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Op het moment dat dit nummer verschijnt, hebben we het driedaagse
praktische colloquium 2005, als vervolg op het tweedaagse theoretische
colloquium 2004 achter de rug. Een verslag van deze driedaagse wordt
in dit nummer “vers van de pers’ gegeven door Mia van Luttervelt.
Een verslag van het theoretische colloquium van 2004 is door Frans
Veldman zelf neergelegd in zijn artikel: Leven. Zin, Inhoud en betekenis,
dat als special is verschenen bij het decembernummer van 2004. Alle
nieuwe abonnees ontvangen dit gratis als ze zich aanmelden. Op deze
manier wordt iedereen in staat gesteld te participeren in het theoretische
colloquium en kan zich dus op de hoogte stellen van de ontwikkelingen in
de haptonomie.
Nu is het tijd stil te staan bij het 4e internationale congres van de
Haptonomie, dat plaats vindt te Parijs op vrijdag 9 en zaterdag 10
december a.s. Het programma vindt u verder in dit tijdschrift, op de
pagina's 28 en 29.
Voor meer informatie en een deﬁnitief opgaveformulier verwijzen wij u
naar: www.congres-haptonomie.com
Op dit moment wordt onderzocht met de congrescommissie of het
mogelijk is dat er een simultaanvertaling komt van het Frans in het
Nederlands. Deze simultaanvertaling betreft dan waarschijnlijk alleen de
hoofdlezingen en niet de carrefours (=gespreksgroepen).
In afwachting van deze beslissing kunt u zich voorlopig inschrijven via
mijn e-mail adres: wim.laumans@freeler.nl
Zodra de uitslag van het overleg bekend is, hoort u dan van mij hoe u zich
deﬁnitief kunt inschrijven met evt. een hoteladvies, waardoor het hotel
ook als verzamelplaats voor de Nederlanders kan funktioneren.
Verder vindt u in dit tijdschrift een vertaling door Monique Duran van
het belangwekkende artikel “Thymesthesie” van Frans Veldman, eerder
in het Frans verschenen in Présence Haptonomique Maart 2001, no.6,
waarvan we het eerste gedeelte kunnen publiceren. Dit artikel is eerder
becommentarieerd in dit tijdschrift en wel in het artikel: Thymos:
Griekse ﬁlosofen en de haptonomische benadering door Pieter Verduin
in HC 2004-1. en in het artikel: Betekenis en plaats van de persoon in
de haptonomische benadering bij Veldman en Aristoteles in HC 20043. Dit wordt gevolgd door “Hannah” geschreven door Gert Klabbers,
waarin hij verslag doet van een behandeling die hem zeer “geraakt” heeft.
Vervolgens een artikel van Lies Laumans (mijn dochter), die in het
kader van haar afstudeerproject voor maatschappelijk werkster een
bezinningsdag over “Respectvolle omgang” in opdracht van de
Beweging van Barmhartigheid heeft gegeven in het conferentieoord Zin
te Vught. Dit is een verslag van deze dag. Uiteindelijk vindt u het tweede
gedeelte van het artikel:”ﬁlosoﬁsche aantekeningen bij de haptonomie”
van Dr. Douwe Tiemersma. Dit artikel is eerder verschenen in HC en wel
in 1990 maar heeft toen niet de aandacht gekregen die het verdiende.
Veel leesplezier.
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Verslag 2e Colloquium
Haptonomie Frankrijk

haptonomische fenomenen te demonstreren en te scholen, zowel als benaderende (therapeut), alswel
als benaderde (cliënt). Wel blijken er meer of minder subtiele veranderingen te zijn aangebracht in
terminologie, waarneming, presentie en gedrag. Het is enerzijds confronterend en anderzijds hoopvol te

Mia van Luttervelt

kunnen ontdekken hoeveel er nog te ontdekken en te leren valt. De haptonomie blijkt gelukkig niet stil te
Op 1, 2 en 3 september j.l. werd een 2e Colloquium Haptonomie gehouden in het Centre International

staan.

de Recherche et de Développement de l’Haptonomie (C.I.R.D.H) o.l.v. Président Frans Veldman, te
Oms, Frankrijk (zie verslag 1e Colloquium in HC 2004-4). De samenstelling van de groep was enigszins

Dialoog

gewijzigd. Er waren 26 deelnemers. Het Colloquium werd opnieuw speciaal voor deze geheel

Het blijft verwonderlijk om mee te maken hoe Frans op zijn bijna 85ste jaar over de vitaliteit beschikt

Nederlandse groep gehouden met als voertaal Nederlands. Dit 2e Colloquium werd grotendeels gewijd

om drie dagen lang van tien tot vijf dit Colloquium Haptonomie te leiden en te inspireren, en daarbij

aan praktijksessies, waarbij Directrice AnneMarie van Polen, in nauwe samenwerking met Frans, een

theorie en praktijk over te dragen met de onontbeerlijke steun van AnneMarie. Daarbij bleek er meer

zeer actief en didactisch aandeel had. Er werd, met toestemming van de deelnemers, deels geﬁlmd

nog dan vorig jaar, juist ook door de vorm van praktijksessies, meer mogelijk te zijn aan dialoog

voor het archief van het C.I.R.D.H. en, waar dat kon, door deelnemers gefotografeerd als persoonlijke

tussen de deelnemers en Frans en AnneMarie. Vele registers en thema’s kwamen aan bod: ontroering,

herinnering. Contacten: www.haptonomy.org en e-mail: cirdh@haptonomy.org of via de link vanuit

verwondering, verdriet en woede, onmacht in vierkante handen en benadering, maar ook lieve billen en

www.haptonomischcontact.nl

zachte verstilling, gelach en plezier. Ongezouten kritiek is er nog steeds, maar: we mogen er zijn, ieder op
zijn eigen tijd en wijze...

Sinds het 1e Colloquium is er het nodige gebeurd. Er werd een ‘Kerngroep Oms’ gevormd uit een aantal
geïnteresseerde deelnemers, die het afgelopen jaar een aantal keren bijeenkwam om in een groeiend

Cultuur en levenskunst

vertrouwen te praten over wat ons bezighield in de haptonomie, wat ons stoorde, wat we hoopten te

Voor de rest is het natuurlijk een feest om in de Catalaanse Oostelijke Pyreneeën te vertoeven, een half

verwerkelijken en hoe we her en der contacten (kunnen) leggen om onze plannen te verwezenlijken. Ook

uurtje met de auto vanaf de Middellandse Zee, met Céret als een plaatsje vol kunst en cultuur vlakbij Oms

bespraken we een aantal hoofdstukken en (vertaalde) schema’s uit de Nederlandse en Franse boeken

en de Spaanse grens, talloze terrasjes en eettentjes om na te praten en de inwendige mens te verzorgen, de

van Frans Veldman, die door een groepje waren voorbereid. Er zijn vergevorderde plannen voor de

onderlinge kennismaking te verdiepen met plannen en verhalen. We zoeken naar een vervolg…

Nederlandse vertaling van de Franstalige boeken. En ook achter de schermen wordt er hard gewerkt.
Van Bestaan naar Zijn
Na het beantwoorden van vele vragen gaf Frans een theoretische inleiding over de Thymos, over
Representatie, Presentatie en Presentie en vervolgens over Bestaan en Zijn. Als zodanig zijn deze
begrippen terug te vinden in de nog niet vertaalde Franse boeken. Telkens opnieuw werd verduidelijkt
welke begrippen wijzen op effectiviteit en welke op affectiviteit, hoe subtiel de verschillen zijn, zowel
in taal als in de praktijksessies. ‘Ik nodig uit, maar leg niet uit om te overtuigen.’ ‘Eerst ervaren, dan
toelichten’. ‘Het gaat altijd om een actief interactioneel gebeuren. Bij depersonalisatie is geen contact
mogelijk.’ ‘Het gaat om contact, niet om (masserend) aanraken.’ Leven is communiceren, anteciperen
en retrociperen (de niet-bewuste prelogische reactie op nadering); van participeren (samenwerken) naar
partageren (iets met iemand delen). Het doel is het (leren) ontluiken uit de ‘Citadel van het Ego’.
‘In de wetenschap van de affectiviteit gaat het om de onderlinge en wederkerige gevoelsbeleving en de
daaraan inherente gemoedsaandoeningen en –uitingen binnen de menselijke verhoudingen. Centraal
staat het grondbeginsel van deze wetenschap: het bijdragen aan (het streven naar) de bevordering en de

De veelgevraagde
doctoraalscriptie wijsbegeerte

BEVESTIGEND AANRAKEN –
EEN FILOSOFISCH ONDERZOEK VAN DE
HAPTONOMIE (1997)
door Drs. Mia F.W.van Luttervelt is opnieuw
verkrijgbaar. 97 pp. plus overdrukken van enige
artikelen uit Haptonomisch Contact voor
EUR 20,00 exclusief EUR 5,00 verzendkosten.

vervolmaking van menselijk levensgeluk.’
U kunt dit werk ontvangen door EUR 25,00 over te maken op postrekening
5258369 t.n.v. Drs.Mia F.W.van Luttervelt te Den Haag, o.v.v. docscripMia.

Het Drieluik Revisited

Het drieluik van de drie introductiesessies, nog voor er van enige therapie sprake is, blijkt na alle jaren

Indien u elektronisch betaalt, vermeldt dan tevens uw bezorgadres.

de tand des tijds te hebben doorstaan en blijkt deze dagen nog steeds bruikbaar en essentieel om talloze
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De herontdekking van de thymos, die, zoals ik heb vastgesteld, van essentiële betekenis is voor de
hapsis, heeft mij een hele belangrijke opening gegeven tot het doorgronden van het affectieve leven van
de mens, binnen de context van de haptonomische fenomenaliteit.
De Grieken gaven aan de thymos de betekenis van de levensadem de “ziel”.
De relatie tussen hapsis en thymos is mij steeds duidelijker geworden, hetgeen mij juist die precisering
heeft gegeven, die ik zocht om op nog zekerder wijze de essentie van de haptonomische fenomenaliteit
te deﬁniëren, in zoverre dat deze het begrijpen van de expressie van het gevoelsleven en het intieme

Fr a n s Ve l d m a n

leven van de mens betreft.
De Thymos (θυμος) vertegenwoordigt de “ziel” (het gemoed) in de zin van grondbeginsel van het

THYMESTHESIE, ZELFBEWUSTZIJN EN IPSEÏTEÏT

leven; zij onderscheidt zich van de “psyche”, die de scheiding van lichaam en geest impliceert, maar ook

Mijn studies en empirische onderzoeken van de afgelopen decennia, betreffende de essentie van

de geestdrift, de moed en de zetel van het rationele intellectuele denken, evenals de agressiviteit in de

het affectieve leven van de mens en de fundamentele vermogens die daarmee samenhangen, zijn

betekenis, die daaraan in de haptonomie wordt verleend.

momenteel in zoverre afgerond, dat de resultaten en waarnemingen die daaruit voortvloeien, kunnen

De thymos vertegenwoordigt dus een vitale kracht van zelfrepresentatie, inherent aan de libido vitalis,

worden geïntroduceerd in de praktische toepassingen van de haptonomie. Wij hebben het al in ons

die zich manifesteert in iedere zelfrepresentatie.

onderwijsprogramma opgenomen, met name in de scholing haptopsychotherapie.

Het begrip psyche (ψυχη) heeft een speciﬁeke relatie met het begrip thymos en zij wordt als zodanig
Er is sprake van een eerherstel van de oude Griekse ﬁlosoﬁe, in de context van het moderne denkenen,

ook begrepen als levensadem, maar meer speciﬁek als de geest van een levend wezen en zij wordt

meer speciﬁek in die van de (empirische) haptonomische fenomenaliteit. Die Griekse klassieken hadden,

evenzeer gezien als ziel, gescheiden van het lichaam.

in hun tijd, al heel helder waargenomen en ontdekt dat de intelligentie en de ziel niet gesitueerd zijn in

Zo goed als de thymos ondubbelzinnig betekent de levensadem in de zin van gevoel, gemoed en

het hoofd, maar rondom het diafragma, het phren, gezeteld zijn, en dat het intuïtieve en creatieve denken

levensbeginsel, vertegenwoordigt de psyche, in de zin van verbondenheid met de adem, meer speciﬁek

vertegenwoordigd wordt door de thymos, die zich als zodanig uitdrukt in de levensadem.

de ademhaling: “ik adem” in de zin van “ik uit me via mijn adem” : druk mezelf uit door mijn geest, die
mij heeft “geïnspireerd”.

Het gevoel, de ziel, de geest, de rede, en het bewustzijn zijn concepten die moeilijk te begrijpen,
te deﬁniëren en te determineren zijn. Van oudsher, zowel in de ﬁlosoﬁsche stromingen, als in de

Psyche betekent zo de persoonlijke representatie en eveneens de geest als zetel van de cognitie.

psychologie van het bewustzijn, heeft de mens deze begrippen altijd in het centrum van het lichaam

Psychikôs (ψυχικως) betekent hetgeen het leven van de levende wezens behelst, de intellectuele vitale

geplaatst, waar de gevoelens en de beleving van ‘het je goed voelen’, evenals de angst, de onzekerheid en

kracht. In tegenstelling tot de thymos, wordt de psyche meer en meer verbonden met de ratio (niet te

ongerustheid zich manifesteren. In de meeste landen vinden we uitdrukkingen die daarvan getuigen.

verwarren met de rede!) als intellectueel beoordelend verstand en als zodanig geïnterpreteerd als zijnde
begrijpend vermogen, gesitueerd in het hoofd, in de hersenen.

