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Vitaal en vertaald
Op 20 oktober was het eindelijk zover: het intensief voorbereide
Symposium Haptonomie Nederland 2006 in de Julianahal van
de Jaarbeurs te Utrecht. Voor introducés leek het soms op een

Voorzitter Stichting
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familiereünie. Het behoedzame herstel van het contact tussen

Redactie
Wim Laumans, tel. 035 6561690
hoofdredacteur@haptonomischcontact.nl
Mia van Luttervelt, tel. 070 3500019
mvanlutt@planet.nl

grondlegger van de haptonomie die in Oms, Frankrijk woont
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de Nederlandse haptonomiewereld en Frans Veldman - de
en werkt – heeft uiteindelijk, onder de bezielende leiding van
initiatiefnemer en organisator Gert Klabbers met de hulp van
veel vrijwilligers, geleid tot een klein wonder: dat Frans Veldman
met zijn Franse staf een symposium verzorgd heeft in Nederland.
Hoe dit tot stand kwam, kunt u verderop lezen in de terugblik
van Gert Klabbers.
Tijdens dit Symposium kon Haptonomie Nederland kennismaken
met het Franse Centre International de Recherche et de
Développement de l’Haptonomie (CIRDH) van Frans Veldman
en zijn staf AnneMarie van Polen, Dr. Catherine Dolto, Dr.
Dominique Decant-Paoli en Dr. Jean-Claude Secheresse. De
openingslezing Vitale intentionaliteit en Zelfactuering door de
nog zeer vitale Frans Veldman heeft de redactie in zijn geheel

Kopij
Haptonomisch Contact verschijnt vier
keer per jaar. Aan haptonomie
gerelateerde artikelen, meningen,
praktijkervaringen, informatie en nieuws
kunt u sturen naar het redactieadres;
indien mogelijk graag per e-mail.
De verantwoordelijkheid voor de inhoud
van dit tijdschrift berust bij de redactie.
Zij behoudt zich het recht voor om in
overleg met betrokkene kopij in te korten
of niet te plaatsen. De auteur blijft
eindverantwoordelijk voor de inhoud van
zijn/haar geschrift.

mogen publiceren in dit nummer. Zo kunnen ook de lezers van

Losse nummers verkrijgbaar na
overmaking van € 9 op bankrekeningnr.
97.13.66.497 t.n.v. Van der Veer Media,
Blaricum. (Studenten)kortingen zijn onder
bepaalde voorwaarden mogelijk.

van het scholingsproces van de ouders.

© Alle rechten voorbehouden.
Overname van artikelen alleen na
schriftelijke toestemming. Bij plaatsing
na toestemming van de redactie dient
Haptonomisch Contact te allen tijde als
bron vermeld te worden.
Webdesign en onderhoud
webmaster@haptonomischcontact.nl

dit blad die niet in de gelegenheid waren het symposium bij te
wonen toch kennis nemen van de inhoud van zijn presentatie.
De Franse en Duitse lezingen werden synchroon vertaald. Zeer
indrukwekkend was de ﬁlm van een haptonomische bevalling die
Dr.Medhi Djalali in het Duits presenteerde. Duidelijk zichtbaar
was daarin de geruststellende samenwerking van de obstetricus
en de vader in hun ondersteuning van de barende, als resultaat
De Symposiumorganisatie wist een batig saldo te realiseren,
dat ruimhartig werd geschonken aan de Stichting Haptonomisch
Contact en door deze in grote dank aanvaard. Zodoende kan
een Symposiumboekje met alle lezingen worden samengesteld
dat gratis aan de deelnemers van het symposium zal worden
toegestuurd. De publicatiedatum en de prijs voor niet-deelnemers
zijn nog onbekend. Belangstellende niet-deelnemers kunnen zich
schriftelijk opgeven op het redactieadres.
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Het herstel van het contact met Frans Veldman heeft ook geleid tot de vertaling van zijn Franse
standaardwerk en een deel uit Amour et Raison in het Nederlands met als titel Affectiviteit en
Rede - standaardwerk van de haptonomie. Helaas is het - door het vele correctiewerk door een
drukbezette Frans Veldman - niet gelukt dit boek nog tijdens het Symposium aan de auteur te
overhandigen. Desondanks waren er die dag al 108 inschrijvingen voor dit vertaalde boek.

Vitale intentionaliteit en
zelfactuering
Frans Veldman

Ook melden zich die dag 30 nieuwe abonnees van Haptonomisch Contact, zodat het aantal
abonnees voor het eerst sinds de privatisering weer boven de 500 uitkomt, wat de Stichting en de

De haptonomie is de wetenschap van het menselijke gevoelsleven – de affectiviteit – omvattende de

uitgever vervult met vreugde, trots en dankbaarheid.

fenomenologisch-empirische bestaans- en zijnswijzen van de mens binnen de kaders van etnische
leefgemeenschappen en daaraan inherente intermenselijke verhoudingen en relaties.

Eerder dan het Symposium Haptonomie Nederland werd op 26 september in de Eenhoorn te

Zij richt zich, als zodanig, speciﬁek op de bevordering van menselijk welzijn en levensgeluk via de

Amersfoort het uitverkochte Presentiecongres gehouden (zie www.presentie.nl ). Het verheugt

thymotactiele affectieve existentiële bevestiging.

mij te constateren dat een begrip als presentie, een grondbegrip binnen de haptonomie, ook

Voor de professionele toepassing van de daaruit voortvloeiende karakteristieke mensbenadering

elders in de pastorale, welzijns- en gezondheidszorg een groeiende belangstelling wekt. Met

binnen de kaders van de menselijke gezondheidszorg is een zeer intensieve, veeleisende en

enige voorzichtigheid durf ik te zeggen dat de haptonomie gedurende zestig jaar de weg heeft

grondige opleiding van daarvoor in aanmerking komende beroepsbeoefenaren van de zorg- en

geëffend voor verwante benaderingen in de zorg en het onderwijs, naast parallelle ontwikkelingen

hulpverlening een absolute en determinerende voorwaarde.

bij mensen die gefrustreerd en opgebrand raken door de toenemende ontmenselijking en

Voor een goed begrip en grondige kennis van de haptonomische fenomenaliteit is het van wezenlijk

bureaucratisering in de zorgberoepen.

en alleszins bepalend belang dat in eerste instantie een duidelijk overzicht wordt verstrekt en
bestudeerd betreffende de haptonomische grondbeginselen zoals deze gaandeweg sinds het begin
van mijn fenomenologisch-empirische studies en onderzoeken deﬁnitief vorm hebben gekregen en
internationaal zijn omschreven en gedeﬁnieerd.
***
HAPSIS (άψις)
De hapsis is het oerbeginsel van menselijk leven – van leven überhaupt –, en vertegenwoordigt als
zodanig de allereerste, oorspronkelijke gevoelsmatige waarnemings-vermogens waaruit leven in
algemene zin ontstaat en kan voortbestaan.
Zij wordt gekenmerkt als zijnde de oerzin van leven, en als zodanig het de hele levensduur
omvattende en bepalende geheel aan waarnemings-, gewaarwordings-, en gevoels-vermogens.
Elke vorm van vitale waarneming is ontstaan uit deze primordiale perceptie-zin.
De facto representeert zij: de alomvattende vitaal-existentiële perceptie, welke, via de bewuste
waarnemingen en gewaarwordingen in de vorm van apperceptie, zich kenmerkt door een gerichte
geconcentreerde voor het levensbehoud alleszins bepalende, sensibiliteit, opmerkzaamheid,
waakzaamheid en aandacht.
Deze doelgerichte, aandachts- en gevoelsvolle bewuste waarneming – in de ruimste betekenis
van een voor waar en voor zeker aanneembare gewaarwording – vermag zich tot een intelligentintellectueel, door de rede gestuurd en begeleid, gewaarzijn te ontwikkelen: gepaard aan een
zich-Zelf gewaarzijn binnen de kaders van de omringende leefwereld: de “Externe Wereld
der Representaties (EWR), waarvan het daarvan gewaarworden, de “Interne Wereld der
Representaties” (IWR) : de persoonlijke innerlijke belevingswereld determineert, afhankelijk van
de wijze van bestaan: existeren1.

6 - HAPTONOMISCH CONTACT - 17e

JAARGANG

-

NUMMER

4-

DECEMBER

2006

7 - HAPTONOMISCH CONTACT - 17e

JAARGANG

-

NUMMER

4-

DECEMBER

2006

Het herstel van het contact met Frans Veldman heeft ook geleid tot de vertaling van zijn Franse
standaardwerk en een deel uit Amour et Raison in het Nederlands met als titel Affectiviteit en
Rede - standaardwerk van de haptonomie. Helaas is het - door het vele correctiewerk door een
drukbezette Frans Veldman - niet gelukt dit boek nog tijdens het Symposium aan de auteur te
overhandigen. Desondanks waren er die dag al 108 inschrijvingen voor dit vertaalde boek.

Vitale intentionaliteit en
zelfactuering
Frans Veldman

Ook melden zich die dag 30 nieuwe abonnees van Haptonomisch Contact, zodat het aantal
abonnees voor het eerst sinds de privatisering weer boven de 500 uitkomt, wat de Stichting en de

De haptonomie is de wetenschap van het menselijke gevoelsleven – de affectiviteit – omvattende de

uitgever vervult met vreugde, trots en dankbaarheid.

fenomenologisch-empirische bestaans- en zijnswijzen van de mens binnen de kaders van etnische
leefgemeenschappen en daaraan inherente intermenselijke verhoudingen en relaties.

