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ls vijftienjarige puber bezocht ik wekelijks 
de eucharistievieringen op zaterdagavond 
in mijn geboortedorp Reutum, in Twente. 
De kerk vormde toen nog het hart van 
de gemeenschap. Het kerkgebouw stond 

letterlijk in het centrum, tussen de begraafplaats, 
school en kroeg. Vrijwel elke dorpeling ging ter kerke. 
Ook ik zat wekelijks in die kerk, te midden van ruim 
driehonderd anderen. Vaak zat ik de tijd uit, want ik 
verveelde me.
Op een zaterdagavond voltrok zich een bijzonder 
moment. Ik keek om me heen en zag weer dezelfde 
gezichten. De gelaten verraadden weinig tot niets; geen 
blijheid, verwondering of nieuwsgierigheid. Opeens 
vroeg ik me af: ‘Wat komen die mensen hier doen en 
halen? Week in, week uit? Wat beweegt hen om de 
gang te maken naar deze plek? Is het meer dan een 
gewoonte of plicht? Is er iets wat ze hier vinden en 
ervaren? En als dat het geval is, wat is dat dan? Zou er 
dan toch echt een God zijn of is dit alles toneel?’ 
Deze ervaring is het begin van een lange zoektocht 
geworden naar God – of zo je wil: bezielde energie 
in deze wereld. Dat werd een reis langs theologie, 
communicatie, lichaamswerk en systemisch werk. 
Een weg ook waarin ik aanvankelijk mezelf ben 
kwijtgeraakt. Om aan het eind van de queeste – die nu 
ruim veertig jaar duurt – te ervaren dat een spiritueel 
leven voor mij alleen mogelijk is als ik een belichaamd 
leven ken.

A

Theoloog Huub ter Haar kreeg op vrij jonge 
leeftijd reeds last van allerlei fysieke en 
psychische klachten, vooral door het wegstoppen 
van gevoelens. Er ontstond afstand tussen zijn 
lijf en hoofd. Na een lange ontdekkingstocht 
vond hij zijn lijf terug en werd hij uiteindelijk 
lichaamsgericht therapeut. “Zonder aanwezigheid 
in mijn lijf bestaat er voor mij geen spiritueel 
leven.”

 HUUB TER HAAR   UNSPLASH, PEXELS

EEN SPIRITUEEL 
LEVEN IS EEN 
BELICHAAMD 
LEVEN
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VERVREEMDING
Laten we beginnen bij het verlies van mijn identiteit. 
In mijn vroegste jeugdjaren voelde ik me al vroeg 
onveilig. Dat had te maken met de situatie thuis en met 
mijn gevoel dat ik anders was. Ik kon het aanvankelijk 
niet benoemen, maar vanaf mijn twaalfde kreeg ik in 
de gaten dat ik jongens leuker vond dan meisjes. Ik 
sloot me af en dekte mijn geheim zo goed mogelijk 
toe. Langzaam trok ik me terug in mijn hoofd. ’s 
Avonds in bed bad ik tot de Almachtige dat ik zou 
‘genezen’. Dat gaf echter geen verlichting van mijn 
verlangens. Ontkenning en schaamte waren het gevolg. 
Zo negeerde ik een groot deel van mezelf. Immers, ik 
wilde niet anders zijn. Ik voelde de angst doordat ik er 
niet bij hoorde. Aan de andere kant droomde ik ervan 
om mezelf te zijn. Ik was verscheurd door de strijd 
tussen angst en verlangen.
Daardoor ben ik me gaan wapenen met uitgekiende 
controle- en overlevingspatronen. In gesprekken 
nam ik steeds vaker de regie, zodat ík het 
gespreksonderwerp kon bepalen. Ik stelde de vragen, 
hield mensen en lastige thema’s op afstand. Het gevolg 
was dat ik voortdurend gespitst was op ‘gevaar’. Met 
een spiedende blik speurde ik mijn omgeving af, zoals 
een roodborstje dat ook elke 5-6 seconden doet. Ik 
paste me aan door mijn eigenheid onzichtbaar te 
maken. Het beeld dat ik meende dat anderen van mij 
vormden, was belangrijker dan het beeld dat ik van 
mezelf had. Ik manipuleerde mezelf en anderen. Dat 
haalde me nog meer weg uit mijn lijf. Het tonen van 
een masker werd mijn identiteit. 
Ik vluchtte en en verliet de afgelegen boerderij. Ik liet 
het geregelde en gemeenschapsgerichte leven achter 
me en ruilde die in voor een onzekere en individuele 
toekomst. Mijn nieuwsgierigheid en drang naar 
openheid wonnen het van de angst voor het vreemde. 
Ik verbrak abrupt de band met de vrienden die me 
vanaf de kleuterschool nabij waren. Op naar Nijmegen 
om theologie te gaan studeren!

