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Voorwoord 
 
Dit onderzoek heeft een lange voorgeschiedenis. Het begon eigenlijk al in Pakistan rond 1990. Ik had 
toen al jarenlang gewerkt in bosbouw-ontwikkelingsprojecten in tropische landen, en was daarbij 
meegegroeid in de traditie van ‘sociale bosbouw’: beheer van bossen door de lokale bevolking in het 
bredere kader van plattelandsontwikkeling. Al sinds de jaren 80 heeft de internationale 
bosbouwwereld zich op de mens gericht. Voorlichtingsprogramma’s, participatieve benaderingen, 
‘adaptive management’, ‘empowerment’, dat alles en nog meer werd ontwikkeld om boerinnen en 
boeren te equiperen voor autonoom beheer van de eigen natuurlijke omgeving. De mens stond daarbij 
centraal, dat wel. Maar wat die mens innerlijk beweegt, werd zorgvuldig buiten beschouwing gelaten; 
dat was privé, dachten we. Nu vraagt zelfs de Wereldbank zich af hoe het mogelijk was om de tekens 
te negeren die ons toeschreeuwden1. Ook ik kwam ‘faith healers’ tegen in de Filippijnen, heilige 
bomen in Thailand, en doorliep zelfs een ‘inburgeringscursus’ in Nepal om in het van religie 
doordrenkte bestaan in dat land te kunnen functioneren. Maar toch bleef het ontwikkelingswerk al die 
tijd los staan van religie en spiritualiteit. Het kwartje viel pas, toen Pakistaanse bosbouwers van het 
Malakand Social Forestry Project mij vertelden dat mensen enthousiast reageerden op religieuze 
teksten die ze in de dorpen verspreid hadden. De Qur’an en Hadith bleken een rijke bron van 
inspiratie voor het planten van bomen en goed beheer van de natuur. Of het daardoor kwam dat het 
project succes had, is misschien te veel gezegd, maar in ieder geval ben ik sindsdien, binnen en 
buiten mijn werk als bosbouwkundige, op zoek gegaan naar religieuze en spirituele drijfveren voor 
bosbeheer. 
 
De voor u liggende studie is een neerslag van deze zoektocht. Ik ben daarvoor in de eerste plaats 
dank verschuldigd aan de bosbeheerders die aan dit onderzoek meewerkten. Zonder hun 
bereidwilligheid om zich te laten interviewen zou het resultaat in deze vorm nooit tot stand zijn 
gekomen. Met vreugde zal ik terugdenken aan de mooie wandelingen en de gesprekken waarin hun 
verhaal vorm kreeg. Ik hoop dat dit verslag bijdraagt tot een beter begrip voor deze beroepsgroep, die 
zich in het natuurdebat vaak ‘aan het front’ voelt staan.  
 
Het onderzoek is uitgevoerd ter afsluiting van de Masters-deeltijdopleiding Interreligieuze 
Spiritualiteitsstudies aan de Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit Religiewetenschappen 
(voorheen Theologie). Er ging een lange voorbereidende oriëntatiefase aan vooraf, die soms meer 
van een dooltocht had. Hierbij kwam ik terecht op het kruispunt van een aantal wetenschapsvelden: 
spiritualiteitswetenschap, empirische religiewetenschap, vergelijkende godsdienstwetenschap, en 
interreligieuze betrekkingen. Binnen deze velden trok mijn vooral de religiesociologische kant aan, en 
met name de empirische onderzoeksmethode. Om deze reden heb ik uiteindelijk gekozen voor 
empirische religiewetenschap als ‘thuisbasis’. Ik had het onderzoek graag in het buitenland willen 
uitvoeren, maar door werk en privé-omstandigheden was dit niet goed mogelijk. De onderzoeksopzet 
is echter zo gekozen dat ze uitzicht biedt op een eventuele uitbreiding naar andere landen. 
  
Mijn eerste begeleider, dr. M. (Michael) Scherer-Rath van bovengenoemde leerstoelgroep, wil ik op 
deze plaats bedanken voor zijn geduld, aanmoediging, inhoudelijke sturing, en kritische opmerkingen 
bij de uitwerking en analyse van het onderzoek. De band met de spiritualiteitswetenschap bleef in 
stand door de waardevolle ondersteuning van mijn tweede begeleider, dr. G.H.M. (Frits) Mertens van 
het Titus Brandsma Instituut (TBI). Vooral zijn coaching bij de interviews was van grote waarde. Ook 
Frits wil ik hierbij hartelijk bedanken voor zijn inzet. 
 
Verder een hartelijk dankwoord aan: prof. dr. Chris Hermans, die als leerstoelhouder Empirische 
Religiewetenschap de begeleiding in de oriëntatiefase op zich nam; drs. Jeanette Wolff, die als 
studieadviseur steeds waar nodig stimulerend optrad; en vele gesprekspartners die hulp boden bij het 
bepalen van de gedachten tijdens de oriëntatie- en uitvoeringsfase, binnen de faculteit, in andere 
delen van de Radboud Universiteit Nijmegen, de Wageningen Universiteit, en elders. 
 
Mijn werkgever, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), wil ik eveneens op 
deze plaats bedanken. De studie is weliswaar in mijn vrije tijd uitgevoerd, maar voor de interviews is 
mij door LNV in 2005 een aantal dagen studieverlof toegekend waarvoor ik zeer erkentelijk ben. 
Daarnaast ben ik dankbaar voor de niet aflatende belangstelling en morele steun van leidinggevenden 
en collega’s van de LNV-Directie Kennis en elders in het ministerie. Dit zijn teveel namen om op te 
                                                 
1 Voordracht van Wereldbank-adviseur prof. Katherine Marshall op het seminar “New Alliances in Development Studies: 

Religion, Politics and Economics”, Den Haag, 12 december 2006, georganiseerd door het Institute of Social Studies (ISS).  
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noemen, en dat doe ik dus niet, op een uitzondering na: mijn naaste collega, ir. Herman Savenije, die 
het geweldige voorstel deed om beheerders te recruteren op een avond over bossen en ethiek van de 
Vereniging Tropische Bossen (VTB). 
 
Wat betreft de opzet en inbedding van de studie in de Nederlandse bosbuwwereld ben ik de volgende 
personen dankbaar voor hun waardevolle advies: ir. Jos Jansen (directeur Bosschap); ir. Arno 
Willems (directeur Unie van Bosgroepen); ir. Renske Schulting (consultant); ir. Patrick Jansen 
(directeur Stichting Probos). 
 