Eerder dan het Symposium Haptonomie Nederland werd op 26 september in de Eenhoorn te

Zij richt zich, als zodanig, speciﬁek op de bevordering van menselijk welzijn en levensgeluk via de

Amersfoort het uitverkochte Presentiecongres gehouden (zie www.presentie.nl ). Het verheugt

thymotactiele affectieve existentiële bevestiging.

mij te constateren dat een begrip als presentie, een grondbegrip binnen de haptonomie, ook

Voor de professionele toepassing van de daaruit voortvloeiende karakteristieke mensbenadering

elders in de pastorale, welzijns- en gezondheidszorg een groeiende belangstelling wekt. Met

binnen de kaders van de menselijke gezondheidszorg is een zeer intensieve, veeleisende en

enige voorzichtigheid durf ik te zeggen dat de haptonomie gedurende zestig jaar de weg heeft

grondige opleiding van daarvoor in aanmerking komende beroepsbeoefenaren van de zorg- en

geëffend voor verwante benaderingen in de zorg en het onderwijs, naast parallelle ontwikkelingen

hulpverlening een absolute en determinerende voorwaarde.

bij mensen die gefrustreerd en opgebrand raken door de toenemende ontmenselijking en

Voor een goed begrip en grondige kennis van de haptonomische fenomenaliteit is het van wezenlijk

bureaucratisering in de zorgberoepen.

en alleszins bepalend belang dat in eerste instantie een duidelijk overzicht wordt verstrekt en
bestudeerd betreffende de haptonomische grondbeginselen zoals deze gaandeweg sinds het begin
van mijn fenomenologisch-empirische studies en onderzoeken deﬁnitief vorm hebben gekregen en
internationaal zijn omschreven en gedeﬁnieerd.
***
HAPSIS (άψις)
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In eerste instantie – vrij snel na de conceptie, en gedurende het leven in de moederschoot (dat
dan nog geen existeren behelst) – is de mens in die prenatale fase afhankelijk van sensuële2

VIS VITALIS6

gewaarwordings-belevingen: het directe vitaal-tactiele contact3 met de gevoelsmatig nabijzijnde

gebonden – overlevingskracht.

omgevings- en belevingswereld waarin hij vertoeft.

Het leven wil leven en zal alles in het werk stellen om het leven te behouden, en te verwerkelijken,

Via die, direct tactiele sensuele, contacten met de moeder, door haar bewegingen en

onafhankelijk van de wensen en de wil van het individu: zelfs als de mens niet meer wil en niet

gemoedstoestanden, ervaart en beleeft het kind de al of niet lustvolle – het leven bevestigende

meer kan leven!

of onlustvolle, het leven bedreigende – motorische en psychomotorische invloeden en reacties

De vis vitalis is als zodanig speciﬁek gebonden aan het anatomisch- et organisch-functionele

van zowel zijn moeder als van zichzelf, welke van een alleszins bepalende invloed zijn op de

substantiële lichaam waarvan de mens afhankelijk is voor zijn bestaan.

intelligent-vitale existentiële ontwikkeling na zijn geboorte.

Bij een goede affectieve existentiële bevestiging vanaf de conceptie, ontwikkelt de vis vitalis al

De ontplooiing van de – ontogenetisch in aanleg gegeven – intelligentie hangt primordiaal

haar krachten, vermogens, hoedanigheden en strevingen naar levensbehoud en overleving, en dient

af van de motorische stimuli en impulsen (de daaraan inherente gevoelsbelevenissen) die het

aldus als een solide basis voor de gevoels-relatieve levensdrift, die zich als een karakteristieke

kind aldus gaandeweg ervaart en beleeft: zowel die uitgaande van zijn moeder, als die van zijn
eigen anticiperende en retrociperende4 bewegingen. De haptonomische prénatale ouders-kind-

representatie van het gevoelsmatige existentiële streven naar zelfbehoud karakteriseert.

begeleiding speelt hier heel doelbewust en doelgericht op in.

Het klassieke latijn kende daarvoor het begrip aggredior, waaraan het begrip agressiviteit is

Alhoewel van bepalend belang voor de Zelfontplooiing en Zelfwording valt er, met betrekking tot

ontleend.Aggredior betekent: aan iets beginnen, iets ondernemen, iets aangaan, in de wereld treden

het affectief-bevestigende, haptonomische prenatale, sensorieel (sensueel)-affectieve contact nog

met moed, durf en ondernemingslust en binnen die context, zo nodig “aanvallen”: zich een weg

zeer veel te vermelden, maar, binnen het kader van deze inleidende conferentie wil ik mij vooreerst

banen door de wildernis.Agressiviteit betekent aldus: een hoedanigheid van de levensdrift (vis

nog beperken tot de vitale intentionaliteit en de daaraan ten grondslag liggende, ontogenetisch

vitalis) binnen het kader van overleven en zelfbehoud, niet te verwarren met agressie!

voor het bestaan in aanleg aanwezige en successievelijk te ontplooien, functioneel-intelligente

Prof. J. BASTIAANS, met wie ik bevriend was, stelde: “De aggressiviteit is de “benzine” voor

capaciteiten.

de motor van ons leven”. In het Frans: ”L’agressivité est l’essence pour le moteur de notre

De vis vitalis is een archetypisch autonome, en essentiële – van nature aan het zelfbehoud

vie”. Essence betekent, in het Frans, onder meer “benzine”, maar ook essentie. Dat is wat Prof.
De hapsis wordt gekenmerkt door een 3-tal, het (over)leven bepalende, vitaal-existentiële

BASTIAANS in feite bedoelde: De agressiviteit is de essentie van de motor van ons leven.

vermogens, te weten:
Een daaruit voortvloeiende en daarop aansluitende, uiterst belangrijke, vitale, door het gevoel
I.

bepaalde levenslust is de:

II.

de integrale vitale perceptie,
de levensadem5,

III.

het metabolisme.

LIBIDO VITALIS
Zodra de vis vitalis de, fylogenetisch aan haar inherente, zintuigelijke biofysiologisch- en

De olfactorische waarneming representeert – binnen de evolutie – hoogst waarschijnlijk de

neurologisch-perceptieve vermogens, met de daartoe behorende motorische acties en reacties,

allereerste, dringend voor de overleving noodzakelijke, waarneming op afstand, zelfs buiten het

ten volle vermag te ontplooien en haar ordenende, sturende doelgerichte krachten binnen de

gezichtsveld om, en in eerste instantie onafhankelijk van de visuele waarneming.

context van overleving en zelfbehoud betekenis en inhoud kan verlenen, wordt gaandeweg aan het

Het functioneel metabolisme: de voor het levensbehoud noodzakelijke perceptief-organische
stofwisseling met de daaraan verbonden selectief-discriminerende coenesthesie, het existentieel
van levensbelang zijnde, onderscheidingsvermogen van goed en slecht; van aangenaam
of onaangenaam; lustvol of onlustvol, onder geleide van de olfactorische en gustatieve
waarnemingsvermogens.
Daarvoor beschikt de hapsis in eerste instantie over een maatschappelijk-fundamentele,
functionele en volledig autonome, levensdrift: de
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1. “Ex sistere” (lat.) = geboren worden, ontstaan, te voorschijn komen, verschijnen: zich verlossen uit de moederschoot,
zich manifesteren: bestaan. Vandaar het Nederlandse begrip “verloskunde”.
2. Sensueel in de betekenis van : subtiele zinnelijke – « sensibele » – ﬁjngevoelige lustvolle bevestigende waarneming
en gewaarwording.
3. Contact van con-tangere (lat.), in deze samenhang, vooreerst het wederzijdse, vooralsnog niet volledig bewuste,
vitale tactiel-haptische contact binnen de moederschoot.
4. Anticipatie = het, voorafgaand aan een actie, bewust perceptief gericht zijn op het resultaat (doel) daarvan.
Retrocipatie – het voorbewuste en derhalve in eerste instantie nog niet direct bewuste perceptieve reageren op een
anticiperende doelgerichte actie.
5. Levensadem : niet te verwarren met « respiratie » (ademhaling).
6. Vis = kracht, drift, streving.
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bepaalde levenslust is de:

II.

de integrale vitale perceptie,
de levensadem5,

III.

het metabolisme.

LIBIDO VITALIS
Zodra de vis vitalis de, fylogenetisch aan haar inherente, zintuigelijke biofysiologisch- en

De olfactorische waarneming representeert – binnen de evolutie – hoogst waarschijnlijk de

neurologisch-perceptieve vermogens, met de daartoe behorende motorische acties en reacties,

allereerste, dringend voor de overleving noodzakelijke, waarneming op afstand, zelfs buiten het

ten volle vermag te ontplooien en haar ordenende, sturende doelgerichte krachten binnen de

gezichtsveld om, en in eerste instantie onafhankelijk van de visuele waarneming.

context van overleving en zelfbehoud betekenis en inhoud kan verlenen, wordt gaandeweg aan het

Het functioneel metabolisme: de voor het levensbehoud noodzakelijke perceptief-organische
stofwisseling met de daaraan verbonden selectief-discriminerende coenesthesie, het existentieel
van levensbelang zijnde, onderscheidingsvermogen van goed en slecht; van aangenaam
of onaangenaam; lustvol of onlustvol, onder geleide van de olfactorische en gustatieve
waarnemingsvermogens.
Daarvoor beschikt de hapsis in eerste instantie over een maatschappelijk-fundamentele,
functionele en volledig autonome, levensdrift: de

8 - HAPTONOMISCH CONTACT - 17e

JAARGANG

-

NUMMER

4-

DECEMBER

2006

1. “Ex sistere” (lat.) = geboren worden, ontstaan, te voorschijn komen, verschijnen: zich verlossen uit de moederschoot,
zich manifesteren: bestaan. Vandaar het Nederlandse begrip “verloskunde”.
2. Sensueel in de betekenis van : subtiele zinnelijke – « sensibele » – ﬁjngevoelige lustvolle bevestigende waarneming
en gewaarwording.
3. Contact van con-tangere (lat.), in deze samenhang, vooreerst het wederzijdse, vooralsnog niet volledig bewuste,
vitale tactiel-haptische contact binnen de moederschoot.
4. Anticipatie = het, voorafgaand aan een actie, bewust perceptief gericht zijn op het resultaat (doel) daarvan.
Retrocipatie – het voorbewuste en derhalve in eerste instantie nog niet direct bewuste perceptieve reageren op een
anticiperende doelgerichte actie.
5. Levensadem : niet te verwarren met « respiratie » (ademhaling).
6. Vis = kracht, drift, streving.