Om er enkele in het Nederlands te noemen, waarbij men het woord hart moet lezen in de betekenis van

Het beroemde (en ongelukkige) onderscheid tussen geest en lichaam, later geëxpliciteerd door

gemoed; men zegt: “hij is er met hart en ziel bij”, “dat kan hij niet over zijn hart krijgen”, “hier kan

Descartes, kondigt zich hier reeds aan.

hij zijn hart ophalen”, “waar het hart vol van is, loopt de mond van over”, “een hart onder de riem

De thymos is daarentegen, per deﬁnitie, uitsluitend gesitueerd in het centrum van het lichaam, binnen het

steken”, “men maakt van zijn hart geen moordkuil” en vele andere.

thoracale diafragma, en verandert de lichamelijkheid, het substantiële functionele lichaam aangestuurd
door de geest, in een bezielde lichamelijkheid.

Fenomenologisch en empirisch heb ik altijd kunnen constateren dat de beleving en de meest

De geest op zijn beurt, bevat in die context de kennis en de herkenning van existentiële problemen,

intieme, existentiële en emotionele gevoelens zich iedere milliseconde uiten door dat centrum, door

uitsluitend gebaseerd op intellectuele overwegingen.

de levensadem. Zo heb ik ook de grote waarde van het begrip thymus herontdekt, zoals zij werd
Me vrij makend van alle metafysische en religieuze interpretaties en gefascineerd door de thymische

*Bovenal is gebleken dat de psyche altijd in het bijzonder werd geassocieerd met het hoofd, dat wil
zeggen, met de hersenen, van waaruit zij natuurlijkerwijs werd “uitgeademd” (ONIANS)1 , terwijl de

fenomenaliteit, heb ik mijn onderzoeken meer speciﬁek gericht op alles wat de intieme basis betreft, het

thymos meer werd geassocieerd met het gemoed, met het emotionele leven, als zetel van het intieme,

wezenlijke van ons zijn, dat wil zeggen van alles wat ons representatief doet bewegen en ons innerlijk

affectieve gevoel, met andere woorden: met de “ziel.

ontwikkeld, gedeﬁnieerd en geëxpliciteerd door de oude Griekse ﬁlosofen.

beweegt (ontroert).
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De endothyme ‘fundering’ getoond in onderstaande ﬁguur,

De ipseïteit

omvat de fundering, de basis van het intieme, affectieve,

Ipse (Latijn) betekent : het “zijn” ; “hij-zelf of zij-zelf als persoon”. In de haptonomie betekent dit: de

(thymische) leven van de mens, daar waar het basis-gevoel

autonome mens, zelf-verantwoordelijk in zijn volledige authenticiteit.

gevormd wordt dat zich bevindt aan de basis van de kleine
cirkel van de basis-presentie.

Voor het hedendaags gedachtegoed betekent het begrip van het ego (εχω), het individu dat praat en zich

Voor een goed begrip maak ik nogmaals gebruik van het

laat kennen: “ik”, “mijzelf”, “ik dat”, “ik die”, is later geworden tot het begrip εγω και συ (ego kai su)

haptonomische model van het individu, dat past bij mijn

: “ik en jij”, maar in dit geval voornamelijk: “ hier ben ik”, “ik-zelf”, “ik ben”, in de betekenis van : “zie

onderzoeken.

mij!”, “herken mij”, “bevestig mij”, “hou van mij”, dat wil zeggen “bevestig mij op affectieve wijze” zich
wendend tot jou; de ander.
Vanaf de conceptie, verblijvend in de moederschoot, neemt het groeiende kind de wereld waar, die hem
De Thymesthesie (zone 3) is het sensibele vermogen om de

omringt. In die perceptie voelt en weet hij al het aangename van het onaangename te onderscheiden, dat

affectiviteit in de contacten met onze gelijken te (be)leven.

wil zeggen: door een sensorisch vermogen onderscheid maken tussen het Kwade (slechte) en het Goed

Het is een thymosensorieel vermogen, dat zich uit door

(het aangename). Hij is zich echter nog niet bewust van dat onderscheidingsvermogen. Dit is eigen aan

de exteriorisatie van het intieme, affectieve leven van de

de hapsis binnen het kader van het zelfbehoud, op basis van fylogenetische en ontogenetische ervaringen

persoon: zijn ipseïteit.

van overleven, zoals deze zijn overgedragen door zijn voorouders, en waarover hij kan beschikken op

De thymesthesie ontspringt uit de thymos, in voortdurende

een instinctieve of intuïtieve wijze door een aangeboren “niet bewust weten”.

interactie met het bewustzijn, de rede, en het welbevinden,

Al in een vroeg stadium in de moederschoot, zorgt deze perceptie voor de ontdekking van de leefwereld,

in de zin van psychische gezondheid, en vertegenwoordigt

waarin het kind zijn plaats moet vinden. De haptonomische affectief bevestigende prenatale begeleiding

de thymopsyche, dat wil zeggen de eenheid van de bezielde

van ouders en hun kind baseert zich op deze perceptie. Het kind leert, naarmate hij groeit in de

lichamelijkheid.

baarmoeder, zijn thymo-sensuele vermogens te ontwikkelen en, in het affectief bevestigende contact,

De thymos is daarenboven, naar zijn aard, het centrum

ook zijn psycho-sensoriele vermogens. Dit alles dankzij de affectieve bevestigende aspecten van die

van de ipseïteit, die, wanneer ze goed gefundeerd is op een

begeleiding. In hoge mate wordt hij aldus geconfronteerd met de affectiviteit en, daardoor, gestimuleerd

stabiele, evenwichtige en voortdurende staat van interne

in zijn thymos, door de thymesthesie van zijn ouders, hetgeen essentieel is in de haptonomische

basis-veiligheid, zich openbaart door de thymesthesie: De

prenatale begeleiding van ouders en hun kind. Hieruit blijkt nog eens evident het belang van dat

thymesthesie is een heel subtiel happerceptief vermogen tot

menselijke vermogen. Het kind verblijft in volledige zekerheid, in de wereld van de affectiviteit, maar,

het waarnemen van de drijfveren en gemoeds-bewegingen : de motieven, de redenen en de emotionele

vanaf zijn geboorte, wordt hij al danig geconfronteerd met de wereld van de effectiviteit, met alle

overwegingen of aspiraties (strevingen) van een persoon met wie men in een intiem contact, in

gevolgen die dat op zijn wording tot persoon kan hebben.

psychotactiele, affectief bevestigende haptonomische nabijheid verkeert (zoals dat bijvoorbeeld het
geval is met een patiënt(e).

Na de geboorte slaagt het kind erin, geleid door de progressieve ontluiking van zijn thymos, stapje voor
stapje “zichzelf” te ontdekken, in een affectieve relatie met de anderen, die hij dagelijks ontmoet. Daarop

De thymesthesie is binnen de huidige “civilisatie” (cultuur) over het algemeen weinig ontwikkeld, door

volgt een zeker “besef -van-zichzelf´.

een ontbreken van een innerlijke zekerheid en vrijheid, hetgeen een staat van kwetsbaarheid, van

Vanaf dat moment, leert hij bewust ”mij” en ”ik” te zeggen, tegenover “jij” en “jullie”, hetgeen niet

wantrouwen, onzekerheid en onveiligheid tot gevolg heeft. Dat betekent binnen de haptonomie: een zijn

betekent dat hij zich reeds bewust is van de betekenis van “jij” en ”ik” !

blijven steken in het stadium van de extentus insensus, waar het gevoel van geheel-zijn ontbreekt.

Groeiend en zichzelf ontdekkend binnen affectieve contacten, zal hij een zeker gevoel, begrip, van zijn

Bij het individu dat verstoken is van ieder gevoel van bestaansbevestiging en in het bijzonder, van elke

ego ontdekken, zij het nog met een egocentrische betekenis.

affectieve zijnsbevestiging, – dat is: de bevestiging van zijn wezen - ontplooit de thymesthesie zich niet,

In eerste instantie draait de wereld rondom hem en hij ziet zichzelf en leeft op dit moment als centrum

hoewel ze in de kiem in aanleg gegeven is.

van de wereld. Dat is de levensfase, waarin hij zich realiseert dat hij de mogelijkheid heeft om ”nee” te

Dat leidt meestal tot problemen binnen de affectieve relaties, die men over het algemeen tracht te

zeggen, een fase die hij, in zijn eigen belang, zo snel mogelijk achter zich moet laten om “ja” te kunnen

beheersen door rationalisatie.

zeggen.
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geval is met een patiënt(e).

Na de geboorte slaagt het kind erin, geleid door de progressieve ontluiking van zijn thymos, stapje voor
stapje “zichzelf” te ontdekken, in een affectieve relatie met de anderen, die hij dagelijks ontmoet. Daarop

De thymesthesie is binnen de huidige “civilisatie” (cultuur) over het algemeen weinig ontwikkeld, door

volgt een zeker “besef -van-zichzelf´.

een ontbreken van een innerlijke zekerheid en vrijheid, hetgeen een staat van kwetsbaarheid, van

Vanaf dat moment, leert hij bewust ”mij” en ”ik” te zeggen, tegenover “jij” en “jullie”, hetgeen niet

wantrouwen, onzekerheid en onveiligheid tot gevolg heeft. Dat betekent binnen de haptonomie: een zijn

betekent dat hij zich reeds bewust is van de betekenis van “jij” en ”ik” !

blijven steken in het stadium van de extentus insensus, waar het gevoel van geheel-zijn ontbreekt.

Groeiend en zichzelf ontdekkend binnen affectieve contacten, zal hij een zeker gevoel, begrip, van zijn

Bij het individu dat verstoken is van ieder gevoel van bestaansbevestiging en in het bijzonder, van elke

ego ontdekken, zij het nog met een egocentrische betekenis.

affectieve zijnsbevestiging, – dat is: de bevestiging van zijn wezen - ontplooit de thymesthesie zich niet,

In eerste instantie draait de wereld rondom hem en hij ziet zichzelf en leeft op dit moment als centrum

hoewel ze in de kiem in aanleg gegeven is.

van de wereld. Dat is de levensfase, waarin hij zich realiseert dat hij de mogelijkheid heeft om ”nee” te

Dat leidt meestal tot problemen binnen de affectieve relaties, die men over het algemeen tracht te

zeggen, een fase die hij, in zijn eigen belang, zo snel mogelijk achter zich moet laten om “ja” te kunnen

beheersen door rationalisatie.

zeggen.
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Want immers, dat heeft tot consequentie dat het ego zich, door een socialisatieproces, transformeert in

De ipseïteit depasseert, naar zijn aard, langzaam het stadium van het zelfbewustzijn. Eenmaal gerijpt

een rationeel bewustzijn van het zich-zelf zijn, een “zelf”, op welke basis het “Zelfbewust”-zijn zich kan

tot ipseïteit, dan bestaat er geen intellectueel zelfbewustzijn meer, in de zin van controle en beheersing

ontwikkelen, dat het onmisbaar fundament is van het persoon-worden.

van het zelf, maar in tegendeel, een zelfkennis en een zelfbewustzijn die getuigen van een zelfacceptatie,

Gewoonlijk zou de ontplooiing van het Zich (-zelf) , in de zin van Zelfbewustzijn, compleet worden door

trouw aan zijn signiﬁcante constellatie.

de voltooiing van de ipseïteit , maar, helaas in onze tijd, leggen wij in de opvoeding te vroeg het accent

Die rijpheid impliceert dat de persoon inzicht heeft kunnen verwerven in zijn gaven, talenten en

op de cognitie en het leerproces en heel weinig, of ternauwernood op de cogitatie, het denkproces. Dit

mogelijkheden en heeft geleerd daarover in vrijheid en volledig autonoom te beschikken. Zij geeft

impliceert dat het kind niet serieus leert nadenken met het diepste van zijn wezen, over de zin van zijn

toegang tot een zelfbeeld, gekenmerkt door zelfverantwoordelijkheid en zelfrespect.

leven, met het gevolg dat hij zijn zelfkennis niet volledig uitrijpt.

Meestal zijn mensen die hun ipseïteit (eigenheid) (be)leven heel bescheiden en ﬁjngevoelig in hun
handelwijze. Zoals ik reeds heb uitgelegd : in onze huidige cultuur bereikt slechts een zeer beperkt aantal

De thymos is het vitale centrum van de affectieve interocepsis en als zodanig, het centrum van de

mensen hun ipseïteit. De meeste onder hen blijven steken in het intellectuele zelfbewustzijn, voor zover

propriocepsis. De psyche daarentegen, vertegenwoordigt meer speciﬁek de exterocepsis. Zij is, door

zij dat hebben weten te bereiken, en denken aldus erin geslaagd te zijn zichzelf te kennen.

de cognitie en het kennen, gericht op het zogeheten ken- en strevingsleven, dat is alles wat in de wereld

Maar in veel gevallen, handelt het slechts om een zekere zelfgenoegzaamheid en soms een inbeelding,

rondom gebeurt: Het is de geest die zich manifesteert binnen de context van het overleven en het

dan wel een zekere “aanmatiging”, hoewel ze dat nooit zouden herkennen of toegeven.

zelfbehoud.
Wanneer de mens erin geslaagd is zijn eigenheid te realiseren en te funderen, zijn de thymos en de

Ik wens u toe, voor zover u daar nog niet in geslaagd bent, een harmonieus bereik van uw ipseïteit. De

psyche goed verbonden en functioneren in goede afstemming en samenwerking met elkaar, in andere

weg ligt open…., hij behoeft slechts ontdekt te worden !

woorden, in goede harmonie, scheppend de thymopsyche.
In dat geval kan men constateren dat de mens redelijkerwijze beschikt over de thymopsyche evenals de

1 eenieder die hierin geïnteresseerd is, kan ik met klem aanraden het boek van

noopsyche.

Richard BROXTON ONIANS te bestuderen.

