geest, menselijke vrij heid en 

verantwoordelijkheid, van de crvaring van ont roering en vermkking, van de relat ie tussen 

geestelijke vermogens, hersenstmcturen en spontane levensverschijnselen verklaart, voor zover ik 

kan zien, tot op hcden niel veel in termen van oorzaak en gevolg. Een 'objectieve waarhe id' , 

d.W. Z. een waarheid die, los va ll l11enselijke interpretatie, dwingend en eenduid ig oprijst ui t de 

materie, in een 'compleet' ste lsel vall wetmat igheden en regelmat igheden, is niet af te leiden van 

de lokalisat ie van levens functies o f geestelijke vel111ogens. Dat za l ook niet gebeuren, verwacht ik . 

En hel is 111.1. ook niet nodig, sterker, ook niet wense lijk. Wat altijd mogelijk is, is respect voor het 

mysterie van het steeds weer nieuwe leven en de mens als voortdurend wordend persoon daarin. 

Het vraagt om onderzoek van die persoon: welke waarden en betekenissen heeft ti ontleend aan 

uw ervari ngen tot nu toe? En van de concrete sinwtie: welke vragen, taken, uitdagingen, opgaven 

stelt het leven u? Hoe ste lt ti zich fei telijk daarin op, hoc handelt u? Staat u daar achter, of vindt ti 

dal II het e igenl ijk anders moet doen? Deze vragen zijn 'creatieve vragen' : zij vergen een bij de 

persoon in kwestie passende st ijl van benaderen. Het zijn oQk zogenaamde 'trage vragen': het duurt 

vaak even, soms ook tamelijk lang, voor betrokkene bij een voorlopig antwoord is. De 

haptonomische benadering kan in dit proces in veel gevallen een heldere route zijn ~ soms zelfs een 

koninklijke weg. In deze levensvragen kan juis t de empirisch-hermeneut ische methode een 

verkcnnersrol vervu llen. Wanneer empirisch-analytisch onderzoek een ondersteunend inzicht kan 

genereren is dit inderdaad een nieuwe ontwikkeling, en een belangwekkende aanvulling, in de 

rat ionele onderbouwing van ook haptonomische verschijnselen, volgens de doordachte en in brede 
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kring aanvaarde definities van rationeel handelen hierboven. En dat is verheugend. Gevaar blijft 

natuurlijk altijd, zoals ook op grote schaal voorkomt in de praktijk, een verplatten van het rationeel 

vennogen tot een zoeken naar dwingende oorzaak en gevolg relaties, waar de waarden-afweging 

niet meer in voorkomt. Bepaalde wetmatigheden zouden in dat onverhoopte geval in richtlijnen, 

protoco llen, a[-vink-lijstjes vertaald kunnen worden, en doanncc het levende denken tot het lijk 

van het levende denken kunnen maken, zonder dat die verwissel ing gezien wordt. 

De haptonomische benadering daarentegen is m.i . een zeer levendige en directe weg om zich 

creat ief op genoemde 'trage' vragen te richten, via de affectieve bevest iging van de persoon zoals 

die zich in het levende lichaam manifesteert. Ik herken daarin, in termen van Aristoteles, Frankl en 

Veldman, een gerichtheid op de persoon in zij n situat ie. Veldmans enthousiasme voor de door 

hem genoemde wetenschappelijk ontwikkelingen is goed te begrijpen. Verwacht mag worden dat 

hij en zijn medewerkers de van hen bekende aandacht en zorg voor kwaliteit ook op de opvatting 

van rational iteit, en naar de ui twerking van empirisch-analytische wetenschap op de haptonomie 

zullen richten. 
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Aanzijn 
Cc. Verhoeven, 1928-2001 ) 

Met toestemming overgenomen uit: Zijn en Staan. Metaforen van Aanwezigheid. 

uitg. Damon, 1995. Ten behoeve van de VVH-bijeenkomst op 30 oktober aanstaande. 

Het zal enige moeite kosten uit te leggen, waarom aanzijn voor mij persoonlijk tot de mooiste woorden 

voor aanwezigheid en bestaan behoort. Het feit op zich zelf, dat het een ouderwets, wat plechtig klinkend 

en nict lichtzinnig in de mond te nemen woord is, kan ik daarvoor niet zonder meer aansprakelijk stellen, 

want dat is bij nader inzien een louter subjectieve overweging die niemand hoeft te delen; en zel fs een 

liefhebber van antiek houdt niet van alles wat oud is. Er moet iets zijn in de klank en de samenstelling 

van het woord dat het boven de nietszeggende oubolligheid uit tilt en er een bepaalde 

eerbiedwaardigheid aan geeft of een meerwaarde ten opzichte van het eenvoudige zijn in de betekenis 

van werkelijk bestaan. Want dat is de betekenis van aanzijn. Het heeft, zoals aanwezen, betrekking op 

een concreet en fe itelijk bestaan en het houdt de ontkenning in dat het om een loutere fictie gaat, een 

mogelijkheid die het werkwoord zijn alleen maar uitsluit als het een zware klemtoon heeft. De 

samenstelling met aan zal onder meer de functie hebben die klemtoon overbodig te maken. 

Het is mogelijk dat dit respect ook wordt opgeroepen door het feit, dat aanzijn, hoewel het 

duidelijk de onbepaalde wijs van een werkwoord is, alleen als een zelfstandig naamwoord wordt 

gebruikt en in deze betekenis geen vervoegde vannen en geen meervoud kent. Daardoor gaat het een 

beetje klinken als het laat'ite, absolute en definitieve woord, zoals dat ook wel met wezen gebeurt. 

Aanzijn is nooit een jong en nieuw woord geweest; het is oud en eerbiedwaardig geboren, want het was 

waarschijnlijk loen al Latijn; het heeft geen ouders en geen kinderen en draagt zijn markante bestaan 

helemaal op eigen krdcht. 