9 - HAPTONOMISCH CONTACT - 17e

JAARGANG

-

NUMMER

4-

DECEMBER

2006

functionele bestaan gestalte en inhoud gegeven. Hieruit volgt dat de retrociperend-responsieve

Maar – helaas – binnen onze verhyperrationaliseerde leefwereld, wordt volstrekt ten onrechte, veelal

reacties op vitaal-existentiële impulsen, aandriften en uitdagingen c.q. bedreigingen op een
adequate wijze tot stand kunnen komen.

nadrukkelijk de lust verbonden aan banaal-ordinaire duidingen en betekenisverleningen.
De lust7 betekent – vanuit haptonomisch opzicht – voor alles een gevoelvol (“lustvol”) geneigd zijn

Hetgeen betekent dat de daaraan verbonden empirisch-fenomenologische gevoels-belevingen

tot het kunnen beleven en genieten van levensbevestigend welbehagen, genoegen en vreugde, blijheid

(-ervaringen) tot het bewustzijn beginnen door te dringen, waardoor de – voor het overleven

en verheugende voldoening, en vertegenwoordigt als zodanig een uiterst gegevensvol en belangrijk

van belang zijnde – existentiële representaties, en de daaraan verbonden beeldvorming van de

vitaal gewaarzijnsvermogen, dat van alleszins bepalend belang is voor harmonische bevestigende

leefwereld, bewust kunnen worden beleefd en categorisch in het geheugen worden geïntegreerd.

geluksbelevingen.
Lust behelst zowel begrip hebben van een vitale verlangende, doelgerichte geneigdheid: zin in

Als zodanig initieert de vis vitalis in zeker opzicht de libido vitalis.

iets hebben, begeerte, bij het bereiken van het doel gekenmerkt door plezier, genot, welbehagen;

In feite is de vis vitalis reeds alleszins paraat en actief direct na de conceptie. De aan haar inherente

maar ook van een streven naar – “aandrift” – ondernemingszin: het willen bereiken of verwerven

actieve existentiële representaties gaan gepaard aan sensorisch-existentiële ervaringen, in casu:

– bevredigen – van een existentiële behoefte of noodzaak.

gevoelsgerichte existentieel-bevestigende belevenissen, welke overwegend een sensueel karakter

Alomvattend: de zijnsbevestigende goedheids- en lustbelevingen, waardoor de mens zichzelf in zijn

hebben, dat wil zeggen: als aangenaam, prettig, plezierig, vreugdevol en lustvol, worden ervaren,

wezen als goed en sensitief (sensueel) gevoelig ervaart en beleeft: dat is: zich in zijn wezen bevestigd

dan wel in tegenstelling hiermee als onaangename, verontrustende, kwaadaardige, frustrerende,

voelt, zichzelf durft te zijn en als zodanig te beleven.

bedreigende en pijnlijk-beangstigende invloeden worden beleefd.
Het zijn bij uitstek die sensueel-confronterende en -bevestigende ervaringen (belevingen) welke de

De libido vitalis is – vanuit haptonomisch gezichtspunt – het meest fundamentele ontische “elan

levenslust – de libido-vitalis – tot ontwikkeling brengen.

vital”, dat al inspirerende de thymopsychische levenslust met “vuur” en enthousiasme zin en betekenis

Dat betekent dat de, alleszins het individuele leven bepalende, levens-verlangens, -wensen en -

verleent, dermate dat hij als principieel stuwend – levensverlangen – het persoonlijke leven zin,

strevingen zich kunnen ontplooien.

inhoud en betekenis verleent.

De libido vitalis is van determinerend belang voor de ontplooiing van het gevoelsleven en het
daaraan inherente kunnen herkennen, ervaren en onderscheiden van lustvolle geluksbelevingen.Als

Als zodanig wordt het volledig ontplooide gewetensvolle en zelfverantwoordelijke Zelfzijn: de rijping
tot ipseitas (ipseiteit8) bevorderd en mogelijk gemaakt.

zodanig draagt zij bij tot het, op basis daarvan, kunnen ontwikkelen van gevoels-ervaringen van

De mens kent en onderscheidt meerdere speciﬁeke aan de libido vitalis inherente levensverlangens,

innerlijke veiligheid, die bij een volledige ontplooiing van de libido vitalis, een status van innerlijke

waarvan de vervulling een zin- en inhoud-verlenende betekenis heeft voor het Zelfgevoel en

zekerheid kunnen bereiken, en daardoor de individuele authenticiteit – de identiteit: eenheid van

Zelfbewustzijn binnen de context van het Zelfzijn.

wezen – die zich openbaart door de persoonseigen “signiﬁcante constellatie”.

Het kunnen en durven genieten van het leven, dusdanig dat het innerlijke thymosoﬁsche9 Zelf, op

De signiﬁcante constellatie van de mens behelst het individueel eigene aan intelligentie, karakter,

een alleszins zelfbepalende, zelfverantwoordelijke ”endothyme” grond, optimaal tot verwezenlijking

talenten, begaafdheden, vermogens, en speciﬁeke intellectuele eigenschappen, dat, met de daaraan

komt.

verbonden persoonlijke verantwoordelijkheid, het Zelfbewustzijn vermag te representeren.

De vis æstimativa speelt daarin een alleszins bepalende rol en kenmerkt zich door een critisch-

Tijdens de ontplooiing van de libido vitalis onstaat gaandeweg de gevoelsrijping naar een

selectieve waardering – waarde-bepaling en analyserend-onderscheidende bevestiging als goed en

“Gemoed” (Gemüt, Mood/Mind, Affectief) oorspronkelijk de: Thymos – zetel van het gevoel

waardevol –, van hetgeen daadwerkelijk voor het persoonlijke leven van waarde, betekenis en belang

– hetwelk een karakteristieke weergave biedt van de persoonlijke “Interne Wereld der

is: mede inhoudende een moraal-ethisch oordeelsvermogen = zingeving aan het persoonlijke leven,

Representaties” (IWR).

gepaard aan gewetensvorming.

Door de in de IWR emotionele ervaren en geïntegreerde belevenissen, leert de mens het Zelf – het

De thymopsyche – de eenheid van zinnelijke waarneming (gemoedsbeleving), verstand en een, daarop

speciﬁek eigene – onderkennen en ontdekken: een cognitief leerproces, dat gepaard gaat aan een

gefundeerd, door de rede doorstraald, gevoelsleven – vertegenwoordigt de affectieve balans van het

estimerend (verkennend, selecterend, onderscheidend en waarderend) inschattingsvermogen de:
VIS AÉTIMATIVA
De haptonomie toont op een overtuigende wijze aan dat de lust – die in de libido vitalis als
levenslust wordt gedetermineerd – een alleszins belangrijke en bepalende rol speelt binnen het
persoonlijke leven.
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7. Het “Lustprinzip” van FREUD, waardoor het accent kwam te liggen op de sexualiteit, wordt binnen de haptonomie
geenszins aanvaard. Integendeel!
8. Ipse (lat.): Zelf: in de betekenis van zichzelf-zijn binnen de leefwereld: hij/zij als persoon.
De ipseitas overstijgt het ik-bewustzijn (de bestaanswijze).
9. Thymosoﬁe – van thumosophos (θυμοσοϕος) –: het, als mens, van nature wijs, verstandig, intelligent en redelijk
zijn. Als Zijnswijze gekarakteriseerd door een zelfverantwoordelijke en zelfbeschikkende altruïstische, door de rede
geleide, Zelfrepresentatie, welke zich openbaart door communicatieve presentie (Aanzijn).
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Op de volgende pagina in de haptonomische Synopsis, schematisch weergegeven: SYNOPSIS © f.v.
Zijn, dat het bestaan als puur existentiële egorepresentatie in alle opzichten depasseert en overstijgt.

HAPSIS

De haptonomische affectief-bevestigende, tactiel-haptische, mensbenadering appelleert aan de van

Grondbeginsel van Leven

nature ingeschapen aanleg – het te ontplooien vermogen – tot onbaatzuchtige toegenegenheid,
empathie10, liefde en vriendschap: de consensus haptonomicus, en in haar hoogste vorm de

Basis-intelligentie

wederkerige concentus haptonomicus: het summum Bonum (Bonum honestum) van de Philia,
de algemeen intermenselijke vertrouwensvolle en vertrouwenswaardige vriendschappelijke

VIS VITALIS

gemeenschapsliefde die de duale liefde overstijgt. De mens is op dit affectief-bevestigende

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

medelevingscontact gebouwd en er van afhankelijk.
DE VIS AFFECTIVA

LIBIDO VITALIS

Tegen de achtergrond van de voorgaande fundamentele en principiële fenomenologisch-

Levenslust; Elan vital

empirische levensbeginselen en -voorwaarden, kan, binnen de kaders van de haptonomie, vanuit
de affectieve tactiel-haptische bevestigende begeleiding en de instelling van de endothyme

VIS AFFECTIVA

fundamentele interne zekerheid – de representerende “verticalisatie”, als rechtstandige, open, zelf-

Het gevoelsleven.

representerende, vertrouwenwekkende zijnswijze –, de vis affectiva ontstaan.

Vermogen tot affectieve interacties, relaties en contacten.