Tenslotte ben ik ook familie, medestudenten en vele andere vrienden dankbaar voor hun rol als 
‘enabling environment’. Zij hebben jarenlang moeten horen dat ik vanwege de studie geen tijd voor 
hen had; desondanks zijn ze de voortgang steeds met belangstelling blijven volgen. Ook hen noem ik 
niet, behalve degene die mijn leven deelt, Piet Lagerwaard. Zonder hem zou deze scriptie nu nog niet 
klaar zijn. Niet alleen heeft hij eindeloos gekookt en gezorgd, maar hij moest het zelfs een hele 
vakantie zonder mij stellen. In de toekomst hoop ik dit goed te maken en weer met hem de natuur in te 
gaan. Om weer nieuwe inspiratie op te doen: uit het bos.
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Hoofdstuk 1. Inleiding  
 
1.1. Achtergrond  
 
Spirituele waarden van bos en natuur zijn de laatste jaren steeds vaker onderwerp van discussie. In 
internationale fora en verdragen komen ‘culturele en spirituele waarden’ steeds sterker naar voren 
in de argumentatie om bossen, natuur en biodiversiteit te behouden en duurzaam te beheren. 
Religieuze en andere niet-overheidsorganisaties hebben hier eveneens op aangedrongen en hun 
oproep op uiteenlopende wijze vormgegeven2. Ook het onderzoek buigt zich in toenemende mate 
over de vraag hoe we deze ‘culturele en spirituele waarden’ kunnen vertalen naar de concrete 
praktijk van beleid en uitvoering. De recente oprichting van de International Society for the Study of 
Religion, Nature and Culture (ISSRNC)3 aan de Universiteit van Florida mag gezien worden als een 
mijlpaal in deze ontwikkeling. De kort daarvoor gepubliceerde Encyclopedia of Religion and Nature 
(Taylor et al. 2005) geeft de aanzet tot een bredere onderzoeksagenda op het gebied van religie en 
natuur. In de inleiding van de Encyclopedia poneert de eindredacteur twaalf onderzoeksvr agen, 
waaronder ook de vraag die de achtergrond vormt voor deze thesis: “To what extent do expressed 
beliefs about duties toward nature cohere with behaviors towards it?”4  
  
In ons eigen land, waar de druk op de groene ruimte snel toeneeemt, klinkt ook steeds duidelijker 
de roep om vanuit nieuwe inspiraties, ethische motivatie of spiritualiteit, handelingsperspectief en 
draagvlak voor natuurbescherming en -beheer te creëren. We zien die vraag ook op andere 
terreinen opkomen: in de agrarische sector (zie onder andere het onderzoek Boer in hart en ziel 
naar de spiritualiteit van boeren door Mertens en Blommestijn 2004), in het debat over jeugd, natuur 
en gezondheid5, en in de discussie over voeding en eetcultuur6. Twee wetenschappelijke 
adviesraden signaleerden in 2004 het belang van natuur voor persoonlijke ontwikkeling en 
zingeving, en daamee voor gezondheid, en bevelen verder systematisch onderzoek aan op dit punt 
(Gezondheidsraad en RMNO 2004:87). Beleidsmakers vragen om kennis van waardenpatronen om 
hun nieuwe rol als facilitator van beleidsuitvoering en de dialoog met maatschappelijke partners 
goed te kunnen spelen. Wet- en regelgeving maakt immers steeds meer plaats voor convenanten 
en gedragscodes, zoals bijvoorbeeld de Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer 2005-20107. 
Dergelijke maatschappelijke contracten werken natuurlijk alleen als er bij partijen een gunstige 
ethische dispositie bestaat, en deze hangt samen met bepaalde grondhoudingen, religieuze of niet-
religieuze. Hiermee komen we bij de vraag hoe waarden en grondhoudingen leiden tot gewenst 
gedrag. 
 
 
1.2. Probleemstelling 
 
Er is in Nederland wel onderzoek gedaan naar waardering van bos en natuur, zowel gericht op het 
brede publiek als op bepaalde categorieën gebruikers8. Hieruit blijkt dat natuur in het algemeen wel 
hoog gewaardeerd wordt. De relatie tussen waardering van natuur en het praktisch omgaan ermee 
is echter nog allerminst goed bekend. Matthijs Schouten, hoogleraar natuurontwikkeling en filosofie, 
zegt bijvoorbeeld: 
 “Er is de afgelopen decennia enorm veel geschreven en gediscussieerd over de houding van de mens ten opzichte 
van de natuur. (..) De relatie tussen religieus en cultureel bepaalde natuurbeelden en de wijze waarop in de 
praktijk met de natuur wordt omgegaan (..) zou een studie op zich zijn; bovendien is in dit verband nog heel 
wat onderzoek nodig. (..) De normen die religieuze tradities stellen voor de omgang met de medemens en met 
andere medeschepselen, appelleren meestal aan altruïsme, betrokkenheid en mededogen. Daarmee zijn zelfzucht 
of hebzucht echter niet als vanzelfsprekend buiten spel gezet.” (Schouten 2005:245). 
 
Met andere woorden: wat is de relatie tussen religieuze of spirituele drijfveren en handelen, in dit 
geval het omgaan met bos? Ik spreek hier liever van ‘spirituele’ dan van ‘religieuze’ drijfveren omdat 

                                                 
2 Zie bijvoorbeeld het recente bezoek van Patriarch Bartholomeus I aan het Amazonegebied (in juli 2006). 
3 www.religionandanature.org 
4 Taylor et al., 2005:vii; ook te vinden op www.religionandnature.org. 
5 Zie bijvoorbeeld het werk van Annick de Witt (2005). 
6 Louise Fresco pleit in haar laatste boek, De Nieuwe Spijswetten (2006) voor een herwaardering van het religieuze in onze 

houding ten opzichte van eten en drinken. 
7 Vogelbescherming Nederland & Bosschap (2005) 
8 zie publicaties van van den Berg en anderen, besproken in mijn overzichtsartikelen (de Pater, 2003 en 2005) 
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het me gaat om de diepste inspiratie die mensen drijft, of die nu wel of niet geloofsmatig of religieus 
is ingebed (zie 1.6 voor een bespreking van de terminologie). De relatie tussen ‘beliefs’, ‘basic 
attitudes’, ‘intention’ ‘behaviour’ & ‘responses’ is al in diverse sociaalpsychologische modellen 
onderzocht, met als algemene conclusie, dat er geen of slechts een zwakke schakel bestaat tussen 
waarden en attituden enerzijds en gedrag anderzijds (Matters in de Groot 2003:12)9. Het laatste 
woord is hierover nog niet gezegd; zo suggereert psychologisch onderzoek van Ellen Dreezel 
(2006) bijvoorbeeld dat die schakel onder bepaalde voorwaarden sterker is dan wordt 
aangenomen10. Ook Annick de Witt (2004) constateert een verband tussen spirituele 
natuurervaringen en verantwoordelijkheidsgevoel voor het milieu. 
 
De redenering die bij al deze onderzoeken gevolgd wordt, begint echter altijd aan de kant van de 
‘beliefs’, dus van abstract naar concreet, ofwel ‘van binnen naar buiten’. Dit bracht me op het idee 
om in mijn onderzoek nu eens niet vanuit die binnenkant uit te gaan, maar vanuit de andere kant, 
de kant van het handelen; dus te beginnen bij diegenen die ervoor gekozen hebben hun werk en 
leven aan het bos te wijden, en van daaruit het spoor terug te volgen naar hun diepere drijfveren. 
Meer specifiek begin ik dan bij diegenen die direct invloed hebben op ingrepen in het bos: de 
bosbeheerders. Van deze groep is wel iets bekend over het verband tussen bedrijfsstijlen en 
attitudes c.q. leefstijlen11 maar de vraag welke diepere waarden ten grondslag liggen aan deze 
attituden of leefstijlen, is echter nog niet onderzocht. Als we van bosbeheerders kunnen nagaan 
door welke diepere (spirituele of religieuze) waarden zij gedreven worden, en hoe deze drijfveren 
zich vertalen naar hun handelingspraktijk, vinden we misschien een aansluiting met bovengenoemd 
onderzoek. Het vinden van een hele schakel is wat veel gevraagd, maar we mogen toch wel 
bepaalde elementen verwachten. We gaan dus op zoek naar de diepste drijfveren van 
bosbeheerders, aan de hand van de volgende centrale onderzoeksvraag: 
 
Wat inspireert mensen ten diepste om bos te beheren? Door welke motiverende waarden laten zij 
zich leiden? Hoe geven zij inhoud en uiting aan hun inspiratie? 
 
