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D E  T H E R A P E U T

Redden!

G elukkig gaat deze rubriek over 
‘De therapeut’ en niet over u. 
Lees maar.
De therapeut ziet een echtpaar 

voor relatietherapie. Bij aanmelding is het 
stel al uit elkaar en er is weinig hoop op 
herstel. Lang geleden leerde de therapeut 
al af om voorspellingen te doen over het al 
dan niet slagen van de relaties van cliënten, 
maar bij deze mensen ziet het er wel heel 
erg somber uit. Het lijkt een gelopen race. 
De therapeut vindt dit heel jammer want 
het is een leuk stel met een aanbiddelijk 
zoontje. In zijn Maxi-Cosi slaapt hij in een 
hoekje van de kamer door alles heen. Won-
der boven wonder vinden deze aardige men-
sen – die in een ander leven best vrienden 
van de therapeut hadden kunnen zijn – een 
spoor en bouwen ze in een half jaar tijd hun 
relatie terug op. De ‘klik’ met de therapeut 
is fantastisch. Het paar is zo tevreden dat ze 
vrienden en collega’s beginnen te verwijzen. 
Reuze erkennend voor de therapeut en ook 
goed voor de praktijk. De therapeut excel-
leert en de echtelieden smullen van nieuw 
wittebrood. 

Totdat het mis gaat. In korte tijd wordt 
het echtpaar hard met oude thema’s gecon-

fronteerd. Wat nu? Beide partners geven los 
van elkaar aan er geen gat meer in te zien. 
‘Is dit wel echt een goed huwelijk? Weer die 
oude thema’s, is er wel echt iets veranderd? 
Laten we het maar opgeven.’

In een gezamenlijk gesprek worstelt niet 
alleen het stel met teleurstelling. Diep in de 
therapeut roert zich iets. Dat komt naar een 
bewust niveau als de man plotseling vraagt: 
‘Het lijkt wel of jij nog hoop hebt. Waar haal 
je dat eigenlijk vandaan?’ Oef, nu schrikt de 
therapeut. In een halfslachtige innerlijke dia-
loog betrapt de therapeut zich op het feit dat 
het mislukken van 
deze relatie diep van 
binnen niet als optie 
voelt. Dus: redden 
wat er te redden valt! 
Het passende werk 
vanuit een therapeu-
tische ‘not-knowing 
positie’ wordt binnen in de therapeut hard 
en snel overruled. Een oergevoel, ver weg 
verscholen in de therapeut weet allang wat 
er gebeuren moet en staat met de volledige 
reddingsuitrusting klaar. Toedekken, verbin-
den, geruststellen, relativeren, woorden van 
hoop spreken… 

Ach, het hele geparentificeerde scala komt 
voorbij. Er is geen houden aan, vooral als de 
therapeut de pijn en verwarring ziet – her-
kent? – in de donkerbruine ogen van het 

zoontje, dat nu af en toe wakker is. De thera-
peut gaat nat, vergeet relationele hulpbron-
nen in te schakelen, vliegt uit de bocht en 
raakt keihard ingezogen. 

Nu komt het erop aan. De therapeut moet 
zich beheersen en niet als een dwaas kind 
gaan redderen. Een interne worstelpartij 
met de teleurstelling volgt. Man, wat heeft 
de therapeut het druk. Helemaal geen soft 
en vaag beroep. Het is nu zweten geblazen. 
Want ondertussen gaat het gesprek gewoon 
door. De therapeut moet zich vrijmaken van 
niet-passende reddingsoperaties en tegelijk 
beschikbaar blijven op een wel-passende 
manier. Ga er maar aan staan. Durf de optie 

scheiden maar eens 
onder ogen te zien 
bij een stel dat zo 
aan elkaar gewaagd 
leek. Wel zoeken naar 
hoop en vertrouwen 
maar ook ruimte 
laten voor een even-

tueel mislukken. Pfff. De therapeut slaagt er 
maar ten dele in en blundert zich naar het 
einde van het gesprek toe. 