Aan de ontplooiing van deze “rechtopgaande” zelfrepresentatie als zelfopenbaring besteedt de
haptonomische postnatale pedagogische begeleiding zeer speciale en speciﬁeke aandacht: de

THYMOS

opening tot “rechtschapenheid” (van recht: “oprecht”, integer).
Zich representeren: zichzelf tonen – zich voorstellen – betekenis verlenen aan de zelfpresentie11,
een zekere indruk maken, zich openbaren.
De vis affectiva is een natuurlijke, in aanleg gegeven, begaafdheid tot het aangaan van
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vermogen

liefdevolle, zekerheidbiedende – vertrouwenswaardige – door de rede gestuurde en doorstraalde,

en selectief

Ondernemingslust

intermenselijke contacten, interacties en relaties.

schattingsvermogen

Daarbinnen voert de bevestigende affectiviteit, geïnspireerd door de thymos, de boventoon, innig
verbonden met de libido vitalis, die in de Philia (de intermenselijke liefdevolle wederkerige

Cognitie

Intellect

Estimatie

Cogitatie

Conatus

genegenheid), het bestaan van oprechte affectief-bevestigende toegenegenheid, haar hoogtepunt
bereikt.
Binnen de haptonomische psychagogische en psycho-therapeutische affectief-bevestigende

ESTHETISCH ONDERSCHEIDINGSVERMOGEN

mensbenadering is meer speciﬁek sprake van een “gidsende en begeleidende, hulpbiedende,
Philia”.
De tot hier toe besproken en toegelichte haptonomische grondbeginselen (grondvoorwaarden!)

VITALE INTENTIONALITEIT

voor het menselijke gevoelsmatige en gevoelsbeleefde bestaan, openen de weg tot fundamentele
existentiële bestaansvermogens en, beter nog, tot de ontwikkeling en rijping naar principiële en
essentiële Zijnsvermogens.

CONATUS
Het, door de rede gestuurde (gedetermineerde), bewuste geheel aan gedragingen en
handelwijzen gericht op het bereiken of vervullen van een existentieel of ontisch belangrijk,

10. De empathie : het gevoelsmatig zich kunnen inleven in anderen en het zich kunnen verplaatsen in de
gevoelens en/of gedachtengang van een ander.
11. Representie: uitbeelding (zich een beeld van iets vormen), zich voorstellen, zich aanwezig tonen:
aan de situatie aangepaste communicerende presentie.
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ethisch verantwoord, = passend, vitaal Goed.
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Op de volgende pagina in de haptonomische Synopsis, schematisch weergegeven: SYNOPSIS © f.v.
Zijn, dat het bestaan als puur existentiële egorepresentatie in alle opzichten depasseert en overstijgt.

HAPSIS
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ACTIE

de geboorte het “kind” zich zelfstandig en onafhankelijk weet op te richten op zijn poten, zich

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

ruimtelijk weet te oriënteren, stappen te maken en zonder enige twijfel, de weg te vinden naar

(een vitaal, goed uitgerijpt, aan het doel geadapteerd verlangen).
Actueren (Zelfactuatie): iets dat potentieel in aanleg, intelligent, ontisch aanwezig is, tot
werking brengen binnen de context van de zelfrepresentatie.
In de hier voorgestelde volgorde wil ik respectievelijk deze alleszins – essentiële – existentiële en
ontische vermogens duidelijk uitleggen

de tepels van de moeder en haar te volgen in haar verplaatsingen. Als regel wordt dit als instinct
gekwaliﬁceerd als zijnde een aangeboren gedragsdispositie, gepaard aan een niet bewust,
doeltreffend en zinvol, op het overleven gericht handelen.
Bij de mens wordt het bewust worden van prelogisch handelen veelal beschouwd als intuïtie: door
onmiddelijke “inspiratie”: met op het intellectuele (rationeel) traditionele denken en redenering

vis cognitiva → vis intellectiva → vis æstimativa → vis cogitativa → vis conativa

berustende overtuiging van waarheid en zingeving. Dit vooralsnog prelogische niet bewuste weten
speelt bij de mens een uiterst belangrijke rol binnen het creatieve denken (excogitatie).

De vis cognitiva – de “cognitie” – representeert het intelligente kenvermogen.
Het ontdekkende, verkennende en onderkennende leerproces dat dient om zich bewust te

De vis conativa – het vitale streefvermogen –, representeert uiteindelijk de existentieel-strevende,

worden en het leren begrijpen en zin geven aan het onderscheid tussen gelijkheid en verschil,

ondernemingsvaardige levensdrift, inherent aan de vis vitalis, maar onderscheidt zich daarvan

overeenstemmingen, overeenkomsten en tegenstellingen. De onderlinge samenhang van

door de intelligente levenslust en de daaraan verbonden zich openbarende, zelfbeschikkende,

fenomenologisch-empirisch zich aandienende gegevenheden, evidenties, feiten en verschijnselen,

zijnsvermogens en ondernemingslust,

die van direct existentieel belang zijn vanaf het begin van de intrede in en deelname aan de wereld.

De vis conativa representeert aldus het vermogen om zich een plaats te verwerven in de menselijke
leefwereld op een wijze die de persoonlijke authentieke – constitutioneel en typologisch in aanleg

De vis intellectiva – het “intellect” – representeert het, hier direct op aansluitende, intelligente

gegeven – aard, karakter en leefstijl op een intelligente en verantwoorde wijze tot uitdrukking

begripsvermogen van de aldus beleefde en onderkende cognitieve ervaringen binnen de kaders van

brengt.

het empirische leer- en ontdekkingsproces: de verstandelijke ken- en begrips-vermogens van de
zich onplooiende, dan wel zich ontplooid hebbende mens.

In de dertiger jaren der vorige eeuw was voornamelijk sprake van een, sinds de “Verlichting”
ontwikkeld, rationeel “ken- en strevingsleven”.

De vis æstimativa – het inschattings- en waarderings-vermogen – representeert, hierop berustend,

In onze hedendaagse cultuur wordt thans, meer in het bijzonder, de nadruk gelegd op cognitieve

al groeiende en rijpende het critische vitale esthetische onderscheidingsvermogen.
Een vermogen, dat vervolgens, naar aard, karakter en aanleg, door het leren differentiëren van

(kentheoretische) menswetenschappen, zo, onder meer, de cognitieve psychologie, ﬁlosoﬁe,
neurofysiologie, alsmede de cognitieve, gnosiologische13, “evidence-based”: rationalistische op

waarden en mores (“normen”), in de vorm van een selectief waarderend, zin- en betekenisverlenend

effectiviteit gerichte (medisch)-wetenschappelijke methoden en technieken.

inschattings-vermogen, leidt tot het opmerken, bemerken, taxeren en het als zodanig een esthetisch

De ratio dient echter wel nadrukkelijk te worden onderscheiden van de rede, alhoewel hij daarmee

onderscheid kunnen maken tussen het goede, het mooie, het heerlijke, het verrukkelijke en het

– helaas – heden ten dage in het algemeen wordt verward.

kwade, het slechte, het afschuwelijke en afstotende, afkeer inboezemende. Kortweg: tussen Goed

Ratio (lat.) betekende oorspronkelijk: rekening, berekening, begroting, baatzucht, eigenbelang,

(mooi) en Kwaad (lelijk, slecht).

op proﬁjt gericht denken en handelen: in feite de op effectiviteit gerichte gedrags-, denk-, en
handelwijzen, gedetermineerd door het rationalisme.

De vis cogitativa – het denkvermogen – representeert vervolgens de intelligente aanleg tot denken:

Het rationalisme representeert een denk- en beschouwingswijze die zowel het object als het subject

nadenken, overdenken, doordenken, creatief bedenken op geleide van het integrale intelligente

– de mens –, uitsluitend tegen deze achtergrond denktheoretisch “objectiverend” ziet en benadert.

en intellectuele, door de rede gestuurde en bekrachtigde, actieve bezinningsvermogen. Bezinning
– in de zin van “contemplatie” (excogitatie)12 –, intelligente door de rede geleide beschouwing en

Binnen die denktheoretische beschouwingswijze gaat men uit van de veronderstelling dat men door
de ratio tot kennisname kan komen van evidente14 gegevenheden en zelfs, dat zij als zodanig, de

overweging, behelst de ontwikkeling van een helder en duidelijk besef van een bestaande toestand

rede vertegenwoordigt.

(een “gegeven”) en van feiten en verhoudingen.
In feite gaat dit denk- en bezinningsvermogen gepaard met een prelogisch – fylogenetisch in aanleg
gegeven – in eerste instantie nog niet bewust weten: afhankelijk van de individuele signiﬁcatieve
constellatie en intelligentie.
Bij dieren – b.v. de geboorte van een kalf of een veulen kan men waarnemen hoe – direct na
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12. Excogitatie : creatieve, originele bezinning, overdenking, beschouwing, inventie.
13. Gnôsis (γνωσις): de begaafdheid: de diepere kennis- en begripsvorming; inzichtsverwerving betreffende feitelijke
(onbetwijfelbare) waarheden: naar kennis, inzicht en zekerheid strevende activiteit.
14. Evidentia (lat.) betekent: zeer duidelijk zichtbaar, zonneklaar in het oogspringend; maar het begrip evident
betekent in de huidige opvatting: grote waarschijnlijkheid, niet beredeneerde of te beredeneren “gegevenheid” en
“zekerheid”: “klaarblijkelijkheid”. Geen overtuigend, veriﬁeerbaar bewijs behoevend (?).
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In feite gaat dit denk- en bezinningsvermogen gepaard met een prelogisch – fylogenetisch in aanleg
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12. Excogitatie : creatieve, originele bezinning, overdenking, beschouwing, inventie.
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Maar de rede, het verstand (“de intelligente zinvolle rede”), dient daarentegen daaronder niet te

De haptonomische deﬁnitie van het persoon-zijn brengt dit – als Zijnswijze –, alleszins duidelijk tot

worden gerangschikt. Zij representeert de, door het gevoel doorstraalde, verstandelijke logische

uitdrukking:

en ethische (esthetische) begrips-, onderscheidings-, denk- en oordeels-vermogens – de zogeheten
“zuivere rede” – omvattende de creatieve, intelligente “gedachte” (die meer is dan het verstandelijk

“De persoon is een menselijk volwassen, intelligent autonoom wezen – met rede

(= intellectueel) beredenerende streven naar kennis, doch die gevoelsbeleefd streeft naar

begaafd –, die bewust en alleszins redelijk zich (re)presenteert op een in alle

onderscheiding via axiologisch-intelligente eigenschappen tot kennis en weten door middel van het

opzichten verantwoorde wijze, in casu: een zelfbewust Zich verantwoordelijk

redelijke esthetische beoordelings- en oordeels-vermogen.

weten voor zijn handelingen, gedragingen, gebaren en verbale uitingen
(zelfrepresentaties)”.