 
 
1.3. Doelstellingen van het onderzoek 
 
Hoofddoel: 
Hoofddoel is het vinden van een aanzet tot een adequaat kader voor het beschrijven en verklaren 
van spirituele en andere diepliggende waarden bij bos- en natuurbeheerders. 
 
Specifieke onderzoeksdoelen: 

1. Het vinden van elementen van een kader waarbinnen de spiritualiteit van de bosbeheerder 
beschreven kan worden; 

2. Het beschrijven van de inhoud van deze spiritualiteit van de bosbeheerder en de 
kenmerken ervan; 

3. Na te gaan in hoeverre deze spiritualiteit een rol speelt bij de handelingspraktijk, c.q. de 
concrete beheersmaatregelen van de bosbeheerder. 

 
 
1.4. Onderzoeksmethode  
 
Het onderzoek is descriptief van aard. Dit ligt voor de hand, omdat er nog geen adequate theorie 
beschikbaar is over de spiritualiteit van bosbeheerders. Zoals gezegd, is er nog weinig (empirisch) 
onderzoek verricht over dit onderwerp. Gekozen is daarom voor een kwalitatieve empirische 
onderzoeksopzet volgens de gefundeerde theoriebenadering van Glaser en Strauss (1967, in 
Wester 1995:43-77; Strauss & Corbin 1998:9-14; Wester & Peters 2004:40 e.v.). Redenen voor de 
keuze voor deze opzet waren de volgende: 

- De opzet is kwalitatief, vanwege de wens het onderwerp zo breed mogelijk (d.w.z. 
‘holistisch’ en ‘integraal’) te bestuderen, en vooral ook het ‘insiders’ perspective’ met 
voldoende diepgang aan het licht te brengen. Dit zou met een kwantitatief onderzoek veel 
moeilijker bereikt kunnen worden; 

                                                 
9 Zie voor een overzicht bijvoorbeeld Dreezel (2006:11-12). Er zijn wel verbanden gevonden tussen waarden en attitudes, 

bijvoorbeeld door de Groot (2003) Zij vond een samenhang tussen verschillende geloofs- en levensbeschouwingen en 
grondhoudingen ten opzichte van natuur. 

10 Zij concludeert dat waarden (en de daamee verbonden ‘beliefs’) wel bruikbaar zijn om gedrag te voorspellen, mits de actor 
op het keuzemoment een ‘hint’ krijgt die de eigen attitude tegenover de concrete alternatieven plaatst binnen de context 
van een abstracte waarde die hij/zij koestert. Dit noemt zij het ‘link effect’. 

11 Schulting (1999); Hoogstra en Flier (2004); zie sectie 2.3. 
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- De opzet is empirisch, vanwege datzelfde ‘insiders’ perspective’ en het beperkt aanwezige 
voorgaande onderzoek; 

- De gefundeerde theoriebenadering werd gekozen omdat deze een stapsgewijze structuur 
biedt voor de opbouw van een theorie op een manier die transparantie en navolgbaarheid 
bevordert. Hierdoor zou op een effectieve manier in een relatief beperkte tijd een valide en 
betrouwbare resultaat behaald kunnen worden.  

 
Het onderzoek werd uitgevoerd in de vorm van semi-gestructureerde interviews met 12 
bosbeheerders in Nederland. Daarnaast, en onafhankelijk daarvan, werd in de literatuur naar een 
passend theoretisch kader gezocht, en werd stapsgewijs een model opgebouwd. Bij de interviews 
werden de begripsomschrijvingen uit het theoretisch kader alleen als richtinggevend gebruikt 
(‘sensitising concepts’). Dit gaf ruimte voor de eigen typeringen van de respondenten aan de hand 
van hun ervaringen. Deze werden naar verwachting over het geheel genomen meer im- dan 
expliciet verwoord12. Als leidraad bij de interviews werden de ‘sensitizing concepts’ vertaald naar 
een ‘topic list’ met operationele vragensets. Deze zijn gepresenteerd in bijlage 113. Deze vragen 
werden tijdens het interview vrij gehanteerd en dienden vooral om het eigen verhaal van de 
beheerder naar boven te halen. De interviews werden verbatim uitgewerkt en geanalyseerd met 
behulp van het computerprogramma Kwalitan 5.0.9. Het proces bestond uit:  
1. een exploratiefase met ‘open codering’ van het interviewmateriaal (Wester & Peters 2004:154; 

Strauss & Corbin 1998:101-121);  
2. een specificatiefase met het opstellen van een ‘boomstructuur’ van codes (Wester & Peters 

2004:160-169; ‘axial coding’ volgens Strauss & Corbin (1998:123-142);  
3. een reductiefase waarin de gevonden ‘bomen’ werden vergeleken met het opgestelde 

theoretische kader, centrale begrippen werden gedefinieerd, en deze begrippen werden 
ingepast in een grafisch model. Deze laatste fase was een proces van wisselwerking waarin 
zowel het theoretisch kader werd uitgediept als het uiteindelijke empirisch verankerde model 
werd opgesteld.  

 
Het theoretische kader staat beschreven in hoofdstuk 3; de opbouw van het uiteindelijke model is 
verwoord in hoofdstuk 6. Hoofdstuk 5 geeft de interviewresultaten weer. De toepassing van de 
onderzoeksmethode is verantwoord in hoofdstuk 4. 
 
 
1.5. Doelgroep 
 
Bosbeheerders14 vormen in Nederland een kleine maar diverse groep. Dit hangt samen met de 
heterogene structuur van het Nederlandse bosbezit: ruwweg tweederde van het bosoppervlak is in 
handen van de overheid of van grote natuurorganisaties als Natuurmonumenten en de Provinciale 
Landschappen en wordt beheerd door professionele bosbeheerders; het overige eenderde deel is 
privé-bezit. Er zijn ca. 1260 particuliere eigenaren, waarvan een deel het eigen bos zelf beheert 
terwijl een ander deel het beheer uitbesteedt aan professionele beheerders.  
 
Voor selectie kwamen in aanmerking die beheerders die in ieder geval in het veld de beslissingen 
nemen over beheeersmaatregelen in het bos, op eigen terrein of voor anderen. Ze hanteren dus het 
blesmes (of de spuitbus), bepalen welke soorten er geplant gaan worden etc. Uit gesprekken met 
deskundigen en sleutelpersonen in de Nederlandse bosbouwsector15 werd duidelijk dat 
bosbeheerders een heterogene, zij het niet heel grote groep vormen. Renske Schulting (1999) deelt 
hen in vier groepen in, als volgt:  

A. Beheerders die bos door anderen beheren: 
1. Publieksbosbeheerders;  
2. Bedrijfsbosbeheerders’; 

B. Beheerders die eigen bos of landgoed beheren: 
3. ‘familie-beheerders‘;  
4. ‘vrijetijds-beheerders’. 

 

                                                 
12 Korthagen (2001:16) wijst op de ‘ongewenste associaties met de New Age-beweging’ die de term ‘spiritualiteit’ bij mensen 

oproept. Ook van Trigt (2003) ondervond dat mensen – en naar mijn verwachting ook beheerders – niet goed raad weten 
met deze term. In de interviews werd dan ook meestal met secundaire termen gewerkt. 