Als ik zeg, in een poging het woord in de omgangstaal te integreren, dat de kachel of de lamp 

'aan' is, heb ik het niet over dit 'aanzijn ' in de betekenis van bestaan, maar gebruik ik 'aan' in 

tegenstelling tot 'u it ', schrij f ik het voorzetsel of bijwoord niet aan het werkwoord vast, en bedoel ik met 

'zijn ' iets anders dan 'werkelijk bestaan'. IJl aanzijn als zelfstandig naamwoord en als gewaagde 

combinatie van het concrete 'aan' met het vage 'zijn', ongeveer als van een vaste stof en van lucht of van 

nabijheid en van verte, wordt dat neergeslagen 'zijn ' tot 'bestaan' verklaard en dat bestaan tegelijk tot een 

eigen en onaantastbare orde verheven, die definitief buiten ons bereik ligt, hoe dicht wij er ook bij in de 

buurt zijn. Het aanzijn wordt bij wijze van spreken niet in de reidans van onze ondernemingen 

betrokken, het wordt niet vervoegd en verliest zijn werkwoordelijk karakter, omdat we er nict persoonlijk 

over kunnen beschikken en het op eigen kracht niet kunnen veroorzaken ofbewerken. We hoeven het 

niet te maken en we kunnen het ook niet breken. Wc kunnen het alleen aanschouwen en er de verbaasde 

getuigen van zijn. En het woord lijkt wel geschapen om juist deze nuance tot uitdrukking te brengen. 

Aan in het woord aanzijn, zoals in aanwezigheid en in aanschouwen, zouden we kunnen 

zeggen, verlost het 'zijn ' van de weerloze vaagheid, waaraan het, ook door een slordigheid in ons 

taalgebruik, is overgeleverd, zolang het evenhleel niet meer is dan een koppelwerkwoord of iets wat wc 

alleen maar als een mogelijkheid denken of waarover we allerlei uitspraken kunnen doen zonder ons 

voor het bestaan ervan zelfs maar te interesseren. 'Zijn' kunnen we ook zelf wel denken en al heel 
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gemakkelijk uitspreken, maar het 'aanzij l~' is een concreet en actueel gegeven, door aan verankerd in de 

bodem van de concrete werkelijkheid van een plaats, een lijd en ondoordringbare materie. Wat aanzijn 

heeft , is ergens en het is daar aan te treffen. Door dat aan landt het 'zijn ' als het ware op een bodem 

waarop het kan staan, en die wij zelf met onze voeten kunnen betreden, hier en in de actuele situatie die 

wij aantreffen, maar die wij niet door eigen denken tot stand kunnen brengen. Het is er al voordat wij het 

kmmen constateren en veel meer kmmen wij cr ook achteraf niet mee ondemcmen. 

Daarom is hel wel zinvol om van 'het aanzijn als een 'gegeven' te spreken en het woord 

praktisch te rescrveren voor uitdnJkkingen waarin het van meet af aan als een gegeven wordt 

beschouwd, zoals het aanzijn geven in de betekenis van scheppen, te voorschijn brengen en allerlei 

varianten daarvan. Het ligt dus voor de hand het woord, ook vanwege zijn suggestie in verticale, 

neerdalende richting, in de religieuze sfeer te betrekken eH de schepper le beschouwen als de macht die 

het aanzijn geeft aan de dingen en realiteit maakt van wat zij zich eerst heeft gedacht. Het is een oude en 

verleidelijke traditie zo te denken en de vaagheid uiteindel ijk eerder in verhevenheid te verankeren dan in 

een bodem te laten wortelen. Ik neem aan, dat die traditie ook een ro l speelt in hel proces waardoor zo 'n 

woord mij en misschien ook anderen dierba.:,u is geworden, zij hel op een manier die voor haar 

rechtvaardiging eerder is aangewezen op de weke cn metaforische modus van eell 'als het ware' of een 

' bij wijze van spreken' dan dat zij zich rat ioneel zou kunnen verantwoorden. 

Wanneer ik de neiging heb aan het woord aanzijn een wat absoluut karakter loc te kennen, wek 

ik waarschijnlijk daardoor de indnJk dat absolute als iets goddelijks te beschouwen en het aanzijn van de 

dingen als het effect of het product van een superieure scheppende daad. Al leen zo'n daad zou 

beantwoorden aan de maal van onze weerloze verwondering en de imponerende. tol nadenken 

stemmende aanwezigheid kunnen verklaren. Maar een beschouwing als waar het hjer om gaat, is van 

een totaal andere intellectuele aard en oneindig meer vrijbl ijvend of sceptisch dan een wetenschappelijk 

verklaring. Er gaat aan de stap of sprong van hel een naar het ander iets vooraf dat voor mij op zich zelf 

al een dwingende reden is om met een zekere eerbied naar het woord te kijken. Dat moct wel de ervaring 

zijn dat, wat of wie het ook mag zijn, dat of die het aanzijn geeft aan de dingen, die dingen in hun 

ontstaan en bestaan helemaal en onherroepelijk buiten het bereik van onze macht en 0 11S denken liggen. 

Juist de vage aanduiding zijn, gekozen als laatste woord dat erover te zeggen valt, kwal ificeert ze als niet 

le herleiden tol enig maken. Door Ie zeggen dat ze er 'zijn ' , zeggen we namelijk tegelijk dat we er niet 

meer van kunnen zeggen, ook niet dal ze bedacht of gemaakt zijn. En als we ze 'gegeven' noemen, op 

zich zelf al een duister woord, bl ijft de gever anoniem en het geven vaag en veelzinnig. 

De enige relatie die wij emlee kunnen hebben, is die van beschouwelijkheid; het is ook de 

enige mogelijkheid die hun voorsprong of hllll superioriteit ons laat. En ook nu gebruik ik weer een 

dierbaar woord, omdat beschouwelijkheid bij uitstek de menselijke houding is die het 0 11S veroorlooft 

alleen maar te kijken naar iets wat wc zelf nooit zouden kUlUlen verzinnen en dat wij, als wij daaraan 

vreugde beleven, niet anders dan als een geschenk ofzelfs als een genade kunnen beschouwen, ook als 

we het adres van een eventuele gever niet kennen. Niet altijd overigens zal die vreugde ons deel zijn. De 

gave kan evengoed een opgave als een geschenk zijn, en de gever een veeleisende wetgever. 
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(Ingezonden brief) 
Q d · ., Q . ., uo va Imus.... uo animo ... . 

Quo gentium ... ? 
0;:;;;;v.,'dman ) 

In het He I e jaargang W I van december 1989 - destijds nog het tijdschrift van de Nederlandse 

Vereniging voor Haptonomie, welke in 2001 werd opgeheven - introduceerde Mia van 

LUTIERVELT een essay tot het analyseren van de "Vrijheid vall meningslfiring ". 

Dil essay werd - onveranderd - herhaald in de vernieuwde opzet van het HC: N° l van de 14c 

jaargang, maal1 2003, thans fungerend als een van elk beroepsmatig verenigingsverband bevrijde 

Stichting Haptonomisch Contact. 