De thymopsyche vertegenwoordigt in het intieme affectieve leven, het affectieve aspect van de

“The origins of European thought” uitg. Cambridge 2000: ISBN 052134794 7 paperback.

verstandelijke en intellectuele zelfactuatie.
De noopsyche daarentegen vertegenwoordigt het begrip, de ratio en in die hoedanigheid, het mentale
psychische aspect van de vitale, verstandelijke en intellectuele activiteit.
Door de harmonische samenwerking (eenheid), stimuleren deze twee essentiële vitale krachten, inherent
aan de fundamentele vis vitalis, en op een zeer bepalende wijze, goed geleid door de rede, de libido
vitalis.
Het regelcentrum van de thymopsyche zetelt in de thymos. Dat van de noopsyche zetelt in het hoofd,
meer speciﬁek in de hersenen, daar waar het limbische systeem een bepalende rol speelt voor het
redelijk functioneren en om zijn interactie en samenwerking met de thymopsyche te verzekeren. Samen,
goed verbonden, vertegenwoordigen zij zich in de thymesthesie, het vermogen om oprechte affectieve
ontmoetingen te volbrengen.
De goede samenwerking tussen die beide vitale functies, impliceert dat het gemoed, het gevoelsleven, de
rede doorstraalt, hetgeen wil zeggen dat de psyche heeft leren luisteren naar de thymos.
Binnen de haptonomie en in het bijzonder, binnen de haptopsychotherapie en in de hapto-psychagogie,
is de begeleiding oorspronkelijk gericht op de ontplooiing van de thymopsyche, eventueel, indien nodig,
met een appel dat al naar gelang aangepast wordt, aan de ontplooiing van de noopsyche, om uiteindelijk
tot een goed gecoördineerde samenwerking te komen, en als zodanig een solide basis te vormen voor de
ontplooiing van de ipseïteit.
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Barmhartigheid is
geen franje

Hannah (*)
Gert Klabbers
Ze belde ‘s-ochtends vroeg op. Het was 6.45 uur. Hannah: “Het is nog een beetje vroeg, maar ik ben net
wakker en als ik langer wacht dan durf ik niet meer te bellen en is het misschien te laat. Kan ik vandaag

Lies Laumans

komen?” Ik kende haar niet en was verrast door het vroege tijdstip waarop ze belde en vroeg: “Wat is er aan de

Hulpverlenen en het belang van barmhartigheid

hand?” Hannah: “Dat kan ik niet vertellen, maar kan ik vandaag komen?” Er klonk iets dringends in haar stem.

Het bijbelse begrip ‘barmhartigheid’ is verdwenen uit ons taalgebruik en heeft een negatieve

Het was geen paniek, maar er was wel echt iets aan de hand, want haar stem drong heel diep in mij door. Ik

klank gekregen. Omdat mensen zich in deze tijd meer en meer van de kerk distantiëren, denken

keek in mijn agenda en besloot om ’s-middags ruimte te maken. Ik vertelde haar, hoe laat ze kon komen. Het

zij dat bijbelse woorden hun ook niets meer te zeggen hebben. Vanuit mijn dagelijkse werk als

bleef stil aan de telefoon en ik vroeg nogmaals: “Kun je om 15.00 uur?”. Ze huilde zachtjes, zei ja en hing op.

maatschappelijk werkster bij Meisjesstad, de vrouwenopvang van de Zusters Augustinessen van

’s-Middags was ze stipt op tijd aanwezig. Een rustige oude vrouw. Ze vertelde dat haar man ruim twintig jaar

St. Monica, en mijn betrokkenheid bij de Beweging van Barmhartigheid ben ik geïnteresseerd

geleden was overleden en daarna was ze nooit meer aangeraakt. Ze had wel kinderen en tijdens een begroeting

geraakt in ‘barmhartigheid’ en haar werkelijke betekenis. De Beweging van Barmhartigheid heeft

werd er wel gekust, maar dat was toch anders. Een paar jaar geleden was ze haar beide borsten kwijtgeraakt

mij gevraagd onderzoek te doen naar de beleving van het woord ‘barmhartigheid’ onder jonge

als gevolg van borstkanker en onlangs waren opnieuw uitzaaiingen geconstateerd. Hannah: “Wil jij me daar

zorg- en welzijnswerkers en tevens een dag te organiseren voor deze doelgroep om dit begrip

nog één keer aanraken voor ik dood ga”. Heel even ging het door me heen dat ik vanuit mijn professionele

weer inhoud te geven. Door dit artikel wil ik barmhartigheid nieuw leven en een nieuwe betekenis

deskundigheid moest starten met een intake en het vaststellen van een behandelplan en een en ander zou

geven. Voorts wil ik het belang van barmhartigheid in de hulpverlening aantonen. Wat houdt

moeten vastleggen in een dossier. Gelukkig had ik de moed om dat maar weer eens over te slaan en ik stelde

het begrip concreet in? Welke rol speelt het in maatschappij en politiek? Wat kan het voor een

haar voor om op de behandeltafel te komen liggen, zodat ik eerst haar rug zou kunnen aanraken. Ze trok haar

hulpverlener betekenen en wat vraagt het van een hulpverlener?

trui en blouse uit en ging op haar buik op de behandeltafel liggen. Ik deed de bandjes van haar BH los en
terwijl ik naast haar op de rand van de behandeltafel zat, legde ik beide handen op haar rug. Vervolgens bleef

Bijbelse barmhartigheid

het heel lang stil, totdat ik na verloop van tijd begon te aarzelen. Ze moet dat gevoeld hebben, want ze zei: “ga

Barmhartigheid is bij velen bekend door het bijbelverhaal van de ‘Barmhartige Samaritaan’. Toch zal

maar door!” Ik bleef nog een tijdje stil naast haar zitten met mijn beide handen op haar rug, tot ik het gevoel

ik de kennis van dit verhaal even opfrissen.

had dat we aan elkaar gewend waren. Ik vroeg: “Wat heb je nodig, Hannah”. Ze zei: “Eigenlijk wil ik nu graag

In een gesprek vraagt een wetgeleerde aan Jezus wat hij moet doen om het eeuwige leven te krijgen.

dat je m’n voorkant aanraakt, waar geen borsten meer zijn. Ik voel me daar zo ontkend”. Ze draaide zich om

Jezus vraagt hem wat daarover in de wet staat geschreven en de wetgeleerde antwoordt met het citaat:

en lag met haar bovenlichaam naakt en kwetsbaar op de behandeltafel. Ze moedigde me aan, maar het ging me

‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en heel uw ziel (…) en uw naaste als uzelf”. Op de vraag

te snel, dus ik stelde voor om een tussenstap te maken en haar eerst aan te raken met een handdoek ertussen.

van de wetgeleerde wie dan de naaste is, vertelt Jezus het verhaal van de man die tussen Jeruzalem

Dat vond ze goed en het bleek een goede keus, want hierdoor voelde we ons allebei weer wat vrijer om te

en Jericho wordt overvallen en in elkaar geslagen. Terwijl hij half dood langs de weg ligt, passeren

bewegen en te ademen. Door de handdoek heen voelde ik hobbels en harde stukken. Stug littekenweefsel dat

een priester en een gelovige. Zij zien de man liggen, maar doen niks. Vervolgens passeert er een

na de operatie onder de trui was verdwenen en waar niets meer mee gedaan was. Ik keek haar aan en zei: “dit

Samaritaan, in die tijd een heiden, een ongelovige. Juist hij wordt bewogen door wat hij ziet, verzorgt

is een deel van je lijf, beschadigd en verminkt, dat kunnen we allebei voelen. Maar gaat het hier nou echt om,

het slachtoffer, helpt hem op zijn ezel en brengt hem naar een herberg waar hij verzorgd kan worden.
De Samaritaan, de ongelovige, heeft zich door zijn handelen tot naaste gemaakt van het slachtoffer.1

hoe is het nou met jou?” Er rolde een traan over haar wang. Heel stilletjes, ik kon haar bijna niet verstaan, zei
ze: “Ik voel me zo koud”. Ik deed de handdoek weg en legde beide handen op de plek waar eens haar borsten
zaten en zei: “vergeet nou eens de borsten die je niet meer hebt en de littekens die er zitten. Voel eens gewoon

Hedendaagse barmhartigheid

mijn handen, voel eens mij. Na enkele ogenblikken draaide ze zich met haar rug naar me toe en ging opgerold

Uit het verhaal van de Barmhartige Samaritaan kunnen we opmaken dat barmhartigheid opgevat kan

op haar linkerzijde liggen en hield toen zelf haar handen op haar borst. Ze zei: “ik heb mezelf daar ook niet

worden als een beweging. De Samaritaan ziet de gewonde man liggen en hij wordt door die aanblik

meer aangeraakt”. Ik ging op de rand van de bank achter haar zitten en legde een arm om haar heen en een

zozeer geraakt, dat hij niet onverschillig aan hem voorbij kan gaan. Hij verzorgt hem en brengt hem

hand op haar buik. Toen begon ze zo hartverscheurend te huilen, dat ik weer ging aarzelen. Dat voelde ze weer

naar een herberg. Barmhartigheid kun je omschrijven als een beweging van de ander echt zien, je

feilloos aan, want ze legde een hand op mijn hand die op haar buik lag. Na een tijdje werd het stil. Ze zei: “zo

door de ander laten raken en hem/haar bij je binnenlaten; dan in beweging komen naar de ander en

is het is goed”. Ze stond op, kleedde zich aan, keek me aan en zei: “dankjewel, voor dat je het gedurfd hebt”.
Ik bel je wel. Een tijdje later kreeg ik een kaart van haar dochter. Moeder was overleden en had gevraagd om

hem tot je naaste maken. Dit kunnen we omschrijven als een drieluik: ‘Zien – Bewogen worden – In
beweging komen’.2 Essentieel bij barmhartigheid is de bewustwording dat de ander iets bij jou doet,

mij nog een keer te bedanken en te zeggen dat ze niet meer zou bellen.

iets bij jou raakt. Vroeger werd het begrip geïnterpreteerd als iets wat je voor de ander doet; daarbij
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Lies Laumans

komen?” Ik kende haar niet en was verrast door het vroege tijdstip waarop ze belde en vroeg: “Wat is er aan de

Hulpverlenen en het belang van barmhartigheid

hand?” Hannah: “Dat kan ik niet vertellen, maar kan ik vandaag komen?” Er klonk iets dringends in haar stem.

Het bijbelse begrip ‘barmhartigheid’ is verdwenen uit ons taalgebruik en heeft een negatieve

Het was geen paniek, maar er was wel echt iets aan de hand, want haar stem drong heel diep in mij door. Ik

klank gekregen. Omdat mensen zich in deze tijd meer en meer van de kerk distantiëren, denken

keek in mijn agenda en besloot om ’s-middags ruimte te maken. Ik vertelde haar, hoe laat ze kon komen. Het

zij dat bijbelse woorden hun ook niets meer te zeggen hebben. Vanuit mijn dagelijkse werk als

bleef stil aan de telefoon en ik vroeg nogmaals: “Kun je om 15.00 uur?”. Ze huilde zachtjes, zei ja en hing op.

maatschappelijk werkster bij Meisjesstad, de vrouwenopvang van de Zusters Augustinessen van

’s-Middags was ze stipt op tijd aanwezig. Een rustige oude vrouw. Ze vertelde dat haar man ruim twintig jaar

St. Monica, en mijn betrokkenheid bij de Beweging van Barmhartigheid ben ik geïnteresseerd

geleden was overleden en daarna was ze nooit meer aangeraakt. Ze had wel kinderen en tijdens een begroeting

geraakt in ‘barmhartigheid’ en haar werkelijke betekenis. De Beweging van Barmhartigheid heeft

werd er wel gekust, maar dat was toch anders. Een paar jaar geleden was ze haar beide borsten kwijtgeraakt

mij gevraagd onderzoek te doen naar de beleving van het woord ‘barmhartigheid’ onder jonge

als gevolg van borstkanker en onlangs waren opnieuw uitzaaiingen geconstateerd. Hannah: “Wil jij me daar

zorg- en welzijnswerkers en tevens een dag te organiseren voor deze doelgroep om dit begrip

nog één keer aanraken voor ik dood ga”. Heel even ging het door me heen dat ik vanuit mijn professionele

weer inhoud te geven. Door dit artikel wil ik barmhartigheid nieuw leven en een nieuwe betekenis
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Bijbelse barmhartigheid

het heel lang stil, totdat ik na verloop van tijd begon te aarzelen. Ze moet dat gevoeld hebben, want ze zei: “ga

Barmhartigheid is bij velen bekend door het bijbelverhaal van de ‘Barmhartige Samaritaan’. Toch zal

maar door!” Ik bleef nog een tijdje stil naast haar zitten met mijn beide handen op haar rug, tot ik het gevoel

ik de kennis van dit verhaal even opfrissen.

had dat we aan elkaar gewend waren. Ik vroeg: “Wat heb je nodig, Hannah”. Ze zei: “Eigenlijk wil ik nu graag
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na de operatie onder de trui was verdwenen en waar niets meer mee gedaan was. Ik keek haar aan en zei: “dit

Samaritaan, in die tijd een heiden, een ongelovige. Juist hij wordt bewogen door wat hij ziet, verzorgt

is een deel van je lijf, beschadigd en verminkt, dat kunnen we allebei voelen. Maar gaat het hier nou echt om,

het slachtoffer, helpt hem op zijn ezel en brengt hem naar een herberg waar hij verzorgd kan worden.
De Samaritaan, de ongelovige, heeft zich door zijn handelen tot naaste gemaakt van het slachtoffer.1

hoe is het nou met jou?” Er rolde een traan over haar wang. Heel stilletjes, ik kon haar bijna niet verstaan, zei
ze: “Ik voel me zo koud”. Ik deed de handdoek weg en legde beide handen op de plek waar eens haar borsten
zaten en zei: “vergeet nou eens de borsten die je niet meer hebt en de littekens die er zitten. Voel eens gewoon

Hedendaagse barmhartigheid

mijn handen, voel eens mij. Na enkele ogenblikken draaide ze zich met haar rug naar me toe en ging opgerold