Tja, fijn hè, dat deze rubriek niet over u 
gaat maar over die andere therapeut. U heeft 
natuurlijk niet zo’n kleine interne helper die 
af en toe voor zichzelf begint. Die zo graag 
iedereen blij wil maken. Die droomt van het 
geluk teruggeven aan mensen in nood. Die 
gehoord wil worden. Die er niet tegen kan 
als het niet lukt. Die... t

Drie sferen van verbondenheid

I n Ik en Jij beschrijft Buber (1998) de drie 
sferen waarin de wereld van relatie zich 
vormt. Hij begint met het leven met de 
natuur: ‘Daar trilt de relatie in het duis-

ter, beneden de taal. De schepselen bewegen 
zich tegenover ons, maar zij zijn niet in staat 
tot ons te komen, en ons Jij-zeggen tegen 
hen blijft steken op de drempel van taal’ 
(p.11). 

Vervolgens beschrijft hij de tweede sfeer, 
het leven met de mensen, dat zich onder-
scheidt doordat wij met elkaar kunnen 

Verbondenheid 
met de natuur
Een aanvullend perspectief  
op relationele ethiek
door Ewout Oppeneer

In dit artikel sta ik stil bij de eerste 
relationele sfeer die door Buber wordt 
beschreven in Ik en Jij. De relatie tussen 
mens en natuur. Ik geef een beschou-
wing op verbondenheid met natuur en 
wat het kan betekenen voor de praktijk 
van (contextuele) hulpverlening en the-
rapie om hier aandacht aan te geven. Het 
is de moeite waard om naast het lezen 
van dit artikel te kijken naar 540 Miles, 
een documentaire over de reis van Dave 
Baumann (64) over de Colorado Trail, van 
Denver naar Durango. 

spreken in 
dezelfde taal. 
Daarmee kun-
nen onze ervarin-
gen aan betekenis win-
nen, doordat we ze delen 
en omdat er mensen zijn die 
ernaar verlangen ze te horen. 

Als derde sfeer benoemt Buber het leven 
met wat geestelijk is. Vanuit iedere sfeer is 
een blik mogelijk op het eeuwige Jij, die 
alle sferen omvat zonder daarin gevat te zijn  
(p. 118).

Deze woorden van Buber hoor ik door-
klinken als ik luister naar de ervaringen van 
Dave Baumann.

‘So we’re riding around on the trail. Way above 
timberline, over these ridges and mountain passes. 
It was just a fantastically beautiful ride. The sun was 
out, there was no wind, you couldn’t ask for better. 
And it’s like you’re in another world. And the only 
thing that you hear is the sound of your tires and 
your own breathing. You’re just one with the forest. 
One with everything that you see out there. And you 
kind of get a little glimpse into eternity, into mayby 
the bigger meaning of life. And maybe why we’re 
here. I know I had that feeling many times where 

you feel so incredibly connected. 
And what is happening right here, right now is so 
spectacular. I never felt more alive and more con-
nected to the glory of God’s creation.’ 

Integratief en holistisch
Baumann vertelt in 540 Miles over het onge-
looflijke gevoel van verbondenheid dat hij 
onderweg meermaals heeft meegemaakt. 
Zijn ervaringen van verbondenheid gaan 
over verbondenheid met natuur en verbon-
denheid met het geestelijke, maar we horen 
ook hoe zijn ervaringen impact hebben 
gehad op de verbondenheid met zijn vrouw.

‘And what makes it even better is when the one 
you love the most is there waiting for you. It was 
tremendous one of the most emotional times of my 
life actually. I was crossing that finish line and see-
ing my wife, Cindy, waiting for me. (…) at the end of 

De therapeut gaat nat, vergeet 
relationele hulpbronnen in te 
schakelen, vliegt uit de bocht en 
raakt keihard ingezogen. 
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this I think it did a lot for the relationship that Cindy 
and I had with each other. That was a really great 
consequence of doing this together with my wife.’

