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VOORWOORD

 Ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van het tijdschrift Haptonomisch Contact 
wordt deze ʻSpecial  ̓uitgegeven als een gezamenlijke, belangeloze productie van de auteur 
Frans Veldman - grondlegger en aartsvader van de haptonomie - , de Stichting Haptonomisch 
Contact en de uitgever Van der Veer Media.
 Wij presenteren deze uitgave met gepaste blijdschap, dankbaarheid en trots. Na de 
opheffing van de Nederlandse Vereniging voor Haptonomie (NVH) dreigde Haptonomisch 
Contact te verdwijnen. Dankzij de inspanningen van een tiental vrijwilligers (IDHC) maakte 
het verenigingstijdschrift in 2002 een doorstart als zelfstandig, onafhankelijk, algemeen 
tijdschrift voor haptonomie, voor ieder die in haptonomie is geïnteresseerd. De eerste over-
levingsfase is achter de rug. Het tijdschrift wordt gedragen door een (te) kleine kern van 
vier mensen: Riet Barto, Wim Laumans, Mia van Luttervelt en Paulien Pinksterboer, met 
medewerking van de welwillende projectbegeleider Wim van der Veer.
Er zijn verheugende ontwikkelingen.
 Geleidelijk aan is er sprake van herstel van het contact tussen ʻHaptonomie Ned-
erland  ̓en Frans Veldman in Frankrijk. Op 1 en 2 september 2004 was er een Colloquium 
Haptonomie in Oms met 28 deelnemers uit Nederland. Naar aanleiding hiervan heeft Frans 
Veldman zich bereid verklaard belangeloos, ja zelfs met een donatie wegens extra onkosten, 
de Nederlandse teksten van het Colloquium gratis beschikbaar te stellen aan de huidige abon-
nees van Haptonomisch Contact, ter gelegenheid van haar derde lustrum. Dit betekent dat nu 
alle geïnteresseerden in Nederland van deze teksten kennis kunnen nemen als lustrumpublica-
tie van de Stichting Haptonomisch Contact. Mogelijk zal dat voor sommigen de stap naar de 
Franstalige boeken vergemakkelijken.
Frans Veldman heeft zich bereid verklaard met ieder die dat wil een dialoog aan te gaan en 
vragen te beantwoorden – via de redactie – in HC 2005-1.

 De redactie wenst u stevig leesplezier en veel gelegenheid om de stof te proeven, te 
overdenken en ter harte te nemen.

De redactie van Haptononomisch Contact
Wim Laumans en Mia van Luttervelt 
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ZIN, INHOUD EN BETEKENIS

Levenskunst en Levenslust

Principio vitae Hapsis est.

Geboren kort na het einde van de eerste wereldoorlog, binnen een tijdperk waarin de

naweeën daarvan nog lange tijd duidelijk voelbaar waren, en vervolgens na de kritieke dertiger

jaren te hebben overleefd – gedurende dewelke ik me bij voortduring voelde uitgedaagd het hoofd

te bieden aan onbegrijpelijke en veelal ook onaanvaardbare, onverdraaglijke, levensomstandighe-

den –, voelde ik mij onophoudelijk gesteld voor vragen, die mij vrijwel permanent intensief bezig

hielden. Zo, onder meer: De mens – eenmaal ongevraagd als levend wezen geschapen – ergens,

waar dan ook, op de wereld geplaatst; een leefwereld waarin hij moet zien een bepaalde, relatief

begrensde, levensduur te volbrengen binnen de etnische, cultuur- en soort-gebonden leefomstan-

digheden waaraan hij is overgeleverd en waaraan hij zich dient te onderwerpen:

“Heeft hij of zij daardoor en daarvoor een zekere levensopdracht, een taak, te volbrengen?

Of is de mens expliciet en impliciet, overgeleverd aan een strijd om te overleven, meer specifiek,

egocentrisch gericht op het zelfbehoud?”

Daaruit vloeiden voor mij een aantal fundamentele vragen voort, te weten:

“Wat is leven?”

“Waartoe dient het?”

“Waarom gaat het leven gepaard met een opgedrongen levensdrift – vis vitalis – een “le-

vensdrang” gekarakteriseerd door een zekere “levensnoodzaak”, die zich desalniettemin vermag te

ontplooien tot een zekere levenslust – libido vitalis – welke zich maar al te vaak uit in een “le-

vensbegeerte”, strevend naar levensgeluk”.

Levensverwachting, levensvervulling blijken daarbij strevingen, die zich heden ten dage

veelal en vooral als een streven naar erkenning en status aandienen.

Vragen, gevolgd door meer doordringende en verderstrekkende, zoals: “Wat is de zin, de

betekenis van leven?”. “Wat precies schenkt waarde en inhoud aan het leven? Wat is het uiteinde-

lijke belang van het leven?”. “Voor wie of wat is dat leven dan belangrijk, zinvol, d.w.z. het strikte

eigene – authentiek individuele – bevestigend?”.

“Waardoor en hoe?”

Om uiteindelijk te belanden bij de kernvraag:

“Wat ook ligt er ten grondslag aan het leven, wat is de bron, de oerzin?”
1
.

1
Een Nederlandse hoogleraar in de psychologie aan de Universiteit van Maastricht – Prof. J. van HEERDE –, die, onder

meer auteur is van een columbundel “Wees blij dat het leven geen zin heeft”, stelt dat cognitieve neurowetenschappen

ons steeds nadrukkelijker duidelijk maken dat wij slechts bestaan uit chemische reacties in de hersenen – via neuronen –,

en dat een zelfstandig wezen – een ego, ik – dat autonoom kiest, voorkeuren, heeft en weet wat het wil, een verzinsel

– nonsens – is. (N.R.C. “Opinie en debat” 25/26 september 2004). Het is duidelijk, dat de exclusief op het hersenonder-

zoek gerichte cognitieve menswetenschappen veelal en ten onrechte ignoreren dat er zich intern binnen het lichaam neu-

rale netwerken bevinden die ons gevoelsleven als bewust beleefde en gestuurde ontische leefwijze determineren. In mijn

boek “Haptonomie, Amour en Raison” ga ik zeer diep in op de waarden van de fenomenologische-empirische onderzoe-

ken, die op een overtuigende wijze het tegendeel bewijzen, te weten: dat het leven alleszins open staat voor zingeving en

betekenisverlening.
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Vervolgens in de eerste twee jaren van de – kort na het einde van die dertiger jaren uitge-

broken – tweede wereldoorlog, werden die vragen onnoemelijk en diepgaand versterkt toen ik, als

jong medisch student, me – onder zeer rampzalige en onmenselijke omstandigheden – intensief

geconfronteerd zag met de catastrofale implicaties en depersonifierende invloeden op en de gevol-

gen voor het menselijke leven, die tijdens het oorlogsgeweld meer en meer gingen overheersen. Zo

zag ik me, onontkoombaar en in toenemende mate, van zeer nabij, geconfronteerd met onbe-

schrijfbaar en onbespreekbaar onmenselijk leed en voelde ik mij, door deze bizarre omstandighe-

den uiteindelijk gedwongen mijzelf in veiligheid te stellen, daar persoonlijk bedreigd door deze

rampzalige, in feite onleefbare en in ieder geval voor mij onaanvaardbare levensomstandigheden.

Dáár, en nergens anders, ligt de oorspronkelijke bron van mijn onafgebroken zoeken

naar de zingeving en de betekenisverlening aan het ons opgelegde – of moet ik zeggen: opgedron-

gen leven.

