
	 34	 FM	2	|	2008	 	 35	 FM	2	|	2008	

historisch portret  ❙  de ideeën

Maurice had tijdens zijn studie filosofie veelbelovende me-
destudenten, onder wie Simone Weil en Simone de Beauvoir 
die wedijverden om de hoogste cijfers. Zelf toonde hij veel 
belangstelling voor moraal en psychologie.
In een van zijn twee proefschriften, getiteld Phénoménologie 
de la perception (Fenomenologie van de waarneming), analy-
seert Merleau-Ponty het menselijk lichaam zoals wij dat 
ervaren. De fysiologie en psychologie van die tijd beschouw-

p 14 maart 1908, nu honderd jaar geleden, 
werd Maurice Merleau-Ponty geboren in 
Rochefort-sur-Mer, Frankrijk. Omdat zijn 
vader in de Eerste Wereldoorlog stierf, 

werd hij grotendeels opgevoed door zijn moeder. Volgens 
Jean-Paul Sartre, met wie hij studeerde aan de École Nor-
male Supérieure in Parijs en lange tijd bevriend was, heeft 
Merleau-Ponty een zeer gelukkige jeugd gehad. De serieuze 

          wat het lichaam
weet

het belang van de ‘geleefde ervaring’ 
volgens merleau-ponty

Het lichaam is een bron van kennis, die we veronachtzamen, stelt Maurice 

Merleau-Ponty. Zijn analyse is gemakkelijk te volgen: geef jezelf een hand.

Elselien Dijkstra

›

O

Denkend lichaam
De handen van de pianist 

weten welke toetsen ze moe-

ten aanslaan. Als hij bewust 

gaat nadenken, stokken de 

vingers. Met dit soort erva-

ringen weet de wetenschap 

geen raad. De Franse filosoof 

Merleau-Ponty biedt een uit-

weg: hij concludeert dat het 

lichaam zelf denkt. Het on-

derhoudt een relatie met de 

wereld, voordat je bewustzijn 

daar aan te pas komt. Herha-

ling, leert Merleau-Ponty, 

kan ons denkende lichaam 

verrijken en zelfs uitbreiden. Maurice Merleau-Ponty 
(1908-1961)
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sprekende denkers  ❙  de ideeën

1945 1947 1952 1955 1961

Schrijft dissertatie Fenome-
nologie van de waarne-

ming, zijn meest invloed-
rijke werk. Richt samen met 

Sartre het tijdschrift Les 
Temps modernes op

Humaniteit en ter-
reur. Essay over het 

communistische 
probleem. Merleau-
Ponty’s beschouwing 

over politiek en 
geweld 

Bekleedt als jongste persoon ooit 
de leerstoel filosofie aan het 

prestigieuze Collège de France 
(Parijs) 

Les aventures de la 
dialectique. Merleau-
Ponty’s afscheid van 
het communisme en 

verslag van zijn breuk 
met Sartre

4 mei: plotselinge dood door hartaan-
val. Begraven op Père Lachaise 

Slag in de Javazee. 
Japan verslaat de geal-

lieerde vloot o.l.v. de 
Nederlander Karel 

Doorman, die ten onder 
gaat met zijn vlaggen-

schip 

1942
Rede van de Amerikaanse 
president Harry Truman 

waarin de wereld verdeelt 
wordt in een vrij Westen en 
onderdrukkende communis-

tische regimes 

1947 1954
Eerste wedstrijd betaald voetbal 
in Nederland tussen Alkmaar ’54 

en Sportclub Venlo

1962
Andy Warhol schildert 
Campbell’s Soup Cans

14 maart: geboren te 
Rochefort-sur-Mer, Frank-
rijk. Verliest vader in WOI 

Maurice Merleau-Ponty

1905
1908

Oprichting Las Vegas, na 
veiling van 50 hectare 
grond voor een spoor-

wegstation

HistoriscHe  
context

1930 1931-1939 1939

Opgeroepen voor het Fran-
se leger tijdens begin WOII. 
Richt daarna verzetsgroep 
op met oude studievrien-
den, waar Sartre en De 
Beauvoir zich later bij 