Zij stelt daarin - ik citeer -: 

"Van groot belang daarvoor is gelegenheid en vrijheid van meningsuiting en vastlegging van 

ervaringen en opvattingen", Het daarvoor heeft betrekking op een voorgaande zin, te weten: "Wie 

binnen de haptonomie wil ontdekken wat waar en van waarde is zal zijn weg moeten vinden tussen 

enerzijds de terreur van de consensus en de traditie en anderzijds de Babylonische spraakverwarring 

sinds de "scheiding der geesten". 

Alhoewel er tegen het a ll eszins goede en redelij ke essay van Mia van LUTTERVELT wel hel een 

en ander valt in te brengen. zal ik daar geen poging loc ondernemen. Elke discuss ie over een 

onderwerp voert nagenoeg alt ijd lot een zekere parataxis: een verdediging van eigen meningen en 

opvattingen, meesta l zonder te luisteren naar of respect te hebben voor de meningen en opvatt ingen 

van anderen: een langs elkaar heen redeneren zonder echt open te staan voor elkaars gezichtspunten 

of stellingen. 

Daarom - door erva ring wijs geworden - laat ik me daartoe ook noo it verl eiden . Binnen de 

haptono mie ge ldt de open dialoog: het serl1lO haplOnolllicus , waar men wederzijds vertfOuwellsvo! 

en respectvol naar elk luistert. zonder vooroordeel of arrogantie, en cr naar streeft elkaar te verstaan 

en te begrijpen met wederzijdse waardering en aanvaarding van inzichts-, ervari ngs- en opvattings

verschillen; 

Binnen die context heeft de "edito" Geraakt van Mi. van LUTfERVELT, als in leiding op N'2 

van de ISe jaargang) juni 2004 mij buitengewoon verwonderd en zelfs in zekere zin verontwaardigd. 

Ik heb daarui t begrepen dat van een waaracht ige vrij heid van meningsui ting en van een gefundeerde 

kri tiek op de haptonomie en haar grondleggcr schadende handels- en gcdragswijzen -

onverantwoorde uitingsvormen - binnen het He kennel ijk geen sprake kan zijn! 

Ik heb er geen enkcJ behoefte aan - zoals gesteld - om hierover in discussie te gaan, a lhoewel ik 

de gebruikte argumentatie vindt getu igen van een verdraaiing van een feitelijke werkelijkheid, om 

van een waarheidsvenninking maar niet te spreken. 

19 • HAPTONOMISCH CONTACT ' 15' JAARGANG· NUMMER 3· SEPTEMBER 2004 

HC ar
ch

ief
 

Wim
 La

um
an

s



Ik ben van mening dat ik alleszins gerechtvaardigd - dat is met recht van spreken - mijn 

bezorgdheid heb geopenbaard met betrekking tot het verstrekken van een apert onjuiste informatie 

betreffende mijn levenswerk, de haptonomie, binnen een daarover handelend boekwerk en daarbij 

mijn verwondering kenbaar te maken ovcr het fei t dat de auteur daarvan elke desbetreffende 

verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid ten enenmale afwijst, i.e.: weigert daarover 

verantwoording af te leggen. Zulks geheel in tegenspraak met de haptonomische definitie van de 

persoon als verantwoordelijk wezen voor zijn handelingen, gedragingen, verwoordingen, gestes en 

uitingen. 

Voorts met de betrekking tot wervingsadvertenties, expliciet gedetenn ineerd door puur zakelijke 

belangen, met veronachtzaming van elke ethische nonnering, door deze te plaatsen in rubrieken die 

qua niveau ten enenmale in alle opzichten in strijd zijn met de haptonomie en aldus het levenswerk 

van haar grondlegger schade berokkenen. 

Sprekende namens het He en dat vertegenwoordigend, meent Mia van LUTIERVELT en 

daarmede de redactie van het HC kennelijk - binnen het kader van de "vrijheid van meningsuiring" 

en mijn daaraan inherente stell ingname - daadwerkelijk dat het belang van deze gedragswijzen 

opweegt tegen het belang van eenjlliste en correcte representatie van de haptonomie en dat aldus 

van mij geëist kan en mag worden dat ik een kritische vonn van meningsuiting achterwege behoor te 

laten? Mijn kriti sche confrontatie met onethisch gedrag - die alleszins geweldloos is te achten 

beschouwen als een zich aangevallen voelen, spreekt op zich boekdelen. 

Indien er al sprake is van een confronterende kritiek ~'ad hominem" dat gaat deze uitslui tend 

degenen aan wie het betreft, en dient men deze eventueel aan te spreken op hun handelwijzen. 

I-Iaar essay draagt de titel "Geraakt". Moet ik daaruit opmaken dat zij de (be-)trefTende kritiek op 

haar zelfvan toepassing acht, of zich identificeert met de betrokkenen? 

Hoe dit ook zij n moge: uit die titel en de strekk ing van haar essay blijkt dal mijn kritiek alleszins 

doeltreffend was: derhalve efficiënt in de betekenis van zinvol. 

Ik hoop van harte dat deze poging tot opheldering en rechtvaardiging van mijn kritische uiti ngen 

binnen mijn bijdrage: "Happerceptiefgewaarzijn" in HC N° l , 15ejaargang maart 2004 er zal toe 

kunnen bijdragen dat het begrip " Vrijheid van meningsuiting" binnen het I-IC aan een krit ische 

beschouwing wordt onderworpen en in duidel ijke, circumscri pt ie normeringen, geldend voor 

publicaties in dit tijdschrift , zal worden vastgelegd, zodat reacties als de huidige worden voorkomen. 

Dat neemt niet weg dat er plaats zal dienen te worden geboden aan gefundeerde kri tieken die 

betrekking hebben op de publieke representatie van de haptonomie. 

Ik zal daar in alle opzichten gaarne mijn medewerking aan verlenen en vertrouw hienllede al een 

zekere opening te hebben geboden. 
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Daarvoor gelden mijn vraagstellingen welke als titel boven deze bijdrage staan: 

"Waar ga(1Jl wij /reelI ..... ? 

Met welke intelltie: welk (loei . .... ? 

Met het oog op welke ollhvikkelillg: /ret waarheen, WllllrlOe ell wOllrolll ..... ? 

Zijn wij - gOllllde - op de goede weg ..... ? 

* * * * * 

Tenslotte zij het mij toegestaan het navolgende te melden. ln de genoemde edito van het He worden 

in één adem de namen genoemd van Frans VELDMAN en van Frans R VELDMAN, zulks in 

verband met een verslag van " ln contact zijn", een geschrift van ER., dat onder de noemer 

"authentieke haptonom ie" is uitgebracht. 