Uit het verhaal van de Barmhartige Samaritaan kunnen we opmaken dat barmhartigheid opgevat kan

op haar linkerzijde liggen en hield toen zelf haar handen op haar borst. Ze zei: “ik heb mezelf daar ook niet

worden als een beweging. De Samaritaan ziet de gewonde man liggen en hij wordt door die aanblik

meer aangeraakt”. Ik ging op de rand van de bank achter haar zitten en legde een arm om haar heen en een

zozeer geraakt, dat hij niet onverschillig aan hem voorbij kan gaan. Hij verzorgt hem en brengt hem

hand op haar buik. Toen begon ze zo hartverscheurend te huilen, dat ik weer ging aarzelen. Dat voelde ze weer

naar een herberg. Barmhartigheid kun je omschrijven als een beweging van de ander echt zien, je

feilloos aan, want ze legde een hand op mijn hand die op haar buik lag. Na een tijdje werd het stil. Ze zei: “zo

door de ander laten raken en hem/haar bij je binnenlaten; dan in beweging komen naar de ander en

is het is goed”. Ze stond op, kleedde zich aan, keek me aan en zei: “dankjewel, voor dat je het gedurfd hebt”.
Ik bel je wel. Een tijdje later kreeg ik een kaart van haar dochter. Moeder was overleden en had gevraagd om

hem tot je naaste maken. Dit kunnen we omschrijven als een drieluik: ‘Zien – Bewogen worden – In
beweging komen’.2 Essentieel bij barmhartigheid is de bewustwording dat de ander iets bij jou doet,

mij nog een keer te bedanken en te zeggen dat ze niet meer zou bellen.

iets bij jou raakt. Vroeger werd het begrip geïnterpreteerd als iets wat je voor de ander doet; daarbij
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werd niet gekeken naar de beweging in jezelf. Het ging niet meer om een bewogenheid van waaruit

ROÈL uw partner
in verzekeringen
Haptotherapeuten Verzekeringspakket

werd gehandeld, maar om een plicht. We werden opgevoed met het idee ‘Heb uw naaste lief’ en dat
werd uitgevoerd. Hierdoor ontstond eenrichtingsverkeer; de eigen persoon werd buitenspel gezet en
we vergaten dat de oorspronkelijke uitdrukking luidt: ‘Heb uw naaste lief als uzelf’. Met het drieluik
Zien – Bewogen worden – In beweging komen, geven we een omschrijving van barmhartigheid.
De letterlijke betekenis van het Hebreeuwse woord is: baarmoeder, zorg hebben voor leven. Deze
betekenis brengt mij bij de beweegredenen van waaruit zorg- en hulpverleners kiezen voor het beroep
dat zij uitoefenen. Uit mijn onderzoek is gebleken dat hulpverleners kiezen voor hun beroep vanuit
het ideaal andere mensen te helpen, te ondersteunen bij bepaalde processen, te begeleiden naar een
betere toekomst of vanuit eigen ervaring/achtergrond putten om anderen te helpen. Hebben deze

Financieel Adviesbureau ROÈL biedt voor haptotherapeuten
de mogelijkheid verzekeringen te treffen met aantrekkelijke
voordelen in de vorm van:
- collectiviteitskorting - uitgebreide speciﬁek op beroep afgestemde dekking - persoonlijke advisering -

beweegredenen niet allemaal één gemene deler en dat is het zorg hebben voor leven?
De mond vol van tolerantie

Om de waarde van barmhartigheid duidelijk te maken, vind ik het van belang eerst stil te staan bij
het begrip tolerantie. Nederland stond in binnen- en buitenland bekend als een tolerant land. Na de
moord op Theo van Gogh is hier een omslag in gekomen en is er verharding opgetreden. Mensen zijn
bang geworden voor elkaar en durven elkaar op straat bijna niet meer aan te kijken. Sinds het kabinet
Balkenende I en II wordt er veel gesproken over waarden en normen en men heeft de mond vol van
tolerantie. De inhoud van deze discussie blijft echter leeg.
Tolereren is verdragen en verdragen is eigenlijk niet-accepteren. Niet accepteren in dit kader betekent

PRAKTIJKPAKKET
• Aansprakelijkheid beroep
• Rechtsbijstand beroep

• Extra kosten /
bedrijfsschade
• Inventaris

PRIVÉ-PAKKET
• Woonhuis
• Inboedel
• Auto

• Aansprakelijkheid
privé
• Rechtsbijstand privé
• Doorlopende reis

INKOMEN EN ZORGPAKKET
• Pensioen
• Arbeidsongeschiktheid

• Ziektekosten
• Ongevallen

Financieel Adviesbureau ROÈL
Antwoordnummer 358
3740 VB BAARN
telefoon 035 54 890 90
Fax 035 54 890 91

16 - HAPTONOMISCH CONTACT - 16e

JAARGANG

-

NUMMER

3-

SEPTEMBER

2005

dat we de andere kant opkijken. De opgelegde verdraagzaamheid van tolerantie tegen bijvoorbeeld
andersdenkenden of andere culturen heeft geleid tot het aangaan van compromissen, waarbij zelfs
aspecten van beginselen prijs werden gegeven en de mens in zekere zin ontrouw werd aan zichzelf.
Dit ‘gedogen’ heeft in onze samenleving geleid tot het omgekeerde: een vorm van ontkennende
– wrekende – verdekte manipulatie. Dit leidt tot een omgangs- en leefwereld waarin onpersoonlijke

Special van
Frans Veldman
Deze special kost als los nummer € 6,50 (incl.
verzendkosten).
Bent u abonnee of wordt u abonnee dan ontvangt u
deze Special éénmalig geheel gratis.
Opgave als abonnee en extra bestellingen kunt u richten
aan: vanderveer.media@hetnet.nl
Het abonnementsgeld voor dit kwartaalblad is
€ 27,50 per jaar.
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verhoudingen worden aangegaan en benadrukt.3
Tolerantie houdt onverschilligheid in en doet geen appèl op ons om hulp te bieden aan een ander die

macht, maar met gezag.4

dat nodig heeft. We kunnen tolereren dat de zwerver op de hoek van de straat ligt te sterven, maar we

Als voorbeeld van een objectiverende omgang kun je denken aan het verzorgen van bejaarden in een

zullen geen actie hoeven te ondernemen om het sterven te voorkomen of om het sterven menswaardiger

verzorgingshuis. Een hulpverlener is gehaast en wil een bejaarde vrouw snel wassen, want ander komt

te maken. Zolang wij ervaren dat er geen appèl wordt gedaan op onze medemenselijkheid, zal de

hij achter op schema te liggen en heeft hij maar een korte kofﬁepauze. Hij pakt de patiënte op, neemt

politiek met de invulling van haar waarden- en normendebat in deze samenleving niet ver komen.

niet de tijd om even echt contact te maken, zet haar onder de douche en wast haar grondig. Na twintig
minuten zit de patiënte keurig gewassen met schone kleren aan op de stoel, maar ze is benaderd als een

Respectvolle omgang en de hulpverlener

ding. Zij heeft geen inbreng gehad in de manier waarop het wassen gedaan werd en de hulpverlener

Als we willen komen tot een menselijke samenleving, ontkomen we niet aan de noodzaak tot

was niet voelend bij haar aanwezig.

wederzijdse erkenning, respect en waarderende achting. Ieder mens heeft het nodig te voelen dat hij/zij
er mag zijn. Dit vereist – in tegenstelling tot tolerantie – minimaal een respectvolle omgang met jezelf en

Als respons op de omgang zijn er drie mogelijkheden. De eerste twee mogelijkheden komen voort uit

de ander. Respectvolle omgang is het beginpunt van barmhartigheid. Respect is namelijk het minimum

de objectiverende omgang.

aan liefde dat je de ander kunt geven. Dit vraagt wel dat je liefdevol met jezelf omgaat, zodat je de

1. Terugtrekken uit het lichaam, zich passief overgeven (zie het voorbeeld hierboven).

ander overeenkomstig tegemoet kan treden. Deze respectvolle omgang is het uitgangspunt geweest
van de bezinningsdag die ik heb gehouden met vijftien jonge zorg- en hulpverleners in het kader van
mijn afstudeerproject. Als hulpverlener ben je opgeleid om anderen te stimuleren, te ondersteunen en

Bij kinderen zie je ook wel dat ze op de grond gaan liggen of zich slap houden, waardoor ze niet te
tillen zijn.
2. Actief verzetten, de strijd aangaan.

te begeleiden. Er wordt verwacht dat je oog hebt voor de behoeften van anderen. Middels inter- en

Bij deze twee mogelijkheden is er geen onderlinge afstemming meer mogelijk.

supervisie tijdens de opleiding wordt er echter ook verwacht, dat je leert oog te hebben voor jezelf. Om

Alleen de derde reactie biedt de mogelijkheid tot onderlinge afstemming; deze komt voort uit de

in staat te zijn respectvol met een ander om te gaan, is het voor een hulpverlener van wezenlijk belang

evenwaardige omgang met de ander.
3. De ander krijgt de gelegenheid actief te kiezen voor de medewerking. De zelfstandigheid van de

oog te hebben voor het kleine, kwetsbare en zwakke in zichzelf én in de ander.

ander wordt gerespecteerd en er wordt een beroep gedaan op eigen kunnen. Alleen dat gedeelte
wordt overgenomen dat de ander (nog) niet kan.

Bij het begin beginnen

Als we respectvol met elkaar willen omgaan, zullen we ons echter wel bewust moeten zijn van het
belang van de oorspronkelijke, non-verbale omgang tussen mensen. Hiervoor heb ik me verdiept

In het voorbeeld van de hulpverlener en de bejaarde vrouw kan de hulpverlener een beroep doen op

in de beginselen van de haptonomie. Haptonomie is de wetenschap die de tast beschouwt als het

datgene wat de vrouw wellicht nog wel zelf kan. Hij kan haar uitleggen dat hij vandaag wat minder

zintuig dat als eerste functioneert. Pas als de impact van de non-verbale omgang volledig duidelijk

tijd heeft en haar bijvoorbeeld de keuze geven of ze uitgebreid gewassen wil worden of dat een

is, zijn we in staat met onze handen en onze mond een taal te spreken die congruent is. Van de niet-

poedelwasje voor die dag genoeg is. In dat geval maakt hij contact met haar op een evenwaardige

overeenkomstigheid tussen verbale en non-verbale omgang zijn veel mensen zich niet bewust. Hier

manier; hij is voelend bij haar aanwezig en doet een beroep op wat zij zelf kan.

kun je denken aan een moeder die zegt ‘Ik vind je lief’ en tegelijkertijd het kind in de arm knijpt.
Terug naar de praktijk van hulpverlening

De haptonomie beschrijft twee vormen van omgang met elkaar. Deze vormen zijn:

Uit mijn onderzoek naar o.m. de beweegreden van hulpverleners voor de keuze van hun vak, blijkt

1. De objectiverende omgang met de ander

dat ‘ik wil mensen helpen’ een belangrijke motivatie is. Maar in feite gaat hun motivatie verder. Ze

Dit is een depersoniﬁcerende omgang; de ander wordt tot ding gemaakt. Je ontneemt de

willen lijden verlichten, zodat het een ander beter gaat. We noemen dit menslievendheid; vanuit deze

ander zeggenschap en hij/zij is overgeleverd aan jouw willekeur. Hier is altijd sprake van

menslievendheid willen zij betrokken raken bij mensen in nood. Hulpverleners worden geconfronteerd

een machtsverhouding. In de verbale omgang is dit gekenmerkt door autoriteit, dirigisme en

met medemensen die feitelijk vreemden voor hen zijn. Deze mensen doen een appèl op hun

manipulatie. In de non-verbale omgang uit zich dat o.a. in knijpen, grijpen en pakken.

medemenselijkheid; zij nodigen vervolgens de hulpvrager uit zijn/haar verhaal te doen. Zo ontstaat er

2. De evenwaardige omgang met de ander

een wederzijdse betrokkenheid.

Geen mens is gelijk en ook geen mens is gelijkwaardig. Wel zijn we allemaal evenwaardig aan

In de respectvolle omgang tussen een hulpverlener en een hulpvrager is de uitnodiging aan het adres

elkaar = evenveel waard. Dit wil zeggen dat de zeggenschap die iemand aankan ook gedragen

van de hulpvrager wezenlijk. Deze uitnodiging is de voorwaarde voor evenwaardigheid; vanuit de

wordt; deze wordt niet overgenomen. Je vraagt om wederzijds respect; dit heeft niet te maken met

evenwaardigheid kan betrokkenheid en tederheid ontstaan. Tederheid – niet te verwarren met intimiteit
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kun je denken aan een moeder die zegt ‘Ik vind je lief’ en tegelijkertijd het kind in de arm knijpt.
Terug naar de praktijk van hulpverlening

De haptonomie beschrijft twee vormen van omgang met elkaar. Deze vormen zijn:

Uit mijn onderzoek naar o.m. de beweegreden van hulpverleners voor de keuze van hun vak, blijkt

1. De objectiverende omgang met de ander

dat ‘ik wil mensen helpen’ een belangrijke motivatie is. Maar in feite gaat hun motivatie verder. Ze

Dit is een depersoniﬁcerende omgang; de ander wordt tot ding gemaakt. Je ontneemt de

willen lijden verlichten, zodat het een ander beter gaat. We noemen dit menslievendheid; vanuit deze

ander zeggenschap en hij/zij is overgeleverd aan jouw willekeur. Hier is altijd sprake van

menslievendheid willen zij betrokken raken bij mensen in nood. Hulpverleners worden geconfronteerd

een machtsverhouding. In de verbale omgang is dit gekenmerkt door autoriteit, dirigisme en

met medemensen die feitelijk vreemden voor hen zijn. Deze mensen doen een appèl op hun

manipulatie. In de non-verbale omgang uit zich dat o.a. in knijpen, grijpen en pakken.

medemenselijkheid; zij nodigen vervolgens de hulpvrager uit zijn/haar verhaal te doen. Zo ontstaat er

2. De evenwaardige omgang met de ander

een wederzijdse betrokkenheid.