aansluiten

Studeert af in wijsbegeerte 
aan de École Normale 
Supérieure in Parijs, in 

dezelfde tijd als Jean-Paul 
Sartre. Volgt de beroemde 
colleges van Kojève over 

Hegel
Onderwijzer filosofie aan lycea in 

Beauvais, Chartres en Parijs

1916
Op 8 februari in een café in  

Zürich bedenkt Tristan Tzara het 
dadaïsme 

Modern Times: Charlie Chaplins visie 
op het moderne, industriële leven

1936
Darkness at Noon ver-

schijnt. Kritische roman 
van ex-communist Ar-
thur Koestler over de 

stalinistische showpro-
cessen veroorzaakt 

heftig debat in Parijs 

1940

den het lichaam als een ding zoals alle andere dingen, een 
object tussen andere objecten. Met zijn fenomenologische 
studie wilde Merleau-Ponty tegenwicht bieden aan de domi-
nante wetenschappelijke benadering van het lichaam. Door 
te wijzen op de ‘geleefde ervaring’, probeerde Merleau-Pon-
ty de eenzijdige wetenschappelijke benadering van ons li-
chaam te doorbreken.

Huid, vlees, botten
Zijn analyse is gemakkelijk te volgen met het volgende expe-
riment: leg je linkerhand op tafel en bevoel met je rechterhand 
de linker. De rechterhand voelt huid met daaronder botten en 
vlees, de materie van je lichaam. Maar je linkerhand voelt de 
aanraking van je rechterhand ook. En andersom. Je linkerhand 
is tegelijkertijd ‘subject’ (de ontvanger van prikkels) en object 
(huid, vlees en botten). Een ander voorbeeld: geef jezelf een 
hand. Dan ervaar je hetzelfde. Als het om ons eigen lichaam 
gaat, valt de strikte scheiding tussen een subject en een object 
weg. Je hébt niet alleen een lichaam; je bént ook een lichaam. 
Daarom noemt Merleau-Ponty het lichaam een ‘subject-ob-
ject’, of een ‘geïncarneerd subject’.

Uiteraard kun je het lichaam ook bestuderen als object, zoals 
bijvoorbeeld in de anatomie, of eraan sleutelen zoals een chi-
rurg doet, maar dat is altijd maar één kant van het verhaal. Dat 
doet geen recht aan de ervaring van de ambiguïteit van onze 
lichamelijkheid, die blijkt uit de dubbele gewaarwording van 
onze tastende handen. De ervaring van ons lichaam waar 
Merleau-Ponty op duidt, is niet primair visueel (zoals de be-
studerende, objectiverende blik: ik heb een lichaam), maar 
gebruikt ook andere zintuigen, zoals de tastzin (ik ben mijn 
lichaam). Je linkerhand voelt van binnenuit de aanraking van 
de rechterhand. Je ervaart je lichaam van binnenuit, in plaats 
van je er tegenover te stellen. 
Die ambiguïteit van onze ervaring van ons lichaam is niet op 
te heffen. We kunnen abstraheren van ons lichaam en het zien 
als een materieel object of ding. Husserl, door wie Merleau-
Ponty is geïnspireerd, noemt deze meer afstandelijke benade-
ring de ervaring van het ‘Körperliche’. Deze afstand is nodig 
om je lichaam te veranderen en te verbouwen, er een nieuwe 
arm aan te zetten of het een nieuw gezicht te geven. In die 
zin is ons lichaam maakbaar, versleutelbaar, en zijn de organen 
vervangbaar zoals de onderdelen van een auto. 

Aan de andere kant ervaren we ons lichaam tegelijkertijd ook 
altijd als ‘Leib’, lijf. We kunnen ons nooit volledig losmaken 
van ons lichaam. Daarom ervaren we ons lichaam niet als een 
ding, zoals alle andere dingen in de wereld. ‘Mijn hand ligt op 
tafel’ betekent iets anders dan ‘mijn telefoon ligt op tafel’. Je 
hand ligt niet op dezelfde manier ‘naast de asbak’, zoals de 
telefoon ‘naast de asbak’ ligt. Je weet waar je hand ligt, daar 
hoef je niet naar te zoeken, zoals je naar je mobiele telefoon 
kunt zoeken. Je hebt een ‘absoluut weten’ van je lichaam, een 
soort intern zintuig. Zonder erover na te denken weet je waar 
je voeten zich bevinden ten opzichte van je hoofd, en waar je 
handen zijn. Deze motorische eenheid noemt Merleau-Ponty 
het idee van een ‘lichaamsschema.’ 