De tenll "authentieke" haptonomie slaal uitsluitend op mijn persoonlijke levenswerk en is door 

mij nadrukke lijk daartoe gekozen en als intellectueel eigendom geregistreerd om deze alleszins 

duidelijk te onderscheiden van de vele misbruiken van het be!,rrip "haptonomie" voor de toepassing 

van lichaamstechnieken, altematieve methodieken, aanrakings- en tastpraktijken, spirituele 

zienswij zen en wat dies meer zij , doch die in geen enkel opzicht onder haar noemer behoren te 

worden geplaatst doch er toe hebben bijgedragen dat in Nederland zich de "Babylonische 

spraakverwarring" kon ontwikkelcn die de tragische "scheiding van geesten" welke Mia van 

Lutlervelt signaleert, heeft bewerkstelligd. 

F.R. is zeer wel op de hoogte van het fe it dat hij geenszins en in geen enkel opzicht gerechtigd en 

competent is deze titel te gebruiken, en derha lve plagieert. Zijn geschrift representeert in genelI dele 

de haptonomie en zeker niet de authentieke. 

De tenn authentiek betekent:: de eerste oorzaak betreffende, uit de eerste hand. echt, 

betrouwbaar, origineel, werkelijk afkomstig van degene door wie het werk werd ontworpen en aan 

wie het werd toegeschreven; overeenstemmend met dit oorspronkelijk werk en daaraan zijn gezag 

ontlenend. (Van Dale). Gebruik van die term vereist derhalve de toestemming van de auteur. 

Er wordt voorts regelmatig ten onrechte gebruik gemaakt van het onderscheid Frans Sr. en Frans 

Jr. binnen de haptonomie. Dit geeft - in strijd met de feiten - de indruk alsof er een 

vertrouwensvolle overeenstemming tussen hen bestaat met betrekking tot de haptonomie. Dat is 

nadrukkelijk Riet het geval. Ik moge dan ook verzoeken dit onderscheid te vennijden. 
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Université-d' été internationale 
d'haptonomie 2004 

( Frans Veldman ) 

Van vrijdag 25 juni tot en met 30 juni 2004 vond te Monastir in Tunesië een zogenoemde "Université 

d'été" plaats, die een cnonn succes boekte. 

In totaal namen cr een honderdtal bezoekers aan deel, waaronder een dertigtal artsen (psychiaters, 

kinderartsen, geriaters. huisartsen en verloskundigen), een nvint igtal klinisch-psychologen en 

orthopedagogen, een tiental vroedvrouwen en voorts biologen, tïlosofen en kaderparamcdici, die allen 

een jarenlange opleid ing en praktijkervaring in de haptonomie hebben. Afkomstig wereldwijd lI it alle 

windstreken. 

ECIl "Université d'été" is een wetenschappelijke studiegroep waarbiImcn, naar vaststaande thema's, in 

casu dus de haptonomie betreffend, nieuwe, praktisch getoetste en gekwalificeerde, ontwikkel ingen 

worden ingebracht, klinische ervaringen worden geanalyseerd, praktische problemen aan een 

beschouwing worden onderworpen CIl opgelost, alsmede intensieve praktische demonstraties en 

praktijkoefeningen worden gerealiseerd. 

Fnms VELD MAN introduceerde de eerste voomtiddag zijn, inmiddels voltooide fenomenologisch

empirische axiologische studies en onderzoeken der achterliggende décennia, betreffende de vis vitalis, 

de libido-vitalis, de vitale, ontische, inte ll igentie (Ia pensée), de thymosophie, de ipséité en de pré-, péri

en postnatale ouder-kind-begelcid ing, die de volgende dag eveneens in de voonniddag werden gevolgd 

door de praktische implicaties voor de haptopsychotherapie, de haptopsychagogie, de pediatrie, de hapto

obstétrctie en de gériatrie. 

In de namiddag van de eerste dag vond vervolgens een '"atelier" plaats geleid door de geriater Dr. Thierry 

MARMET betreffende de betekenis en de bijdragen van het haptonomisch hexagram aan de oplossing 

van praktische moei lijkheden bimlen het kader van de pall iatieve zorg en de stervensbegeleiding gevolgd 

door een analyse van kJinische situaties met als eindconclusie dat een beschouwing van elke as van het 

hexagram kan bijdragen aan de oplossing van conOiet-sinwties en van een praktische dialoog met een 

patiënt. 

In de namiddag van de tweede dag vond onder de leiding der aanwezige leden van het wetenschappel ijk 

college der C.I.R.D.H. een "atelier" plaats over de boedanigheden, invloeden en therapeutische 

zingeving van het affectieve-bevestigende happerceptief-gewaarzijndc nabijzijn en de zekerstelling via 

het pervÎum, hetgeen leidde tot een zeer levendige en intensieve onderlinge verstandhouding, gepaard 

aan praktische uitwisselingen. 

De derde dag - de vOOlmiddag - werd geleid door Dr. Jean-louis REVARDEl, begiJmend met het 

nieuwe zicht dat de haptonomie biedt - anders dan onder meer de psycho-analyse c.d. - op de affectieve 

intenllensclijke leefwijzen, relaties en verhoudingen. 
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lempur Oenelu~ IlV - Antwoordnummer 2470 - 6710 W[l rdc 

(omfukelen WJI V<ln IOCp,w;ingls) 
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Vervolgens een beschouwing over de "pensée de complexe" binnen het kader van de haptonomische 

denk- en beschouwingswijze. 

ln de namiddag werd een atelier aan een reflexief-bespiegelende analyse gewijd aan de boeken van Jeall

Louis REVARDEL: '/ 'Ullivers, affectif" en van Frans VELDMAN: "Hap/onomie, Amour et 

Raison ", hetwelk leidde tot een zeer verstrekkende begripsvonning omtrent de daarin voorkomende 

mcuwe ontwikkelingen. 

De daarop volgende vierde dag behandelde in de voonniddag de kinderarts Dr. Catherine GUEGUEN de 

néonatale en postnatale haptonomische begeleiding met een uitvoerige bespreking van klinische en 

praktische voorbeelden. 

De namiddag betrof een atelier waarin de Duitse hapto-obstréticus Dr. Medhi DJALALI een bijzonder 

indrukwekkende film vertoonde betreffende een zeer serene haptonomische geboorte van een kind in 

stuitligging. 