En dáárin ligt de fundamentele en principiële oorsprong van mijn levenswerk – dat ik als

een onvermijdelijke en dwingende levensopdracht leerde te onderkennen – en dat sindsdien mijn

leven definitief zou gaan bepalen. De daaruit gaandeweg voortvloeiende fenomenologisch-

empirische en axiologische studies en onderzoeken, leidden mij vervolgens tot de ontdekking en

de onthulling van fundamentele en essentiële evidenties en onbetwistbare gegevenheden (feiten),

die tot de ontdekking en onderkenning van de, wetenschappelijk verifieerbare, ontologische een-

heid en samenhang van hapsis, thymos en levensadem voerden, waarop de haptonomie is ge-

grondvest.

Als onderduiker vond ik, in 1942, een veilige haven bij de Nijmeegse huisarts Jouke BOL,

waarmee ik reeds vanaf 1940 een vriendschappelijk contact onderhield – min of meer een geest-

verwant – met wie ik sindsdien veel van zulke levensvragen en -problemen vermocht te overleg-

gen en bespreken. Vanaf dat jaar 1942 assisteerde ik hem, gedurende de hele duur van de oorlog

en zelfs enkele jaren daarna, dagelijks in zijn praktijk. Een zeer rijke en vruchtbare – zinvolle – tijd

van intensieve ervaring, die mij eens te meer confronteerde met die levensopdracht en die dan ook

gedetermineerd werd door gerichte studie en onderzoek vanaf dat begin.

Alhoewel er, desbetreffend, over dat tijdperk vanaf 1940 tot 1947 nog zeer veel belang-

wekkends valt te verhalen, wil ik volstaan met deze korte inleiding, om daarmee in concreto aan te

geven waarin, waardoor en tegen welke achtergrond, de haptonomie – als persoonlijk oorspron-

kelijk en authentiek levenswerk – zijn oorsprong vond.

Het is mijn intentie een duidelijk inzicht te geven in de essentiële en fundamentele

grondbeginselen van de haptonomie, alsmede van het niveau waartoe zij zich tot op de dag van

vandaag – dat is na inmiddels ruim 60 jaren van ononderbroken en nog steeds voortgezette studie,

onderzoek en praktische uitwerking der feitelijke, dat is verifieerbare en reproduceerbare (her-

haalbare) bevindingen, constateringen, conclusies en toetsbare axiologische evidenties – heeft

ontwikkeld, met een grote, internationale, transdisciplinaire, wetenschappelijke erkenning en

waardering
2
.

Het leven op aarde is, volgens archeologische onderzoeken, vermoedelijk ongeveer 800 à

900 miljoen jaren geleden ontstaan. Zo’n 650 miljoen jaren geleden ontstonden in het Cambrium

gecompliceerde metazoaire organismen zonder harde schaal of skelet. Daarop volgden circa 100

2
Axiologie betekent : waard om onderzocht en vermeld te worden. Wetenschap van de fundamen-

tele waarden en voorwaarden van de waarheid, in wezen: een zoeken naar waarheid van verifi-

eerbare feitelijkheid.
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miljoen later de eerste fossielen met een harde schaal en veel later 56 miljoen jaren geleden de

eerste primaten, skelet- en hoefdieren, gepaard aan het uitsterven van ontelbare primitieve micro-

organismen (foraminiferen) en gevolgd door het evolutionele ontstaan van de mens.

Tegen die achtergrond wil ik beginnen met een relatief simpele propositie; als vraagstel-

ling aan U, lezer(es):

“Stelt U zich nu eens voor dat het leven zich aldus heeft kunnen ontwikkelen tot het

allereerste protozoön
3
– de eerste ééncellige – en dat die eerste, het leven represen-

terende, cel vooralsnog de enige was”.

We zien dan voor ons een bolvormige levende existentie, bevattende een kern, binnen een

gel-achtige massa – het protoplasma – waaruit de cel is opgebouwd, omhuld door een stevige,

weerstandbiedende wand die het inwendige beschermt tegen uitwendige invloeden en die in feite

het contact met de omringende omgevingswereld leefwereld bepaalt en onderscheidt. Een contact

waar het levensbehoud van afhangt.

De vraag die we nu kunnen stellen is:

“weet dit wezen dat het leeft?”

meteen aangevuld met: “zo ja”: “hoe weet het dan dat het leeft?”

Het waarom en waartoe zullen we, vooreerst, maar achterwege laten.

Het antwoord luidt, dat het, om te kunnen leven, reeds beschikt over een fylogenetisch,

evolutionair in aanleg doorgegeven, niet bewust “weten” – veelal dierlijk instinct (bij de mens :

intuïtie) genoemd – in de vorm van een “aangeboren” soortgebonden gedragsdispositie, inherent

aan de natuurlijke drang tot overleven; alsmede over een zeker waarnemingsvermogen.

Deze ingeschapen, gevoelsmatige, aanleg tot het opmerken en onderkennen van wat er

om “hem” heen gebeurt, vertegenwoordigt in eerste instantie een vermogen tot discriminatie, dat

wil zeggen een vermogen tot kritische onderscheiding van – de term zegt het al – de scheiding

tussen wat levensbevestigend en levensbedreigend is.

Discriminare (lat.) betekent scheiden en onderscheiden; in feite: een verschil, een onder-

scheid, kunnen maken tussen dat wat een goed – bevestiging van – en dat wat een kwaad – ontken-

ning, bedreiging – betekent voor het individuele bestaan.

In onze huidige cultuur is het accent bij discriminatie vooral en volledig komen te liggen

op een negatieve be- en/of ver-oordeling en tolerantie van iets: dat is een verwerpende rationalisti-

sche onderscheiding veelal in de zin van een kwetsende afwijzing, een ontkenning en een gedogen

van het anderszijn. Maar in de oorspronkelijke betekenis was het voornamelijk een voor het le-

3 Protozoön: proto = eerste + zoon = levend wezen, behorend tot de eerste eencellige dierlijke organismen: er is reeds

sprake van oerdieren.

……………

………..

…………….

……………

……………
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vensbehoud van fundamenteel belang zijnd onderkennings- en onderscheidings-vermogen, tussen

een vitaal goed en een vitaal kwaad, zonder een nadrukkelijk negatieve intentie of doelstelling.

Hoe dit ook zij: het leven van de, aldus voorgestelde, ééncellige wordt fundamenteel en

essentieel bepaald door de existentiële waarneming: dat is de vitale, tot het leven – het bestaan –

behorende en kenmerkende perceptie: de hapsis (����).

De perceptie, als oergrond van de hapsis, representeert aldus de primordiale, fundamente-

le levens-functie. De allereerste perceptie was derhalve in eerste instantie gewaarwording en nog

geen bewust waarnemen = voor feitelijk waar aannemen.

Er is daarbij sprake van een specifiek als exterocepsis gekenmerkte vorm van perceptie:

de gewaarwording van wat zich buiten het “lichaam” aan levenbevorderende en levenbedreigende

invloeden voltrekt, en waaraan de protozoaire ééncellige zich, eenmaal ontstaan, zag blootgesteld:

de kennis- en ervaringsverwerving waarvan hij voor het voortleven afhankelijk is en die vooraf

ging aan de gerichte waarneming.

Men spreekt binnen het kader van de evolutie, in dit verband van een, relatief kortduren-

de, protozoïsche levensperiode.

Binnen de celwand bevindt zich zoals gesteld het protoplasma, dat de nodige vitale biolo-

gische en fysiologische, het leven onderhoudende, organische structuren bevat, die het leven mo-

gelijk d.w.z. leefbaar maken.

Daartoe behoren primordiaal de het leven beschermende en zekerstellende defensieve

afweerstructuren: de z.g. haptenen binnen het protoplasma, die waakzaam zijn ten opzichte van

levensbedreigende binnen de cel dringende aanvallers: ziekten, besmettingen, verwondingen en

wat dies meer zij.