Geen mens is gelijk en ook geen mens is gelijkwaardig. Wel zijn we allemaal evenwaardig aan

In de respectvolle omgang tussen een hulpverlener en een hulpvrager is de uitnodiging aan het adres

elkaar = evenveel waard. Dit wil zeggen dat de zeggenschap die iemand aankan ook gedragen

van de hulpvrager wezenlijk. Deze uitnodiging is de voorwaarde voor evenwaardigheid; vanuit de

wordt; deze wordt niet overgenomen. Je vraagt om wederzijds respect; dit heeft niet te maken met

evenwaardigheid kan betrokkenheid en tederheid ontstaan. Tederheid – niet te verwarren met intimiteit
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– in een contact biedt de ander veiligheid, bescherming en behoeding. Het symbool van tederheid is

Voor het vormgeven van barmhartigheid door individuele hulpverleners zijn helaas geen protocollen

de baarmoeder en, zoals ik hiervoor al aangaf, het woord ‘baarmoeder’ is de letterlijke vertaling van

te schrijven. Het vraagt van hulpverleners in ieder geval reﬂectie op handelen en oog te hebben voor

barmhartigheid. Vanuit de tederheid kan de bestaansbevestiging ‘jij mag er zijn’ ontstaan en wordt

wat dat handelen bij een ander doet. In intervisie kan hier wellicht aandacht aan gegeven worden, maar

barmhartigheid voelbaar en beleefd. We kunnen het ook als volgt vertalen: in de respectvolle omgang

het vraagt meer. Het vraagt mede om inzicht bij de leiding dat barmhartigheid voor de uitvoerende

ontstaat empathie. Empathie wordt vertaald in een handeling en die handeling wordt ervaren door de

hulpverleners belangrijk is en zelfs deel uitmaakt van hun professionaliteit. Hiervoor dienen middelen,

ander, waardoor hij/zij affectief wordt geraakt.

tijd en geld vrijgemaakt te worden om de hulpverleners bij te scholen. Deze bijscholing kan in de vorm

Professionele hulpverlening wordt te vaak geassocieerd met het plegen van stapsgewijze, doelmatige

worden gegoten van de bezinningsdag, zoals ik die ik voor jonge werknemers heb georganiseerd.

interventies, waarvan de uitkomst van te voren is vastgesteld door de hulpverlener en waaraan

Daarnaast vind ik dat ook in onze opleidingen te weinig aandacht wordt besteed aan ethisch handelen,

de hulpvrager zich dient te commiteren. Men neemt als uitgangspunt voor de hulpverlening de

barmhartigheid en haar spiritualiteit. En dat terwijl velen van ons voor de opleiding kiezen vanuit

zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid van de hulpvrager. Dit is echter tegenstrijdig aan de situatie,

menslievendheid. Tijdens mijn eigen opleiding heb ik in een periode van zeven weken mogen

waarin immers de hulpverlener meestal degene is die bepaalt welke hulp er geboden wordt.

ruiken aan ethiek, maar aan ethiek en barmhartigheid mag echt meer aandacht worden gegeven.

Dit stimuleren van zelfredzaamheid is mede ontstaan als reactie op het paternalisme in de zorg- en

Vooral omdat hulpverleners dagelijks te maken hebben met het appèl dat de hulpvrager doet op hun

hulpverlening met als gevolg een hospitalisatie van patiënten en cliënten. Zelfredzaamheid dreigt de

medemenselijkheid.

laatste jaren echter een legitimatie voor de hulpverlener te worden om zich terug te trekken achter zijn/
haar bureau in een afstandelijke benadering, waardoor het gevaar dreigt dat er voorbij wordt gegaan
aan de daadwerkelijke hulpvraag.5 Indien er in de hulpverleningssector alleen hulp wordt geboden

Conclusie

volgens de voorgeschreven richtlijnen en protocollen, zal dat de sector uithollen en inhumaan maken.
Een begeleidings- of behandelingsplan dat daadwerkelijk samen met de cliënt wordt opgesteld is een

zijn. Het geven van liefdevolle aandacht, het aangaan van een relatie met de ander en er willen zijn
voor de ander7. Barmhartigheid vraagt om inzicht in onszelf, gaat over echt zien en over daadkracht.

voorbeeld van afstemming en is barmhartig.

Het kan ook zijn dat deze daadkracht betekent dat er even niets gedaan wordt, maar dat we er zijn voor

Met het aangaan van een betrokken en evenwaardig contact ga ik niet voorbij aan de ongelijkheid die

de ander. We gaan alleen maar iets voor een ander doen, als we de ander ook zien, als we openstaan

schuilgaat in een hulpverleningscontact. Ongelijke behoeften of afhankelijkheid worden helaas te vaak

voor het appèl dat de ander op ons doet en voor wat dat appèl bij ons teweeg brengt. Dit is eerder

verbonden met verlies van waardigheid. Door het erkennen dat je (tijdelijk) afhankelijk bent van de

omschreven als ‘Zien – Bewogen worden – In beweging komen.

hulp van een ander, erken je echter niet dat je minder waard bent geworden als mens.

Barmhartigheid begint mijns inziens bij respectvolle omgang. Het is van belang een bewustwording

Van Heijst noemt zeven kenmerken van barmhartigheid. De eerste zes kenmerken van barmhartigheid

te creëren over de relatie die we tot elkaar hebben, de manier waarop we non-verbaal contact maken

zijn: interruptie, daadkarakter, een open manier van in het leven staan en om je heen zien, vrijwillig

en over de wijze waarop het non-verbale in overeenstemming kan komen met het verbale contact. We

opnemen van een zware last, overschrijden van de grenzen van het recht en zachtmoedigheid. Het gaat

mogen het belang van de omgang met de ander niet onderschatten. Ten slotte is de eerste kennismaking

ons nu echter om het zevende kenmerk van barmhartigheid en dat is het welbewust in een ongelijke

na onze geboorte met deze wereld de fysieke aanraking die we ondergaan.

relatie gaan staan. Door het barmhartige optreden onstaat er, voor korte of langere tijd, iets tussen

Zonder barmhartigheid ontstaat er een harde en onleefbare samenleving en wordt zorg hebben voor

degene die barmhartigheid betoont en degene die het niet best gaat. Deze verhouding is per deﬁnitie
ongelijk.6

elkaar iets vreemds. In de hulpverlening, waar zorg voor leven de basis is, uit de meerwaarde van

Ik wil graag een voorbeeld geven van barmhartigheid uit mijn eigen werkpraktijk. Een tijd geleden

•

Als we het over barmhartigheid hebben in de hulpverlening, bedoelen we onder andere: present willen

barmhartigheid zich hierin :
De hulpverlener kan zijn/haar motivatie voor het beroep blijven ervaren door aan zijn/

werd er bij de vrouwenopvang een aanvraag voor opname gedaan voor een Afrikaanse vrouw. Zij was

haar menslievendheid uiting te geven. Hierdoor zullen minder hulpverleners afbranden en

slachtoffer van vrouwenhandel. Zij kreeg al praktische hulp via de Stichting tegen Vrouwenhandel. Ik

gedesillusioneerd een andere weg inslaan.

werd haar aanspreekpunt, maar moest vaststellen dat ik niets méér voor haar kon betekenen. Voor mij

•

was dit een confrontatie met mezelf, want ik ben ook iemand die graag ‘doet’. Het enige wat ik voor

waardoor er hoop onstaat op een betere toekomst. Vanuit deze hoop ontstaat er weer ruimte om te

haar kon doen, was naar haar verhalen luisteren en er voor haar zijn als medemens als ze iemand nodig
had. Zij is drie maanden bij ons geweest en ik durf te zeggen dat wij er allebei rijker van zijn geworden.
Zij heeft ervaren dat er mensen zijn die tijd voor haar nemen, aandacht geven en luisteren en ik heb de

De hulpvrager zal zich bevestigd weten en voelen dat hij/zij er mag zijn, dat hij/zij waardevol is,
kijken naar mogelijkheden.

•

Barmhartigheid voorkomt een vervlakking en uitholling van de hulpverlening. Zij heeft oog voor
het menselijke aspect.

kracht mogen ervaren van het ‘er zijn’, van een ontmoeting. Ik ben van mening dat wij naar elkaar toe
Ik sluit af met een uitspraak van de Beweging van Barmhartigheid8:

barmhartig zijn geweest.
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‘Barmhartigheid is geen franje, maar maakt deel uit van de professionaliteit van de hulpverlener.’

1 Groot Nieuws Bijbel: Lucas 10: 30-37, Katholieke Bijbelstichting, ’s Hertogenbosch en Nederlands
Bijbelgenootschap, Haarlem, 2000

2 Folder Beweging van Barmhartigheid: Verhaal en Beweging
3 Frans Veldman: ‘Heel de mens’, Haptonomisch Contact nr. 2, juni 2004, blz. 8
4 Frans Veldman: ‘Haptonomie, Science de l’Affectivité – Redécouvrir l’humain’: Presses
Universitaires de France, 8e editie 2001

Filosoﬁsche aantekeningen
bij de haptonomie (2)
Douwe T iemersma
• afstandelijke positie
• participerende positie

5 Ad Verhees: De zorg in balans houden: de bejegening van zorgvragers tegen de achtergrond van
presentie en interventie, Tilburg 2002, blz. 14

Fenomenologie van het geleefde lichaam

6 Annelies van Heijst: ‘De warmhartige Amerikaan: op zoek naar een eigentijds verstaan van
barmhartigheid’, Tilburg 2004, blz. 5

7 Andries Baart: ‘Een theorie van de presentie’, Utrecht 2001
8 De Beweging van Barmhartigheid is een spiritualiteitsbeweging waarvan iedereen lid kan
worden, die wil leven en werken vanuit barmhartigheid. Zij is ervan overtuigd dat de kwaliteit
van de samenleving is af te lezen aan de mate van aandacht voor de zwaktste schakel. Zij zien
barmhartigheid niet als iets religieus of iets ouderwets, maar als een edelsteen die je eerst ontdoet
van stof en vuil en die vervolgens glans, kleur, zin en kwaliteit aan het leven geeft.

www.barmhartigheid.nl

In het vorige artikel besprak ik de existentiële fenomenologie als de methode van kennisverwerving
en van beschrijving die het beste bij de haptonomische verschijnselen past. Wanneer men deze
methode volgt, gaat men van de afstandelijke positie als observator terug naar het standpunt waarop
men bij de verschijnselen is betrokken, van de wetenschappelijke interpretaties naar de wereld
van de “geleefde” verschijnselen. Deze verschijnselen kan men dan proberen te beschrijven op
een zo onbevooroordeeld mogelijke wijze. In deze bijdrage wil ik de fenomenologie gebruiken
op ﬁlosoﬁsch niveau, om enkele zaken te beschrijven die fundamenteel zijn voor de haptonomie.
Vooral het lichaam zoals dat wordt geleefd zal ter sprake komen. Het gaat hier dus om een
ﬁlosoﬁsche fenomenologie die de inhoudelijke grondslagen van de haptonomie betreft.
Een antropologisch model

Note van de redactie ;
Zin, de thuishaven van de Beweging van Barmhartigheid, organiseert in het teken van
het 5 jarige bestaan een manifestatie “werken met passie en compassie” op 13 oktober in het
Beatrix Theater in Utrecht.
Voor meer informatie zie: www.zininwerk.nl
De kosten voor deelname aan deze dag zijn 79,00 Euro.
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Het terrein van de haptonomie en haptotherapie is die va het lichaam zoals wij dat leven. Het
is een sfeer waarin we gewoonlijk thuis zijn, waarmee we geïdentiﬁceerd zijn. Hier doen zich
indrukken en gevoelens voor, die tot onszelf horen en in eerste instantie privé zijn. Aan de andere
kant is er toch een extern zien en een uitwendige bewustwording van het eigen lichaam. In deze
perspectieven, de interne en externe, komen twee aspecten van het lichaam naar voren, twee
aspecten die geheel met elkaar verweven aanwezig zijn bij het leven in de wereld. Wanneer we
lopen, werken enz. zijn we ons lichaam én zijn we ons van dit lichaam op een bepaalde wijze
bewust. Wij leven in een veld, waarbij we meestal gecentreerd zijn in ons lichaam, als deel van
dat veld. Voor zover we ons bewust zijn van het lichaam en van de rest van het veld verheffen we
ons enigszins van het grondvlak. Dit doen we zoner het veld te verlaten, want de lichamelijke en
wereldse kwaliteiten nemen we in het bewustzijn en nadenken mee. Het veld bolt zich als het ware
op. Dit komt overeen met het model dat bij Helmuth Plessner is te vinden. Hij betitelt de twee
genoemde situaties respectievelijk als de centrische en de excentrische positionaliteit.1) Dit model
heb ik in mijn Body schema and body image aangepast, zodat het de diverse mogelijke afstanden
tussen subject en object weergeeft.2) Het excentrische objectiverend bewuste subject (OBS) heeft
een grote afstand ten opzichte van het objectlichaam (OL), terwijl het centrische lichamelijke
bewuste subject (LBS) gedeeltelijk samenvalt met het lichaam: het geleefde lichaam (GL). Het
aanwezige bewustzijn heeft hier nauwelijks een afstand ten opzichte van de eigen lichaamssfeer.
Het is alleen een zekere ruimte in deze sfeer, waarin ervaring mogelijk is. Wanneer het subjectobject onderscheid geheel is verdwenen, kan men alleen spreken van een ongedifferentieerd zijn
(OZ). Tussen de drie genoemde situaties zijn overgangen aanwezig. De subject-object afstand
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van stof en vuil en die vervolgens glans, kleur, zin en kwaliteit aan het leven geeft.
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In het vorige artikel besprak ik de existentiële fenomenologie als de methode van kennisverwerving
en van beschrijving die het beste bij de haptonomische verschijnselen past. Wanneer men deze
methode volgt, gaat men van de afstandelijke positie als observator terug naar het standpunt waarop
men bij de verschijnselen is betrokken, van de wetenschappelijke interpretaties naar de wereld
van de “geleefde” verschijnselen. Deze verschijnselen kan men dan proberen te beschrijven op
een zo onbevooroordeeld mogelijke wijze. In deze bijdrage wil ik de fenomenologie gebruiken
op ﬁlosoﬁsch niveau, om enkele zaken te beschrijven die fundamenteel zijn voor de haptonomie.
Vooral het lichaam zoals dat wordt geleefd zal ter sprake komen. Het gaat hier dus om een
ﬁlosoﬁsche fenomenologie die de inhoudelijke grondslagen van de haptonomie betreft.
Een antropologisch model