‘Ik kan’
Dit alles heeft ook consequenties voor het denken, want 
voordat we denken, nemen we al waar. En die waarneming is 
altijd gebonden aan een waarnemer, een lichaam. Onder de 
bewuste kennis van het ‘ik denk’ – wat bij Descartes het be-
ginpunt van de filosofie is – schuilt het ‘ik kan’: een lichame-
lijke kennis van de omgeving, van de wereld om je heen. Je 

moet het lichaam niet tegenover de geest plaatsen – die twee 
gaan samen in één ‘lijf-subject’, het ‘ik-lijf ’. Merleau-Ponty 
noemt deze kennis van zintuigen en ledematen ook wel ‘het 
zwijgende denken’. Het lichaam wéét dingen, en heeft kennis 
van de wereld om zich heen.
Het idee van een lichaamsschema werd al in de fysiologie en 
psychologie gebruikt, maar Merleau-Ponty geeft er een exi-
stentiële betekenis aan. Volgens hem is het lichaam altijd ge-
richt op zijn omgeving, en is ons lichaam oorspronkelijk op de 
wereld betrokken, in die zin dat het met de wereld samenvalt. 
Wanneer je bijvoorbeeld piano speelt, valt je lichaam tijdelijk 
samen met het instrument. Je vingers kennen de toetsen, ze 
weten al waar ze naartoe moeten voordat je dit bedenkt. Met 
andere woorden: het denken heeft een materiële basis. Je kunt 
alleen maar denken dankzij het feit dat je een lichaam hebt. 
De pianist ‘denkt’ met zijn vingers. Sterker nog: al te zeer ‘be-
wust denken’ aan het pianospel staat het spelen in de weg. Net 
zoals je beter niet kunt nadenken terwijl je danst. Je lichaam 
danst en speelt vanzelf.
Wij hebben altijd al een bepaalde relatie tot de wereld en de 
dingen, voordat we onszelf in ons denken tegenover de wereld ›
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kunnen plaatsen. In de woorden van Merleau Ponty: ‘Uitein-
delijk is de wereld niet tegenover mij, maar om mij heen.’ 
Dankzij het feit dat we al in de wereld zijn, kunnen we af-
stand doen van onze omgeving. Dit merk je bijvoorbeeld 
wanneer je ’s ochtends zonder na te denken de wekker uitzet, 
zodra hij afgaat. Ons lichaam lijkt soms zelfs onafhankelijk van 
onszelf – van ons denkende ik – een eigen leven te leiden. 
Bijvoorbeeld wanneer je de wekker half slapend drie keer 
hebt uitgezet, waardoor je te laat komt op je werk.
Merleau-Ponty ziet het lichaamsschema als een manier van in 
de wereld staan. Het lichaamsschema is de ervaring van on-
middellijke eenheid of het samenvallen met de wereld. Dat 
betekent niet dat ons lichaamsschema altijd hetzelfde blijft. 
Integendeel, ons lichaamsschema verandert constant, het past 
zich aan, aan ons körperliche (materiële) lichaam. 