De drie relationele sferen van Buber zijn 
terug te zien in dit verhaal. Drie sferen die 
niet los van elkaar te koppelen zijn. Ze han-
gen onderling sterk met elkaar samen en 
verbondenheid in de ene sfeer kan verbon-
denheid in een andere sfeer laten toenemen. 
Als contextueel hulpverleners doen we er 
daarom goed aan om breed te blijven kijken 
naar wat verbondenheid is en hoe relaties 
impact hebben op ons welzijn. 

Daarbij kan opgemerkt worden dat de 
contextuele benadering integratief is in 
plaats van uitsluitend. Dat zou een reden 
kunnen zijn om ook het perspectief op ver-
bondenheid met natuur toe te voegen aan de 
vele ‘brillen’ waarmee we de werkelijkheid 
bezien.

Relatie met natuur
In de contextuele theorie wordt gesteld dat 
de verbondenheid tussen mensen samen-
hangt met de mate waarin er in een rela-
tie wordt gegeven en ontvangen. Zonder 
wederkerigheid is er geen relatie mogelijk. 
We zijn daarmee, als relationele en kwets-
bare wezens, van anderen afhankelijk voor 
ons welzijn. Vanuit die afhankelijkheid leidt 
Nagy af dat we de ethische plicht hebben 
om zorg te dragen voor elkaar en het recht 
om zorg te ontvangen. Als we hier op goede 
wijze vorm aan kunnen geven dan maakt dat 
ons mens. Dan geeft dat betekenis aan ons 
bestaan (Van der Meiden, 2020). 

Stel nou eens dat dit vertrekpunt geldt 
voor al het leven op aarde. De mate waarin 
we verbondenheid met natuur ervaren beïn-
vloedt dan de mate waarin we voor haar zorg-
dragen. En deze verbondenheid heeft dan 
invloed op wat wij van de natuur ontvangen 
en die balans van geven en ontvangen heeft 
invloed op ons welzijn. Dit wordt bevestigd 
in onderzoek waaruit blijkt dat de ervaren 
verbondenheid met natuur een belangrijke 
voorspeller is van zelf ervaren welbevinden 
en ecologisch (duurzaam) gedrag (Bar-
ton, Bragg Pretty, Roberts & Wood, 2016). 
Dat verbondenheid met natuur bijdraagt 

aan een relatie waarin zorggedragen wordt 
concludeert ook Chris Elzinga (2006). Hij 
beschrijft verbondenheid met natuur vervol-
gens op vier niveaus:

	{ Afhankelijkheid: Er is sprake van een 
wederzijdse afhankelijkheid. 
	{ Verwantschap: We vinden gelijkenis in 
elkaar. We zijn niet hetzelfde en tegelij-
kertijd zijn er veel overeenkomsten met 
het leven om ons heen. 
	{ Herkenning: Verwijzend naar Levinas 
beschrijft Elzinga hoe ook de blik van een 
dier of het aanschouwen van een boom 
een appèl op ons kan doen. Dit is moge-
lijk als wij openstaan voor de ontmoeting. 
	{ Oorsprong: Door Elzinga de gemeen-
schappelijke grond van bestaan genoemd. 
Een religieuze ervaring dat wij allen een 
expressie zijn met één gemeenschappe-
lijke oorsprong. 