UIT BALANS EN KLACHTEN
In Nijmegen moest ik wennen aan de drukte en aan 
de roltrappen van de V&D. Ik voelde me regelmatig 
eenzaam. Veel stond de eerste jaren van mijn studietijd 
in het teken van ‘bevrijding’. Ik wilde me immers 
niet langer verbergen. Niemand anders bepaalde 
vanaf nu mijn leven dan ikzelf. Althans, dat dacht 
ik… In de academische wereld ontwikkelde ik volop 
vaardigheden. Ik leerde abstraheren, analyseren en 
debatteren. Ervaring en gevoel werden (opnieuw) 
ondergeschikt gemaakt; ditmaal aan kennis, redeneren 
en verklaren. Ik kon in mijn hoofd verwoorden wat 
God en bevrijding zijn, maar kon ze niet echt ervaren. 
De aandacht verplaatste zich nóg meer van mijn lijf 
naar mijn hoofd.
Ik raakte overmatig gericht op anderen, op zoek naar 
veiligheid en geborgenheid vanuit een controlerende 
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houding. Dat werkte natuurlijk niet. Ik werd een hoofd 
op pootjes. Toen ik mijn eerste baan in de PR aan de 
universiteit van Nijmegen ging vervullen, kwamen mijn 
planmatige en controlerende kwaliteiten goed tot hun 
recht; ze werden gezien en geprezen. Ik ging nóg beter 
presteren en meer beheersen, het systeem beloonde 
mij immers. Deze eenzijdige ontwikkeling verlegde 
mijn aandacht nóg meer naar dat wat zich buiten mij 
afspeelde. De weg naar binnen leek verder weg dan 
ooit.
Het gevolg was dat ik uit balans raakte. Ik kreeg allerlei 
klachten: van fobische angsten tot hyperventilatie. 
Mijn antwoord was extreme controle over mijn lijf. 
Als ik spanningen voelde in mijn borststreek, was ik 
frequent met de vraag bezig of ik een hartaanval zou 
krijgen. Mijn lijf was een onzekere factor geworden. 
Achter mijn bureau nam de paniek het soms over. In 
de maanden daarna werden de klachten alleen maar 
erger. Ik ging transpireren, voelde me benauwd, had 
het gevoel dat ik onscherp zag en soms meende ik dat 
ik onwel werd en dood zou gaan. 
Tijdens een autorit van Friesland naar Nijmegen 
kreeg ik opnieuw een aanval. Op het laatste moment 
kon mijn vriend de afslag Emmeloord kiezen, op weg 
naar het ziekenhuis. Even later lag ik op de Eerste 
Hulp. Op mijn borst zaten plakkertjes waaraan draden 
verbonden waren. Er werd een hartfilmpje gemaakt, 
waaruit bleek dat er met mijn hart niets aan de hand 
was. Wat was het dan wél? 
De cardioloog gaf mij een envelop mee, die ik aan mijn 
huisarts moest geven. Eenmaal thuis opende ik de 
brief. Ik zag een geprint cardiogram, met daaronder 
met de hand geschreven ‘HV?’ Waar zou die afkorting 
voor kunnen staan? De vervreemding was hiermee 
compleet. Ik had een lichaam waarvan ik niet wist 
hoe het functioneerde en wat het me duidelijk wilde 
maken. Ik leefde als nooit tevoren in mijn hoofd.
In de maanden daarna dronk ik dagelijks een halve tot 
hele fles wijn om te ontspannen. Na enkele maanden 
tobben en proberen overeind te blijven, meldde ik me 
ziek en kwam ik thuis te zitten. Ik voelde me verslagen. 
Mijn ‘vijand’ liet mij in de steek want mijn lichaam 
wilde niet verder. Ik wantrouwde elke spanning en 
angst. Als ik terugkijk, zie ik dat ik me compleet had 
teruggetrokken in mijn hoofd.