Daarop volgde onder de leiding van Frans VELDMAN een zeer bewogen en levendige 

gedachtenwisseling, tcn overstaan van de hele groep, tussen de aanwezige hapto-obstrétici, met 

medewerking van de Spaanse hapto-obstrcticlis Dr. laime ROBERT TORRES, de Franse hapto

obstétrici Dr. Raymond BELAICHE en Dr. Albert GOLDBERG, evenals Dr. DJALALI, alle drie lid van 

het wetenschappelijke college van ons onderzoeks- en opleidingscentrum. 

Tenslotte op de vijfde dag in de voonniddag hield de specifieke op hapto-pédiatrie en hapto-psychagogie 

georiënteerde arts Dr. Catherine OOLTO een zeer uitgebreide, met illustraties verrijkte conferentie over 

de klinische en theoreti sche beschouwingen van de grondbegrippen betreffende het fond endothyme (de 

ontische basis-presentie) en de vitale intentionaliteit binnen de kaders van de haptopsychotherapie en de 

pré-, péri- en postnatale haptonomische ouder-kind-begeleiding. 

In de namiddag bracht Frans VELDMAN in praktijk, mei oefeningen wat hij de eerste en de tweede 

morgen theoretisch had gebracht. 

Al le dagen werden gekarakteriseerd door een enthousiaste, gefascineerde groep van professionele 

deelnemers, die zich kerunerkte door een grote homogeniteit. 

Deze "Zomer-universiteit", van zeer hoog niveau, werd in de voorliggende jaren voorafgegaan door 

regelmatige wetenschappelijke colloquia met een gelijkwaardige gedachtenwisseling en praktijkniveau, 

die - onder invloed der steeds enthousiaste deelnemers - in eerste instantie uiteindelijk resulteerde in een 

Croisière, van een hoedanigheid als de "Zomer-univers iteit", in de Middellandse zee rond Grieken land in 

2002. 

Het hieruit voortvloeiende cnthousiasme nooptc ons tot de concrete en meer uitgebreide "Université 

d'été" in Tunesië. Het succes daarvan en het enonne gewekte enthousiasme, stelde ons al direct voor de 

zich tonende behoefte (noodzaak) tot een jaarlijkse organisatie van deze Université. Eens te meer stelt 

zulks ons voor een opgave die ons confronteert met wereldwijd verschillende leef- en beschavings

culturen, allen begeesterd door een bevestigende overtuiging van de fundamentele waarde van de 

haptonomie voor de menselijke leefwereld. 

Men leze de Fmnstal ige recente boeken van Frans VELDMAN en van Jean-Louis REVARDEL 0 111 

daaromtrent een indruk te verwerven. 
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Bevestiging -
erfdeel en opdracht 

C Bespreki-;;g door Mia van Luttervelt) 

Over de visie op menswording door dr. Anna Terruwe 

Samengesteld door Prof.dr.Herman Vekema 

ISBN 90-5573-524-B, winkelprijs € 19,90; 448 pp., uitg.DAMON Budel. 

Op I juni 2004 werd in de Gothische Zaal van de Raad van State te Den Haag het boek Bevestiging -

Erfdeel en Opdracht gepresenteerd door de ' Or.Anna Temlwestichting voor Bevestigend 

Samenleven' en de Tenuweberaadb'TOep. De presentatie stond in het teken van Mens zijn met de 

ander en Mens worden door bevestiging. Het bock is tot stand gekomen onder leiding van 

prof.dr.I-I.WJ.Vekcman, coördinator-editor, ' vanuit de vraag op welke manier de bevestigingsleer 

actueel kan bijdragen aan een humane aanpak op vele terreinen van maatschappelijk leven '. Tijdens de 

voorbereidingen voor deze presentatie is op 28 april j.1. dr.A.A.A.Terruwe op 92-jarige leeftijd 

gestorven (zie ' ln memoriam' HC 2004-2). Daarom stond de bijeenkomst levens in het teken van een 

herdenking van haar leven en werk. 

Onder dagvoorzitterschap van mevrouw M.H.M.F.Gardeniers-Berendsen hielden enkele auteurs een 

inleiding over hun ondelWerp met daarna de gelegenheid tot het stellen van vragen. Het werden 

boeiende inleidingen en vmaggesprekken. Mevrouw Gardeniers vertelde iets over de biografie en de 

bibliografie van mevrouw Tcrruwe, hoc zij studeerde bij ProfRÜmke, profPrick en profCarp, (namen 

en boeken die de ouderen onder ons nog kennen van de haptonomiecolleges en de literatuurlijst van 

Frans Veldman en mevrouw Willem Pollmann-Wardeniers, ML). Terruwe bleef zich altijd 'zenuwarts' 

noemen, ondanks de latere splitsing in neurologie en psychiatrie. Zij promoveerde in 1949 met een 

proefschrift De neurose in hetlich, van de rationele psychologie. In 1962 publiceerde zij de door haar 

ontdektefmstralienell1vse en de door haar ontwikkelde bevestigingsleer, (die, zoals bekend, een 

belangrijke bouwsteen en inspiratie vormt voor de ontwikkeling van de haptonomie in de periode dat 

Anna Terruwe samenwerkte met Frans VeldmaJl. In het tijdschrift ABRI, uitgegeven door 

bovengenoemde Terruwestichting, staan stukken van veelal katholieke menswetenschappcrs en 

theologen, waaronder ook haptonomisch geschoolde auteurs. ML) 

Prof Bob Goudzwaard spmk over Meer consumptie: meer geluk? E"kele economische aspecten van de 

bevestigingsleer, een stuk dat hij schreef samen met Piet Terhal en Annie Schortinghuis (voorheen 

NIBUD!). Hij noemde het uit de hand gelopen consumentisme, de zelfverrijking en het racisme als 

symptomen van de samenlevingsziekte die zeljbevestiging heet, als symptomen van een tekort aan 

bevestiging. Hij pleitte voor een economie van het genoeg met terughoudendheid in eigen behoeften, 

een bewuste weerhouding, zoals we deze bij Terruwe vinden als weerhoudende liefde. Ook stelde hij 

dat een omslag in het onderwijs nodig is van kennisinfe"siefnaar bevestigingsintensie! 