(Na het latere evolutionele ontstaan van een bloed-vaatstelsel eveneens de haptoglobinen, die zich

hechten aan de haemoglobinen in het bloedplasma, maar ook aan speeksel, plasmastructuren en

dergelijke).

Hapteen, komt van het Griekse werkwoord haptein (������) (waaraan ook het begrip

haptonomie is ontleend), hetwelk in de oorspronkelijke zin betekende contact opnemen in de vorm

van, vasthechten, aanhechten, aangrijpen, vastmaken, binden, veelal in defensieve; aanvallende

of bezittende betekenis binnen het kader van overleven, en is gaandeweg gesimplificeerd tot tas-

ten, aftasten, betasten, palperen of simpelweg “aanraken”, met in feite dezelfde hoedanigheden

van binden, hechten, bezitten en aanvallen � raken. Waarnemen en gewaarworden zijn daaraan

inherent.

We zullen zien dat het objectiverende karakter daarvan het aldus te benaderen subject tot

een te hanteren en te manipuleren – te onderwerpen – afhankelijk object maken, hetwelk aldus het

begrip aanraking veelal determinerend karakteriseert.

Object = ��jicere (lat.) = voor zich werpen, voor zich plaatsen, exposeren.

Subject = ���jicere = (aan zich) onderwerpen, onder zich plaatsen, (doen ondergaan), of indi-

vidueel bewust ervaren; in existentiële zin, zichzelve representerend aanwezig stellen als zelf-

standig subject geordend binnen de leefwereld, en daaraan onderworpen..

Perceptie is een begrip ontleend aan het oud-klassieke latijn: percapere dat in bezit nemen,

pakken en opnemen betekent. In het latere klassieke latijn werd dit tot percipere, dat gewaar-

worden en waarnemen via de zintuigen betekent; alsmede ontvangen, tot zich nemen, via de

intelligentie; en meer filosofisch: ontdekken en kennen met zekerheid. Axiologisch het daar-

door verlenen van waarde aan een onbetwijfelbare en onbetwistbare gegevenheid.

De happerceptie in een transcenderend en anticiperend, zichzelf overstijgend, vermogen tot

bewust gewaarzijn in de vorm van Aanzijn (Adesse Animo).

8
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Ik kom hier nader, meer grondig, op terug, want de haptonomie bedient zich geenszins

van een aanraking met deze hoedanigheden, integendeel, de haptonomische thymotactiele (thy-

mesthetische) (be)nadering heeft zelfs niets met aanraking van doen, al wordt het, door gebrek

aan kennis en inzicht ter zake, wel vrijwel altijd ten onrechte zo voorgesteld door mensen die stel-

len de haptonomie te presenteren en te representeren.

Ik zal dit gaandeweg nader ontwikkelen en duidelijk maken, want dit is van fundamenteel

en essentieel belang voor een goed begrip van de haptonomie!

Terugkomend op de haptenen en haptoglobinen. Deze behoren tot het vitale biofysiologi-

sche afweersysteem dat via antigenen de immunitaire specificiteit bepaalt.

De haptenen zijn als het ware – vooralsnog ongewapende – “poortwachters” die waak-

zaam paraat zijn in de zin van een waarschuwende stellingname tegen levensbedreigend kwaad.

Het zijn zogenaamde “halfantigenen” of wel antigene determinanten, die opwekken en aanzetten

tot weerstand en verzet. Op zichzelf bezitten zij geen antigene werking, d.w.z. zij verwekken zelf

geen immuniteit, maar zij binden zich aan vitaal aanwezige antistoffen.

Aldus, gebonden aan antigene substanties (het beschermende en aanvallende interne “wa-

pen”-bestand) worden zij zelf “gemachtigd” en gepotentialiseerd tot het ontplooien van defensief-

antigene activiteiten.

Als antigeen – hapteen – is te beschouwen elke biologische structuur, die, eenmaal ge-

alarmeerd een vitaal organisme aanzet tot het maken van antistoffen, ter bestrijding of vernietiging

van het bedreigende vitale kwaad.

Het begin van leven – in casu het ten voorbeeld gestelde protozoön – behelst dus reeds

een doelgerichte protoplasmatiek, als een geheel aan perceptieve levensbevorderende en levens-

beschermende biofysiologische structuren, die in het inwendige een determinerende rol spelen

binnen de overlevingsdriften.

Het protozoön bezit in zijn centrum een kern (“ego”), die de existentiële hoedanigheden

registreert, controleert, coördineert en bestuurt, binnen het kader van de als zodanig te kwalifice-

ren en in de haptonomie benoemde vis vitalis: de autonome levensdrift:

Het leven wil leven en zal naar aard en natuur alles doen om het leven te vervolmaken en

ad finitum te behouden.

De vis vitalis is een fundamentele levens������ (en -macht), onafhankelijk van de wil.

Het leven wil en zal leven en streven tot overleven, ook als het levende individu dit niet meer wil

of kan.

In het hier, met betrekking tot het inwendige (inwandige) gestelde, is sprake van een

interocepsis, die in een intensieve somatische verhouding staat tot de exterocepsis, en die geza-

menlijk de weg ontsluiten tot propriocepsis: het zelfgewaarzijn, het zelfgevoel – de innerlijke

beleving (gemoed) – en het gevoelsmatig zichzelf bewustzijn.

De allereerste perceptieve vermogens beperkten zich primordiaal tot het directe lijfelijke

= tactiele contact: omvattende externe druk-, trek-, trillings- en bewegingsinvloeden, waaruit zich

de “tast” als aftastende, ontdekkende, waarnemende en selecterende contactname – binnen de

context van de exterocepsis – ontwikkelde.

Perceptie hangt principieel af van externe beweging, maar evenzeer van zelfbeweging.

Zonder beweging of “bewogen” worden kan geen herkenbare waarneming en gewaarwording

bestaan.

9
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Inwendig: interne bewegingsgewaarwording - Uitwendig: externe bewegingsgewaarwording

Interocepsis � Exterocepsis

Propriocepsis

Dat betekende in feite dat de invloed van de omgevende “leef”-wereld, in zijn hoedanig-

heid van direct en indirect nabijzijn, een zeer bedreigende zou kunnen zijn, daar door de rakende

nabijheid, hierop altijd slechts met een zekere vertraging kon worden gereageerd. Deze directe

exterocepsis werd dan ook zeer spoedig als te nauw betrokken ervaren – dat is benauwend, adem-

benemend – in de ware zin des woords.

Daarom ontstonden aldra waarnemings-hoedanigheden en –vermogens, die onderschei-

ding op afstand (distantie) mogelijk maakten: ruimtezinnen. De directe exterocepsis confronteerde

daarenboven met de existentiële levenshouding en het vitale evenwicht: de levenshouding en de

evenwichtige daaraan inherente, zekerheid.

Als eerste ontstond vermoedelijk de olfactorische zin – een biochemische sensibiliteit –

die het mogelijk maakte reeds op afstand (en soms op verre niet zichtbare of hoorbare afstand)

waar te nemen of er zich een vitaal goed of een kwaad manifesteert binnen de omgevende leefwe-

reld. Zo ontwikkelde zich afhankelijk van elkaar het ruiken en het proeven, met de daarbij beho-

rende perceptieve organen: de neus (reuk) en de mond met de daarmede verband houdende smaak

(als test van levensbelangrijke, vanuit de omgeving via de reuk ontwaarde, voedingsmiddelen), een

zeer specifiek toets- en onderscheidingsvermogen ten behoeve van de waarborging van levensbe-

houd.

Recent neurologisch onderzoek toonde aan dat de reukzin een zeer gedifferentieerd per-

ceptie-vermogen representeert, waardoor wij onwaarschijnlijk veel geuren kunnen waarnemen:

tegen de tienduizend! Dat neemt niet weg dat dieren – zo onder meer de hond –, over een nog veel

meer toegespitst en uitgebreid geurwaarnemingsvermogen beschikken dan de mens.