DE WEG NAAR BINNEN
De ziekmelding vormde de ommekeer. Door de ‘ziekte’ 
besloot ik dat mijn dealen met controle, spanningen en 
angsten niet langer zo door kon gaan. Mijn evenwicht 

Het beeld dat ik meende dat 
anderen van mij vormden, 
was belangrijker dan het 
beeld dat ik van mezelf had
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van werken en leven werd immers ernstig bedreigd. 
Ik nam een duidelijk besluit. Vanaf nu wilde ik leren 
mijn aandacht te verbreden van mijn hoofd naar mijn 
lijf. Dat is het begin geworden van een weg die tot op 
vandaag duurt. Dat is geen duidelijke weg, wel een weg 
die verloopt met hobbels en omwegen. En een weg die 
me langs een lange stoet therapeuten leidde.
De eerste stap die ik zette was: de wil om mijn 
hyperventilatie te laten stoppen. Bij paniek leerde 
ik met behulp van mindtuning nieuwe filmpjes in 
mijn hersenen te maken, zodat ik niet steeds in de 
herhalende angstsensatie belandde. Dat hielp om de 
escalatie te beëindigen. Ik durfde weer over bruggen te 
gaan en leerde wandelen in de Alpen. De spanningen 
bleven echter aanhouden.
De omgang met mijn angsten werd echt anders, toen 
ik met behulp van lichaamswerk (rebalancing) besefte 
dat ik niet mijn angst ben en dat ik dus niet hoef te 

vluchten voor mijn angst. Door het aanraken ervoer 
ik diepe ontspanning, voor het eerst in lange tijd kon 
ik de angst laten komen en gaan, zonder spanningen. 
Zo werd me duidelijk dat ik mijn emoties niet hoef 
te onderdrukken, noch ervoor hoef te vluchten, 
laat staan mij er langer mee te identificeren. Dat gaf 
lucht. Inmiddels zie ik in dat de vereenzelviging met 
mijn gedachten, daden en emoties tot een reactieve 
levenshouding leidt. Juist in het enkel aanschouwen 
van deze drie lagen ervaar ik dat ik ruimte ben waar 
doorheen alles vrijelijk kan bewegen. Dat geeft een 
innerlijke vrijheid.
Toen ik beter contact kreeg met mijn lijf, bleef ik 
beperkt door de automatisch patronen die ik al vroeg 
in mijn leven had ontwikkeld. Die patronen hebben 
ooit gezorgd voor veiligheid en geborgenheid, maar 
nu kreeg ik last van mijn please- en controlegedrag. 
Ik werd vooral geholpen door de opleidingen in 
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of cliënten is het raadzaam om het voornemen om de 
ander bijvoorbeeld te omhelzen even kort vooraf af te 
stemmen.
Tenslotte, in mijn zoektocht ontwikkelde ik ook 
nieuwe gewoonten. Als ik in bed lig te piekeren en 
mijn gedachten alsmaar blijven komen, weet ik dat ik 
eerst rust in mijn lijf mag vinden. Vaak vraagt dan angst 
om aandacht. De rust keert terug door een pluchen 
beer! Het beertje ligt steevast naast me (ja, de meeste 
nachten slaap ik alleen). Ik ga dan op mijn rug liggen, 
leg de beer op mijn buik en sla mijn armen om hem 
heen. Het gevolg is dat mijn zenuwstelsel het signaal 
‘veilig’ gaat afgeven aan het brein. In acht van de tien 
gevallen stopt mijn malen en zak ik in een diepe slaap. 

IN DE STROOM
En zo heb ik met vallen en opstaan geleerd hoe ik in 
mijn lijf kan komen en blijven. Thuiskomen in mijn 
lijf is niet alleen goed voor een fysieke en mentale 
balans. Als ik in mijn lijf ben met mijn aandacht kan 
ik me beter openen en verbinden met de energie 
om me heen. Zo ontvang ik beter wat het leven mij 
wil aanreiken. Nu na ruim veertig jaar groeien de 
antwoorden op de vragen die ik als puber al stelde. 
Ik krijg meer contact met de energie die overvloedig 
aanwezig is en die heelt, verbindt en leidt. 
Ik ervaar dat er een goddelijke kracht aanwezig is, 
als ik mij volledig kan openen voor de stroom van het 
leven die in mij en door mij heen vorm wil krijgen. 
Het gaat voor mij om de levensenergie die ik niet kan 
bedenken of controleren, maar wel kan ervaren en 
zo nodig doorgeven aan anderen. Daarom is bewust 
aanwezig zijn in mijn lijf – en niet het denken (of 
voelen) – de toegang tot intuïtie en inspiratie. Dat wat 
mij roept, mag ik vorm geven en zet me in beweging. 
Het geeft mij richting.
Concreet ervaar ik regelmatig een kracht die me draagt 
en die me ingeeft wat ik te doen heb. Dat kan zijn in 
de vorm van een stem of een overstijgende verbinding 
met een ander. Zonder aanwezigheid in mijn lijf bestaat 
er voor mij geen spiritueel leven. De aanwezigheid in 
mijn lijf bestaat uit het ervaren van een ruimte waar 
alles doorheen wil bewegen en waar ik in mee mag 
bewegen.
De meeste mensen baseren hun leven op 
voorbijgaande zaken: een partner, een baan of hun 
huis. Wanneer ze die kwijtraken, verliezen ze de grond 
onder hun voeten. Volgens publiciste Tosha Silver kun 
je beter vertrouwen op de goddelijke voorzienigheid. 
Of zoals Paul de Blot (1924-2019), hoogleraar business 
spiritualiteit, het verwoordde: “Ik kan het beste niet 
kiezen, het beste kiest mij”. 