13 aangepast naar Mertens & Blommestein (2004). 
14 met ‘bosbeheeders‘ worden ook ‘natuurbeheerders’ aangeduid, aangezien beide functies in Nederland meestal 

samengaan. 
15 Ir. J.Jansen, directeur Bosschap (7 januari 2005); ir. A. Willems, directeur Bosgroepen Nederland (14 februari 2005); mw. 

ir. R. Schulting, onderzoeker naar bosbedrijfsstijlen (24 februari 2005); Dr.ir. K.F. Wiersum, Sr. Lecturer, Wageningen UR, 
Dept. Omgevingswetenschappen/Bosbeleid (23 februari 2005); Mw. ir. G.J. Nijland, adjunct-secretaris Bosschap (14 
maart 2005). 
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Particuliere boseigenaren waren de meest voor de hand liggende doelgroep, maar beperking van 
het onderzoek tot deze groep had ook nadelen: deze groep was al zo vaak voor interviews en 
onderzoek benaderd dat hun grootste belangenorganisatie, de Unie van Bosgroepen Nederland, in 
principe geen lijsten meer ter beschikking stelde voor steekproeven. Bovendien werden hierdoor 
ongewild de publieks- en bedrijfsbosbeheerders uitgesloten terwijl velen van hen in de praktijk ook 
de vrije hand hebben in ingrepen in het bos waarvoor ze verantwoordelijk zijn. Omdat het soort 
gesprek vereiste dat de medewerking absoluut vrijwillig gegeven werd, en dit kwalitatieve aspect 
belangrijker werd geacht dan statistische representativiteit, is gekozen voor directe oproepen, en 
wel: 
• mondeling op een netwerkavond van de Vereniging Tropische Bossen (VTB) en de Koninklijke 

Nederlandse Bosbouw Vereniging (KNBV) over bossen, ethiek en onderliggende waarden op 
23 maart 200516 (7 aanmeldingen).  

• door plaatsing van een oproep in het Vakblad Natuur Bos Landschap aan beheerders om deel 
te nemen aan het onderzoek (zie bijlage 2), aangevuld met mondelinge contacten (5 
aanmeldingen). 

Een overzicht van de onderzoekspopulatie is gepresenteerd in bijlage 3.  
 
 
1.6. Terminologie 
 
‘Bossen’, ‘natuur’, ‘landschap’ en ‘biodiversiteit’: In de interviews worden de termen nogal eens door 
elkaar gebruikt. Hieronder de begripsomschrijvingen: 
 
Bos: In Nederland is de volgende definitie gebruikelijk: “Ieder aaneengesloten bosterrein van minimaal 10 
are of een rijbeplanting van meer dan 20 bomen (buiten de bebouwde kom)” of  “Een min of meer natuurlijke 
levensgemeenschap waarin boomvormende soorten aspectbepalend zijn”17. Internationaal gaat het om grotere 
oppervlakten (meer dan 0,5 hectare), maar met lagere grenzen aan het boombestand: de bomen 
moeten meer dan 5 meter hoog zijn of kunnen worden, en een kronendak van meer dan 10%. Ook 
aanplantingen, tijdelijk ontbost gebied, en boomformaties zoals singels en laanbomen op 
landbouwgrond vallen hieronder. Bosgebruik, d.w.z. productie, bescherming, ‘multiple-use’ of 
natuurbehoud moet het doel zijn (FAO 2004).  
 
Biodiversiteit: "Biologische diversiteit (of biodiversiteit) betekent de variabiliteit onder levende organismen van 
allerlei afkomst, waaronder terrestrische, mariene en andere aquatische ecosystemen en de ecologische complexen 
waarvan zij deel uitmaken; dit omvat de diversiteit binnen soorten, tussen soorten en van ecosystemen." 
(definitie volgens de internationale Convention on Biological Diversity 1992)18. 
 
Natuur: Over ‘wat is natuur’ zijn boeken vol geschreven. In haar beleidsnota Natuur voor Mensen, 
Mensen voor Natuur vat het ministerie van LNV het begrip breed op: “Het is de natuur van voordeur 
tot Waddenzee” (ministerie LNV, 2001:9). Kris van Koppen schreef zijn proefschrift over de 
meervoudige betekenis van natuur in de moderne samenleving, maar verwijst voor routinegebruik 
naar de ‘natuur voor natuurbeschermers’ - ook grotendeels onze doelgroep – als: “de niet-levende en 
levende omgeving van de mens, met een accent op hogere planten en dieren en op die delen  van de omgeving waar 
de invloed van menselijk ingrijpen niet overheersend aanwezig is” (van Koppen, 2002:18) Deze definitie is 
ook voor ons bruikbaar. 
 
Landschap: In dezelfde beleidsnota erkent het ministerie van LNV de vele vormen hiervan: “polders, 
droogmakerijen, beekdallandschappen, uiterwaarden, landgoederen op het zand, traag stromende rivieren en 
oneindig laagland zijn allemaal voorbeelden van landschappen die Nederland tot Nederland maken. Landschap 
is een coproductie tussen mens en natuur. Een samenspel tussen bodem, water, plantengroei en landgebruik. In 
een ontwerpende benadering kan landschap het kader vormen voor een goede afstemming en integratie van 
functies” (ministerie LNV 2001: 9-10).  
 
‘Duurzaam bosbeheer’ (Eng.: Sustainable Forest Management, Duits: Nachhaltige Waldwirtschaft): 
Dit begrip is in Nederland maar ook wereldwijd een aandachtspunt en beleidsdoel. In Europa is de 
definitie ervan vastgesteld op de 1e Ministerial Conference for the Protection of Forests in Europe, 
in Helsinki 1991. “Duurzaam bosbeheer (..) moet waarborgen dat alle functies van het bos (productie, 
                                                 
16 http://www.tropischebossen.nl/netwerk/20050323.asp; www.knbv.nl; beide opgehaald op 18-12-06 
17 http://www.bosinfo.nl/index.cfm?cfid=584755&cftoken=32090286&fuseaction=dictionary.main&char=B  opgehaald op 5-

11-06.  
18 http://netherlands.biodiv-chm.org/index.php?menuid=2100&lang=nl opgehaald op 5-11-06 
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bescherming van bodem, water en lucht, onderzoek en educatie, sociaal gebruik, 'genenbank' etc.) behouden 
blijven. Het (..)  behelst een uitgebreid pakket van maatregelen op het gebied van de houtoogst en b osverzorging, 
maar ook van mensenrechten, werkomstandigheden, het gebruik van bestrijdingsmiddelen en lange termijn 
planning ten behoeve van het blijvende bos en haar leefgemeenschappen. Duurzaam bosbeheer is gebaseerd op 
drie basisprincipes: sociaal nuttig, ecologisch verantwoord en economisch haalbaar” (Stichting Keurhout)19.  
 
‘Spiritualiteit’. Van de talloze definities20 van dit begrip komt wellicht de meest algemene van de 
filosofe Angela Roothaan (2005:131): “Aan deze term [i.e. spiritualiteit] zit enerzijds een verwijzing vast 
naar een bepaalde houding, en anderzijds een verwijzing naar een bepaalde inhoud. Wat betreft ‘inhoud’ 
verwijst spiritualiteit in een zeer algemene zin naar datgene waardoor mensen zich ten diepste in een positieve 
zin bewogen achten. Wat betreft houding naar het bewust en systematisch nastreven van een levensinstelling die 
aansluit bij dat besef ergens ten diepste door bewogen te worden”. Dit spiritualiteitsbegrip vormt vanwege de 
neutrale inhoud ervan een uitstekend uitgangspunt voor het onderzoek van deze thesis. Het laat 
alle invulling over aan de respondenten. 
 