De hiervoren besproken direct-lijfelijke contactinvloeden, vooral met betrekking tot tril-

lingen en vibraties, ontwikkelden een specifieke waarnemings-gevoeligheid voor mechanische

trillings-frequenties – via tactiel-sensibele mechanoreceptoren –, te weten het gehoor, omvattende,

voor de mens, trillingen tussen de 30 en 20.000 hertz: een perceptieve – “aftastende” – gevoelig-

heid voor geluid, die binnen de evolutie de grondslag zou leggen voor de taal.

Daarnaast ontwikkelde zich evolutionair een zeer specifieke gevoeligheid voor electro-

magnetische trillingen (golflengten en frequenties) die, in eerste instantie ter overleving, een on-

derscheid tussen koude en warmte mogelijk maakten – via tactiel-sensibele thermoreceptoren –,

doch vrij snel de hele voor, onder andere, de mens uiterst belangrijke gevoeligheid voor het zicht-

bare kleurenspectrum deden ontstaan: het zien, met als waarnemingsorganen het oog én de (con-

tact-)gevoeligheid voor temperatuur.

In totaal ontstonden dus de specifiek onderscheiden bewust te controleren 5 waarne-

mingszintuigen:

1. de tactiel-haptische waarneming en gewaarwording, omvattende:

° de tactiel discriminatoire tastzin als waarnemingszin,

° de “tast” � een gevoelszintuigelijk beleefd, in de zin van een critisch, gevoelsmatig, onder-

scheidingsvermogen – de tact –, de gevoelens en zinnelijke gevoelsbelevingen met betrek-

king tot het onderscheiden van goed- en kwaad-waarneming.
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2. de ���������� ���������� �� ������������� � geur, reuk � de neus, het reukvermogen, met

de daaraan verbonden zinnelijke aantrekkings- of afstotingskracht binnen nabijzijnde ontmoe-

tingen.

3. de ��������������� � olfactorische en gustatieve gewaarwording, en het proeven van eigen-

schappen van voedingsmiddelen en dranken, in nauwe relatie met het reukvermogen: goesting,

de smaak (���������� gewaarwording en ����).

4. de ������� ������������������� ���������� en �������������, � zien, ontwaren, kijken,

bekijken � het gezichtsvermogen: de ogen, met hun determinerende invloeden binnen de men-

selijke interacties.

5. de ��������� ����������������� ���������� �� ������������� gepaard aan geluid waarne-

men � horen, luisteren, beluisteren, afluisteren: toeluisteren � het gehoor, de oren.

Gezamenlijk functioneren deze vijf onderscheiden waarnemings- en gewaarwordings-

vermogens eveneens als ����-ceptoren, die de levensbedreigende, schadelijke, invloeden verken-

nen en herkennen.

Al deze zintuiglijke vitale onderscheidingsvermogens zijn dus – als kenmerkende specia-

lisaties – ontstaan uit de primordiaal in aanleg gegeven ��������� (= tactiele en ruimtelijke) �����

������: de ������, in de hoedanigheid van een fundamentele en principiële vitale, existentieel-

ontische, waarnemings- en gewaarwordingszin. Een onderscheidingsvermogen, dat intelligent

wordt gedetermineerd. De intelligentie is een ������������ vermogen, inherent aan de hapsis.

Meestal beperkt zich de algemene kennis tot deze vijf zintuiglijke existentieel-vitale

waarnemingsvermogens en blijkt men volledig onbekend met het feit dat er een zeer groot aantal

organisch-functionele sensoriële waarnemings-functies bestaan – enkele honderden – waarvan wij

eerst sinds een tiental decennia het bestaan via neuro-wetenschappelijke onderzoeken hebben leren

kennen, maar waarvan vele ons nog onbekend of duister zijn. Zo – om er enkele te noemen – bio-

physiologische, neurobiologische, neurobiochemische, neuro-endocrinologische en neuromuscu-

laire waarnemingshoedanigheden, die zich bedienen van neurotransmitters en neuromodulators

(neuronen), ��������, ��������������, immuno-competente cellen (��������, �������������),

reticulaire celstructuren: De formatio reticularis, een netwerk dat een rol speelt in de coördinatie

en de synthese der cerebrale en spinale activiteiten en deze controleren, alsmede, onder meer, de

houdingstonus en waakzaamheids-paraatheid determineren.

Teveel om alle op te noemen, maar waarvan ik, binnen het geheel van de haptische vitale

representatie, het belang voor de haptonomie heb leren onderkennen en onderscheiden in de zin

van een doelgericht gebruikmaking van de, hun kenmerkende, hoedanigheden binnen de haptono-

misch-menselijke contacten, ontmoetingen, begeleidings- en therapievormen.

Tot zoverre heb ik me beperkt – uitgaande van het protozoön – tot de uit de hapsis ont-

wikkelde waarnemingsuitingen en de inwendige neuronale biochemische en fysiologische vitale

perceptie, zoals deze evolutionair zijn ontstaan.

Daarenboven, nog weer terugkomend bij het protozoön, valt er echter nog veel vitaal zéér

belangrijks, zo niet alleszins levenbepalends, te ontdekken.

Bijvoorbeeld: de eerste en unieke, ééncellige, bestaanswijze van het voorgestelde protoz

ön, ziet zich op een zeker moment geconfronteerd met een volledig overeenkomstig – identiek –

ander protozoön.
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Stel U zich eens voor wat er dan daardoor ontstaat.

1 2

De eerste vraag voor het protozoön 1 is: “Wat is dit, wat betekent dit voor mij?”. “Is dit

een voor mij levensgevaarlijk – bedreigend – wezen?”.“Wat moet ik er mee?”

Daarmede demonstreert zich de allereerste vraag voor het beschouwen van een eventuele

mogelijkheid van samen leven binnen een te delen leefgebied. Zo, onder andere, binnen het fami-

lieleven: de eerste baby gevolgd door een tweede (broertje of zusje) gaat soms gepaard aan jalou-

sie, vooral bij meisjes.

Om te overleven en tot samenleven te komen – een onoverkomelijk, onvermijdbaar gege-

ven in zo’n situatie – dient die ander te worden geaccepteerd, dat is men dient “ja” te zeggen tegen

zijn bestaan om hem een plaats in de leefwereld te gunnen; dat betekent in feite dus hem existenti-

eel bevestigen. (Men herleze in dit verband ook mijn artikel “Heel de Mens” in H.C. N° 2, 2004).

Voor het eerst toont de hapsis, via haar hoedanigheid van basis-intelligentie, een waar-

nemings- en gewaarwordings-fenomenaliteit van �����������, in de betekenis van een wederzijds

beroep op de vooreerst intellectuele – verstandige – = effectieve bevestiging van het andere wezen

– de ander – als een aanvaardbaar goed, in de zin van evenwaardigheid binnen een communautair

samenlevingsverband.

In wezen, de verandering van het functioneel-existentiële organische waarnemen in een

gevoelsmatig gewaarzijn, waarbinnen die ander in zijn aard en wezen wordt erkend en affectief

– gevoelsgericht – wordt bevestigd binnen de context van een ontmoeting – in de oorspronkelijke

betekenis van een in het gemoed invoelend naderen en nabijzijn – met de nociceptieve zekerheid

van veiligheid, en betrouwbaarheid in het samenzijn = het ontstaan van de socius: de

“bond”genoot; de gelieerde, de verwant, de kameraad, de compagnon, en in het affectieve kader:

de vriend, de geliefde. Daaruit kon uiteindelijk zich vervolgens een sociaal leefverband ontwikke-

len: een in groepen, (clans), etnies en staten (naties) aaneengesloten leefgemeenschap: een socia-

bel verband, zodra bleek dat er meerdere – vele – soortgenoten zijn ontstaan. De mens is van natu-

re op dit bevestigende contact gebouwd, en daarvan afhankelijk.