Axiologie = waardeleer: Van axios (αξιος): waarde, waardevol: hetgeen onbetwistbaar kan worden
beschouwd als uiterst waardevolle en hoogst belangrijke, van grote waarde zijnde, redelijke en

DE VITALE INTENTIONALITEIT

juiste, bewijsbare en herhaalbare fenomenen.

Tegen de achtergrond van hetgeen ik, kort samengevat, in mijn inleiding tot hier toe heb uitgelegd,

Axiologos: studie en onderzoek, grondige beschouwing en waardebepaling betreffende

leert en vermag de mens zijn vitale intentionaliteit te ontplooien en tot gelding te brengen.De

van levensbelang zijnde empirisch-fenomenologische aantoonbare, controleerbare en veriﬁeerbare

vitale intentionaliteit representeert de resultaten van het, ontogenetisch in aanleg aanwezige,

feiten.

individuële vermogen tot zelfopenbaring, zelfbeschikking en zelfrepresentatie via de door de

Het binnen de haptonomie van kracht zijnde axiologische denken en het daaraan onverbrekelijk

vis vitalis gedetermineerde overlevingsdrift, zoals deze vervolgens door de libido vitalis, tijdens

verbonden bewijs en waarheid zoeken, bedient zich van fenomenologisch-empirische

de Zelfontplooiing, wordt gecompleteerd en uiteindelijk als een bewuste Zijnsontplooiing in de

waarneembare, herhaalbare en bewijsbare, onmiskenbare en onbetwistbare feitelijkheden.

ipseiteit wordt vervolmaakt.

Binnen de haptonomie worden als rationeel te beschouwen begrippen, zoals, “evidenties”,

In feite is de vitale intentionaliteit vrijwel reeds direct na de geboorte in ontwikkeling bij kinderen

hypothesen, veronderstellingen en dergelijke, uitsluitend als deel uitmakend van de effectiviteit
beschouwd, welke vrijwel steeds volledig in tegenstelling staan tot de realiteit en de wezenlijkheid

die de pre-, peri- en postnatale haptonomische begeleiding actief hebben beleefd.
De vitale intentionaliteit wordt prenataal vanaf circa de 3e en 4e zwangerschapsmaand door deze

van de affectiviteit, en in feite in menig opzicht niet kunnen worden erkend binnen de menselijke

beleving geïnitieerd en vermag zich van dat moment af te ontplooien.

representerende Zijnswijze, die zich in alle opzichten zeer duidelijk onderscheidt van de
rationalistische Bestaanswijze.

ZELFACTUALISATIE en ZELFACTUERING
Door dit onderscheid wordt het verschil duidelijk tussen de mens, die in zijn existentiële strevingen

Het ESTHETISCHE ONDERSCHEIDINGSVERMOGEN

uitsluitend tendeert naar zelfactualisatie (Zelfverwerkelijking): het binnen de rationalistische

Op basis van de, hier ingeleide fenomenologisch-empirische en axiologisch geveriﬁeerde, aan de

effectiviteitswereld, streven naar erkenning, status en de rationalistische, gevoelsarme,

persoonsontwikkeling voorafgaande, fundamentele en essentiële, vitaal-ontische, in aanleg gegeven

bestaansbevestiging van zichzelf – de Zelfbevestiging – wanneer de affectieve gevoelsvolle

Zijnsvermogens van de zich representerende Mens, opent het zo speciﬁeke – gevoels-doorstraalde

Zijnsbevestiging en de daaruit voortvloeiende staat van innerlijke zekerheid heeft ontbroken.

en door de rede bevestigde – estimerende en valoriserende ethische onderscheidingsvermogen de

De haptonomie biedt – op basis van haar affectieve tactiel-haptische gevoelsbeleefde

weg tot het uitrijpen naar de autonome, individuele (persoonlijke) zelfverantwoordelijke vitale

persoongerichte identiteits-bevestiging – de rijpings-mogelijkheid tot zelfactuering: de

intentionaliteit.

verwezenlijking van hetgeen potentieel genetisch in aanleg aanwezig is, om deze door een

Esthetisch is een begrip ontstaan uit het klassiek-Griekse: aisthesis (αισθησις) het intelligente

adequaat, doelgericht, zin- en betekenis-verlenend appel aan de, in de persoonlijke signiﬁcante

vermogen tot het gevoelvol, zinvol, gewaarzijn via de zinnen, het verstand, en de rede, die

constellatie verankerde intelligentie, begaafdheden, vermogens en talenten, het wezen van de mens

gezamenlijk het innerlijke gevoelsleven representeren. Esthetisch gewaarzijn: gevoel voor

als persoon tot volle ontplooiing te brengen.

– onderscheidingsvermogen van – het Goede, het Mooie en het Schone.
Aisthetikôs (αισθητικως) = autocritische zelfkennis, zich bewust-zijn van, en verantwoordelijk

Enkele illustraties die ik vervolgens wil tonen, dienen als aanvulling op deze inleiding.

voelen voor, zijn handelingen en gedragsuitingen en deze ethisch-moreel weten te onderscheiden

Daar is ten eerste: het haptonomische model van de mens, met zijn representerende hoedanigheden.

naar hun zin, betekenis, waarden en invloeden: hun draagwijdte.
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HET HAPTONOMISCHE MODEL VAN DE MENS

Rode omhulling: de huid, gevoelig voor oppervlakkige – vaak niet-bewust ervaren – sensaties.

De menselijke vitale representatieve gewaarzijnsvermogens: Zelfrepresentatie.

Voorts in volgorde van invloed:
1. Kinesthesie: de motorische en psychomotorische waarneming en gewaarwording van vitaala. Indrukken - b. Inprentingen - c. Engrammen

ontische bewegingen. (Bewegen en bewogen worden met de daaraan inherente mobielcommunicatieve zelfrepresentatie).

Deze worden in de onderscheiden sectoren gedupliceerd en laten hun sporen achter in d: het
centrale Coördinatie centrum (ego) waar hun invloeden gevoelsmatig worden verwerkt en
gecategoriseerd.

2. Cœnesthesie: Cœna = ingewanden – inwendige gevoelsbelevingen.
1 en 2 gezamenlijk vormen de somesthesie: de integrale lichaamsbeleving.
3. Thymesthesie: het ontische gevoelsleven, het gemoed, de innerlijke zijnsbeleving (Zijnswijze) en
de daaraan verbonden representerende, communicatieve presentie.
4. Koïnesthesie: de alomvattende Zelfbeleving (Gevoel van geheel- compleet-zijn: “Heel de mens”
als persoon.
Hieropaansluitend: dit model, met de individuële Interne Wereld der Representaties (IWR) in
relatie tot de omringende leefwereld: de Externe Wereld der Representaties, (EWR) van de mens,
de representationele Wereld (RW) en de Cosmos, het heelal.
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De mens beschikt, voor zijn zelfontplooiing en -ontwikkeling over deze zes fundamentele,
cognitieve en cogitatieve, representatie-vermogens die, door hun onderlinge verhoudingen, de
ontische intermenselijke contacten – interacties en relaties – determineren binnen de externe
leefwereld. (De Externe Wereld der Representaties).

De intellectuele

De esthetisch-ethische

representatie

representatie

© Frans VELDMAN
A = I.W.R. – B. = E.W.R. – C. = RW + COSMOS
Intero-, extero- en propriocepsis

DE VITAAL EXPRESSIEVE REPRESENTATIE DRIEHOEKEN. © Frans VELDMAN
Indien deze geïnterposeerd verenigd zijn, vormen zij gezamenlijk het haptonomische Hexagram,

De interactie: in casu de affectief-intelligente deelname aan deze confronterend-communicatieve

dat een beeld geeft van de individuele bestaans- of Zijnswijze, afhankelijk van de inviduëleintellectuele deelname aan de intermodale15 leefwereld: “de intermodale eigenschappen van de

leefwereld wordt gedetermineerd door een zestal tangentiële en determinerend-fundamentele

zintuig-indrukken” (BUYTENDIJK).

communicatie-vermogens, die het persoonlijke leven met zijn individuele begaafdheden en hun
verhoudingen en interacties met de Externe Wereld der Representaties, en de Representationele
Wereld met zijn afhankelijkheden van het heelal (de Cosmos) weergeven.

© Frans VELDMAN
15. Intermodaal : betreffende de ethisch en etnisch bepaalde modus vivendi et operandi binnen de
leefgemeenschappen.

© Frans VELDMAN
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HET HAPTONOMISCHE HEXAGRAM
Betreffende de persoonlijke menselijke Zelfrepresentatie als Zijnswijze:
Presentie

Aanzijn: (Adesse Animo).
Het schematisch hier getoonde representerend-actieve mensbeeld geeft door de typologischconstitutionele zich representerende zijnsvermogens en de daaraan verbonden veriﬁeerbare
koïnesthetische, somatische en thymesthetische-, vitaal communicatieve en expressieve
zelfrepresentaties (-presenties) een overzichtelijk beeld van de mens en zijn vermogen tot affectiefbevestigend Aanzijn (Adesse animo) in de leefwereld.
(Niet zelfgericht maar buiten zichzelf “über sich hinaus” tenderend)
Het moge inmiddels duidelijk zijn dat de vitale intentionaliteit onder meer een actuering vermag te
representeren van de persoonlijke Zelfverwezenlijking, het karakteristiek en typologisch eigene: de
vereniging van de vis vitalis met de libido vitalis en – zo mogelijk – met de vis affectiva.
De haptonomie is gegrondvest op fundamentele en determinerende waarden, die dienen om de
mens de belevingen van levensgeluk en onbevangen zelfzeker en zelfverantwoordelijk Zelfzijn
mogelijk te maken binnen de kaders van de Philia: de universele en fundamentele intermenselijke
toegenegenheid = welwillende wederkerige bevestigende respectvolle empathische gezindheid. Het
waarachtige vertrouwenswaardige Mens-zijn hangt hier van af.
De integrale haptonomische Mensbenadering appelleert principieel aan de Vitale intentionaliteit.
De haptonomie - dat moge eveneens duidelijk zijn – is ontsproten uit deze fundamentele waarden
die dienen om de mens de belevingen van levensgeluk en onbevangen Zelfzijn – van verantwoorde
Zelfbeschikking – en van wederzijdse waardering, liefde en/of vriendschap mogelijk te maken die,
als zodanig, van groot belang zijn voor de integrale Mensheid.