Ik wil echter niet nalaten om ook mijn eigen invulling van het begrip te vermelden. Dit mag van een 
spiritualiteitsstudie verwacht worden. De volgende twee definities komen het dichtste bij mijn eigen 
verstaan van spiritualiteit:  
1. "Spirituality is our capacity to interact with a significant mystery, and to do so in ways which honor the 

intrinsic mystery that it is. A genuine mystery can be known only by its effects, the p henomena that result 
from its actions; it can never be known as it is in itself, nor can it be fully predicted or controlled" (Crocker 
2001).  

2. “Spirituality is a deep sense of belonging, of wholeness, of connectedness, and of openness to the infinite” 
(Kelly 1995:4-5 in Emmons 2003:93). 

 
Deze definities omvatten een breed scala van mogelijke spiritualiteitsbelevingen, verwijzen naar het 
onnoembare of oneindige zonder de ‘belever’ ervan tot een keuze voor het transcendente te 
forceren, en postuleren interactie met dat mysterie zonder de vorm van de ‘binding’ meteen voor te 
schrijven. Of bosbeheerders in dezelfde geest denken zal nog moeten blijken. Voorlopig houden we 
alleen Roothaan’s definitie aan als basis voor verdere vragen. 
 
 

                                                 
19 http://www.keurhout.nl/begrippen_en_definities.htm opgehaald op 5-11-06 
20 Iteke Weeda behandelt in haar boek Wat is Spiritualiteit? (Weeda 1996) wel 40 definities. Emmons (2003:92-94) geeft 

eveneens een opsomming. 
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Hoofdstuk 2. Literatuuroverzicht 
 
In dit hoofdstuk onderbouw ik de achtergrond en probleemstelling van de inleiding, Hiermee plaats 
ik dit onderzoek in het geheel van debatten die gevoerd worden over het hoe en waarom van 
spirituele waarden van natuur. In grote lijnen ga ik in op de volgende vragen: 

1. hoe de maatschappelijke vraag naar spirituele waarden zich ontwikkeld heeft, zowel 
internationaal als in Nederland (par. 2.1); 

2. de uiteenlopende invullingen van het begrip ‘spirituele waarden’ (par. 2.2); 
3. wat er aan onderzoek is gedaan naar de relatie tussen (spirituele) waarden en ervaring 

(par. 2.3); 
4. wat er al aan onderzoek is gedaan naar de motivatie van Nederlandse bosbeheerders (par. 

2.4). 
 
 
2.1.  Ontwikkeling van de maatschappelijke en beleidsmatige vraag naar spirituele 

en culturele waarden van bossen en natuur 
 
Spirituele waarden van bos en natuur zijn de laatste jaren steeds vaker onderwerp van discussie. In 
de internationale fora en verdragen worden ‘culturele en spirituele waarden’ bijna obligaat 
meegenomen in de argumentatie om bossen, natuur en biodiversiteit te behouden en duurzaam te 
beheren. Zo worden ze op internationaal niveau genoemd in: 

• publicaties voortvloeiend uit het Biodiversiteitsverdrag (Posey 1998)21 
• de ‘Forest Principles’ van het United Nations Forum on Forests22,  
• The State of the World's Forests (FAO 2003) 
• de WSSD-top in Johannesburg (2002), waar een apart debat over bossen en ethiek werd 

gehouden (binnen het kader van het bredere Global Ethics-project). 
 
Op Europees niveau roept de zgn. Wenen-resolutie van de 4e Ministerial Conference on the 
Protection of the Forests of Europe op tot behoud en bescherming van ‘culturele en spirituele 
waarden’ van bossen (MCPFE 2003).  
 
Ook internationale niet-overheidsorganisaties hebben zich uitgesproken, in de eerste plaats de 
beweging rond het Handvest van de Aarde (Earth Charter) die oproept tot een meer verantwoord 
omgaan met onze natuurlijke omgeving. Dezelfde oproep is ook diverse malen van religieuze 
organisaties uitgegaan23. In professionele kringen van ontwikkelingssamenwerking en duurzaam 
bosbeheer wint de roep om ‘culturele en spirituele waarden’ van bossen en biodiversiteit op te 
nemen in de concrete uitvoering van duurzaam bosbeheer eveneens aan kracht. 
 
In Nederland rijst in de agrarische sector op een vergelijkbare manier de vraag naar waarden; LTO, 
de WUR en andere organisaties (zie website Vrienden van het Platteland) hebben nota’s 
uitgebracht (Duffhues 2002; Wageningen UR 2002) met aanbevelingen om waarden - en het 
bijstellen ervan - als uitgangspunt te nemen van nieuw landbouwbeleid. Zelfs spirituele waarden 
worden hier genoemd.  Het TBI-rapport Boer in Hart en Ziel (Mertens en Blommenstijn 2004), 
vloeide voort uit dit debat. Zie voor een bespreking 2.3 hieronder. 
  
 

                                                 
21 In de verdragstekst zelf worden ‘culturele en spirituele waarden’ van biodiversiteit niet genoemd, wel in latere publicaties 

zoals rapporten aan Working Group Article 8j die zich o.a. buigt over Traditonal Knowledge, en recente speeches van de 
Secretary General. 

22 “Forest resources and forest lands should be sustainably managed to meet the social, economic, ecological, cultural and spiritual needs 
of present and future generations” (Forest Principle No. 2b); “National policies and/or legislation aimed at management, 
conservation and sustainable development of forests should include the protection of ecologically viable representative or unique 
examples of forests, including primary/old-growth forests, cultural, spiritual, historical, religious and other unique and valued forests 
of national importance” (Forest Principle 8f). http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-3annex3.htm opgehaald 
op 5-11-06. 

23 bijvoorbeeld de ‘Declaration of the Environment’ 2002 getekend door Paus Johannes Paulus II and Patriarch 
Bartholomeus I van Constantinopel, de zgn. Cornwall-Declaration vanuit de Interfaith Council for Environmental 
Stewardship. 



 

     12

2.2. Inventarisatie en (empirische) invulling van het begrip ‘spirituele waarden’ 
 
2.2.1. Internationaal 
 
First Nations algemeen 
Buiten Europa worden culturele en spirituele waarden vaak in verband gebracht met de ‘forest-
dwelling and forest-depending population’, zoals de correcte term luidt. Deze volken zijn het 
voornaamste onderwerp van de diepgaande inventarisatie van culturele en spirituele waarden van 
biodiversiteit door de UNEP (Posey et al. 1999). Hierin worden ook bossen uitgebreid beschreven. 
 
First Nations in Canada 
In de wereldwijde discussie over duurzaam bosbeheer (zie onder 1.6) eisen organisaties van 
inheemse bevolkingsgroepen, ‘aboriginals’ of ‘First Nations’ ook ruimte op voor culturele en 
spirituele waarden. Een voorbeeld is de totstandkoming van de National Forest Strategy in Canada. 
Hierbij was de National Aboriginal Foresters’ Association actief om de culturele en spirituele 
waarden van bossen op zowel praktisch als strategisch niveau op te nemen in de criteria en 
indicatoren voor duurzaam bosbeheer (NAFA 1996; NFSC 2005). Maar hoe dit concreet moet 
gebeuren is nog onderwerp van discussie. We zien in beleidsmatig opzicht steeds een spanning 
tussen algemene regelgeving en de behoefte aan maatwerk bij de invulling. Dat dit maatwerk 
mogeljk is, wordt aangetoond door Lewis (2005). Hij onderzocht de percepties van 
boslandschappen onder de Cheam First Nations van Brits Columbia. De Cheam onderhouden een 
diepgewortelde spirituele verbondenheid met het land, dat ze als een geschenk van de schepper 
zien en gebruiken. In tegenstelling tot bepaalde westerse benaderingen van natuurbeheer die elk 
gebruik uitsluiten, bleken de Cheam ingrijpen tot een zekere  grens beter te waarderen dan ‘geen 
gebruik’!. Zorgvuldig en matig gebruik van het land was in hun ogen toegestaan, ook van ‘heilige 
plaatsen’. Dit opent mogelijkheden voor het ontwikkelen van cultureel aangepaste indicatoren voor 
bosbeheer waarbij spirituele waarden behouden worden, zo concludeert de schrijver. 
 