Note van de redactie ;
Zin, de thuishaven van de Beweging van Barmhartigheid, organiseert in het teken van
het 5 jarige bestaan een manifestatie “werken met passie en compassie” op 13 oktober in het
Beatrix Theater in Utrecht.
Voor meer informatie zie: www.zininwerk.nl
De kosten voor deelname aan deze dag zijn 79,00 Euro.
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Het terrein van de haptonomie en haptotherapie is die va het lichaam zoals wij dat leven. Het
is een sfeer waarin we gewoonlijk thuis zijn, waarmee we geïdentiﬁceerd zijn. Hier doen zich
indrukken en gevoelens voor, die tot onszelf horen en in eerste instantie privé zijn. Aan de andere
kant is er toch een extern zien en een uitwendige bewustwording van het eigen lichaam. In deze
perspectieven, de interne en externe, komen twee aspecten van het lichaam naar voren, twee
aspecten die geheel met elkaar verweven aanwezig zijn bij het leven in de wereld. Wanneer we
lopen, werken enz. zijn we ons lichaam én zijn we ons van dit lichaam op een bepaalde wijze
bewust. Wij leven in een veld, waarbij we meestal gecentreerd zijn in ons lichaam, als deel van
dat veld. Voor zover we ons bewust zijn van het lichaam en van de rest van het veld verheffen we
ons enigszins van het grondvlak. Dit doen we zoner het veld te verlaten, want de lichamelijke en
wereldse kwaliteiten nemen we in het bewustzijn en nadenken mee. Het veld bolt zich als het ware
op. Dit komt overeen met het model dat bij Helmuth Plessner is te vinden. Hij betitelt de twee
genoemde situaties respectievelijk als de centrische en de excentrische positionaliteit.1) Dit model
heb ik in mijn Body schema and body image aangepast, zodat het de diverse mogelijke afstanden
tussen subject en object weergeeft.2) Het excentrische objectiverend bewuste subject (OBS) heeft
een grote afstand ten opzichte van het objectlichaam (OL), terwijl het centrische lichamelijke
bewuste subject (LBS) gedeeltelijk samenvalt met het lichaam: het geleefde lichaam (GL). Het
aanwezige bewustzijn heeft hier nauwelijks een afstand ten opzichte van de eigen lichaamssfeer.
Het is alleen een zekere ruimte in deze sfeer, waarin ervaring mogelijk is. Wanneer het subjectobject onderscheid geheel is verdwenen, kan men alleen spreken van een ongedifferentieerd zijn
(OZ). Tussen de drie genoemde situaties zijn overgangen aanwezig. De subject-object afstand

23 - HAPTONOMISCH CONTACT - 16e

JAARGANG

-

NUMMER

3-

SEPTEMBER

2005

is variabel volgens een glijdende schaal. De hapsis bevindt zich vooral op het niveau van het
lichamelijk bewuste subject en het geleefde lichaam. Deze sfeer zal daarom in kaart moeten worden
gebracht.
OBS

OL

LBS

GL

OZ
De categorieën van het geleefde lichaam

Het lichaam zoals we dat leven heeft een aantal fundamentele eigenschappen, die verschillend
zijn van de eigenschappen van het objectlichaam en die verschillend zijn van de mentale sfeer.
Deze eigenschappen moeten worden geformuleerd, wanneer we duidelijkheid over de aard van het
geleefde lichaam willen krijgen. Omdat het gaat om de meest algemene eigenschappen kunnen ze
reële categorieën worden genoemd. Een aantal ervan zal ik kort bespreken.
Het eigen lichaam verschijnt in de ervaring als een sfeer of een veld. Dit veld is ruimtelijk op
een concrete wijze. Lichamelijke gevoelens doen zich voor op een bepaalde plaats. Er is een
afstand tussen de verschillende ervaren lichaamsdelen. Toch staan de lichaamsdelen of de
gevoelens niet los van elkaar. Ik heb een directe relatie met alle delen. De tussenruimte, zo we
al van tussenruimten kunnen spreken, zijn kwalitatief niet fundamenteel verschillend van de
delen waar we in eerste instantie aandacht voor hebben. De ruimte is continu, het veld vormt een
ononderbroken geheel. De structuren of dingen in het veld verbreken de continuïteit niet. Alleen in
pathologische situaties kan het veld verbrokkeld zijn, maar dit is niet de normale toestand. Breuken
in dit veld (lesies) veranderen de situatie in alle onderdelen. Elk deel is dus afhankelijk van het
gehele veld. Het veld van het lichaam vertoont wel een zekere structuur. Er is een centrum dat
wordt gevormd door wat we “ik” noemen. Dit is het centrum van waaruit we kijken en handelen.
Het is het nulpunt van oriëntatie. Van hieruit wordt vastgesteld wat boven en onder, wat voor en
achter, wat links en rechts is. Het centrum is meestal ergens gelokaliseerd in de lichamelijke ruimte.
Vaak ligt het achter de ogen, maar ook kan het zwaartepunt ergens anders liggen, bijvoorbeeld in
de streek van de keel, van het hart of van de maag. Een essentieel punt voor de haptonomie is de
grens van de lichamelijke ruimte in het ruimere veld van de wereld waarin het zich bevindt. Deze
grens is niet scherp, Waar houdt in de geleefde lichamelijke sfeer het lichaam op en waar begint de
buitenwereld? Vaak is er geen grens. Als we het visuele beeld erbij betrekken is deze er wel, maar
ook dan ligt de grens niet precies vast. Kleren en instrumenten zijn vaak in de eigen lichaamssfeer
opgenomen als we bezig zijn in de wereld. Door verandering van de situatie verandert de ruimte
(grootte en vorm) van het lichaam. Toch is er een zekere stabiliteit wat dit betreft en hiervan
heeft de persoon een zekere kennis: het zogenaamde lichaamsbeeld. Bij amputaties geeft het
voortbestaan van het oude lichaamsveld de zg. fantoomverschijnselen. Op dit punt van de
ruimtelijkheid zal ik nog terugkomen

24 - HAPTONOMISCH CONTACT - 16e

JAARGANG

-

NUMMER

3-

SEPTEMBER

2005

Een belangrijke eigenschap van het lichaamsveld si dat het het eigen lichaamsveld is. Het is een
veld, want we behoren er zelf toe, we zitten er zelf in. Alleen in extreme situaties is er sprake van
een totale vervreemding of afstandsname. Over het algemeen leven we in dit veld als ons eigen
leefgebied. Hierin zijn we gericht op onze leefwereld. Dit wordt het existentiële karakter of de
“eigenheid” van het veld genoemd. Zoals in verband met de ruimtelijkheid al is beschreven, kunnen
de grenzen van de eigen lichamelijkheid veranderen. In de existentiële beweging naar de wereld
toe kan een steeds grotere ruimte als lichaamsruimte fungeren. Deze ruimte is de eigen ruimte die
meestal slechts zijdelings aandacht krijgt, want het brandpunt van de aandacht is meestal op iets in
de wereld gericht. Alleen soms verdwijnt deze gerichtheid voor een groot deel en is de aandacht op
het eigene gericht. Een duidelijke grens van de eigen lichamelijkheid is er niet. De kwaliteit van
het existentiële in het leefveld heeft de hoogste intensiteit waar we het lokaliseren en neemt met
de afstand ten opzichte van dit centrum gradueel af. Deze kwaliteit is niet alleen nog in kleding
en instrumenten aanwezig, maar ook, zij het meestal in mindere mate, in het overige bezit, in de
familie, de eigen groep, het eigen land, enzovoort. De mate van identiﬁcatie met deze zaken geeft
de intensiteit aan van “eigenheid” of het “existentialiteit”.
Het lichaamsveld bestaat uit iets. Het is niet niets of alleen maar een voorstelling. Dat wil
zeggen dat het uit een zekere substantie, een stof, of een substraat bestaat. Daarin komen de
bovengenoemde ruimtelijke structuren tot uiting. Het is een bepaalde werkelijkheid voor het ik,
de eerste persoon. Maar wat voor stof is dit dan? Het is geen materie zoals deze in observerende
blik naar voren komt (OL). Ook is het geen voorstelling in de geest. Het is materie, omdat het
ruimtelijk is een zwaarte, traagheid en een zekere ondoorzichtigheid heeft. Deze eigenschappen
zijn er echter in een mindere mate dan bij de objectmaterie. Daarom kan het als materie een ﬁjne
materie worden genoemd, in onderscheid tot de objectmaterie die relatief grof is. De ﬁjne materie
is transparanter, meer doordringbaar, lichter dan de stof van de fysische dingen. Aan de andere
kant is ze ook geestelijk van aard, omdat er een eigen kennis is, een gerichtheid en gevoeligheid.
Het lichaam heeft een eigen kennis van de wereld. Het weet hoe het zich moet bewegen in de
wereld. Het weet welke delen het moet bewegen, waar deze lichaamsdelen zich bevinden en hoe
groot ze zijn. Je loopt zonder te vallen, je pakt een kopje zonder ernaast te grijpen, je draagt een tas
met boodschappen op de juiste hoogte, je krabt je op de juiste plaats, je loopt zonder je te stoten
tussen mensen en dingen door met alle coördinatie die hierbij nodig is. De vereiste kennis van
het lichaam is een iet- of half-bewuste schematische kennis. Dat is de betekenis van het begrip
“lichaamsschema” in de psychologie. Deze “kennis” is dus een eigen kennis van het lichaam, van
jezelf als lichaam. Kennis en gerichtheid zijn zaken die traditioneel als geestelijke eigenschappen
van het bewuste subject, het denk-ik, werden gezien, maar ze blijken ook op het terrein van de
lichamelijkheid aanwezig te zijn. Het lichaam heeft dus een geestelijk subject-aspect. Maar, de
geestelijke eigenschappen zijn er op een meer lichamelijke, een meer materiële of grovere wijze
dan in het denken of in het bewustzijn. Daarom kan de substantie “grove geest” worden genoemde.
Deze “grove geest” of “ﬁjne materie” is het substraat van de geleefde lichamelijkheid, van de
geleefde levenssfeer, het is de geleefde levenssubstantie tussen res cogitans en de res extensa in,
het is wat ik noem: de res victa. Hierbij gaat het dus om meer dan om “lichaamsgevoel”. Gevoelens
worden meestal in het hokje van de psychologie geplaatst, terwijl het hier gaat om een terrein
waarop de scheiding tussen het psychische en het fysische niet gemaakt kan worden.
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lichamelijk bewuste subject en het geleefde lichaam. Deze sfeer zal daarom in kaart moeten worden
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De categorieën van het geleefde lichaam