Chauffeur
Fietsen, zwemmen, de trap aflopen, een muziekinstrument 
bespelen – ons lijf heeft zich die bewegingen eigen gemaakt. 
Mijn lijf weet vanalles over de wereld, waarvan ik me, als den-
kend wezen, niet bewust ben. En dit lijf kan zich aanpassen 
aan veranderingen in de wereld. We kunnen ons lichaams-
schema uitbreiden door er iets aan toe te voegen, zoals een 
hoed of een auto. ‘Een vrouw bewaart zonder enige bereke-
ning een veilige afstand tussen de pluim op haar hoed en de 
dingen die deze zouden kunnen afbreken; zij voelt waar de 
pluim is zoals wij voelen waar onze hand is’, schrijft Merleau-
Ponty. Op dezelfde manier weet een chauffeur ‘of hij erdoor 
kan’, wanneer hij met zijn auto een steegje inrijdt. Het li-
chaam breidt zichzelf op die manier uit. 
Een uitbreiding van je lichaamsschema is mogelijk dankzij 
herhaling. Je kunt pas autorijden of pianospelen, wanneer je 
dit herhaaldelijk hebt geoefend. Je lichaam neemt de bewe-
gingen die je tijdens het autorijden uitvoert in zich op. Je 
krijgt het autorijden ‘onder de knie’ en het pianospelen ‘in 
je vingers’. De herhaalde bewegingen worden een gewoon-
te, en gaan na verloop van tijd deel uitmaken van wat Mer-

leau-Ponty het ‘habituele lichaam’ noemt. Hetzelfde geldt 
voor gebaren die je veel maakt, de manier waarop je loopt, 
kijkt, eet en denkt. Dit ‘habituele lichaam’ onderscheidt hij 
van het ‘actuele lichaam’; dit onderscheid is vergelijkbaar 
met Husserls onderscheid tussen Leiblich en Körperlich, lijfe-
lijk en lichamelijk. 
Ook met dit onderscheid probeert Merleau-Ponty het objec-
tieve denken over het lichaam te doorbreken. Een objectieve 
benadering van het lichaam beperkt zich tot het actuele li-
chaam en vergeet de dimensie van het habituele. In tegenstel-
ling tot het lichaam als materieel object is het habituele li-
chaam een wijze van in de wereld zijn, niet een abstract punt 
in de ruimte. ‘Habitueel’ verwijst niet alleen naar een ‘ge-
woonte’, maar ook naar de habitat, de omgeving. Het lichaam 
bewoont de ruimte. Het is gericht op de wekker, ons bed, en 
ervaart zichzelf als liggend, dankzij dit bed. Het heeft een be-
tekenisvolle relatie met de wereld en is altijd op de wereld 
gericht. Dankzij de vloer waarop je kunt staan, ‘weet’ je li-
chaam dat het rechtop staat. 
Om houvast te vinden in het leven zoekt het lichaam naar 
herhaalbare situaties. 

Fantoompijn
Een extreem voorbeeld waarbij het actuele lichaam en habitu-
ele lichaam niet met elkaar samenvallen, is wanneer iemand 
zijn geamputeerde arm blijft voelen. Hoe kunnen we verkla-
ren dat een lichaamsdeel dat er niet meer is nog pijn doet? Is 
dat een bewijs voor de onbetrouwbaarheid van onze zintui-
gen? Volgens Merleau-Ponty bewijst de ervaring van een fan-
toomarm dat we ons lichaam niet kunnen begrijpen als we 
het als een louter materieel ding zien.
Een patiënt met een fantoomarm blijft op dezelfde wijze op 
de wereld gericht als voor de amputatie. De hanteerbare ob-
jecten in zijn omgeving blijven voor hem dezelfde ‘aantrek-
kingskracht’ behouden. Zijn habituele lichaam blijft evenwicht 
vinden in de zekerheid van het voornemen om piano te gaan 
spelen of te gaan schrijven. Een fantoomarm is niet een voor-

‘Een vrouw bewaart zonder 
      enige berekening een veilige 
afstand tussen de pluim op haar 
hoed en de dingen die deze 
    zouden kunnen afbreken; zij    
        voelt waar de pluim is’ 