Wetenschappelijke netwerken 
Vanuit Noord-Amerika zijn twee godsdienstwetenschappelijke netwerken actief:  

1. Het Forum on Religion and Ecology 24, een voortzetting van de symposium- en boekenreeks 
Religions and Ecology met als inspiratoren Mary Evelyn Tucker (Bucknell University); en  

2. Het netwerk rond de productie van de Encyclopedia of Religion and Nature onder leiding 
van Bron Taylor (University of Florida) dat in 2005 overging tot de oprichting van de Society 
for Religion, Nature and Culture (ISSRNC)25.  

 
Met name laatstgenoemde publicatie geeft de aanzet tot een bredere onderzoeksagenda op het 
gebied van religie en natuur. Hier komt ook de vraag van deze thesis vandaan (zie 1.1). 
 
 
2.2.2. In Europa  
 
Symposium Bossen en Ethiek, Berlijn 2005 
Op een symposium getiteld European Forests in Ethical Discourse (Berlijn, 2005) werd de stand 
van zaken vastgesteld met betrekking tot ethiek en spirituele waarden van bossen. Dit symposium 
volgde op de Johannesburg-top in 2002 op initiatief van de Finse University of Joensuu en de 
Duitse Universiteit van Freiburg. Twee bijdragen lichten we er hier uit. 
 

Duitsland  
Gerhard Oesten (2005:71 e.v.) stelde vast dat de Duitse bosbeheerders, geconfronteerd met 
veranderende eisen van de samenleving aan het bos, toenemende invloed van ‘civil society’, 
marktliberalisering, en wegvallend rugdekking van een normstellende overheid, in een 
‘dramatische identiteitscrisis’ verkeren. Zij zoeken een nieuwe identiteit in het concept 
‘duurzaam bosbeheer’, en nieuwe vaardigheden in multi-stakeholder dialoog en participatief 
bosbeheer - begrippen die in ontwikkelingslanden al eerder op de agenda kwamen. 
 
Roemenië 
Een andere case study betrof een onderzoek naar de waarderingsstelsels van bosbouwers en 
boeren in Roemenië gedurende de postcommunistische privatisering van bossen (Lawrence en 
Szabo 2005), een gecompliceerd, divers en conflictrijk proces. Er bleek een significante 
samenhang tussen privatisering van bos en waardenpatronen: bij succesvolle overdracht 

                                                 
24 http://environment.harvard.edu/religion/ 
25 www.religionandanature.org 
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bleken de nieuwe eigenaren veel waarden toe te kennen aan bos – fysieke en intrinsieke, zelfs 
spirituele waarden -, terwijl omgekeerd bij mislukking, alleen de korte-termijnwaarde van het 
hout overheerste. Veel bos werd in het laatste geval ongecontroleerd gekapt. Bovendien 
onderschatten zowel bosbouwers als boerenbevolking bij de andere groep de spirituele 
diepgang van de waarden die ze aan het bos toekenden, en was het onderzoek wat dat betreft 
voor hen een eye-opener. Kennis van diepere waardenpatronen en hun dynamiek in tijden van 
verandering kan dus van belang zijn voor beleidsmakers en andere sleutelpersonen in de 
sector, en mogelijk conflictverlagend werken. 

 
Seminar Bossen en Cultuur, Zweden, 2005 
In een poging om de term “cultural and spiritual values” van de Weense Resolutie No. 3 van de 4e 
MCPFE  (zie 2.1) concreter te maken, werd een seminar georganiseerd in Sunne, Zweden in 2005 
over Forests and Cultural Heritage. Vanuit enkele landen, o.a. Zweden en Oostenrijk kwamen 
enthousiaste bijdragen, maar Duitsland en Frankrijk bleven weg. Vooral het aspect ‘cultuur’’ kreeg 
de aandacht, en dan nog voornamelijk de materële cultuurhistorie. Een van de aanbevelingen was 
echer wel om ook aan ‘niet-materiële culturele waarden (muziek, dans etc.)’ meer aandacht te 
besteden (Joint FAO/FCE/ILO Experts Network 2006:147). In 2006 werd een vervolgbijeenkomst 
georganiseerd in Florence, maar ook deze ging nog hoofdzakelijk over de materiële 
cultuuraspecten. 
 
 
2.2.3. In Nederland 
 
Historische terugblik 
In ons eigen land is het debat over de waarden van natuur al enkele decennia gaande, niet in de 
laatste plaats gestimuleerd door de steeds snellere veranderingsprocessen in het Nederlandse 
landschap waardoor steeds meer natuur onder druk kwam te staan. Opvallend is dat in dit debat de 
oriëntatie steeds meer is opgeschoven van ‘de natuur’ naar ‘de mens’. De notie dat ‘natuur’ op zich 
waardevol was en niet alleen maar ‘woeste grond’ voor ontginning door de mens, kwam op aan het 
eind van de 19e eeuw. Prominenten als Jac. P. Thijsse en Herman Heinsius ontwikkelden wat later 
de zgn. ‘klassieke natuurbeschermingsvisie’ zou gaan heten. Maatgevend voor natuurwaardering in 
deze visie zijn het voorkomen van zeldzame soorten, geomorfologische bijzonderheden, en de 
‘mate van natuurlijkheid’, d.w.z. de afwezigheid van menselijke invloed. Los daarvan speelde ook 
emotionele en esthetische waardering van het ‘natuurschoon’ een rol. In de 70er jaren toont de 
Nijmeegse bioloog Victor Westhoff aan dat ook het ingrijpen van de mens juist verrijkend kan 
werken, en wel in de zgn. ‘halfnatuurlijke’ landschappen. Daarmee legt hij de grondslag voor de 
zgn. ‘functionele natuurvisie’ waarin gestreefd wordt naar verweving van functies (landbouw, 
recreatie, natuur etc.) in plaats van scheiding. Dit vooral in de zgn. ‘cultuurlandschappen’. Een 
derde, recente visie is de ‘natuurontwikkelingsvisie’ waarin de natuur juist weer gescheiden wordt 
van andere menselijke activiteiten en zij idealiter geacht wordt ‘zelfregulerend’ te zijn, zichzelf in 
stand te kunnen houden zonder menselijk ingrijpen. Deze drie visies worden onder verschillende 
benamingen en indelingen beschreven: bijvoorbeeld ‘wildernis’-‘arkadisch’-‘functioneel’ (van Amstel 
et al. 1988), of ‘Dionysisch-Apollinisch-Socratisch’ (Abma, 2002; Schouten en van Ool 2002:23-26). 
Een aantal interessante studies heeft deze visies de laatste jaren vanuit verschillende invalshoeken 
belicht. Zo beschrijft Henny van der Windt (1995) hun ontwikkeling en dynamiek gedurende 100 
jaar natuurbeschermingsbeweging; Mechtild de Jong (2002) analyseert hun invloed op het beleid 
vanuit sociaalfilosofisch oogpunt; en Kris van Koppen (2002) geeft een sociaaltheoretisch raamwerk 
voor de sociale analyse van natuur in de moderne samenleving. Uit deze en andere werken blijkt 
dat de vroegere afscheiding tussen mens en natuur steeds meer vervaagt en de vraag naar de 
waarde van de natuur ‘out there’ steeds duidelijker te maken heeft met de beleving ervan en 
motivering van de mens - de natuur ‘van binnen’. Daarmee komt ook vanuit deze invalshoeken de 
vraag naar spirituele en culturele waarden weer in het zicht. 
 