Maar het moge duidelijk zijn, dat ik dan niet bij het simpele voorbeeld van het protozoön

kan blijven, maar nu het metazoön ten voorbeeld dien te nemen: de meercellige levensvorm,

waaruit, onder meer, uiteindelijk de mens kon ontstaan.

Met als consequentie een volledig ander biologisch multi-cellulair leefverband – voor te

stellen als verenigde “individuele leefvormen”, die in zekere zin afstand namen van bepaalde ei-

genheden, zij het met behoud van een functionele specificatie – om zich geheel te wijden aan een

substantiële biologische lichamelijke eenheid, die gezamenlijk een individu, een onscheidbaar,

autonoom, wezen vormden.
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Het moge duidelijk zijn dat hierdoor volledig andere levensvoorwaarden en biologisch-

fysiologische organogene: neurologische en chemobiologische functionaliteiten zich dienden te

ontwikkelen binnen een neurologisch netwerk.

Zonder daar nu meer uitgebreid op in te gaan – hoe interessant en onthullend en verduide-

lijkend voor de haptonomie dat ook moge zijn – wil ik duidelijk stellen dat de haptonomie zich

primordiaal, en zowel principieel als essentieel, uitsluitend heeft bezig gehouden met het door-

gronden van de daaraan verbonden betekenis voor de menselijke samenleving, alsmede van de

invloeden daarvan op de zichzelf overstijgende tot persoon uitrijpende mens, die in staat is tot

medeMenszijn en tot medeMenselijkheid.

Het werd mij – al zoekende en speurende – steeds meer duidelijk dat de hapsis in wezen

het grondbeginsel betekent van het menselijk bestaan – van leven überhaupt – en als zodanig naar

aard en wezen de navolgende elementaire biologische functionele gegevenheden omvat.

1. de universele, grotendeels onbewuste, perceptie.

2. de individuele bewuste apperceptie.

3. het specifieke vermogen tot happerceptie (= happerceptief anticiperend gewaarzijn),

omvattend gezamenlijk de vitale basisintelligentie gefundeerd op, en onoverbrekelijk verbonden

met, de levensadem en daardoor met de thymos als zetel van het gevoel: “gemoed, Gemüt,

mind/mood”, de affectieve kern van het menselijk bestaan, geleid door het intelligente bewustzijn:

de rede.

Leven binnen een sociale leefgemeenschap is :

communiceren, anticiperen, participeren en eventueel partageren;

deelnemen, deelgeven en deelhebben …..…. delen.
4

Het aanwezig-zijn in een gezamenlijk gedeelde ruimte met anderen behelst per definitie

communicatie. Men kan niet, aldus aanwezig-zijnde, niet communiceren. Daarbinnen speelt de

haptomimiek een alleszins bepalende rol.

De ����������� omvat:

1. De individuele representerende, rechtopgaande constitutioneel en typologisch-bepaalde

houding en de daaraan inherente psychomotoriek; de individuele attitude, die het ge-

drag en de integrale persoonlijke motoriek verbeeldt en toont: de zelfrepresentatie.

2. De individuele mobiliteit, die de persoonlijke vitaliteit, souplesse (soepelheid) van be-

weging, lenigheid, levendigheid, flexibiliteit, dan wel rigiditeit, starheid, onhandigheid,

lompheid e.d. uitbeeldt.

3. De individuele motiliteit, in de hoedanigheid van metafunctionele en metacommunica-

tieve zelfexpressie, tot uitdrukking komend via de communicatieve – bewuste zowel als

onbewuste – menselijke contactvermogens. Zij openbaart de essentie van het zich be-

wegen – binnen de beperkingen van de individuele typologische psychomotoriek – en

geeft uitdrukking aan het (innerlijk) bewogen-(betrokken-)zijn binnen de ontmoeting,

accentuerend het eigene aan zelfrepresentatie (datgene dat eigen is aan de persoonlijk-

heid: de individuele gesteldheid).

4 Communicare: gemeenschappelijk waarnemen, gewaarworden en gewaarzijn: mede-delen.

Anticipare: vooraf attent-zijn, -voorvoelen, -voorzijn: pré-perceptie.
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4. Het specifiek eigene van de persoonlijke gebarentaal, variërende van een overvloed

aan gesticulatieve expressie, tot de kalme, ingehouden, zeer bewust, cerebraal gecon-

troleerde (zelf-)uitdrukkingsvermogens.

5. De individuele fysiognomie: de specifiek en karakteristiek eigen gelaatsuitdrukking:

“spiegel van aard en karakter” genoemd, die het voorkomen van iemand (zijn gelaat)

uitbeeldt. Varierend tussen een “masker” zonder uitdrukking, “poker face” “of stillfa-

ce”, van degene die probeert zijn emoties te controleren en te beheersen en zijn gevoe-

lens te verbergen, tot de sprekende openheid van de zich zonder terughouding openlijk

representerende persoon, met alle overgangen en variaties daartussen.

6. De verbale expressie via de taal: de klare uitdrukking, de haptisch-ruimtelijke omvang

ervan en de specifiek eigen articulatie.

Tot deze categorie van ����expressie behoort tevens het woordgebruik: het verschil tus-

sen de gesproken taal en de sprekende taal, (het sermo haptonomicus), het onderscheid

tussen wollig taalgebruik, abracadabra, nietszeggende holle frasen en omhaal van woor-

den, en het heldere, betekenisvolle en gefundeerde, aan het onderwerp aangepaste

woordgebruik.

7. De expressieve, gevoelsmatige en gevoelsvolle deelname van de (levens-)adem aan de

zelfrepresentatie, die de geëngageerde gemoeds- dat is gevoels-participatie tot gelding

doet komen, d.w.z.: de affectieve betekenisvolle gevoelvolle deelname aan het inter-

menselijke (interpersoonlijke) contact.

8. De uitbeeldende zelfexpressie via vormgevingen: de schriftelijke weergave (hand-

schrift), de geluidsweergave (stem): en de gemoeds-uitdrukking via spraak, zang, tona-

liteit, expressieve kunstuitingen en gelijkwaardige creatieve vertolkingen van gevoe-

lens, belevenissen en talenten (morfemen, fonemen, grafemen), inclusief: artistieke ge-

voelsexpressies via dans, ballet, toneelspel, schilder- en beeldhouwwerk, en wat dies

meer zij.

9. De specifiek persoonlijke basis-attitude: zich uitend via primariteit en secundariteit

van reactie: d.w.z. de agressiviteit (in de haptonomische zin van conatieve onderne-

mingslust en vermogen) – goed te onderscheiden van agressie
5
–, in haar variaties van

directe, indirecte of terughoudende agressiviteit (conatie).

10. De wezenlijke hoedanigheid van de persoonlijke presentie: rechtschapenheid, openheid

(transparantie), waarachtigheid, oprechtheid, betrouwbaarheid, persoonlijke verant-

woordelijkheid: het – haptonomische – persoon-zijn.

���������:

De persoon is een volwaardig menselijk wezen, autonoom, met rede begaafd, zich

bewust gedragend en handelend op verantwoorde wijze, dat wil zeggen: zich ver-

antwoordelijk wetend en achtend voor zijn gedrag, handelingen en prestaties. Als

zodanig, de mens die ten opzichte van anderen, onvoorwaardelijk de verantwoor-

ding op zich neemt in handeling, woord en gebaar van zijn zijns- en handelwijze

binnen het kader van de intermenselijke contacten en relaties; in overeenstemming

met zijn persoonlijke authenticiteit.