Het lichaam zoals we dat leven heeft een aantal fundamentele eigenschappen, die verschillend
zijn van de eigenschappen van het objectlichaam en die verschillend zijn van de mentale sfeer.
Deze eigenschappen moeten worden geformuleerd, wanneer we duidelijkheid over de aard van het
geleefde lichaam willen krijgen. Omdat het gaat om de meest algemene eigenschappen kunnen ze
reële categorieën worden genoemd. Een aantal ervan zal ik kort bespreken.
Het eigen lichaam verschijnt in de ervaring als een sfeer of een veld. Dit veld is ruimtelijk op
een concrete wijze. Lichamelijke gevoelens doen zich voor op een bepaalde plaats. Er is een
afstand tussen de verschillende ervaren lichaamsdelen. Toch staan de lichaamsdelen of de
gevoelens niet los van elkaar. Ik heb een directe relatie met alle delen. De tussenruimte, zo we
al van tussenruimten kunnen spreken, zijn kwalitatief niet fundamenteel verschillend van de
delen waar we in eerste instantie aandacht voor hebben. De ruimte is continu, het veld vormt een
ononderbroken geheel. De structuren of dingen in het veld verbreken de continuïteit niet. Alleen in
pathologische situaties kan het veld verbrokkeld zijn, maar dit is niet de normale toestand. Breuken
in dit veld (lesies) veranderen de situatie in alle onderdelen. Elk deel is dus afhankelijk van het
gehele veld. Het veld van het lichaam vertoont wel een zekere structuur. Er is een centrum dat
wordt gevormd door wat we “ik” noemen. Dit is het centrum van waaruit we kijken en handelen.
Het is het nulpunt van oriëntatie. Van hieruit wordt vastgesteld wat boven en onder, wat voor en
achter, wat links en rechts is. Het centrum is meestal ergens gelokaliseerd in de lichamelijke ruimte.
Vaak ligt het achter de ogen, maar ook kan het zwaartepunt ergens anders liggen, bijvoorbeeld in
de streek van de keel, van het hart of van de maag. Een essentieel punt voor de haptonomie is de
grens van de lichamelijke ruimte in het ruimere veld van de wereld waarin het zich bevindt. Deze
grens is niet scherp, Waar houdt in de geleefde lichamelijke sfeer het lichaam op en waar begint de
buitenwereld? Vaak is er geen grens. Als we het visuele beeld erbij betrekken is deze er wel, maar
ook dan ligt de grens niet precies vast. Kleren en instrumenten zijn vaak in de eigen lichaamssfeer
opgenomen als we bezig zijn in de wereld. Door verandering van de situatie verandert de ruimte
(grootte en vorm) van het lichaam. Toch is er een zekere stabiliteit wat dit betreft en hiervan
heeft de persoon een zekere kennis: het zogenaamde lichaamsbeeld. Bij amputaties geeft het
voortbestaan van het oude lichaamsveld de zg. fantoomverschijnselen. Op dit punt van de
ruimtelijkheid zal ik nog terugkomen
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Een belangrijke eigenschap van het lichaamsveld si dat het het eigen lichaamsveld is. Het is een
veld, want we behoren er zelf toe, we zitten er zelf in. Alleen in extreme situaties is er sprake van
een totale vervreemding of afstandsname. Over het algemeen leven we in dit veld als ons eigen
leefgebied. Hierin zijn we gericht op onze leefwereld. Dit wordt het existentiële karakter of de
“eigenheid” van het veld genoemd. Zoals in verband met de ruimtelijkheid al is beschreven, kunnen
de grenzen van de eigen lichamelijkheid veranderen. In de existentiële beweging naar de wereld
toe kan een steeds grotere ruimte als lichaamsruimte fungeren. Deze ruimte is de eigen ruimte die
meestal slechts zijdelings aandacht krijgt, want het brandpunt van de aandacht is meestal op iets in
de wereld gericht. Alleen soms verdwijnt deze gerichtheid voor een groot deel en is de aandacht op
het eigene gericht. Een duidelijke grens van de eigen lichamelijkheid is er niet. De kwaliteit van
het existentiële in het leefveld heeft de hoogste intensiteit waar we het lokaliseren en neemt met
de afstand ten opzichte van dit centrum gradueel af. Deze kwaliteit is niet alleen nog in kleding
en instrumenten aanwezig, maar ook, zij het meestal in mindere mate, in het overige bezit, in de
familie, de eigen groep, het eigen land, enzovoort. De mate van identiﬁcatie met deze zaken geeft
de intensiteit aan van “eigenheid” of het “existentialiteit”.
Het lichaamsveld bestaat uit iets. Het is niet niets of alleen maar een voorstelling. Dat wil
zeggen dat het uit een zekere substantie, een stof, of een substraat bestaat. Daarin komen de
bovengenoemde ruimtelijke structuren tot uiting. Het is een bepaalde werkelijkheid voor het ik,
de eerste persoon. Maar wat voor stof is dit dan? Het is geen materie zoals deze in observerende
blik naar voren komt (OL). Ook is het geen voorstelling in de geest. Het is materie, omdat het
ruimtelijk is een zwaarte, traagheid en een zekere ondoorzichtigheid heeft. Deze eigenschappen
zijn er echter in een mindere mate dan bij de objectmaterie. Daarom kan het als materie een ﬁjne
materie worden genoemd, in onderscheid tot de objectmaterie die relatief grof is. De ﬁjne materie
is transparanter, meer doordringbaar, lichter dan de stof van de fysische dingen. Aan de andere
kant is ze ook geestelijk van aard, omdat er een eigen kennis is, een gerichtheid en gevoeligheid.
Het lichaam heeft een eigen kennis van de wereld. Het weet hoe het zich moet bewegen in de
wereld. Het weet welke delen het moet bewegen, waar deze lichaamsdelen zich bevinden en hoe
groot ze zijn. Je loopt zonder te vallen, je pakt een kopje zonder ernaast te grijpen, je draagt een tas
met boodschappen op de juiste hoogte, je krabt je op de juiste plaats, je loopt zonder je te stoten
tussen mensen en dingen door met alle coördinatie die hierbij nodig is. De vereiste kennis van
het lichaam is een iet- of half-bewuste schematische kennis. Dat is de betekenis van het begrip
“lichaamsschema” in de psychologie. Deze “kennis” is dus een eigen kennis van het lichaam, van
jezelf als lichaam. Kennis en gerichtheid zijn zaken die traditioneel als geestelijke eigenschappen
van het bewuste subject, het denk-ik, werden gezien, maar ze blijken ook op het terrein van de
lichamelijkheid aanwezig te zijn. Het lichaam heeft dus een geestelijk subject-aspect. Maar, de
geestelijke eigenschappen zijn er op een meer lichamelijke, een meer materiële of grovere wijze
dan in het denken of in het bewustzijn. Daarom kan de substantie “grove geest” worden genoemde.
Deze “grove geest” of “ﬁjne materie” is het substraat van de geleefde lichamelijkheid, van de
geleefde levenssfeer, het is de geleefde levenssubstantie tussen res cogitans en de res extensa in,
het is wat ik noem: de res victa. Hierbij gaat het dus om meer dan om “lichaamsgevoel”. Gevoelens
worden meestal in het hokje van de psychologie geplaatst, terwijl het hier gaat om een terrein
waarop de scheiding tussen het psychische en het fysische niet gemaakt kan worden.
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Het levensveld is ook een krachtenveld. Wanneer ik vanuit mijn centrum op de wereld ben
gericht, is er sprake van een intentionele krachtlijn, van een vector vanuit mijzelf naar de wereld.
Ook is er een krachtlijn van wat ik in de wereld van belang acht naar mij die het grijpt. Er is een
spanningsboog tussen mij en de wereld. Deze spanning en krachten worden sterker gaande van de
wereld naar mij toe. De krachten in het lichaam zijn daarom erg ster. Op het niveau van het fysieke
lichaam (OL), betekenen deze krachten de tonus van de spieren, op het niveau van het geleefde
lichaam zijn het de eigen lichamelijke gevoelsmatige spanningen. Overgangen zijn te ervaren,
wanneer we ons standpunt van het niveau het objectiverende bewustzijn nar dat van het geleefde
lichaam verplaatsen, of omgekeerd. De krachten staan niet op zichzelf, maar ze zijn eigenschappen
van het lichamelijke levensveld. Dit veld is dynamisch. Er is voortdurend beweging. Wanneer
er iets wordt gezien, gedacht, gedaan ontstaat er een nieuwe structuur van dit krachtenveld. We
zijn lichamelijk op iets gericht om het te veranderen, te verkrijgen, af te weren. Dat is lichamelijk
merkbaar. Zelfs wanneer een betrekkelijke rust is weergekeerd, werken de krachten nog door,
vooral als er sterke emoties waren. Dat is de empirische grondslag van de idee karma. De krachten
staan als inherente eigenschappen van het veld niet los van de substantie, de ﬁjne materie. Wanneer
de lichamelijkheid niet gestold is tot vaste vormen waar krachten op inwerken, gaan de krachten en
de ﬁjne materie zozeer samen dat ze niet van elkaar kunnen worden onderscheiden. De lichamelijke
gerichtheid op iets is een ﬁjn-materiële spanning, waarin de hele materiële lichamelijkheid naar
een kant is getrokken en de grenzen van het fysische lichaam overschrijdt. Het onderzoek naar
het lichaamsbeeld leverde aanwijzingen dat deze gerichtheid, evenals eenzijdige lichamelijke en
situationele factoren, het beeld end e ervaring van het lichaam sterk beïnvloedt. Meestal wordt de
aandacht als psychisch beschouwd en materialiteit als fysisch, maar zoals boven is beschreven,
zijn in de werkelijkheid van het geleefde lichaam het psychische en het fysische niet gescheiden.
Dat geldt ook voor de krachten en de materie op dit terrein. Pas secundair kunnen deze zich
differentiëren. Het is verleidelijk om de hypothese van relativiteit op te stellen, in de trant van het
natuurkundige E=mc2: er verschijnt meer energie, naarmate materialiteit verdwijnt. Vergelijk maar
eens de situatie van gestolde en die van de haptisch ontgrensde lichamelijkheid.
Over de tijdelijkheid wil ik kort zijn. Deze komt naar voren in de dynamiek van de veldstructuren
en veldkrachten. Het verleden werkt door en de verwachte toekomst werkt reeds, maar beide doen
dit slechts in de vorm waarin ze worden voorgesteld in het heden. Daarom vind ik, in tegenstelling
tot existentiële auteurs als Heidegger, de tijd fenomenologisch niet zo interessant. Wat van belang
is is hier en nu. Wel verandert de situatie in het nu en dat is de stroom van de continue tijd, in
tegenstelling tot de discrete tijd van de geconstrueerde tijdschaal. De transformaties van het
levensveld zijn continu, ook die waarbij de grenzen van eigenheid ruimer worden.
Besluit

Wat het bovenstaande heeft opgeleverd voor de haptonomie is een ﬁlosoﬁsch kader of ﬁlosoﬁsche
theorie, waarin tenminste twee niveaus zijn te onderscheiden. In de eerste plaats is er het
antropologisch model van de eerste paragraaf. Ten tweede is er de speciﬁcatie van de categorieën
van het veld van het geleefde lichaam, een onderdeel van het antropologische model. Een verdere
uitwerking zou de hapsis als onderdeel of aspect van het geleefde lichaam betreffen, het onderwerp
voor een volgend artikel. Zo zou men een logische theoretische structuur krijgen, van het algemene
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naar het bijzondere. Over het bijzondere, de hapsis zoals die in de haptonomie en haptotherapie
naar voren komt, kan dan in termen van het geschetste model en in termen van de besproken
categorieën zinnig worden gesproken. Deze uitwerking laat ik hier terzijde, om deze nog eens apart
op te pakken.
Een voordeel van de ruime ﬁlosoﬁsche benadering die hier is gevolgd, is dat de haptonomie
een plaats krijgt in een groter geheel, waarin ook andere kennisgehelen en theorieën een plaats
hebben. In deze optiek komen ook de dingen naar voren die niet in de haptonomie aan de orde
komen, of slechts zijdelings. De bewegingsleer, bijvoorbeeld, kan ook zinvol in het kader van het
antropologische model en het categorieënsysteem worden gezet. Iets in deze richting kan men
onder andere bij Buytendijk vinden. Veel hiervan heeft geen plaats in de haptonomie. Een andere
richting is de hathayoga, die ook als “wetenschap” ruimer is dan de haptonomie, omdat zij zich
zowel op het tastgevoel als op minder perifere gevoelens en energieën richt. Hierin heeft ook de
ademleer een belangrijke plaats, een leer die in de meer speciﬁeke ademtherapieën een toepassing
krijgt. Ook dit terrein valt buiten de haptonomie. Elk terrein zal zo nauwkeurig mogelijk in
kaart moeten worden gebracht, dat wil zeggen dat de fundamentele elementen fenomenologisch
goed worden beschreven en in een theoretische samenhang worden gebracht. Wanneer de
verschillende deeltheorieën gebruik kunnen maken van eenzelfde antropologisch model en van
hetzelfde psychofysisch categorieënsysteem, waartoe boven een voorstel is gedaan, is dit voor een
onderling begrip van groot belang. Hierin moet men niet provinciaal zijn. Het is goed ook hier het
haptonomische principe van ontgrenzing toe te passen.
Wanneer hier de haptonomie wordt gerelativeerd door ze ten opzichte van andere mogelijke
kennisgebieden in verband te brengen, moet dit tenslotte ook voor het hier beschreven
antropologische model en het categorieënsysteem worden gedaan. Het subject met zijn “eigenheid”
in het centrum van zijn wereld is niet absoluut, noch het geleefde of objectieve lichaam. Gaande
naar het ongedifferentieerde zijn (OZ) verdwijnen ze als structuren. Dan hebben we het nog niet
eens over het Andere en de Ander gehad, die niet in een model zijn te vatten. Zelfs de vraag naar de
mens en naar de werkelijkheid is betrekkelijk, namelijk betrokken op een menselijke werkelijkheid.
Deze is echter belangrijk genoeg om waar nodig aan de slag te gaan met een verduidelijking van de
haptonomie en met de praktijk van de haptotherapie.

1 H. Plesner, Die Stufen des Organischen und der Mensch, W. de Gruyter, Berlijn, 1928, 1975, p.
237 e.v. en 288 e.v. Zie ook C.G. de Graaf en A.J.A. Verberk “Theoretische uitgangspunten bij de
behandeling van psychosomatische klachten”, Ned. T. Fysiotherapie 99 (1989), p. 230-241.
2 D. Tiermersma, Body schema and body image. An interdisciplinary and philosophical study.
Swets en Zeltlinger, Lisse/Amsterdam 1989, p. 337 e.v. Ook vele andere zaken die in dit artikel
aan de orde komen worden in dit boek nader besproken.