Als we de relatie tussen mens en natuur ver-
gelijken met die tussen mensen onderling 
dan is het ook in deze relaties mogelijk om 
de ander te objectiveren. We staan dan niet 
open om de ander te ontmoeten en zien in 
een bos slechts heel veel bomen die we kun-
nen kappen. Om daarvan planken te laten 
zagen die geld opleveren. Of we zijn blij 
omdat we op ons grondgebied aardolie of 
gas vinden waarmee we een rijkdom verwer-
ven om onze plannen te verwezenlijken. We 
zien niet langer de schoonheid van wat zich 
aan ons openbaart en zonder moeite buiten 
we de natuur zo uit dat deze niet in staat is 
tot herstel. Of we zijn zo gefocust op onze 

smartphone dat 
we niet zien hoe 
een vogeltje zich 
in al zijn schoon-
heid aan ons laat 
zien en ons nauwlet-
tend in de gaten houdt. 

Ook in verbondenheid 
met natuur geldt dus dat relatie 
per definitie wederkerigheid is. Ook zonder 
in onze taal iets terug te horen is het moge-
lijk te geven en te ontvangen. ‘Zou de boom 
dan een bewustzijn hebben, gelijkend op het 
onze? Ik ervaar het niet. Maar wilt u weer, 
omdat het u bij uzelf gelukt lijkt, ontleden 
wat niet te ontleden is? Niet de ziel van een 
boom of een dryade ontmoet mij, maar hij-
zelf ’ (Buber, 1998, p.13).

Web van leven
Dat het welzijn van alles wat leeft meer 
met elkaar samenhangt dan we vaak besef-
fen, werd rond 1800 al geconstateerd door 
de wetenschapper en ontdekkingsreiziger 
Alexander von Humboldt. Steeds opnieuw 
haalde hij zich het beeld voor ogen van de 
natuur als een web van leven, waarin ook 
de mens een eigen plek heeft (Wulf, 2017). 
En steeds zag hij situaties waarin de mens 
geen rekening hield met de impact van haar 
gedrag op het geheel. Hij had in veel opzich-
ten een vooruitziende blik. In de tijd waarin 
we nu leven wordt steeds duidelijker dat 
onze omgang met de aarde een impact heeft 
die we niet overzien. 

Je zou kunnen zeggen dat de mensheid 
zich gedraagt als een systeemlid met zeer des-

tructief gedrag waar het 
gehele systeem onder 
lijdt. Regelmatig besef-
fen we dat het niet goed 

gaat. Ondanks ons tome-
loze genieten zijn we ook 

vaak ongelukkig. Onze ver-
slaving is echter hardnekkig. We 

willen herstel zonder af te kicken en 
komen daarbij vaak uit op technische oplos-
singen. Met de illusie dat we daarmee de 
wereld kunnen redden zonder onze levens-
stijl ingrijpend te veranderen.

Oplossingen bedenken waarbij we alles 
overzien en rekening houden met het gehele 
web van interacties waarin alles uiteinde-
lijk met alles samenhangt is echter extreem 
complex, zo niet onmogelijk. Zeker als het 
geheel ‘planeet aarde’ of zelfs ‘het universum’ 
betreft. Waarbij het geheel meer is dan de 
som van alle delen die we afzonderlijk 
van elkaar proberen te begrijpen. 
Niemand kan dan ook over-
zien welke effecten er alle-
maal optreden als gevolg 
van ons ingrijpen. De 
uitkomst van technische 
oplossingen die ingaan 
tegen de bestaande orde 
is uiterst onzeker. De beste 
reactie is daarom invoegen in 
het geheel en niet daar tegenin 
bewegen. De bestaande orde van 
de natuur ontdekken en respecteren. En 
de sleutel ligt niet in onszelf erbuiten plaat-
sen als een objectieve toeschouwer, maar in 
het aangaan van de ontmoeting. Zodat we 

vanuit ontmoeting kunnen terugkeren naar 
een passend geven en ontvangen. De aarde 
vraagt om contextuele hulpverlening waar-
bij de relatie tussen de mens en zijn context 
hersteld wordt. Onze verantwoordelijkheid 
bestaat uit het openstaan voor ontmoeting 
met een systeem waar we onlosmakelijk mee 
verbonden zijn. Enkel vanuit deze ontmoe-
ting kunnen we ontdekken wat ons te doen 
staat.