Het geheel van deze fundamentele elementen van de zelfrepresentatie via de haptomimiek

vormt een weergave van de psychotonus, de thymie (thymopsyche = vitale gemoedsgesteld-

heid).

5
Zie mijn Opus Princeps : « Haptonomie, Science de l’Affectivité - Redécouvrir l’Humain », 8e ed. 2001. Presses Univer-

sitaires de France, of mijn eerste standaardwerk : « Haptonomie, Wetenschap van de Affectiviteit », 3e druk. Uitgever

Bijleveld 2003, p.258 e.v.
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De haptomimiek openbaart aldus het specifiek eigene van de mens: zijn typisch persoon-

lijke wijze van leven – bestaan – (of beter: zijn); anticiperend, deelnemend, deelhebbend, en

deelgevend aan de leefwereld: stelling nemend, dat is zichzelf in zijn authenticiteit (persoon-

lijkheid) present stellend binnen de communicatieve menselijke interacties en relaties.

De haptomimiek representeert in haar meest uitgebreide betekenis een linguïstische “lan-

gage
6
” = sprekende, openbarende expressie van het specifiek karakteristiek-eigene – “per-

soon-”lijke – van de mens, dat veel onthult, doch waarvan de mens zelf zich meestal niet ten

volle bewust bewust is.

Het rijpen tot een persoon

De ontwikkelings- en rijpingsstadia tot het persoon-zijn en de daaraan verbonden zelfken-

nis en het zelfbewustzijn verlopen als volgt:

a. Men wordt geboren met een ontogenetisch in aanleg gegeven “niet-bewust-weten”, dat,

ten dele, zich voorbewust vermag te presenteren en dat gegidst wordt door het aangebo-

ren niveau van intelligente begaafdheid – intuïtie –, afhankelijk van het genotypische, pa-

trimonische en fylogenetische erfgoed, dat gelieerd is aan de etnische en etnografische lo-

cale leefwereld waarbinnen men ter wereld komt: dat is: op de wereld wordt geplaatst.

b. Inherent aan, en afhankelijk van, de significatieve constellatie – de complexie aan be-

gaafdheden, talenten, gaven en intelligentie-niveau – met de daarvan afhankelijke cogni-

tieve intellectuele vermogens – ontwikkelt zich vervolgens redelijk snel een sensuele per-

ceptie met betrekking tot alle sensorimotorische gewaarwordingen binnen de leefwereld,

op basis waarvan de intelligentie zich kan ontplooien.

c. Op die fundamentele grondslag ontwikkelen zich vervolgens de cognitieve empirische

waarnemingszinnen: een zekere kennisverwerving – binnen de context van het zogeheten

ken- en strevingsleven – die echter nog niet bewust wordt beleefd: een uitsluitend op ge-

waarwording berustend leerproces.

d. Desalniettemin, een aantal van deze empirische kennisaspecten, die voortvloeien uit de

existentiële gewaarwordingen, vertonen reeds zekere kenmerken van voorbewuste ap-

perceptie (= bewuste waarneming en gewaarwording).

e. Naar gelang van de ontplooiing der intelligentie, ontwikkelen zich cognitief-intellectuele

leerprocessen – een intellectualisatie – die opwekken en stimuleren tot een eerste zelfont-

dekking in relatie met de mensen rondom met wie men verkeert en waaraan men afhanke-

lijk is, en met wie men zich geconfronteerd ziet (of moet ik zeggen: aan wie men is over-

geleverd??!) zodat gaandeweg er zich een zeker, zij het vooreerst nog onvolkomen, begin

van zelfkennis begint te ontplooien, zodanig dat het “ik” leert zich te onderscheiden ten

opzichte van het “jij” enkelvoud, en het “U” meervoud.

f. Tot daaraantoe gaat het principieel en essentieel vooralsnog om een ontplooiing van de

psyche – de spiritueel-intellectuele – ontplooiing binnen het leerproces, appellerend aan

de in aanleg gegeven, te ontwikkelen, begaafdheid: “het intellect”, waaruit zich progres-

sief begrip en verstand ontwikkelen, hetwelk gepaard gaat met een ontwikkeling van het

6
De Franse taal maakt een kenmerkend onderscheid tussen langage en langue. De langage is een niet-verbale communica-

tie-“taal” die door middel van uitdrukkingswijze via “metacommunicatie” (veelal niet bewust) “spreekt” door de hapto-

mimiek. De langue daarentegen is de spreektaal: de communicatie via het gesproken woord: de landstaal.
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bewustworden – het gaandeweg verwerven van een zeker bewustzijn van zichzelf – dat de

basis vormt van een zich ontplooiend “weten”, hetwelk op zich de grondslag legt voor een

geweten: een zekere kennis en bewustwording van ethische waarden en normen – morali-

teit, zedelijkheid – geleid door de intelligentie.

g. Al groeiend, zich ontplooiend en rijpend – dat is onderweg-zijnd – binnen het leer- en rij-

pingsproces via het empirische waarnemen en gewaarworden, naar het persoon-zijn (in

de haptonomische betekenis en waarde), ontwikkelt zich de hiervoor genoemde bewust-

wordingsrijping ten opzichte van zichzelf in de zin van kennis verwerven via een zekere

uitrijping naar het zich bewustzijn van zijn gedrags- en handelwijzen en de implicaties

daarvan.

h. Op die basis vormt en rijpt zich een meer circumscript IK-bewustzijn (MOI-conscient),

als blijk van volwassen uitrijping tot het zijn van een persoon – betrouwbaar, zelf-

verzekerd, zelfverantwoordelijk met een zekere zelfaanvaarding en zelfrespect (“Self-

esteem”) –, die zich een zeker redelijk beeld heeft gevormd van zichzelf, dat is: een zeke-

re beschikking over het eigen kennen en kunnen benutten, van de aangeboren gaven, ta-

lenten, begaafdheden, mogelijkheden (en beperkingen) met een bepaalde intelligente zelf-

critiek: min of meer zelfbewust.

Een “staat” van hoffelijke, welwillende, inschikkelijke contact mogelijkheid en

-bereidheid, veelal beschouwd als een soort van “volledige” zelfontplooiing (maar dan in

de zin van zélfverwerkelijking en zélfbevestiging!).

Veelal wordt het aldus bereikte zelfbewustzijn beschouwd als “een existentiële

staat van leven en van zelfbestaan” waarmede men tevreden is en genoegen neemt; in

onze “moderne” cultuur veelal beschouwd als het hoogst bereikbare en na te streven

existentiële leefniveau, dat echter slechts door een beperkt deel van de mensheid wordt

bereikt.

i. Daarentegen, de haptonomie erkent en kent – bevordert – een authentieke Zijnswijze, die

deze existentiële staat van IK-bewustzijn ruimschoots depasseert (overschrijdt, te boven

gaat), maar daardoor de mens openbaart in het wezen – de essentie – van zijn Zijn, in-

houdende dat hij een staat van innerlijke zekerheid en zelfkennis (zelfzijn) heeft weten te

bereiken, waarbinnen het hem niet meer deert of interesseert wat anderen – de medemen-

sen – van hem denken en hem niet meer doet streven naar erkenning, status en dergelijke.

De haptonomie karakteristeert deze Zijnswijze als Ipseitas (Ipseïteit) een staat

van zelfzijn in de betekenis van Aanzijn (Adesse Animo), waarbinnen men niet meer af-

hankelijk is van oordeel en waardering van anderen en daarmede rekening dient te hou-

den, of zich dient aan te passen met het risico ontrouw te zijn aan zichzelf.