HET C.N.T.: CENTRE NEURONAL THYMIQUE.
(Het Thymofysische Neuronale Centrum) T.N.C.)
© Frans VELDMAN
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Symposium Haptonomie
Nederland 2006
Gert Klabbers

Leven met pijn
Carin van Hooff

Plotsklaps is er dan de stilte van voorbij.

Pijn is nu niet direct het woord waar je hart van open gaat en waarvan je een glimlach op je lippen
krijgt, integendeel zelfs. Pijn roept bij de meeste mensen gevoelens van weerstand op en ontlokt

Eerst met het vliegtuig naar Girona in Spanje, dan met de auto een stukje terug over de Franse

teksten als; “dat wil ik niet!” en dat is maar goed ook. Deze weerstand tegen pijn zorgt ervoor dat

grens naar Oms en dan op weg naar Frans Veldman en AnneMarie van Polen. Mijn idee was om een

we overleven in deze wereld en dat we onszelf in veiligheid brengen als dit nodig is. Maar wat

symposium te organiseren ter ere van Frans Veldman, de grondlegger van de haptonomie. Hij zei:

doe je als pijn een onderdeel van je leven blijkt te zijn? Als je het met je meedraagt al vlucht je

“geen symposium ter ere van mij, ik wil wel meewerken aan een symposium over mijn levenswerk

naar het andere eind van de wereld? Wat doe je als het vluchten voor je pijn uiteindelijk een vlucht

Haptonomie, wetenschap van de affectiviteit.” Twee jaar geleden op 24 december 2004 stuurde ik

voor jezelf wordt? Met dit dilemma komen veel cliënten bij mij voor hulp, al worden de vragen

mijn eerste email met voorstellen hierover en op 28 mei 2005 was de eerste bespreking over het

zelden zo duidelijk uitgesproken. Ook in mijn eigen leven ken ik periodes, waarin ik niet aan mijn

symposium in Oms. Alleen al de hartelijke ontvangst en het gezamenlijk verpozen was voor mij al de

pijn kon ontsnappen en me wanhopig voelde er wat aan te veranderen. Een nascholingstweedaagse

moeite waard. We hebben onder andere gesproken over de situatie in Nederland waar sprake is van:

op de academie voor Haptonomie in Doorn ‘leven met pijn’ heeft me opnieuw doen beseffen hoe

•

•

•

de uitoefening van een beroep in de gezondheidszorg op haptonomische wijze,

waardevol de haptonomie is in het leren omgaan met onze pijn. Het kan ons laten ervaren wat

zoals bijvoorbeeld, verpleegkunde en fysiotherapie.

er kan gebeuren als het vluchten voor de pijn stopt en mensen contact gaan maken met wat ze

(na een basisopleiding in de haptonomie voor mensen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg)

voelen.

het vak haptotherapie

Vaak gebeuren er dan kleine wondertjes. Pijn die zich verzacht, die minder scherp aanvoelt dan

(na een therapieopleiding haptotherapie voor mensen met minimaal een HBO-diploma in de

daarvoor. Pijn die oplost in een vloed van tranen of pijn die ontdaan wordt van zijn eenzaamheid,

gezondheidszorg/welzijnswerk als vooropleiding)

waardoor hij makkelijker te dragen valt.

haptonomische zwangerschapsbegeleiding

Ik sta elke keer weer verwonderd als er zoiets gebeurt en toch realiseer ik me ook dat het eigenlijk

(na een opleiding haptonomische zwangerschapsbegeleiding voor mensen met minimaal een

geen wondertjes zijn. Het gaat niet om iets wat zich buiten ons menselijk toedoen voltrekt,

basisopleiding in de haptonomie als vooropleiding)

integendeel juist. Het is een menselijk vermogen om op deze manier met onze pijn om te gaan, al

Helaas gebeurt er in Nederland ook nog van alles anders onder de noemer haptonomie en daar heeft

moeten we constateren dat we daar blijkbaar steeds minder beschikking over hebben gekregen.

Frans bijzonder veel moeite mee. In Frankrijk geniet de haptonomie een hoog aanzien bij artsen en

Het vermogen om onze pijn te voelen en te dragen heeft vaak iets te maken met het dragen van de

specialisten in de reguliere gezondheidszorg, terwijl in Nederland, waar weliswaar een behandeling

verantwoordelijkheid ervoor, zo wordt ons tijdens de nascholing verteld. Als ik wat langer stilsta

haptotherapie door veel ziektekostenverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed wordt, de haptonomie deels

bij deze opmerking (die mij in eerste instantie tegen de borst stuit), voel ik steeds meer hoezeer hij

ook terecht gekomen is in de alternatieve hoek. Ondanks deze bezwaren is het symposium er toch van

klopt. Verantwoordelijkheid ervoor nemen betekent erkennen dat de pijn er is en accepteren wat je

gekomen.

voelt. Het betekent ook de pijn niet ontvluchten of lijdzaam ondergaan, maar ermee in verbinding

De doelstelling van het symposium was om in Nederland een indruk te geven van het internationale

komen en het meenemen in je leven. Ik moet denken aan iets zwaars dat je tegen wil en dank met

niveau en de ontwikkeling van de haptonomie zoals deze in het Centre International de Recherche et

je mee moet dragen op je reis. Als je het ver van je afhoudt, omdat je het niet wilt dragen gaat alles

de Développement de l’Haptonomie (CIRDH) in Frankrijk de afgelopen vijfentwintig jaar gestalte

pijn doen en word je erg moe. Als je echter het gewicht dicht bij je draagt lijkt de last veel minder

heeft gekregen. Het symposium heeft voor velen aan deze doelstelling beantwoord. Wat mij betreft is

te worden. De oorspronkelijke pijn (het gewicht) blijft bestaan, maar de pijn die ontstaat door

een volgende stap de organisatie van een landelijk symposium waar een aantal mensen uit Nederland

het verkeerde dragen (de weerstand) verdwijnt. Dat mensen hun “last” ver van zich af proberen

laten zien wat er de afgelopen vijfentwintig jaar in Nederland is gebeurd. Het moet nog georganiseerd

te dragen is iets wat we vaak al heel jong leren. Pijn hoort niet, pijn geeft zwakte aan, pijn is iets

worden, maar tijdens de afsluiting van het Symposium Haptonomie Nederland 2006 zijn Frans

waar je zo snel mogelijk van af moet komen. Al deze normen en waarden hebben invloed op

Veldman, AnneMarie van Polen en de staf van het CIRDH als gast hiervoor al uitgenodigd.

ons vermogen om de pijn te dragen en zorgen ervoor dat we de pijn proberen af te splitsen van

Met hulp van velen, waaronder de Stichting Haptonomisch Contact, is het symposium goed verlopen.

onszelf. Om daarna de moed te vinden om onze pijn (opnieuw) te durven voelen is een proces dat

Ik ben bijzonder blij dat ook ik in de gelegenheid ben geweest om mijn bijdrage hieraan te leveren.

we soms niet alleen kunnen. We hebben dan een ander nodig die ons daarin gidst. Iemand die zelf
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Symposium Haptonomie
Nederland 2006
Gert Klabbers

Leven met pijn
Carin van Hooff
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voor jezelf wordt? Met dit dilemma komen veel cliënten bij mij voor hulp, al worden de vragen
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zelden zo duidelijk uitgesproken. Ook in mijn eigen leven ken ik periodes, waarin ik niet aan mijn

symposium in Oms. Alleen al de hartelijke ontvangst en het gezamenlijk verpozen was voor mij al de
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worden, maar tijdens de afsluiting van het Symposium Haptonomie Nederland 2006 zijn Frans

waar je zo snel mogelijk van af moet komen. Al deze normen en waarden hebben invloed op

Veldman, AnneMarie van Polen en de staf van het CIRDH als gast hiervoor al uitgenodigd.

ons vermogen om de pijn te dragen en zorgen ervoor dat we de pijn proberen af te splitsen van
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onszelf. Om daarna de moed te vinden om onze pijn (opnieuw) te durven voelen is een proces dat
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niet terug schrikt voor pijn en het probeert te smoren in sussende gebaren en opbeurende woorden.
Iemand die vertrouwd is geraakt met zijn eigen pijn en begrijpt hoe lastig het kan zijn om de pijn
te gaan voelen in plaats ervoor weg te vluchten. Zo iemand, die zich veilig voelt in zijn eigen
gevoelswereld kan de ander helpen om stil te staan bij hetgeen er is. In dit veilige contact, waarin
je wordt aangesproken op je gevoel, kan je misschien de moed vinden om datgene wat je buiten
je draagt naar binnen te halen om zo weer een compleet mens te worden. Dan kan er ook ruimte
komen voor dat wondertje, dat eigenlijk geen wonder is en dat juist vaak ontstaat op het moment

ROÈL uw partner
in verzekeringen

dat je het niet langer af wil dwingen.

Haptotherapeuten Verzekeringspakket

Gedichten

Financieel Adviesbureau ROÈL biedt voor haptotherapeuten
de mogelijkheid verzekeringen te treffen met aantrekkelijke
voordelen in de vorm van:

Gert Klabbers

- collectiviteitskorting - uitgebreide speciﬁek op beroep afgestemde dekking - persoonlijke advisering -

Gedichten van Gert Klabbers

Gert Klabbers is haptotherapeut en haptonomisch zwangerschapsbegeleider te Apeldoorn.
Hij organiseerde het Symposium Haptonomie Nederland 2006.