Prof Ernst Hirsch 8allin sprak over Bevestiging en Recht , waarbij rechtvaardigheid en eigenwaarde 
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sleutelwoorden zijn in het omgaan met de spanning tussen zakelijkheid tegenover het grondrecht van 

de menselijke waardigheid van de persoon. Hij sprak over de prudelltie (zie ook het PTP-principe bij 

Frans Veldman, ML) bij Aristoteles, de ontwikkeling bij Thomas van Aquino met, via 'de oude 

Duynstee', de invloed op Terruwe. Hij pleine voor het belang van een wederkerige relatie tussen 

overheid en burgers - vroeger 'onderdanen ' ! -. Bij de inburgering van allochtonen dient meer ru imte te 

zijn voor invoelingsvemlogen en verhalen over en weer, zodat er plaats komt voor ' eenheid in 

verscheidenheid' . 

DfS.Erik de JOl/gil, studeerde bedlij fskunde en theologie en is werkzaam als organisatie-adviseur in 

geestelijke zorg en organisatie. I-lij gaf een inleiding in zjjn stuk Bevestigend werken in organisaties. 

Organisaties worden meestal geregeerd door 'de waan van de dag'. De 'homo eeonomictls' zou 

gehoorzamen aan economische wetten. Volgens hem heelt de GGZ een ziel en behoeft zij een missie 

en visie die uit meer bestaat dalluit meetbare prestaties. Hij schrij ft meer over de geestelijke 

oefeningen van Ignatius de Loyola en andere wegen om God te vinden - en langs die weg ecn andere 

verhouding tol andere mcnsen - dan over de bevestigingslecr van Terruwe. Naast de individuele 

lekenspiritua li teit pleit hij voor een contemplatieve dialoog als altematiefvoor discussie, 

ondcrhandeling cn debat. 

Mevrouw Ds.A.Noordhof werkt met allochtonen, homo's en andercn die het in onze maatschappij vaak 

zwaar te verduren hcbben, ondanks vrijheid van meningsuiting, ras, godsdienst, etc. Zij verwijst naar 

Dorothé Sölle; de schreeuw vall de 'Uc/eI/de melis Fersterkel/, naar tolemntie en solidariteit, naar 

I-Iannah Arendt (zie He 2004-2) en het belang van en de moeite met de keuze tussen goed en kwaad. 

In Kom uit de boom Zacheus toont Tenllwe ons het fundamcnteel goede van de bevestiging. Inmiddels 

zijn anderhal f miljoen Ncderlander niet meer blank, maar allochtoon, werkzaam in de 

schoonmaakbranche of andere ' Iievcr niet'-beroepen, gevangenis, WW en WAO, met hun andere 

meningen en godsdiensten. Bij de probleemoplossing gaat het om de spanning lUssen de Realisten en 

de Idealisten. Kunnen wij in deze soms zo andere mensen het goede zien en bevestigen? Volgens 

mevrouw Noordho[ heeft bevestigi1lg de toekomst. Allochtonen voelen zich nu tweederangsburgers en 

de meerderheid in Nederland is bang van allochtonen (zie het TV-spotje met Humberto Tan cn 

Noordhof). Ook zij schetst het belang van contact en bevestiging, zo mogelijk in wederkerigheid. 

Na afloop van de bijeenkomst werdcn ondcr andere tcrecht vragcn gesteld over (het ontbreken van) de 

haptonomie in dit boek, omdat er toch een belangrijkc verbinding ligt tussen de bevestigingsleer en de 

haptonomie. Men bl ijkt naarstig, maar tcvergeefs gezocht te hebben Ilaar een auteur die over 

haptonomie kon en wilde schrijven. Men vond het erg spijtig dat dat niet was gelukt. Frans Veldman 

bleek te hebbcn gcwcigerd. Wim Laumans en ik waren aanwezig namens de Stichting en het 

Tijdschrift Haptonomisch Contact cn voerden in de wandelgangcn over deze onderwerpen nog enige 

belangwekkende gesprekken. 
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In het boek, een bundel van vijf en twintig opstellen, staat dc vraag ecntraal of het erfdeel van de 

bevestiging tevens een opdracht kan zijn voor de huidige tijd. Het bevat een bibliografie van het werk 

van Terruwe van 1945-2003, twee bijdragen van Terruwe zelf: Menswording door bevesliging 

(Symposium 1994, Nijmegen) en Democralie vraagt m01Uliaalmensbeeld, waari n de theorie van de 

psychische menswording wordt uitgewerkt tot 'eell coherente visie die ook voor hel politieke handelen 

onmisbaar lijkt '. Er zijn twee kritische bijdragen aangaande psychiatrie ell psychotherapie die stof 

bieden voor hernieuwde en verdiepte renecti e. Drie bijdragen betreffen onderwijs. twee de economie, 

één hel recht en liefst vier gaan over ons politicke bestel. Ook de wereld van spiritualiteit en pastoraat 

komt voorbij. Tenslotte is er mim aandacht voor de anncn, de zieken, de kinderen - jongeren - en 

volwassenen met een mentale, fysieke of affectieve handicap. de onwikkelingssamcnwerking en hoc 

direct betrokkenen hiemlee omgaan, met als laatste een bijdrage over bevestiging in de 

huisat1sgeneeskunde. Hoeveel personen, institut ies en vo lkeren zijn dragers van eell affectieve 

handicap? 

'Dit bock opellt de uitkijk op een nieuwheid van de menselijke samenleving als een gebeuren dat nog 

in zijn kinderschoenen slaal. Wij schamen ons nog steeds niet dood over de honger in de wereld cn 

pratcn maar over lichamelijke menswording. Wij beginnen pas voorzichtig te vellnoeden dat onze 

rationalitei t, onze lichaams- en wilscultuur doodlopende straatjes zijn als we de affectiviteit blijven 

negeren, verwaarlozen, of afdoen als weekheid .. Wij staan als mensheid nog in kleine 

kinderschoenen ... Onze affectieve handicap is overal hoorbaar, maar we horen het niet. Over deze 

dingen gaat dit boek, over bevest iging als erfdeel en opdracht.' 

Bovenstaand citaat zal ieder die zich met haptonomie bezighoudt op het lijf geschreven zijn. Ieder van 

ons haptonomisch geschoolden heeft. aan den lijve ervaren wat psychotactiele bevestiging behelst. En 

dagelijks proberen wij in ons werk bevestiging door te geven en uit te dragen. Aan Frans Veldman 

komt de eer toe dat hij op aanwijzing van Temlwe de psychotactiele therapie heeft ontwikkeld die later 

de haptonomie - de wetenschap van de affectiviteit is gaan heten. Wat mij boeit is dat Temlwe met 

haar ervaring, theorievon11ing en therapeutische praktijk als zenuwarts kennelijk zovcelmensen tot 

bloei heeft weten te brengen; dat deze mensen zich op zoveel verschillende plekken en sectoren van de 

samenleving bevinden; dat zij gezamenlijk dit bock hebben kunnen uitwerken en de bevestigings leer 

uitdragen; dat zijzelf ' in weerhoudende liefde' trouw bleef aan de katholieke kerk én aan haar eigen 

werk ondanks een ernstige veroordeling door diezei fde kerk die zest ien jaar duurde, voordat eerherstel 

volgde. 'Walk your ta lk' en 'practisc what you preach ', dát is wal Temlwe in leven en werk tot 

uitvoering wist te brengen. 