Het zelfbeeld – de zelfkennis – dat zich tijdens het rijpingsproces in alle authen-

ticiteit vermocht te ontwikkelen en de daaraan verbonden zijnswijze van de ipseiteit,

geeft blijk van een zekere levenskunst – als levensvervulling en -voltooiing – en is naar

zijn aard – eo ipso – een vervolmaking van het in aanleg gegeven specifiek eigene van de

mens, verankerd in de complexie van zijn significante constellatie.
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������������

De begrippen �������� en ������������ dienen te worden beschouwd in hun hoedanigheid

van sensuele, zintuiglijk-bepaalde, gewaar��������� en waarnemingen.

Deze �������� gewaarwordingen, – ������������ – vervullen een uiterst belangrijke, zo

niet ��������������, rol binnen de ���������������� en in het menselijke leven in het algemeen.

Daarom wil ik daar nader op in gaan.

�������� is afgeleid van het klassieke latijnse ������, dat betekent: ���������� gewaar-

worden, ������ door middel van de zintuigen en begrijpen – ����������� – via het gevoel, ana-

loog aan het klassieke grieks �����.

������������ representeert het vermogen tot het beleven van gevoelsvolle tactiel-

bevestigende haptisch-affectieve stimuli en is in feite de gevoeligheid tot het onderscheiden van

het prettige, het aangename en het kunnen genieten daarvan: ��������� ������������ ��������.

���������� waarnemen: ��������� (��������), het vermogen tot waarnemen via de zintui-

gen, het ������ �� door middel van de �������������, gepaard aan het vermogen tot zich ������

���������� (��perceptie), begeleid door de ��������� en de ���������� (waarde-, zin en betekenis-

verlening aan de �������������), alsmede de ��������������� inherent aan het onderscheidings-

vermogen tussen goed en kwaad in verhouding tot het goede, het schone en het lelijke, het slechte.

De ����������� ������������ als bewust ervaren ������������ ��������������� vormt één

van de meest belangrijke principiële en ��������� gewaarzijnsvermogens die het leven ons schenkt.

Het begrip is – helaas – zoals zovele ���������� (zintuiglijke) – zinnestrelende – lustbele-

vingen onder invloed van de psychoanalyse, verworden tot aan de sex – de ����������� – gebonden

lustbelevingen. Geheel ten onrechte! De haptonomie herstelt het in zijn oorspronkelijke waarde en

principiële betekenis voor het �����������.

�� ���������� �� ���� ����! (��������) maar een ���������������-���������� en �����

�������� ����������, culminerend in een ����������, ���� �����������, �������� ���������-

������������ ��������������, welke de wegen opent tot een kenmerkende en determinerende

���������������������� en -������������ ����, ����������� en ��������.

Zij mag �� ���� ����� ������� worden gerekend te behoren tot de zogenaamde �����������

�� ������� �� ����������������, noch tot de �����������, ���������� of �������� beschouwingswij-

zen, en evenmin worden beschouwd als vallende onder de het �������-benaderende �������� en

����������: (“somato”-“body”-therapieën, “psychodynamische lichaamsbenadering” massages

(“het uitoefenen van technische handgrepen op het menselijk lichaam”), of de exhibitionistisch-

sexueelgetinte-“goed-in-je-lijf”-methoden) die te enen male �������� ������������� en ��������

�������� zijn met de haptonomie en zelfs ���� ������ ��� ������������ ����.

Binnen de haptonomie is in geen enkel opzicht sprake van een �������� of ������� – ���

���� �� ��������� – elke �������������������� ��������benadering is ����� �� ������ met de ������

�������� ������������������������������������������. Binnen het authentiek-haptonomische

ontmoetings-contact, beoefend door een ������ ��������� geschoold therapeut, zijn zowel de bena-

derende (therapeut) als de benaderde (patient) gevrijwaard van en beschermd tegen elk risico van

sexuele of erotische ontsporing. Dat is, vooral binnen de op de haptonomie berustende psychothe-

rapeutische begeleiding (de haptopsychotherapie en -psychagogie), een onbetwijfelbare zekerstel-

ling, die het affectief-bevestigende tactiel/haptische nabijzijn karakteriseert en mogelijk maakt.

17

HC Special.indd   17 07/12/2004   16:31:17



14

�����������

De gemoedsbeleefde, i.e. : ������������ « �������� », persoonlijk representerende, ���

�������������, met het daaraan inherente ��������������� ����������������������� als integrale

����������, is binnen de haptonomie gekenmerkt door een ��������������� hoedanigheid.

Het gevoel van “�����������” wordt als zodanig beleefd als een ������ ��� ������������

dat gepaard gaat met een gevoel van zelfbesef en zelfwaarde (“Selfesteem”: zelfachting).

Als zodanig is het ������������ op de wereld verkeren: het ������� getransformeerd in het

���� – representerend de voluit zelfbewust levende mens in zijn personale eigenheid – gekenmerkt

door de thymopsychische ����beleving als “bezielde “ lichamelijkheid en een ���������������

�������������� ������������� presentie.

De ������ (�����) representeert het ������, concorderend met de ������ (����) – teza-

men vertegenwoordigend het menselijke �������������� en de ������ ������������������, die zich als

zodanig onderscheidt ten opzichte van de psyche (�����) – het ��������� – de ����� (esprit), die op

zich de dispositie representeert tot het ontwikkelen van rationeel-intellectuele (be-)denkverrichtin-

gen, gekenmerkt door de ������������� (in de haptonomische betekenis) zich uitend in het zogehe-

ten “ken- en strevingsleven”: de “���������� en ���������” vermogens.

������ en ������ zijn aldus afzonderlijke vitale eenheden, nadrukkelijk van elkaar te

onderscheiden, en dienen (mogen) niet met elkaar te worden verward. Desalniettemin zijn het

fundamenteel vitale functies die, in goede concordantie, elkaar aanvullend en inhoud verlenend,

van determinerend belang zijn voor de ������ ����������������. Het valt buiten dit artikel om hieraan

thans meer aandacht te besteden, daar dit op zich al een boekdeel dagen zou vergen. Maar U kunt

meer gedetailleerde informatie vinden in mijn Franstalige “���� ��������” en in mijn recente

aanvulling hierop: “����������� ����� �� ������”.

Desalniettemin wil ik trachten, bepaalde historisch geldende �������, ��������� ��� ���

��������, te introduceren.

De ������ karakteriseert zich door de ���������� – die zich te enen male volledig af-

splitst van de ademhaling (de respiratie).

Het begrip ������ – verhelderd binnen de context van de haptonomisch-ontische feno-

menaliteit – verlangt, vanwege zijn bepalend belang voor leven en overleven, derhalve een meer

verstrekkende beschouwing van zijn invloeden op de ��������������� en het rijpen tot het autono-

me �������-zijn.

Op basis van de thymos ontwikkelen zich progressief de �����-ontwikkelingsfasen van de

������������� en de ���������������������������� ���������� en ����������� ontwikkelingsprocessen, te

weten: de �������, de ������ en de �����, die ik hier wil introduceren, daar van belang voor een

fundamenteel begrip van de haptonomische ��������������� en -benadering.

De �������, vormt de ����������� fase voor de ontplooiing van het ������ en de daaraan

verbonden ������������� bij het kind, gekenmerkt door een karakteristieke beeldvorming (“represen-

tatie”) en de daaraan inherente ideeën en gedachten die ��������� en ���������� van ���������� aard

zijn; omvattend derhalve belevingen van sensueel goed-bevinden, welzijn, vreugde en lust, dan

wel, daartegenover, van teleurstelling, frustratie, pijn, verdriet, angst, enz..

Dergelijke belevenissen laten hun sporen achter in de vorm van mnemo-inscriptieve in-

prentingen. Of, indien zij ��������� ������������ van aard zijn, in de vorm van ���������, (grave-

ringen) die derhalve zowel positief als negatief van invloed kunnen zijn op de cognitief-

cogitatieve-ontwikkeling en de ������� – het �������������� – kunnen bepalen.
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De ������� vormt de grondslag voor de vis vitalis en – meer specifiek – de aanzet tot de

ontplooiing van de libido vitalis. Zij manifesteert zich vervolgens, bij harmonische ontplooiing,

via de vis affectiva.