lichaamswerk en systemisch werk. Zij leerden me de 
volgorde van mijn aandacht te verplaatsen, van de 
ander naar mijzelf. 
Als ik mijn aandacht te veel en langdurig op de ander 
richt, verlies ik namelijk het contact met mijn lijf. 
Immers, omdat ik me aanpas en iets wil halen bij 
de ander, ga ik weg bij mezelf. Ik sla mezelf over. 
In het pleasen, overbruggen en controleren slik ik 
mijn emoties in, maak ik mezelf kleiner en toon ik 
overmatig begrip voor een ander, ook al gaat dat ten 
koste van mezelf. Mijn grenzen zijn daardoor niet meer 
helder en ik vermijd het conflict dat uit de onduidelijke 
begrenzing kan voortkomen. 
Alleen door het richten van de aandacht op mijn eigen 
lijf en alles wat daarin gezien en doorleefd wil worden 
welkom te heten, herneem ik het contact met mezelf 
en bevorder ik de bewuste aanwezigheid. Ik ervaar 
zo meer ruimte. Ik ga dan eerst onderzoeken hoe ik 
me voel en wat ik nodig heb. Ik leer zo emoties beter 
te uiten, mezelf te laten zien, te begrenzen en te gaan 
staan; zónder dat ik eerst de ander nodig heb. Zo kan 
ik met meer helderheid afstemmen en me verbinden 
met de ander. Ik heb in de loop der tijd gemerkt dat er 
meer naar me toe komt, in de vorm van aandacht, hulp, 
uitnodigingen en gezelschap. Juist omdat ik ruimte heb 
en beter kan ontvangen. Wat een gewaarwording!
Het contact met mijn lijf is zeker ook versterkt door 
een aanpassing van mijn leefstijlpatronen. Zo veel 
mogelijk kies ik voor onbewerkte voeding, soms sla 
ik een maaltijd over en dagelijks beweeg ik een half 
uur of langer. Ik maak bewust tijd voor ontspanning 
in de vorm van yoga, meditatie of een massage. Deze 
momenten helpen me om meer afgestemd te zijn met 
en in mijn lichaam.
Wat mij ook in mijn lijf brengt en houdt is huidcontact. 
Huidcontact is eenvoudig. Het vasthouden van een 
hand, het aanraken van een schouder, elkaar omhelzen 
of een aai over een wang of rug geven, kunnen al 
zoveel ontspanning, nabijheid en verbinding geven. Bij 
mensen die je nabij zijn, gebeurt dit vaak spontaan. Bij 
mensen die verder weg staan, zoals buren, kennissen 

Huub ter Haar is lichaamsgericht therapeut, innovator 
en theoloog. Van hem verscheen recent het boek 
Lijfkracht. Sleutel tot ontspanning, heling en ruimte. 
Voor meer informatie: www.lijfkracht.nu/boek. 

WIN-ACTIE
Wilt u kans maken op een 
gratis exemplaar van het 
boek Lijfkracht van Huub 
ter Haar? Stuur dan uiterlijk 
10 januari a.s. een mail naar 
de redactie van Volzin via 
redactie@volzin.nu. Onder 
de inzendingen zullen 3 
exemplaren worden verloot. 
Alleen winnaars krijgen 
uiterlijk 15 januari a.s. bericht. 
Over de uitslag kan niet 
worden gecorrespondeerd.

44_Essay_01L_0002.indd   5944_Essay_01L_0002.indd   59 02-12-2022   13:2902-12-2022   13:29