PRAKTIJKPAKKET
• Aansprakelijkheid beroep
• Rechtsbijstand beroep

Aan - raken
In woord en gebaar, weet hebbend van de noden
van de ander zowel als van jezelf,

• Extra kosten /
bedrijfsschade
• Inventaris

PRIVÉ-PAKKET
• Woonhuis
• Inboedel
• Auto

op maat tastbaar maken van affectiviteit,
opdat afhankelijk van beider zijnsontwikkeling
in wisselende lagen, in wederkerigheid,
menselijk contact tot stand komt,
waardoor zich een geheel gevoel openbaart,

• Aansprakelijkheid
privé
• Rechtsbijstand privé
• Doorlopende reis

INKOMEN EN ZORGPAKKET
• Pensioen
• Arbeidsongeschiktheid

dat eindeloos kan duren.

• Ziektekosten
• Ongevallen

Zwanger
‘Als het leven
zwanger is

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

van zichzelf
baart het vreugde
om elkaars bestaan.’
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Voor u gelezen…

Han Kemper

Het is nog een echt ouderwets proefschrift met veel woorden en in het Nederlands gesteld en
jammer van enkele taalfouten in het voorwoord. Maar uit alles blijkt dat hij zijn ziel en zaligheid er
in heeft neergelegd. Het voorwoord wordt meestal ook als laatste geschreven.

Grondslagen van “verantwoord” bewegingsonderwijs.
Filosoﬁsche en pedagogische doordenking van relationeel gefundeerd
bewegingsonderwijs. Auteur: Peter Heij Uitgeverij DAMON te Budel,
2006 ISBN 90 5573 718 6, Prijs: euro 19,90

De auteur heeft opvattingen, concepten en theorieën onderzocht op hun mogelijke bijdrage aan
verantwoord bewegingsonderwijs.
In hoofdstuk twee worden grondslagen ontwikkeld op basis van relationaliteit dwz dat ieder
individu, iedere leerling beter tot zijn recht kan komen. Rekening dient te worden gehouden met de

Op woensdag 21 juni 2006 verdedigde Peter Heij aan de Vrije Universiteit Amsterdam zijn

heterogeniteit van leerlingen, en gericht op openheid en pluriformiteit zodat regels en methodieken

proefschrift met bovenstaande titel. Het was de langste dag en dat is ook wel nodig want het betreft

kunnen worden aangepast aan leerlingen.

een boek van meer dan 400 pagina’s.

De ﬁlosoﬁsche onderbouwing vindt plaats in hoofdstuk drie, waarin het begrip relationaliteit

Het proefschrift is ook als handelsuitgave beschikbaar, maar de lezer is gewaarschuwd: de tekst is

als vertrekpunt wordt gekozen. Langs komen niet alleen auteurs als Buytendijk (fysioloog en

doorspekt met vele duizenden voetnoten en de tekst zelf bevat vele nieuwe woorden die niet alleen

psycholoog), maar ook de bewegingsagoog Gordijn (welke aan de wieg heeft gestaan van de

gelezen maar ook herlezen moeten worden.

Interfaculteit voor Lichamelijke Opvoeding, nu Faculteit der Bewegingswetenschappen). De
opvattingen van de Frans-Joodse ﬁlosoof en differentie denker Levinas (1906-1995) ten aanzien

De auteur is waarschijnlijk opgeleid als leraar lichamelijke opvoeding, maar dat wordt niet

van de intersubjectieve relatie en alteriteit (de absolute andersheid van de ander) komen uitgebreid

duidelijk uit zijn woord vooraf en vanwege het ontbreken van een CV. Hij zal zich liever docent

naar voren. Hij steekt zijn bewondering niet onder stoelen of banken voor de Poolse arts,

bewegingsonderwijs noemen, omdat volgens hem het lichaam opvoeden niet echt de bedoeling is

pedagoog, weeshuisdirecteur en kinderboekenschrijver Janusz Korczak alias Henryk Goldszmit

van een gymnastiekleraar, zoals hij ergens uitlegt.

(1878-1942) die een pleidooi houdt voor de andersheid van kinderen en voor het respect en het

Hij heeft in de jaren tachtig gestudeerd aan de Faculteit der Bewegingswetenschappen en daar

waarderen van hun kind-zijn.

werd hij ook begeleid door een promotieteam bestaande uit Prof EH van Olst, Dr JWI Tamboer en

In hoofdstuk vier wordt het begrip bewegingsonderwijs geëxpliciteerd en geanalyseerd: een

Prof A Vermeer.

pedagogische activiteit gericht op het beïnvloeden van het bewegen van kinderen en in hoofdstuk

Thans is hij docent aan een hogeschool te Zwolle bij de lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding.

vijf komt de visie van Gordijn c.s over het bewegingsonderwijs aan de orde en de ontwikkeling
ervan vanaf de jaren zeventig tot in de jaren negentig van de vorige eeuw.

Iedere lezer heeft zijn eigen herinnering aan het door hem/haar ondervonden bewegingsonderwijs
en die herinneringen zijn vaak niet positief omdat in de les gepresteerd moest worden door

Dit alles culmineert in een opvatting over verantwoord bewegingsonderwijs dat in het teken

kinderen die in klassen of groepen waren ingedeeld op basis van intellectuele eigenschappen en

staat van het respecteren en waarderen van verschillen tussen leerlingen. Bewegingsonderwijs

niet op fysieke eigenschappen. Het slecht zijn in “gym” heeft vele leerlingen gefrustreerd. De

optimaliseert en vergroot de bewegingscompetentie van kinderen en biedt hen luk-ervaringen. Het

belangrijkste reden was dat de docent onvoldoende rekening hield met die fysieke verschillen.

gaat in het bewegingsonderwijs volgens Heij om het scheppen van kansen en mogelijkheden voor

Annie en Carla zijn twee meisjes die ten tonele worden gevoerd om duidelijk te maken wat de

jeugdigen om in diverse bewegingssituaties(1) de eigen bewegingsmogelijkheden in een gewenste

auteur bedoelt: Annie is ontleend aan Prof Gordijn: zij probeert met een verband om haar gezonde

richting te ontwikkelen en (2) de meerwaarde van het met-elkaar bewegen te onderkennen.

knie te ontkomen aan de gymles, omdat ze al die kunstjes niet kan. En Carla is een leerling van

Benadrukt wordt dat respecteren en waarderen van verschillen niet een afwijzing van prestatie

Heij, die het niet kan begrijpen dat ze als zeer goed turnster toch geen 'zeer goed' op haar rapport

inhoudt.

krijgt omdat ze weliswaar uitstekend turnt, maar in de klas niet goed samenwerkt en anderen helpt.
Wie belang hecht aan een diepgaande doordenking van bewegingsonderwijs moet dit boek lezen.
Heij heeft geprobeerd het huidige bewegingsonderwijs te voorzien van grondslagen zodanig dat
dit verantwoord wordt gegeven en een bijdrage kan leveren aan onderwijs waardoor kinderen beter

Han CG Kemper

tot zijn recht komen. Meer speciﬁek is het er hem om te doen dat kinderen zich bewegend kunnen

emeritus hoogleraar gezondheidkunde m.b.t. bewegen

ontwikkelen en zich bewegend thuis kunnen voelen in hun eigen leefwereld.

op het VU Medisch Centrum te Amsterdam
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gelezen maar ook herlezen moeten worden.

Interfaculteit voor Lichamelijke Opvoeding, nu Faculteit der Bewegingswetenschappen). De
opvattingen van de Frans-Joodse ﬁlosoof en differentie denker Levinas (1906-1995) ten aanzien

De auteur is waarschijnlijk opgeleid als leraar lichamelijke opvoeding, maar dat wordt niet

van de intersubjectieve relatie en alteriteit (de absolute andersheid van de ander) komen uitgebreid

duidelijk uit zijn woord vooraf en vanwege het ontbreken van een CV. Hij zal zich liever docent

naar voren. Hij steekt zijn bewondering niet onder stoelen of banken voor de Poolse arts,

bewegingsonderwijs noemen, omdat volgens hem het lichaam opvoeden niet echt de bedoeling is

pedagoog, weeshuisdirecteur en kinderboekenschrijver Janusz Korczak alias Henryk Goldszmit

van een gymnastiekleraar, zoals hij ergens uitlegt.

(1878-1942) die een pleidooi houdt voor de andersheid van kinderen en voor het respect en het

Hij heeft in de jaren tachtig gestudeerd aan de Faculteit der Bewegingswetenschappen en daar

waarderen van hun kind-zijn.

werd hij ook begeleid door een promotieteam bestaande uit Prof EH van Olst, Dr JWI Tamboer en

In hoofdstuk vier wordt het begrip bewegingsonderwijs geëxpliciteerd en geanalyseerd: een

Prof A Vermeer.

pedagogische activiteit gericht op het beïnvloeden van het bewegen van kinderen en in hoofdstuk

Thans is hij docent aan een hogeschool te Zwolle bij de lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding.

vijf komt de visie van Gordijn c.s over het bewegingsonderwijs aan de orde en de ontwikkeling
ervan vanaf de jaren zeventig tot in de jaren negentig van de vorige eeuw.