Beleid en Gedragscodes 
Voor beleidsmakers is kennis van waardenpatronen van toenemend belang nu de overheid zich 
steeds meer terugtrekt uit haar controlerende rol en slechts faciliterend optreedt bij activiteiten die 
de sectoren zelf kunnen uitvoeren. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid 
(LNV) nam eind 2004 als motto aan: ‘van zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’26: in plaats van dat de 
overheid voor alles zorgt en alles regelt, geeft ze ruimte aan het ‘zelfsturend vermogen’ van 
maatschappelijke partners. Parallel hiermee verschuift de beleidsuitvoering van een 
dichtgetimmerde wet - en regelgeving naar maatschappelijke dialoog en convenanten met sectorale 

                                                 
26 Veerman, 2005; persbericht 21-9-2004 over begroting 2005 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

(http://www9.minlnv.nl/servlet/page?_pageid=104&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&p_item_id=89889) 
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partijen. Onder laatstgenoemden zien we van de weeromstuit initiatieven om  hun 
verantwoordelijkheden op de een of andere manier vast te leggen, bijvoorbeeld in gedragscodes.  
 
Een mooi voorbeeld van dit samenspel is de Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer 2005-201027, 
begin 2005 ministerieel goedgekeurd. Hierin verplichten bosbeheerders zich om door de Flora- en 
Faunawet beschermde soorten te ontzien bij boswerkzaamheden. Een dergelijke overheveling van 
verantwoordelijkheden sorteert natuurlijk alleen effect als er vertrouwd mag worden op ‘goed 
gedrag’, met andere woorden, als onder de ondertekenaars een bepaalde ethische dispositie 
heerst. LNV-minister Veerman (2003) ziet deze ethiek verankerd in het oud christelijke principe van 
‘goed rentmeesterschap’.  
 
 
2.3. Onderzoek naar de relatie tussen (spirituele) waarden en ervaring 
 
Uit het bovenstaande blijkt dat er veel en op uiteenlopende wijze is gezocht naar ‘spirituele 
waarden’, dat er zeker een behoefte is aan nadere identificatie van deze waarden, en aan vertaling 
ervan naar de praktijk. Empirisch onderzoek naar spirituele28 ervaringen van het individu in de 
natuur zijn schaars.  Toch zijn er enkele interessante onderzoeken gedaan, vooral vanuit de sociale 
wetenschappen. Ik bespreek deze hieronder kort.  
 
2.3.1. Sociaalwetenschappelijk onderzoek - Nederland 
 
Alexandra Van Trigt, Kris van Koppen en Heiner Schanz (2003) analyseren de literatuur tot dan toe 
en leggen dat naast verkennend empirisch onderzoek naar spirituele ervaringen met bomen en bos 
in Nederland. Zij beschrijven twee theoretische invalshoeken om de spirituele ervaring te 
benaderen, namelijk:  
1) de persoonlijke benadering: hierin ziet men de spirituele ervaring als een ingrijpende innerlijke 

ervaring, een transcendente, extatische, flow- of topervaring. Zes elementen kenmerken de 
ervaring als spiritueel. Natuur is in deze benadering hoogstens een impuls, uitwisselbaar met 
andere ‘triggers’ zoals muziek. 

2) de interactieve benadering: hierin wordt de spirituele ervaring opgevat als intentioneel, d.w.z. 
gericht op een ander object of subject. Natuur heeft hierbij een tweeledige invloed:  

a. natuur kan de indirecte voorwaarden scheppen (rust, stilte, ruimte voor bergklimmen en 
andere activiteiten) die een spirituele ervaring teweeg kunnen brengen;  

b. natuur kan directe aanleiding geven tot de spirituele ervaring. Williams and Harvey, ( 
2001) hadden al eerder empirisch gevonden dat dit samenhing met de aanwezigheid 
van bijzonder uitgesproken of fascinerende elementen in de natuur, en met de 
overeenkomst tussen de ervaring en de ‘persoonlijke doelen’ van de respondent. Zij 
onderscheidden twee soorten transcendente ervaringen, en wel: 

i. ervaringen van onbeduidendheid tegenover de grootsheid van het bos; en  
ii. ervaringen van ‘flow’ (vgl. Csikszentmihalyi 1999).  

 
In de interactieve benadering speelt natuur dus een grote rol. Van Trigt et al. (2003) vonden in de 
literatuur twee perspectieven om de werking hiervan te verklaren: 
1) het suggestieve karakter van de natuur, bepaald door de fysieke verschijningsvorm, de 

culturele, sociale en historische betekenis (Schama 1995) of door de projectie van Jungiaanse 
archetypen;  

2) het ervaren van ‘sense of place’ (Frederickson & Anderson 1999): algehele bewustwording en 
ervaring van een specifieke plaats of omgeving, die het hele proces van betekenisverlening 
omvat.  

Empirisch kwalitatief onderzoek van de auteurs 29 leverde zes elementen op die de spirituele 
waarden van bomen en bos bepaalden (tussen haakjes de daarmee gerelateerde kenmerken van 
spiritualiteit): 1) rust (contact met eigen innerlijk), 2) beschutting en geborgenheid (contact met 
innerlijk en ervaring van eenheid); 3) schoonheid (diepgaande gevoelens); 4) Lange levensduur 
(hogere werkelijkheid en levensvragen en zingeving); 5) Seizoenscyclus en onverstoorbaarheid 
(levensvragen en zingeving); 6) Zichtbaarheid van seizoenen en groeiprocessen (levensvragen en 
zingeving). Het bleek tevens dat de term ‘spiritueel’ bij respondenten sterk beladen was en zeker 
geen deel uitmaakte van de (alledaagse) ‘leefwereld’ (van Koppen, 2002). Hiermee diende men dus 
rekening te houden in verder onderzoek en beleid. Voor wat betreft het beleid – gericht op het 
aansluiten bij de natuurbeleving va n burgers en draagvlakvergroting - zou men beter over 

                                                 
27 Vogelbescherming Nederland & Bosschap (2005) 
28 ik bedoel hier expliciet spiritueel, en laat dus de veel talrijkere onderzoeken naar natuurbeleving en natuurvisies 

achterwege. Deze zijn besproken in mijn overzichtsartikel (de Pater, 2005). 
29 Ca. 20 diepte-interviews met bewoners van een Brabants dorp. 
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diepgaande ervaringen en gevoelens kunnen spreken dan van spiritualiteit, en laatstgenoemd 
begrip specificeren naar de bovengenoemde elementen. 
 
