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als het over onze instincten gaat. ‘Ik voelde het 
aan mijn water’, dat soort ouderwetse zegswijzen 
 refereren er al aan.
Als ik ervan uitga dat het niet mijn  preoccupatie 
met het thema is, maar dat er in algemene zin 
meer behoefte aan en aandacht voor  verbinding is, 
duikt de vraag op waar dat vandaan komt. In een 
tijd dat er steeds meer een beroep wordt  gedaan 
op ons ‘gezonde’  verstand neemt de  behoefte aan 
iets wat daar geen  verband mee houdt, juist toe… 
Zou dat te maken  kunnen  hebben met een soort 
vermoeidheid ten opzichte van het denken? Een 
verlangen naar vanzelfsprekendheden? Woorde

loos en zonder dat er veel voor vereist is.
Natuurlijk ben ik de maat der dingen niet, maar 
wellicht is het ook voor jou,  lezer van dit verhaal

tje, interessant om eens na te denken over 
het genot van je  verbonden voelen. Met 
niet alleen zijn, maar een  onuitgesproken 
band voelen met de  mensen om je heen. 
En dan hebben we het echt niet enkel over 

 liefdesrelaties.  
Hoewel? Misschien is verbinding wel niets 

meer of minder dan het ervaren van 
liefde, over en weer. Ik durf wel te 
zeggen dat ik houd van de mensen 
waarmee ik me verbonden voel. 
Maar dat zeg je minder makkelijk, 
denk ik. Dan is verbinding voelen 
als zegswijze wel zo  veilig…
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over onze geestelijke gezondheid.

Het is bekend uit psychologisch  onderzoek: 
mensen die in hun persoonlijke leven 
bezig zijn met een bepaald thema, zien 

datzelfde thema overal om zich heen. Ook onze 
waarneming is vaak heel sterk gekleurd. Je  eigen 
(klein)kind wordt ernstig ziek, en  ineens valt het 
je op dat heel veel jonge  mensen in je  omgeving 
een serieuze aandoening  hebben. 
Tegelijkertijd is er natuurlijk de reëele mogelijk
heid dat voor een bepaald thema  daadwerkelijk 
meer aandacht is, en helemaal niet bij jou in het 
bijzonder. Om te voorkomen dat dit een  abstract 
verhaal wordt, deel ik mijn thema met jullie: ver
binding. Ik heb het gevoel dat  iedereen het erover 
heeft tegenwoordig, verbinding. 
Mensen voelen zich met elkaar verbonden, of 
juist helemaal niet. Wat ik me afvraag is wat dat 
eigenlijk precies betekent, dat je je verbonden 
voelt met iemand. En of het een vanzelf sprekend 
verschijnsel betreft, een soort  natuurverschijnsel, 
of dat het iets is waar je aan moet werken. Kun 
je je met  iedereen  verbonden voelen, of zijn er 
 mensen waarvan je direct al weet (of voelt) 
dat het er niet in zit?
Veel mensen die ik erover spreek, zien 
 verbinding als de uitkomst van  wederzijdse 
herkenning: je ziet iets van  jezelf in de  ander, 
en omgekeerd, en daar volgt dat  gevoel van 
 verbinding op.
Verbinding zit op het  niveau van 
het hart,  zeggen de meeste men
sen als je ze vraagt waar het 
zich  afspeelt. Het is opvallend 
dat eigenlijk niemand  verwijst 
naar het hoofd, de plek waar 
ons verstand zit, als locatie 
van de verbinding. Wel zijn 
er mensen die het nóg lager 
dan het hart zoeken in het 
 lichaam: in de (onder)buik, 
de plek die we ook aanwijzen 
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Een onuitgesproken band 
voelen met de mensen om 
je heen, is dat liefde?