De eidese als fase van de ��������������� van het kind sluit aan op de ������� en initieert,

meer in het bijzonder, vervolgens de ����������������������� fase, i.e.: het leerproces (intellectie �

intellectualisatie): de verwerving van essentieel en fundamenteel vitaal belang zijnde kennis om-

trent het ����� en het ������������.

Eido (����) betekent ����: voir: �����-voir; ap�����-voir in de zin van: observeren, on-

derzoeken, zich voorstellen (representeren = zich een beeld vormen) alsmede: onderricht, ingelicht

worden betreffende het leerproces (��������) ter ontdekking van de leefwereld. Op die basis vormt

het kind zich een beeld (�����, = �������������) dat wordt geïnitieerd via intellectie als een om-

schreven conceptie in de vorm van begrip omtrent hetgeen zich voltrekt in de leefwereld waarmee

het kind al ontdekkend en lerend zich geconfronteerd ���� (en �����) door de hem omringende we-

reld waarin het moet trachten te ����leven en waarvan het ����������� is.

Het eidôlon (�������) is het (wereld-)����� dat in de ����� (het intellect, verstand) aldus

is ontworpen door middel van de intelligente voorstellings- en begrips-vermogens.

De eidese = de kennis, het “weten” van – de “����������” – die via het intellect de ������

��� (kennisverwerving) aanvult en completeert.

De ���������� vermogens representeren de capaciteit tot het exact ������������ van de

verworven gememoriseerde kennis en tot het in zich vormen van een zo correct mogelijk beeld van

de representaties en de daarin opgenomen ��percepties (bewuste waarnemingen en belevenissen).

De noese, representeert het vermogen tot het, door middel van de rede, beschikken over de

gaandeweg beleefde ervaringen, belevenissen en de daaruit vloeiende ontwikkelingen – kennis –

door middel van de ������������� en de in aanleg gegeven ������������ ������������.

Aldus ontwikkelt het kind een ��������� ����������- en ������������������� dat gepaard

gaat aan een ����������������������� tussen het �����, het ������ en het �����, het ������� en

het �������, waarmee hij in aanraking komt en zich geconfronteerd voelt. Hij leert daardoor ver-

schil van ������� en ������������ (zin en inhoud) te ontdekken – prefasen van het �����������

���������������-vermogen –, d.w.z. hij treedt binnen in de ontwikkelings-fase der noese.

Noesis (������) is het vermogen tot denken (nadenken, indenken, overdenken, doorden-

ken, bedenken) door middel van ������������� en ���������. Dat betekent dat het kind zijn cogitatieve

vermogens (de denkvermogens) begint te ontwikkelen en aldus leert na te denken over de ��� en

��������� van het leven en, meer in het bijzonder, van ���� leven en aldus een aanzet tot Zelf������

leert ontwikkelen, dat is: leert te overwegen, te beschouwen en betekenis te verlenen.

Noos (����) is de Rede, in relatie tot de ������ ����������������, de ������������ ��������:

��� �������� �� �� ����� ��� ������, gegidst door het �������� en af�������� ���������������: de

Rede doorstraald van de thymos, het gevoel.
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Kort samenvattend:

De thymose schept de mogelijkheid tot het zich vormen van een representatief beeld van

de affectieve, bevestigende, stimuli die het kind, in eerste instantie, vanuit de hem omringende

externe wereld der representaties bereiken, waardoor het hem mogelijk wordt deze, door gevoe-

lens (= gevoelsbelevingen) gedetermineerde en geïnitieerde vorm- en inhoud-biedende voorstel-

lingen, te interioriseren (memoriseren) als existentieel-bevestigende belevenissen, waardoor het

deze als een vitaal Goed beleeft en ervaart als een opwekken van levenslust. De facto: de Rede

doorstraalt door het gevoel: de thymos.

De eidese bevordert vervolgens de intelligente begripsvorming betreffende de zin en in-

houd van de aldus ervaren (= beleefde) stimuli, dat wil zeggen: hun betekenis voor het individuele

leven en dient aldus tot het op adequate wijze ontplooien van de in aanleg gegeven intelligentie en

de ontwikkeling van het intellect: het vermogen tot ��������� begripsvorming.

De facto: de ������ representeert de vis ��������� en wekt de vis aestimativa alsmede de

vis cogitativa.

De noese, daarop aansluitend, brengt het redelijke (= door de rede geleide en door het in-

terne gevoel doorstraalde denken) met de daartoe behorende reflectorische begripsvormings- en

overwegings-vermogens: bezinning, overpeinzing en stellingname, gepaard aan de creatieve in

aanleg gegeven, talenten: de “scheppingskracht”, tot ontplooiing en rijping via de selectief-

waarderende en determinerende vis aestimativa en de daarop zich funderende beslissende vis cogi-

tativa. De cogitatie overschrijdt in zeer bepalende mate de cognitie en representeert in feite een

door kennisbegeerte geïnciteerd logisch en creatief denkproces, waarbinnen de rede domineert.

De noese, indien zij solide is gefundeerd op een zinvolle en harmonieuze ontplooiing van

haar hoedanigheden – zonder ontwikkelings-storingsfactoren zoals frustraties, traumatische erva-

ringen e.d. tijdens de fasen van thymose en eidese – en aldus volledig ter beschikking staande

tijdens de levensontplooiing (het hele leven), vormt de grondslag van het esthetisch bewuste on-

derscheidingsvermogen – het “weten” – waarop zich het geweten fundeert: het bewustzijn dat de

rechtschapenheid kenmerkt, geleid door de Rede: de basis voor de ontplooiing en de rijping tot

een persoon.

De thymosophie betekent het ontwikkeld hebben van zelfverantwoordelijkheid: door

wijsheid gekenmerkte intelligentie: een altruïstische levenshouding, een begripsvolle integere,

zelfbeschikkende (autodeterminerende) Zijnswijze, gekenmerkt door een ethische, respectvolle,

bevestigende mensbenaderings-wijze en door rechtschapenheid.

Zij vertegenwoordigt de haptonomische wijze van bevestigende, deelhebbende, deelne-

mende en deelgevende – delende – Mensbenadering.
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�������� © ����

������

Grondbeginsel van Leven

Basis-intelligentie

��� �������

Autonome stuwende levenskracht, levensdrang, levensdrift (levens-“instinct”)

������ �������

Levenslust; Elan vital

��� ���������

Het gevoelsleven.

Vermogen tot affectieve interacties, relaties en contacten.

������

��� ��� ��� ��� ���

��������� ������������ ����������� ���������� ��������

Leer- en ken- Verstandelijk Waarderings-, Intelligent en Vital streef-

vermogen begripsvermogen oordeels- en selectief creatief denkvermogen vermogen

schattingsvermogen Gedachtenwereld Onderne-

Reflexiviteit mingslust

�������� ��������� ��������� ��������� �������

���������� �����������������������

������ ����������������

�������

Het, door de rede gestuurde (gedetermineerde) bewuste geheel aan gedragingen en handelwijzen ge-

richt op het bereiken of vervullen van een existentieel of ontisch belangrijk, ethisch verantwoord,

(passend), vitaal Goed.

�����

Actualisering van de conatus, via het existentiële streven naar de “terminus ad quem”: de vervulling

van een vitaal, goed uitgerijpt, aan het doel geadapteerd verlangen.

Actueren (Zelfactuatie) iets dat potentieel in aanleg, intelligent, ontisch aanwezig is, tot werking

brengen binnen de context van de zelfrepresentatie, in de betekenis van Zelfverwezenlijking.
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