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To feel as if  you belong is one of  the great triumphs of  
human existence — and especially to sustain a life of  
belonging and to invite others into that… But it’s interesting 
to think that … our sense of  slight woundedness around not 
belonging is actually one of  our core competencies; that 
though the crow is just itself  and the stone is just itself  and 
the mountain is just itself, and the cloud, and the sky is just 
itself  — we are the one part of  creation that knows what it’s 
like to live in exile, and that the ability to turn your face 
towards home is one of  the great human endeavors and the 
great human stories.

David Whyte
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1. De relatie tussen zelf  en wereld: over belonging

• Voordat we een emotionele ervaring hebben, iets waarnemen of  over iets 
nadenken, bevinden we ons al in de wereld
• in-de-wereld-zijn
• Stimmung

• De relatie tussen lichaam en wereld kan begrepen worden tegen een 
achtergrond van toebehoren aan de wereld, van belonging.
• sense of  reality and belonging
• existential feeling (Matthew Ratcliffe)



1. De relatie tussen zelf  en wereld: over belonging

• Existential feeling:

“de manier waarop iemand in de wereld bevindt,” terwijl een 
verandering hierin gevoeld wordt als een “veranderde relatie tot de 
wereld als geheel.”

• De intrinsieke relatie tussen existentiële gevoelens en de ervaring van 
mogelijkheden



1. De relatie tussen zelf  en wereld: over belonging

• “Als de telefoon mijn verwachting wegneemt, wordt het in mijn kamer 
stiller. Zie ik later de fles staan, dan doet dit objectieve gegeven mij weten, 
dat mijn subjectieve ervaring teniet is gedaan. […] Wat ik toen zag was niet: 
een groene fles, met een wit etiket, met een loden capsule en dergelijke. Wat 
ik in werkelijkheid zag, ja, dat was zoiets als de teleurstelling dat mijn vriend 
niet kwam, of  de eenzaamheid van mijn avond” (Van den Berg 1964, 36-37)



1. De relatie tussen zelf  en wereld: over belonging

Twee belangrijke punten: 

• Intrinsiek aan het menselijk bestaan is de capaciteit om betekenis en het 
gebrek eraan zintuiglijk te ervaren.

• Het vermogen om betekenis te ervaren lijkt gedirigeerd te worden door een 
besef  van mogelijkheden.



1. De relatie tussen zelf  en wereld: over belonging

Korte samenvatting:

• Veranderingen in het gevoel van toebehoren aan de wereld begrepen 
kunnen worden als veranderingen in mogelijkheid. Dit hangt nauw samen 
met hoe we de ons omringende wereld ervaren en met de mate waarin deze 
aan ons verschijnt als betekenisvol. 



2. Belonging, mogelijkheid en betekenis bij depressie

• Diagnostische categorieën zoals schizofrenie of  
ernstige depressie (maar ook andere diagnoses zoals 
borderline of  een schizoïde persoonlijkheid, et cetera) 
lijken een breed scala aan existentiële veranderingen te 
omvatten.

• Deze existentiële veranderingen manifesteren zich in 
een veranderd gevoel van realiteit en een veranderde 
verhouding tot jezelf, de wereld en de relatie 
tussenbeide en betreffen óók het achtergrondgevoel 
van toebehoren aan de wereld. 



2. Belonging, mogelijkheid en betekenis bij depressie

“Alles wat de moeite waard is, wordt langzaam 
weggeschraapt en wat overblijft is kale rots. Angst of  
verdriet zorgt vaak voor een overdaad aan gevoel. Een 
depressie wiedt daarentegen de goede gevoelens eruit, 
waardoor alles veel kaler en leger wordt en de slechte 
gevoelens vrij spel krijgen. Terwijl angst of  verdriet vaak 
te maken heeft met wat de moeite waard is, laat 
depressie zien dat niets de moeite waard is. Een 
depressie is ook niet zwart, laat staan gitzwart. Donker 
misschien wel, zoals een nacht donker is, wanneer het 
licht uit de wereld trekt, waardoor de omgeving 
gevaarlijker lijkt, je je minder goed kan oriënteren – het 
is al stiller dan overdag en wat er nog wel is, is minder 
goed waar te nemen.” (Meijer 2019, 34).