Iedere lezer heeft zijn eigen herinnering aan het door hem/haar ondervonden bewegingsonderwijs
en die herinneringen zijn vaak niet positief omdat in de les gepresteerd moest worden door

Dit alles culmineert in een opvatting over verantwoord bewegingsonderwijs dat in het teken

kinderen die in klassen of groepen waren ingedeeld op basis van intellectuele eigenschappen en

staat van het respecteren en waarderen van verschillen tussen leerlingen. Bewegingsonderwijs

niet op fysieke eigenschappen. Het slecht zijn in “gym” heeft vele leerlingen gefrustreerd. De

optimaliseert en vergroot de bewegingscompetentie van kinderen en biedt hen luk-ervaringen. Het

belangrijkste reden was dat de docent onvoldoende rekening hield met die fysieke verschillen.

gaat in het bewegingsonderwijs volgens Heij om het scheppen van kansen en mogelijkheden voor

Annie en Carla zijn twee meisjes die ten tonele worden gevoerd om duidelijk te maken wat de

jeugdigen om in diverse bewegingssituaties(1) de eigen bewegingsmogelijkheden in een gewenste

auteur bedoelt: Annie is ontleend aan Prof Gordijn: zij probeert met een verband om haar gezonde

richting te ontwikkelen en (2) de meerwaarde van het met-elkaar bewegen te onderkennen.

knie te ontkomen aan de gymles, omdat ze al die kunstjes niet kan. En Carla is een leerling van

Benadrukt wordt dat respecteren en waarderen van verschillen niet een afwijzing van prestatie

Heij, die het niet kan begrijpen dat ze als zeer goed turnster toch geen 'zeer goed' op haar rapport

inhoudt.

krijgt omdat ze weliswaar uitstekend turnt, maar in de klas niet goed samenwerkt en anderen helpt.
Wie belang hecht aan een diepgaande doordenking van bewegingsonderwijs moet dit boek lezen.
Heij heeft geprobeerd het huidige bewegingsonderwijs te voorzien van grondslagen zodanig dat
dit verantwoord wordt gegeven en een bijdrage kan leveren aan onderwijs waardoor kinderen beter

Han CG Kemper

tot zijn recht komen. Meer speciﬁek is het er hem om te doen dat kinderen zich bewegend kunnen

emeritus hoogleraar gezondheidkunde m.b.t. bewegen

ontwikkelen en zich bewegend thuis kunnen voelen in hun eigen leefwereld.

op het VU Medisch Centrum te Amsterdam
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Voor u gelezen…

Mia van Luttervelt

voor dat iemand nog niet volledig kan ontvangen. Ook is het mogelijk dat iemand de liefde nog
niet volledig kan schenken. Wat moeten mensen dan doen? Moeten zij dan besluiten dat hun liefde
uit en voorbij is, of hebben zij andere mogelijkheden? Op zo’n moment, zegt Anna Terruwe, dient

Verhalen over hoe we met elkaar omgaan.
Samengesteld door A.Schortinghuis, nabeschouwing van dr.H.Vekeman,
Terruwe reeks nr.1, uitgeverij Damon, Budel 2006. 104 pp.
ISBN 90 5573 724 0. Prijs € 12,90.

het proces van de liefde door één van de partners behoed en beschermd te worden, en wel door
degene aan wie de mogelijkheid daartoe het meest gegeven is. Alles wat de vreugde en het genieten
bij de ander zou kunnen storen dient te worden teruggehouden voor zover de ander dat niet kan
ontvangen. Een van beide partners houdt zich terug, om de ander zijn tijd en zijn wijze te gunnen
en deze aldus te behoeden en te bevestigen. Liefde wil de ander immers zichzelf laten zijn. Zij wil

In 23 korte schetsen van zestig bladzijden wordt door diverse auteurs in alledaagse verhalen

zich alleen maar schenken in de mate en op de wijze die aangepast zijn aan de ontvangende ander.

geïllustreerd wat dr.Anna Terruwe in haar bevestigingsleer bedoeld heeft met ‘affectiviteit,

En juist deze liefdesbeleving noemt Anna Terruwe de weerhoudende liefde.”

tederheid en de voortreffelijkheid van de liefde’. Het is het eerste boekje waarin - door prof.
dr.Herman Vekeman – in de resterende veertig bladzijden achtereenvolgens de bevestigingsleer van

Ik heb dit hier uitvoerig geciteerd, omdat over het begrip weerhoudende liefde bij Terruwe nogal

Terruwe, het soeﬁsme en de haptonomie van Frans Veldman ondervraagd worden over hun zicht

verschillend wordt gedacht. Volgens Veldman is het bij Terruwe ‘een liefde die niet gegeven wordt’,

op de ontmoeting met andere mensen. Tenslotte wordt ook ingegaan op de politieke bevestiging.

wat in mijn ogen een negatieve en onjuiste interpretatie is. Zoals het hier door Vekeman beschreven

Dit is zodoende een publicatie van historische betekenis. Van Terruwe worden besproken: de

wordt, en zoals ik het ook uit ander werk van Terruwe begrepen heb, ligt het heel wat positiever:

frustratieneurose, de bevestiging en de zelfbevestiging, het ontvangen zelfwaardegevoel, de

‘de liefdevolle bereidheid je aan te passen aan wat de ander echt aan kan.’ Vekeman noemt de visie

affectiviteit, de voortreffelijkheid van de liefde en tenslotte de psychische menswording. Met

van Terruwe op de weerhoudende liefde de spits van en de sleutel tot haar bevestigingsleer. In

affectiviteit bedoelde Terruwe:

mijn ogen is het inderdaad juist de opgave van elke liefde om het lijden van de liefde met behulp

‘Pas nadat ik zelf geraakt ben, kan ik de ander raken.’ ‘Meer en meer werd mij duidelijk dat

van de weerhoudenden liefde te transformeren tot de voortreffelijkheid van de liefde, al zullen

affectiviteit te maken heeft met het voorzichtig, respectvol en gratuit verwijlen van kwetsbare

velen het geduld (lijden!) en het zielsvermogen dat hiervoor nodig is niet meer kennen en/of

mensen bij elkaars verborgen goedheid’.

kunnen opbrengen. Het paradoxale is dan volgens mij, dat juist in de haptotherapie mensen alleen

‘Terruwe is ervan overtuigd dat elke mens ‘goed’ is, maar deze wezenlijke goedheid niet kan tonen

of samen onder goede begeleiding de draagkracht en de veerkracht kunnen ontwikkelen om deze

en laten uitstromen als deze hem niet getoond wordt door een andere mens. Als een andere mens

weerhoudende liefde mogelijk te maken en zo hun liefde tot voltooiing te brengen. ‘Elke liefde die

hem evenwel duidelijk maakt dat hij ‘goed’ is, herkent hij zichzelf en ontvangt hij zijn gezond

een ander wil bezitten’, schrijft Vekeman, ‘is geen liefde maar een passie’.

zelfwaardegevoel. Door talloze ervaringen in haar spreekkamer heeft Anna Terruwe ontdekt
dat mensen uitzien naar hun bevestiger en dat zij, bij het niet vervuld worden van hun diepste

De uiteengroei van Terruwe en Veldman beschouwt Vekeman als tragisch en ik kan dat alleen

verwachting, gaan lijden aan de frustratieneurose.’

maar beamen. De bevestigingsleer van Terruwe en de haptonomie van Veldman beogen beide

In een prachtige paragraaf wordt stapje voor stapje de voortreffelijkheid van de liefde geschetst.

de bevestiging van de mens: Terruwe in woord en gebaar, Veldman thymotactiel, beiden in het

De affectiviteit van de liefde drukt in het seksuele leven de tederheid van de liefde uit, waarbij

affectieve contact.

de tederheid ‘de zus van de belangeloosheid’ is. ‘De effectiviteit van de liefde eist evenwel het
seksuele leven op voor zichzelf. Van gelijkheid en gelijkwaardigheid is dan geen sprake meer, …er
komt geen tederheid aan te pas.’ ‘De liefde moet evenwel rijpen en zich ontplooien.’ Er groeit het
verlangen van de liefde. Dit verlangen kan echter ook onbeantwoord blijven, waarna het lijden van
de liefde ontstaat, dat iedereen kent en waar weinigen op zijn bedacht of voorbereid. ‘Zij geloofden
in het welbehagen van de liefde en vonden het lijden van de liefde. En daarom maakten zij een
einde aan hun liefde’, schrijft Vekeman. Ook Anna Terruwe zag dit gebeuren, waarbij haar ervaring
leerde dat veel mensen de weerhoudende liefde niet kennen.
“De verwachtingen en het verlangen van de liefhebbende mens worden immers lang niet altijd
beantwoord, terwijl de liefde toch een proces van schenken en ontvangen is. Maar het komt vaak
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ISBN 90 5573 724 0. Prijs € 12,90.
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verschillend wordt gedacht. Volgens Veldman is het bij Terruwe ‘een liefde die niet gegeven wordt’,
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affectiviteit, de voortreffelijkheid van de liefde en tenslotte de psychische menswording. Met
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affectiviteit bedoelde Terruwe:

mijn ogen is het inderdaad juist de opgave van elke liefde om het lijden van de liefde met behulp

‘Pas nadat ik zelf geraakt ben, kan ik de ander raken.’ ‘Meer en meer werd mij duidelijk dat
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velen het geduld (lijden!) en het zielsvermogen dat hiervoor nodig is niet meer kennen en/of
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‘Terruwe is ervan overtuigd dat elke mens ‘goed’ is, maar deze wezenlijke goedheid niet kan tonen

of samen onder goede begeleiding de draagkracht en de veerkracht kunnen ontwikkelen om deze

en laten uitstromen als deze hem niet getoond wordt door een andere mens. Als een andere mens

weerhoudende liefde mogelijk te maken en zo hun liefde tot voltooiing te brengen. ‘Elke liefde die

hem evenwel duidelijk maakt dat hij ‘goed’ is, herkent hij zichzelf en ontvangt hij zijn gezond

een ander wil bezitten’, schrijft Vekeman, ‘is geen liefde maar een passie’.
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dat mensen uitzien naar hun bevestiger en dat zij, bij het niet vervuld worden van hun diepste
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maar beamen. De bevestigingsleer van Terruwe en de haptonomie van Veldman beogen beide

In een prachtige paragraaf wordt stapje voor stapje de voortreffelijkheid van de liefde geschetst.
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seksuele leven op voor zichzelf. Van gelijkheid en gelijkwaardigheid is dan geen sprake meer, …er
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