Natuur en persoonlijk welzijn
Ook als we het persoonlijk welzijn van men-
sen willen verbeteren is het de moeite waard 
om de mens te beschouwen als onderdeel 
van het web van leven. Er is steeds meer 
bewijs dat een relatie tussen veelvoorko-
mende vormen van natuurbeleving en toe-
genomen psychisch welbevinden laat zien 
(WHO, 2021; Maas et. al., 2021). Ook is er 

in toenemende mate bewijs voor een 
relatie tussen veelvoorkomende 

vormen van natuurbeleving 
en een afname van risico-

factoren voor – en lijden 
aan – sommige vormen 
van psychische aandoe-
ningen (Bratman et. al., 
2019). Ons gebrek aan 

verbondenheid met de 
natuur gaat niet alleen ten 

koste van de aarde waarop we 
leven. Het gaat ook ten koste van 

onze geestelijke gezondheid. 
Evenals het perspectief op verbonden-

heid tussen mensen in de vierde dimensie 
is ook het perspectief op de verbondenheid 

We willen 
herstel zonder af te 

kicken en komen daarbij 
vaak uit op technische 

oplossingen. Met de illusie 
dat we daarmee de wereld 

kunnen redden zonder onze 
levensstijl ingrijpend te 

veranderen.
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A ls je zoals ik bent opgegroeid in 
de jaren 70, ofwel de puberteit 
beleefde in die periode, dan is het 
evident en uit divers onderzoek 

gebleken dat de muziek die je toen hoorde, 
of beter gezegd ervaarde, cruciaal is voor jouw 
en mijn (audio)herinneringen. De muziek die 
je in een nanoseconde terugbrengt in die tijd 
is tegelijkertijd het fundament van je verder 
te ontwikkelen smaak. Met andere woorden: 
je referentiekader. Ironisch genoeg roept niet 
alleen de muziek die je toen mooi vond deze 
gevoelens op, maar ook de muziek die je toen 
verafschuwde. Met een volwassen blik leidt 
dit vaak tot herwaardering. Met daarnaast het 
besef en de confrontatie met het ‘zelf ’ over de 
invloed van de peergroup in deze zo cruciale 
en vormende fase in het leven.

Voor mij geldt dit alles voor de Zweedse 
songfestivalwinnaars ABBA. De naam bestaat 
simpelweg uit de eerste letters van hun voor-
namen. Een uiterlijk perfect plaatje: een blon-
dine en een brunette, allebei getrouwd met 
een van de mannen uit dit kwartet. Ik vond 
het niks en mijn peergroup uiteraard ook niet.

 In een tijdperk van beperkte mediamoge-
lijkheden ontkwam je niet aan een dagelijkse 
portie ABBA. Schoorvoetend werd er af en 

toe onder muziekkenners wel gedeeld dat 
de ogenschijnlijk eenvoudige meezingers 
razendknap in elkaar zaten. Het leven van 
het viertal was zonder Facebook en Insta-
gram fasegewijs te volgen door middel van 
hun muziek en teksten. Beide huwelijken 
liepen op de klippen, maar de band bleef 
bij elkaar en dat leverde in mijn optiek hun 
meest interessante werk op. Er is maar één 
band die ze dit in ongeveer dezelfde periode 
en onder dezelfde omstandigheden heeft 
nagedaan: Fleetwood Mac. Door met hun 
inmiddels klassieke album Rumours de peri-
kelen van twee stukgelopen huwelijken bin-
nen de band prachtig vorm te geven middels 
muziek en tekst. 