2. Belonging, mogelijkheid en betekenis bij depressie

“Depressie verandert iemands normale beleving en 
weerstand, met als gevolg dat diegene niet meer kan zien 
hoe de wereld is. Het grijs zuigt alle kleur op, tot er 
alleen nog een herinnering aan kleur overblijft. 
Depressie lijkt daarmee op verwante zaken als rouw, 
angst en verdriet, maar is niet hetzelfde.”



2. Belonging, mogelijkheid en betekenis bij depressie

• Affectiviteit: depressie wordt gekenmerkt door 
een onvermogen om in gevoelsmatige zin 
geaffecteerd te worden door de wereld.

• Tijd en ruimte: bij een depressie is ons 
vanzelfsprekende vermogen om op te staan en 
te bewegen, dingen vast te pakken, verstoord –
soms zo sterk dat er sprake is van een volledig 
gebrek aan verbinding met de omringende 
wereld.  



2. Belonging, mogelijkheid en betekenis bij depressie

• Existentiële hoop: iets dat de meesten onder ons 
bijna altijd bezitten, een achtergrond waartegen 
onze velerlei hopen gevormd, gevoed en 
weggenomen worden 

• Deze achtergrond van existentiële hoop lijkt in te 
storten à
• Existential feeling zélf, het achtergrondgevoel van 

toebehoren aan de wereld, ondergaat 
veranderingen of  wordt verstoord 
• Mogelijke betekenis van “ballingschap” in de 

context van psychopathologie



3. Geestelijke
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aan de ervaring
van thuis-zijn in de 
wereld



3. Geestelijke verzorging: dienst aan de ervaring van 
thuis-zijn in de wereld

De rol van lichamelijkheid in de relatie tussen belonging en betekenis

• De dimensie van belonging, de meest basale verhouding tussen lichaam en 
wereld, kan begrepen worden in termen van gevoel

• We zijn als lichaam gelokaliseerd, geïncarneerd, in de wereld en alle 
zintuigen doen hierin mee 

• Ons vermogen om als lichaam te bewegen in ruimte maakt dat we de wereld 
oneindig kunnen exploreren, betekenis kunnen opdoen



3. Geestelijke verzorging: dienst aan de ervaring van 
thuis-zijn in de wereld

Lichamelijkheid en thuis-zijn in de wereld

• We zijn enerzijds gesitueerd in de wereld en anderzijds verhouden we ons 
ertoe door ons bewustzijn (de rol van alteriteit). 

• Eenieder van ons vormt als het ware een uniek gesprek met de omringende 
wereld én met zichzelf: een gesprek met de “innerlijke wildernis” en 
“wildernis buiten ons”

• Aandacht in de geestelijke verzorging voor de rol van geworteld-zijn



3. Geestelijke verzorging: dienst aan de ervaring van 
thuis-zijn in de wereld

Lichamelijkheid en thuis-zijn in de wereld

• Geestelijk verzorgers beschikken over de taal en ritualiteit om ervaringen van 
existentiële ballingschap en “niet-belonging” te verkennen en aan de oppervlakte te 
krijgen. Waar behandeldoelen niet de primaire focus zijn, ontstaat er ruimte voor 
het verkennen van ‘wildernis’ (die soms ballingschap kan zijn en soms ook niet).

• De rol van natuur in de geestelijke verzorging - zowel wat betreft de natuur als 
plaats van betekeniservaring, maar ook wanneer we kijken naar onze eigen joods-
christelijke bronnen, waarin ballingschap (ook als existentiële conditie) in veel 
tradities verband houdt met wildernis en woestijn, maar ook de “uittocht” uit 
ballingschap kennen we als een collectieve en individuele ervaring van 
woestijn/wildernis. Wildernis wordt daarmee geassocieerd met lijden, maar 
evenzeer met groei en ontwikkeling. 



3. Geestelijke verzorging: dienst aan de ervaring van 
thuis-zijn in de wereld

Lichamelijkheid en thuis-zijn in de wereld

“All that you have to do, actually, is enunciate the exact nature of  your exile –
to say exactly how you don’t belong. That will open up your door to your 
conversation because there is no one else in the world that feels exiled in the 
way that you do. The moment you have uttered the exact dimensionality of  
your exile, you are already taking the path back to the way, back to the place 
you should be.” (David Whyte)