›
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stelling van een arm, maar de ambivalente aanwezigheid van 
een arm. De patiënt blijft op zijn arm rekenen, ook al is die 
niet meer fysiek aanwezig. 
Het fenomeen van een fantoomarm wijst op de dubbele 
verhouding die we tot ons lichaam hebben. We ervaren het 
zowel van buiten als van binnen. Merleau-Ponty wijst erop 
dat die ambiguïteit er altijd zal blijven. Deze ambiguïteit stelt 
grenzen aan de maakbaarheid van het lichaam. Je kunt je 
lichaam als object behandelen en een nieuwe hand krijgen. 
Maar deze nieuwe hand zal deel moeten worden van je habi-
tuele lichaam. De ervaring moet weer in overeenstemming 
gebracht worden met de feitelijke toestand van je lichaam. 
Dat dit niet vanzelfsprekend is, blijkt wanneer iemand zijn 
prothesehand weer laat verwijderen omdat hij er niet aan 
kan wennen. Volgens Merleau-Ponty is die persoon niet in 
staat zijn om zijn ervaring van zijn habituele lichaam in 
overeenstemming te brengen met zijn actuele lichaam. 
Merleau-Ponty laat ons stilstaan bij dat wij niet alleen een 
visuele ervaring van ons lichaam hebben. Wij ervaren ons 
lichaam ook van binnenuit, en ontwikkelen in ons handelen 
en door gewoontevorming een bepaalde stijl. Die dubbele 
ervaring van ons lichaam maakt het mogelijk om nu eens 
naar ons lichaam te kijken als een object, en het dan weer 
van binnenuit te ervaren. 

Meningsverschillen
Met zijn filosofie van het lichaam heeft Maurice Merleau-
Ponty een belangrijk stempel op het existentialistische denken 

gedrukt. Maar door ideologische meningsverschillen en een 
strijd om de macht groeiden hij en zijn oude vriend Sartre uit 
elkaar. Bij de dood van Merleau-Ponty – hij stierf onverwacht 
op 53-jarige leeftijd aan een hartaanval – schrijft Sartre in Les 
Temps Modernes, het tijdschrift dat hij ooit samen met onder 
anderen Merleau-Ponty oprichtte, in het In Memoriam: ‘Ik 
heb veel vrienden verloren terwijl zij nog leven. Dat was nie-
mands schuld, zij waren die zij waren, en ik ook; het gebeuren 
had ons gemaakt en tot elkaar gebracht en heeft ons weer 
gescheiden. (..) Hij [Merleau-Ponty, red.] heeft mij nooit ver-
loren en door zijn dood moest ik hem verliezen. Wij waren 
gelijken, vrienden, al leken wij niet op elkaar; wij hadden dat 
meteen begrepen en in het begin lachten wij om onze me-
ningsverschillen; en toen, omstreeks 1950, daalde de barometer 
en ging er een harde wind over Europa en over de hele 
wereld, door de deining beukten onze koppen tegen elkaar en 
op het volgende moment kwamen wij lijnrecht tegenover 
elkaar te staan.’ ❙

De invloedrijkste werken 

van Merleau-Ponty zijn 

Phénoménologie de la 
Perception (1945, Neder-

landse vertaling Fenome-
nologie van de waarne-
ming, uitgeverij Ambo 

1997), L’oeil et l’esprit 
(1961, Nederlandse ver-

taling Oog en geest, 
Ambo 1996) en Le visible 
et l’invisible (postuum 

gepubliceerd in 1964, 

niet in het Nederlands 

vertaald). 

In Nederlandse vertaling 

verscheen eveneens De 
wereld waarnemen, de 

neerslag van zeven voor-

drachten die in 1948 

werden gehouden voor de 

Franse radio. 

Over Merleau-Ponty ver-

schenen de boeken Feno-
menologie van Merleau-
Ponty (1962) en Mens en 
expressie in het licht van 
de wijsbegeerte van Mer-

leau-Ponty (1961, 5e 

druk 1981), beiden van 

de hand van R.C. Kwant. 

Deze boeken zijn nog te 

verkrijgen bij Bol.com. 

Over het denken van Mer-

leau-Ponty over terreur 

schreef Ruud Welten het 

boek Zinvol geweld. 
Sartre, Camus en Mer-
leau-Ponty over terreur en 
terorisme (uitgeverij Kle-

ment, 2007). 

Het grootste deel van 

Merleau Ponty’s oevre is 

tevens in Engelse verta-

ling beschikbaar, onder 

andere bij de uitgeverijen 

Routledge en Northwes-

tern University Press.

Verder lezen

Jean-Paul Sartre over de breuk met Merleau-Ponty: ‘Hij heeft mij nooit 

verloren en door zijn dood moest ik hem verliezen’  