Uiteindelijk gaat ABBA uit elkaar en de 
twee heren worden nog beroemder door het 
schrijven en produceren van musicals, terwijl 
de dames redelijk succesvol hun solocarriè-
res vervolgen. De blonde Agnetha komt nog 
wel eens in het nieuws omdat ze jarenlang 
wordt belaagd door een Nederlandse stalker. 
Zij had zich inmiddels teruggetrokken 
uit het publieke leven en was niet 
over te halen tot het verzorgen 
van een reünie van de groep. 
Recentelijk hebben ze een 
nieuw album opgenomen 
en komt er toch een show in 
Londen waar het viertal als 
hologram van hoe ze er toen 

met natuur subjectief te beschrijven. Deze 
‘verbondenheid met natuur’ wordt in toe-
nemende mate onderzocht. Mayer en Frantz 
(2004) ontwikkelden hiervoor de Connec-
tedness to Nature Scale (CNS). Dit meet-
instrument geeft zicht op de mate waarin 
een individu zich emotioneel verbonden 
voelt met de natuurlijke wereld. Het brengt 
de verbondenheid in beeld zoals een indi-
vidu die ervaart. Het is de moeite waard om 
zicht te krijgen op de mate waarin mensen 
deze verbondenheid ervaren. 

Uitvoering
In dit artikel heb ik vooral willen pleiten 
voor een breed perspectief op de kracht van 
relaties en een holistische kijk op leven in 
verbondenheid. Omdat ik ervan overtuigd 
ben dat ons (mentale) welzijn samenhangt 
en beïnvloed wordt door de manier waarop 
we verbonden zijn met alles wat leeft. Maar 
ook omdat verbondenheid met natuur een 
hulpbron kan zijn om de verbondenheid 
tussen mensen onderling te ontwikkelen. 
Hoe je hier praktisch mee aan de slag gaat 
vraagt een nieuw artikel. Wellicht zijn er 
contextueel therapeuten die hierover meer 
willen delen. Veel inspiratie is ook te vinden 

op het gebied van 
Adventure Thera-
pie, een vorm van 
therapie met een 
systeemgericht uit-
gangspunt, die zich 
de afgelopen jaren 
ook in Nederland 
verder ontwikkeld 

heeft (Scheres & Wijnand, 2019).
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uitzagen een reeks concerten zal verzorgen.
Rond de eeuwwisseling werd het salon-

fähig voor de kritische muziekkenners om 
ABBA goed te vinden. Ofwel de peergroup 
bepaalde nu dat ABBA mocht! Op basis van 
hun muziek zijn er inmiddels familiefilms 
gemaakt. 

Ik moet bekennen dat ik ook wat audio-
materiaal in mijn bezit heb en hun muziek 
brengt mij terug naar de vele nachtelijke 
taxiritten, altijd met de radio aan, van het 
horeca bedrijf waar ik toen werkte naar de 
plek waar ik die nacht mijn hoofd te ruste 
zou leggen. De song The Day Before You Came 
behoort tot het latere werk en is ondanks de 
zo kenmerkende 80er jaren synthesizer, die 
zoveel muziek uit die periode tijdsgebonden 
en tevens lelijk maakt, een song die tijdloos 
en doordrenkt is van melancholie. De sfeer 
en het gevoel van de muziek en de tekst zijn 
wel haast perfect in hun congruentie. De 
tekst geeft op briljante wijze een kijkje in 
het leven van iemand: de dagelijkse, bijna 

ondraaglijke sleur en tevens de univer-
sele herkenbaarheid van deze dyna-

miek. De muzikale evenknie van 
de roman The unbearable light-
ness of being. Een dynamiek 
waarvan we ons altijd weer 
even bewust worden in een 
vakantieperiode. 
De gedwongen lockdowns als 

Ewout Oppeneer is master contextuele 
hulpverlening. Hij is werkzaam als docent 
Social Work op de Christelijke Hogeschool 
Ede. Daarnaast als zelfstandig trainer en 
hulpverlener vanuit De Lerende Praktijk. 
info@delerendepraktijk.nl
www.delerendepraktijk.nl

G E N O  R H Y T H M S

door Bart Hendriks

The day before you came 
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