27 - HAPTONOMISCH CONTACT - 16e

JAARGANG

-

NUMMER

3-

SEPTEMBER

2005

Het levensveld is ook een krachtenveld. Wanneer ik vanuit mijn centrum op de wereld ben
gericht, is er sprake van een intentionele krachtlijn, van een vector vanuit mijzelf naar de wereld.
Ook is er een krachtlijn van wat ik in de wereld van belang acht naar mij die het grijpt. Er is een
spanningsboog tussen mij en de wereld. Deze spanning en krachten worden sterker gaande van de
wereld naar mij toe. De krachten in het lichaam zijn daarom erg ster. Op het niveau van het fysieke
lichaam (OL), betekenen deze krachten de tonus van de spieren, op het niveau van het geleefde
lichaam zijn het de eigen lichamelijke gevoelsmatige spanningen. Overgangen zijn te ervaren,
wanneer we ons standpunt van het niveau het objectiverende bewustzijn nar dat van het geleefde
lichaam verplaatsen, of omgekeerd. De krachten staan niet op zichzelf, maar ze zijn eigenschappen
van het lichamelijke levensveld. Dit veld is dynamisch. Er is voortdurend beweging. Wanneer
er iets wordt gezien, gedacht, gedaan ontstaat er een nieuwe structuur van dit krachtenveld. We
zijn lichamelijk op iets gericht om het te veranderen, te verkrijgen, af te weren. Dat is lichamelijk
merkbaar. Zelfs wanneer een betrekkelijke rust is weergekeerd, werken de krachten nog door,
vooral als er sterke emoties waren. Dat is de empirische grondslag van de idee karma. De krachten
staan als inherente eigenschappen van het veld niet los van de substantie, de ﬁjne materie. Wanneer
de lichamelijkheid niet gestold is tot vaste vormen waar krachten op inwerken, gaan de krachten en
de ﬁjne materie zozeer samen dat ze niet van elkaar kunnen worden onderscheiden. De lichamelijke
gerichtheid op iets is een ﬁjn-materiële spanning, waarin de hele materiële lichamelijkheid naar
een kant is getrokken en de grenzen van het fysische lichaam overschrijdt. Het onderzoek naar
het lichaamsbeeld leverde aanwijzingen dat deze gerichtheid, evenals eenzijdige lichamelijke en
situationele factoren, het beeld end e ervaring van het lichaam sterk beïnvloedt. Meestal wordt de
aandacht als psychisch beschouwd en materialiteit als fysisch, maar zoals boven is beschreven,
zijn in de werkelijkheid van het geleefde lichaam het psychische en het fysische niet gescheiden.
Dat geldt ook voor de krachten en de materie op dit terrein. Pas secundair kunnen deze zich
differentiëren. Het is verleidelijk om de hypothese van relativiteit op te stellen, in de trant van het
natuurkundige E=mc2: er verschijnt meer energie, naarmate materialiteit verdwijnt. Vergelijk maar
eens de situatie van gestolde en die van de haptisch ontgrensde lichamelijkheid.
Over de tijdelijkheid wil ik kort zijn. Deze komt naar voren in de dynamiek van de veldstructuren
en veldkrachten. Het verleden werkt door en de verwachte toekomst werkt reeds, maar beide doen
dit slechts in de vorm waarin ze worden voorgesteld in het heden. Daarom vind ik, in tegenstelling
tot existentiële auteurs als Heidegger, de tijd fenomenologisch niet zo interessant. Wat van belang
is is hier en nu. Wel verandert de situatie in het nu en dat is de stroom van de continue tijd, in
tegenstelling tot de discrete tijd van de geconstrueerde tijdschaal. De transformaties van het
levensveld zijn continu, ook die waarbij de grenzen van eigenheid ruimer worden.
Besluit

Wat het bovenstaande heeft opgeleverd voor de haptonomie is een ﬁlosoﬁsch kader of ﬁlosoﬁsche
theorie, waarin tenminste twee niveaus zijn te onderscheiden. In de eerste plaats is er het
antropologisch model van de eerste paragraaf. Ten tweede is er de speciﬁcatie van de categorieën
van het veld van het geleefde lichaam, een onderdeel van het antropologische model. Een verdere
uitwerking zou de hapsis als onderdeel of aspect van het geleefde lichaam betreffen, het onderwerp
voor een volgend artikel. Zo zou men een logische theoretische structuur krijgen, van het algemene
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naar het bijzondere. Over het bijzondere, de hapsis zoals die in de haptonomie en haptotherapie
naar voren komt, kan dan in termen van het geschetste model en in termen van de besproken
categorieën zinnig worden gesproken. Deze uitwerking laat ik hier terzijde, om deze nog eens apart
op te pakken.
Een voordeel van de ruime ﬁlosoﬁsche benadering die hier is gevolgd, is dat de haptonomie
een plaats krijgt in een groter geheel, waarin ook andere kennisgehelen en theorieën een plaats
hebben. In deze optiek komen ook de dingen naar voren die niet in de haptonomie aan de orde
komen, of slechts zijdelings. De bewegingsleer, bijvoorbeeld, kan ook zinvol in het kader van het
antropologische model en het categorieënsysteem worden gezet. Iets in deze richting kan men
onder andere bij Buytendijk vinden. Veel hiervan heeft geen plaats in de haptonomie. Een andere
richting is de hathayoga, die ook als “wetenschap” ruimer is dan de haptonomie, omdat zij zich
zowel op het tastgevoel als op minder perifere gevoelens en energieën richt. Hierin heeft ook de
ademleer een belangrijke plaats, een leer die in de meer speciﬁeke ademtherapieën een toepassing
krijgt. Ook dit terrein valt buiten de haptonomie. Elk terrein zal zo nauwkeurig mogelijk in
kaart moeten worden gebracht, dat wil zeggen dat de fundamentele elementen fenomenologisch
goed worden beschreven en in een theoretische samenhang worden gebracht. Wanneer de
verschillende deeltheorieën gebruik kunnen maken van eenzelfde antropologisch model en van
hetzelfde psychofysisch categorieënsysteem, waartoe boven een voorstel is gedaan, is dit voor een
onderling begrip van groot belang. Hierin moet men niet provinciaal zijn. Het is goed ook hier het
haptonomische principe van ontgrenzing toe te passen.
Wanneer hier de haptonomie wordt gerelativeerd door ze ten opzichte van andere mogelijke
kennisgebieden in verband te brengen, moet dit tenslotte ook voor het hier beschreven
antropologische model en het categorieënsysteem worden gedaan. Het subject met zijn “eigenheid”
in het centrum van zijn wereld is niet absoluut, noch het geleefde of objectieve lichaam. Gaande
naar het ongedifferentieerde zijn (OZ) verdwijnen ze als structuren. Dan hebben we het nog niet
eens over het Andere en de Ander gehad, die niet in een model zijn te vatten. Zelfs de vraag naar de
mens en naar de werkelijkheid is betrekkelijk, namelijk betrokken op een menselijke werkelijkheid.
Deze is echter belangrijk genoeg om waar nodig aan de slag te gaan met een verduidelijking van de
haptonomie en met de praktijk van de haptotherapie.

1 H. Plesner, Die Stufen des Organischen und der Mensch, W. de Gruyter, Berlijn, 1928, 1975, p.
237 e.v. en 288 e.v. Zie ook C.G. de Graaf en A.J.A. Verberk “Theoretische uitgangspunten bij de
behandeling van psychosomatische klachten”, Ned. T. Fysiotherapie 99 (1989), p. 230-241.
2 D. Tiermersma, Body schema and body image. An interdisciplinary and philosophical study.
Swets en Zeltlinger, Lisse/Amsterdam 1989, p. 337 e.v. Ook vele andere zaken die in dit artikel
aan de orde komen worden in dit boek nader besproken.
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Voor u gelezen…

Een inleiding in de haptonomie

Over kleine dingen

“Over het verstrijken van de tijd”,
een kleine ethiek van de tijdservaring. van Paul van Tongeren

Auteur: drs. T.A.C.M. Gerritse

uitgeverij Valkhof pers, Nijmegen

Haptonom
inzichten da ische
adwerkelijk
toepassen!

eerste druk: november 2002, tweede druk februari 2003.
( ISBN 90 5625 135 ) prijs:

Euro.

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

Deze kleine ethiek van de tijdservaring sluit goed aan bij de opvatting van de haptonomie dat
therapie de patiënt niet mag ﬁxeren in het verleden, maar de weg moet openen naar aanwezigheid
in het heden waardoor een toekomst mogelijk wordt.
Hij bespreekt het lijden aan de tijd waarin ik opgesloten raak in het verleden en waardoor het

De auteur koos in dit boek voor een vijfdeling:
een oriënterend deel met theoretische achtergronden en uitgangspunten, de menselijke
lichamelijkheid, het menselijk gevoelsleven, het
hart van de haptonomie en tenslotte de toepasbaarheid en toepassingen van de haptonomie.

verleden nooit verleden tijd kan worden.
Zie: Haptonomie Amour et Raison door Frans Veldman, Puf, Parijs 2004.
Leven in existentiële zin betekent in het nu zijn. In het verleden leven is geweest zijn, in de
toekomst leven is nog niet zijn. Alleen het heden is aanwezigheid, is present zijn.

Dorus Gerritse gaf o.a. colleges in wijsgerige
antropologie, heeft tientallen publicaties over
haptonomie op zijn naam staan en gaf samen
met haptotherapeut Ted Troost gastcolleges.

Ik citeer twee zinnen uit het hoofdstukje ‘aﬂeiding’, die alleen door letterlijk te citeren recht doen
aan de schrijver. Citaat op blz. 75:

Over kleine dingen

De tijd kan niet verdreven worden, hij moet geleefd worden.

Een inleiding in de haptonomie

En dat kan niet van buitenaf gebeuren.
De tijd, dat zijn wij zelf. Als het verstrijken van de tijd voor ons een probleem is, dan zullen

}

ISBN 90 352 2540 6 /
2e druk / 2002 / 352 blz. /

€ 29,50

✁
JA, stuur mij

we iets aan onszelf moeten doen.
De onverschilligheid ligt niet in de dingen en gebeurtenissen, maar in degene die ze waarneemt.

ex. Over kleine dingen / ISBN 90 352 2540 6 / à € 29,50
Organisatie:

Van dezelfde schrijver is verschenen: Deugdelijk Leven, Een inleiding in de deugdenethiek.

T.a.v.

Amsterdam/Nijmegen: SUN/Boom 2003.

Adres:

dhr./

mw.:

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, gezondheidszorg@reedbusiness.nl,
www.elseviergezondheidszorg.nl

Elsevier Gezondheidszorg is een onderdeel van Reed Business Information.

Geldig tot 31/12/2003. Prijzen boeken incl. BTW en excl. verzendkosten. Prijswijzigingen voorbehouden. Boeken zijn ook verkrijgbaar in de boekhandel.
Statutair gevestigd te Amsterdam. Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten zijn van toepassing de algemene voorwaarden die zijn gedeponeerd
bij de KvK in Amsterdam. Handelsregister Amsterdam 33.293.475. Uw opgegeven gegevens kunnen worden gebruikt voor het toezenden van informatie
en/of speciale aanbiedingen door Reed Business Information en speciaal geselecteerde bedrijven. Indien u hiertegen bezwaar heeft, stuurt u een brief naar
Reed Business Information, t.a.v. Adresregistratie, Postbus 808, 7000 AV Doetinchem.

30 - HAPTONOMISCH CONTACT - 16e

JAARGANG

-

NUMMER

3-

SEPTEMBER

2005

31 - HAPTONOMISCH CONTACT - 16e

JAARGANG

-

NUMMER

3-

SEPTEMBER

2005

Voor u gelezen…

Een inleiding in de haptonomie

Over kleine dingen

“Over het verstrijken van de tijd”,
een kleine ethiek van de tijdservaring. van Paul van Tongeren

Auteur: drs. T.A.C.M. Gerritse

uitgeverij Valkhof pers, Nijmegen

Haptonom
inzichten da ische
adwerkelijk
toepassen!

eerste druk: november 2002, tweede druk februari 2003.
( ISBN 90 5625 135 ) prijs:

Euro.

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

Deze kleine ethiek van de tijdservaring sluit goed aan bij de opvatting van de haptonomie dat
therapie de patiënt niet mag ﬁxeren in het verleden, maar de weg moet openen naar aanwezigheid
in het heden waardoor een toekomst mogelijk wordt.
Hij bespreekt het lijden aan de tijd waarin ik opgesloten raak in het verleden en waardoor het

De auteur koos in dit boek voor een vijfdeling:
een oriënterend deel met theoretische achtergronden en uitgangspunten, de menselijke
lichamelijkheid, het menselijk gevoelsleven, het
hart van de haptonomie en tenslotte de toepasbaarheid en toepassingen van de haptonomie.

verleden nooit verleden tijd kan worden.
Zie: Haptonomie Amour et Raison door Frans Veldman, Puf, Parijs 2004.
Leven in existentiële zin betekent in het nu zijn. In het verleden leven is geweest zijn, in de
toekomst leven is nog niet zijn. Alleen het heden is aanwezigheid, is present zijn.

Dorus Gerritse gaf o.a. colleges in wijsgerige
antropologie, heeft tientallen publicaties over
haptonomie op zijn naam staan en gaf samen
met haptotherapeut Ted Troost gastcolleges.

Ik citeer twee zinnen uit het hoofdstukje ‘aﬂeiding’, die alleen door letterlijk te citeren recht doen
aan de schrijver. Citaat op blz. 75:

Over kleine dingen

De tijd kan niet verdreven worden, hij moet geleefd worden.

Een inleiding in de haptonomie

En dat kan niet van buitenaf gebeuren.
De tijd, dat zijn wij zelf. Als het verstrijken van de tijd voor ons een probleem is, dan zullen

}

ISBN 90 352 2540 6 /
2e druk / 2002 / 352 blz. /

€ 29,50

✁
JA, stuur mij

we iets aan onszelf moeten doen.
De onverschilligheid ligt niet in de dingen en gebeurtenissen, maar in degene die ze waarneemt.

ex. Over kleine dingen / ISBN 90 352 2540 6 / à € 29,50
Organisatie:

Van dezelfde schrijver is verschenen: Deugdelijk Leven, Een inleiding in de deugdenethiek.

T.a.v.

Amsterdam/Nijmegen: SUN/Boom 2003.

Adres:

dhr./

mw.:

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, gezondheidszorg@reedbusiness.nl,
www.elseviergezondheidszorg.nl

Elsevier Gezondheidszorg is een onderdeel van Reed Business Information.

Geldig tot 31/12/2003. Prijzen boeken incl. BTW en excl. verzendkosten. Prijswijzigingen voorbehouden. Boeken zijn ook verkrijgbaar in de boekhandel.
Statutair gevestigd te Amsterdam. Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten zijn van toepassing de algemene voorwaarden die zijn gedeponeerd
bij de KvK in Amsterdam. Handelsregister Amsterdam 33.293.475. Uw opgegeven gegevens kunnen worden gebruikt voor het toezenden van informatie
en/of speciale aanbiedingen door Reed Business Information en speciaal geselecteerde bedrijven. Indien u hiertegen bezwaar heeft, stuurt u een brief naar
Reed Business Information, t.a.v. Adresregistratie, Postbus 808, 7000 AV Doetinchem.
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Thymestesie, zelfbewustzijn en ipseïteït
Hannah
Barmhartigheid is geen franje
Filosoﬁsche aantekeningen bij de haptonomie (2)
Haptonomisch Contact
De Otter 29 • 7414 HZ Deventer • www.haptonomischcontact.nl