Tenslotte kan ik u melden dat ABRI-TUdschrift voor bevestigend samenleven. uitgegeven door de 

(b:A. Terruwe-Stichting 111: 75-aug/lstus 2004 met tekst en foto 's geheel gewijd is aan de nagedachtenis 

van Temlwe. 

Info: Dr.A.Terruwestichting, teI.048S-SI3379. 

27 - HAPTONOMISCH CONTACT - 15' JAARGANG - NUMMER 3· SfPTEMBER 2004 

HC ar
ch

ief
 

Wim
 La

um
an

s



Uit de oude doos: 
Met toestemming overgenomen uit Tijdschrift voor verloskundigen, 

6e jaargang - april 1981 - nr. 4. 

UITDRIJVEN KAN OOK ANDERS 

Riet van Vlrïmen, verloskundige, Amsterdam 

De toenemende behoefte van de barcnde om 
anders dan p lat op de rug liggend te baren be· 
tekent voor veel vrocJvrouwen ccn enorme 
omschakeling. 
Omdat we de barcnde toch als centraal uit
gangspunt van ons werk moeten blijven zien. 
zullen wc ons crin mOtten verdiepen hoc wc 
ons hier het beste in kunnen aanpassen. In 
hoeverre kunnen we ons verantwoordelijk blij
ven voelen voor de vrijheden die de barende 
... 'rouw - terecht - voor zich opeist? 
Die vrijheid houdt in dat de vrouw perst in de 
houding die voor haar het prettigst is, met een 
voor haar prettige perJtechniek, in soms subtiel 
ongewone onlJfpndigheden (meekijken in een 
spiegel, aanwezigheid van voor haar bclangrij· 
kc mensen etc.). 
Wc spreken nu over fysiologische baringen. Ie
dereen zal begrijpen dat er aan vrijheden inge
leverd lal moelen worden als cr sprake is van 
pathologie . . 

Het is nu nagenoeg wel bekend dat de aan de 
barende opgelegde houding, plat op de rug. 
het kind meer schade dan goed doet. De com
pressie van de vena cava inferior door ruglig
ging b6nvloedt wel degelijk de placenta. 
doorbloeding en oxygenatie van het kind. Ook 
wanneer er geen klinische symptomen zijn van 
tensiedaling en collaberen. Cf G's verbeteren 
in dii soort silUatics duidelijk wanneer de 
vrouw op haar zij gaat liggen. 
Zo langlamcrh~md zal het ons duidelijk moe· 
ten zijn dat het nict alleen gaat om 
al(ernatieve maar zeker ook he/ere barings
methoden. 

Her is misschien wel leuk om de historie in te 
duiken oni de baringshouding te bestuderen. 
De IJritse archeoloog Jame, MellaaTt heef, bij 

opgravingen in Turkije afbeeldingen van ge
boorten gevonden uit de 12atsre periode van 
het stenen tijdperk. De houding was zittend, 
rechtop tegen de muur , of op cen troon. Even· 
eens ·uit de prehistorie afkomstig is de afbeel
d.ing waarbij de vrouw knielt. zelf haar labia 
spreidt, terwi jl ze een ander kind zoogt. On
getwijfeld ui het zogen van het kind de weeën
acriviteit versterkt hebben. 
Verder zien we door de eeuwen heen barende 
vrouwen staan, hurken, of zitten op baarstoe
len. Er zijn veel varianten op die baaIstoel. 
Soms zijn ze fraai versierd, soms eenvoudig en 
van hout. 

Miádt:leellwu baars/(ul. 

Deze konden bij een soort kraamcentrum ge· 
Ieend worden . Veel later (eind 16e eeuw) had
den de stoelen een verstelbare rugleuning. 
Ook de levende baarstOel. schootverlossing 
genoemd, vond grote verbreiding. De barende 
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zit dan op de schoot van de hulpvroedvrouw 
of echtgenoot . 
Wat de houdingen door de eeuwen heen in de 
verschillende culturen gemeen hebben is de 
.... ertic2.1e stand . Totdat in de 17e en lBc eeuw 
de belangstelling bij de geneesheren voor de 
verloskunde toeneemt cn daarmee het veelvui· 
dig ingrijpen in het baringsproces. De vcr
lostang doet z'n intrede, symphysiotomie 
wordt toegepast. Bij dit SOOrt ingrepen is de 
horizont21e houding voor de verloskundige 
eenvoudiger. 
In Engeland wordt al snel als variant de zijlig
ging gestimuleerd omdat hiermee grote. ruptU
ren voorkomen zouden worden . 
U it een onderzoek van 76 niet-europese cultu
ren blijkt dat bij 62 de verticale houding wordt 
toegepast en slechts bij 14 de horizontale. De 
vert icale houding; kan verdeeld worden in 21 
knielend, 19 zittend . 15 hurkend en 5 staand. 

B~ I,alli"g i" ziJ/end!: houdi"" . MIJ)·/I-cultuUf' t:l. l ooo·1J OO 
1/.3. Chr. 

Dankzi j Turkse en Marokkaanse vrouwen leerde 
ik dat er uitstekende alternatieven zijn voor de 
rug ligging . Door ecn Turkse vroedvrouw die 
aanwezig was bij de bevalling van h2a! schoon
dochter in Amsterdam werd het zitten op twee 
Iloe/en aangeraden . De stoelen worden. met 
een kleine ruimle ertussen, naast elkaar ge
plaatst. Daartussen kan het kind geboren wor· 

den. Er onder wordt een emmer gepla2tst om 
vruchtwater, bloed cn placenta in op te van
gen. 
Als de vrouwen op hel bed zJJlen glijden zij 
naar mijn ervaring vanzelf naar halfzittende 
houding wanneer er meer ruimte nodig is voor 
de passage van het kind. 
De ha/fzittende houding is de meest gekozen 
baringshouding. De benen blijven hierbij in 
het bed staan. Thuis is dit wat beter te realise· 
ren dan in een ziekenhuis. Het opbouwen van 
de hiervoor benodigde steun is in zo'n mooi en 
duur verlosbed bijna onmogelijk. De meeste 
verlosbedden zijn nog steeds zo gefabriceerd 
dat het lekker werkt voor de verloskundige. 
Probeert u zelf eens, niet zwanger. lekker ont
spannen te liggen op zo' n smal bedje, voorzien 
van allerlei uÎ[steekscls op die plaacsen wur je 
net lekker rcla.xend een ledemaat zou willen 
neervlijen. Het is misschien een idee om de fy
siologische haringen , ook in een ziekenhuis , 
op een normaal bed te laten gebeuren. 
De zijligging lijkt zeer acceptabel voor de ba
rende die misselijk is en daarom zittend pC'rscn 
onaangenaam vindt. De zijligging lOU het pe
rineum sparen , alhoewel ik bij dC'ze houding 
flinke labiumrupturen heb zien ontStaan. 

De hu,.kende houding wordt vaak gekozen 
door buitenlandse vrouwen . Nederlandse 
vCOJlwen kunnen niet zo makkelijk lang hur· 
ken . In deze houding kunnen vrouwen zelf 
hun lcind aanpakken. 
Een bevalling op handen en knieën heb ik 
eenmaal gezien bij een Turkse:: vrouw, die half~ 
zittend haar tweede kind in het ziekenhuis zou 
baren . Na bijna één uur persen was er nauwe
lijks spr2.ke van enige vordering. De schedd 
was net cen half ingedaald, de stand was niel 
afwijkend, de weeën waren goed . Haar eerste. 
ook forse, kind had ze volgens haar zeggen vlot 
gebaard. Dit had echter in Turkije plaatsge· 
vonden. Ze had d.ar waarschijnlijk gecn hou· 
ding opgedrongen gekregen . bedachten wc 
uiteindelijk. Dus stimuleerden wij haar om op 
haar eigen manier te persen. En ja hoor, na 
overicg met haar schoonzus en aanvankelijk 
aarzelend besloot ze tOt handen- en knieënz it. 
En al na twee p ersweeën werd cr een flink scg· 
ment zichtbaar. Uit onzekerheid van mijn kant 
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Tóch een aanpassing? Misschien waren de 
schouders in deze houding ook vlotjes gepas
seerd. 
Wanneer het moeilijk is om in al deze afwij
kende houdingen cononen te luisteren brengt 
ccn Dopplenone uitkomst. 
AI met al wordt het steeds duidelijker dar we 
ons vooral niet teveel moeren bemoeien met de 
keuze, van. de barende. We moeten bewakers 
blijven van de grens tussen fysiologie en patho
logie. 

over de verdere ontwikkeling zijn we tocn weer 
halfzittend verder gegaan. Na een wat moeiza· 
me schouderomwikkeJing werd de baby in een 
prima conditie geboren. 

Tot sJot zou ik u willen stimuleren een goede 
overlegsituatie op te bouwen met degene die 
de ptenatale educatie van uw puiëncen ver
'zorgt, De vC!'M.rring 4ic bij de: patiltnten kan 
ontstaan door tegengestelde opvattingen is 
daarmee te voorkomen. Bovendien zal de uit
wissCiing van ideeën. Jiteratuur en erv2ringen 
tcn gunste van de patiënt werken. 

Albn-\di"""n uit: "", Hcrr_. Vof. XU. NI!. 16. 

Wat doet u 
aan Haptonomisch 

Contact? 

Ikt.MIo<O.....,_ ...... • 

......... -
o.twpto ................ · " ... 

AfocheW ~an Ik doN 

HC r • --

In december bestaat dit tijdschrift 15 jaar. 

Het zou geweldig zijn als dit blad vol komt 

te staan met uw verhalen. meningen. 

gedichten en toekomstvisies. 

Mia van Luttervelt 

mvanlutt@fysionet.nl 

Wim Laumans 

w.p.c\aumans@freeler.nl 

Wilt U uw bijdragen vóór 30 
oktober a.s. inzenden? 
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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 
daadwerkelijk toe te passen in uw praktijk van 
zorg en hulpverlening. Een sca la van toepassingen 
komt aan de orde, zoals de haptotherapie, 
haptonomische begeleiding bij zwangerschap en 
bevalling en kinesionomie. 

De auteur koos in dit boek voor een vijfdeling: 
een oriënterend deel met theoretische achter
gronden en uitgangspunten, de menselijke 
lichamelijkheid, het mensel ijk gevoelsleven, het 
hart van de haptonomie en tenslotte de toepas
baarheid en toepassingen van de haptonomie. 

Dorus Gerritse gaf o.a. colleges in wi jsgerige 
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. I 

~ .'-
D JA~ stuur mij 
____ ex. Over kleine dingen IISBN 90 3S2 2540 6 I à € 29,50 

€ 29,50 

Organisatie: ____ _____________________________ _ 

T.a.V. 0 dhr.l D mw.: _ _____________________________ _ 

Adres: ___________________________ ________ _ 

Postcode/plaats: ______ __________________________ _ 

Telefoon: __________________________________ _ 

Datum: ____________ _ Handtekening: 

Stuur (een kopie van) de antwoordstrook in een envelop zonder postzegel naar: Elsevier Gezondheidszorg, Afdeling Marketing, 
Antwoordnummer 2594. 3600 VB Maarssen. Telefoon 0314 358 358. Fax: 0346 577 950, gezondheidszorgCreedbusiness.nl, 
www.elseviergezondheidszorg.n l 

~Isevier Gezondheidszorg is een onderdeel van Reed Business Information 

Geldig tot 3111212003. Prijzen boeken indo BTW en excl. verzendkosten. Prijswijzigingen voorbehouden. Boeken zijn ook verkriigbaar in de boekhMdel. 
Statutair gevestigd te Amsterdam. Op alle aanbiedingen. offertes en overNnkomsten zijn van toepassing de algemene voorwaarden die lijn gedeponeerd 
bij de Kvk in Amsterd~m Handelsregister Amsterdam 33.293.475 Uw opgegeven gegevens kunnen wordtn gebruikt voor het toezenden van Informatie 
en/of speciale aanbiedingen door Reed Busine-ss Information en spetiaalgeSlller;leerde bedrijven. Indien u hiertegen belWaar heeft, stuurt u een brief naar 
Reed Business Information. t.a.v. Ad""sregistratie. Postbus 80S. 7000 AV Doetinchem 
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