 
2.3.1. Sociaalwetenschappelijk onderzoek – Noord-Amerika 
 
In 2005 promoveerde Terry Terhaar aan Yale University (USA) met een uitvoerige studie naar 
mystieke30 ervaringen in bossen, getiteld Intense Human Experience with Nature (Terhaar (2005). 
Hierin combineerde ze kwalitatief empirisch onderzoek (100 diepte-interviews met bosbouwers aan 
de Noordwestkust van de USA) met de studie van enerzijds de wetenschappelijke literatuur over de 
mystieke ervaring in het algemeen, en anderzijds geschriften van – voornamelijk Amerikaanse - 
‘nature authors’ (Thoreau, Muir, e.a.). Uit al deze literatuur en verhalen identificeerde zij de 
volgende zeven ‘key dimensions’ van mystieke ervaring: 1) gevoel van eenheid tijdens de ervaring; 
2) Onzegbaarheid (de onmogelijkheid de ervaring te beschrijven); 3) Noëtische kwaliteit (de 
opgedane kennis is objectief, zeker en absoluut); 4) Een sterk ‘affect’ (sterke emoties, gewoonlijk 
positief maar later benadrukt ze ook negatieve emoties 31); 5) Gevoel van tijdloosheid en 
oneindigheid (of vertekening van tijd en truimte); 6) Paradox (“de ervaring is zo maar kan niet zo 
zijn”) 7) Aanwezigheid van een “Ander” (men is alleen met een enkele Ander, vaak een goddelijk 
wezen). Terhaar beweert dat deze dimensies universeel geldig zijn, maar ze baseert zich in haar 
proefschrift alleen op Engelstalige, voornamelijk Amerikaanse literatuur. Desalniettemin zijn haar 
conclusies leerzaam. Het viel haar op dat weinig theoretische bronnen – met uitzondering van 
William James (2002:394) en enkele anderen - erkenden dat de meeste mystieke ervaringen zich in 
de natuur afspelen. De vraag waarom nu juist natuur zo vaak mystieke evaring oproept, en op wat 
voor manier dan wel, is nog niet goed onderzocht. Terhaar concludeert dat mystieke 
natuurervaringen, ook de negatieve, nuttig zijn voor het individu vanwege hun transformerende 
werking, het geven van betekenis aan iemands leven, en het verschaffen van een kader voor 
waarden en ethiek, in het bijzonder op milieugebied (op. cit.: 367 e.v.). Ook zij pleit voor meer 
aandacht vanuit het beleid voor dit onderwerp. 
 
 
2.3.2. Onderzoek vanuit de spiritualiteitswetenschap: Boer in Hart en Ziel 
 
Vanuit de spiritualiteitswetenschap is bij mijn weten het enige empirische onderzoek in de ‘groene 
sector’ in Nederland uitgevoerd door het Titus Brandsma-Instituut. Dit betreft de eerder genoemde 
studie van de spiritualiteit van boeren (Mertens en Blommestijn, 2004). Hun rapport, Boer in hart en 
ziel, vormde een belangrijke inspiratiebron voor dit thesis-onderzoek. In dit rapport werd de vraag 
onderzocht, wat de spirituele, of ‘diepere’ drij fveren waren van boeren om, ondanks alle problemen 
in de landbouw, toch te blijven boeren. Als antwoord werden vier motiverende factoren gevonden, 
te weten: 1) de uitdaging een goed produkt te maken (dit raakt aan de identiteit als boer); 2) de 
verantwoordelijkheid voor de Ander; 3) de ervaring van het werk als een roeping, een totale 
leefwijze in verbondenheid met de natuur en het leven; 4) het gevoel dat deze levenswijze deel van 
een groter (transcendent) geheel is, m.a.w. expliciete spiritualiteit. Deze vier factoren bepalen 
samen een geheel, een identiteit die boeren helpt overeind te blijven in de maatschappelijke 
spanningsvelden van deze tijd. 
 
 
2.4. Bedrijfsstijlen-attitudes-leefstijlen van bosbeheerders 
 
Qua bedrijfsstijl bestaan er opmerkelijke verschillen tussen bosbouw en landbouw. De Nederlandse 
bosbouw is in het algemeen minder op fysieke productie gericht, kent een langere omloopstijd, een 
flexibelere planningscyclus, de sociale omgeving en normen zijn minder coherent, de markt is 
anders gestructureerd, en het bosbeheer wordt sterk gestuurd door subsidies en regelgeving 
(Schulting 1999:16-18). Het onderzoek naar waarden van bosbeheerders zal dus anders moeten 
worden ingericht dan bij boeren. 
 
Een indicatie geven de studies van en naar het verband tussen bedrijfsstijlen en attituden van 
bosbeheerders van Renske Schulting (1999) en dat tussen leefstijlen van particuliere eigenaren en 
hun relatie met bos, door Marjanke Hoogstra & Debora Flier (2004). Schulting (1999:30) 
onderscheidt vier bedrijfsstijlen: de publieks-, bedrijfs -, familie- en vrijetijdsbosbeheerder. Deze zijn 
al ter sprake gekomen bij het bepalen van de doelgroep voor dit onderzoek (zie 1.5). Schulting 

                                                 
30 Terhaar onderscheidt  de “mystical experience of nature” met nadruk van ‘gewone’ religieuze of spirituele gevoelens voor 

natuur. Onder het laatste verstaat zij een meer algemeen geloof in of bewustzijn van het transcendente waarvan de 
mystieke ervaring in principe geheel los staat (op.cit. p. 15). 

31 Terhaar, persoonlijke mededeling, Gainesville, Florida, april 2006. 
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concludeert echter ook dat de grens tussen deze bedrijfsstijlen niet scherp is: “dé particuliere 
boseigenaar en dé beheerder bestaan niet” (op.cit.: samenvatting). Voor wat betreft de 
boseigenaren constateren Hoogstra en Flier dat deze – althans de kleine eigenaren in een beperkt 
onderzoeksgebied - steeds minder betrokken zijn bij hun bos. Zij vonden dan ook geen eenduidig 
verband tussen leefstijl en bosbeheer. Wel vonden ze een verband tussen de leefstijl van een 
eigenaar en zijn/haar relatie met het bos. Van de zeven in Nederland bekende leefstijlen vonden zij 
er vier terug in hun onderzoeksgroep. Mensen met een leefstijl van ‘genot en avant-gardisme’ zien 
bos vooral als hobby-activiteit. Eigenaren met een ‘familiegecentreerde’ leefstijl zijn meestal 
helemaal niet meer betrokken bij bos, of zien het hoogstens als hobby. Degenen met een 
‘terughoudende, passieve’ leefstijl zien het bos vooral als inversteringsobject, of ook als hobby. 
Alleen eigenaren met een ‘cultuurbetrokken, ascetische’ leefstijl zien bos als belangrijk voor de 
maatschappij en willen zich moeite getroosten voor goed beheer. Hoewel deze twee onderzoeken 
niets zeggen over de spirituele of diepste waarden van boseigenaren en –beheerders, geven ze wel 
een globaal, zij het fragmentarisch beeld van hun attituden en waarden in het algemeen. 
 

2.5. Conclusie 
 
De maatschappelijke en beleidsmatige vraag naar definiëring en onderbouwing van spirituele 
waarden van natuur en bos neemt toe, zowel in Nederland als daarbuiten. Een belangrijke 
deelvraag is hoe deze waarden te operationaliseren in de beheerspraktijk van bos en natuur. Op 
verschillende vlakken wordt onderzoek uitgevoerd naar deze waarden. Buiten Europa vindt dit 
onderzoek vooral plaats in het kader van de discussie over biodiversiteitsbehoud, duurzaam 
bosbeheer en ‘forest-dwelling and forest-dependent populations’. Vooral het onderzoek in Canada 
naar integratie van inheemse spirituele waarden in bosbeheer is veelbelovend. Binnen Europa is de 
vraag naar spirituele waarden een onderliggende component van twee discussies: 1) ethiek en 
bosbeheer, en 2) culturele waarden van bos. Deze disussies hebben grotendeels een verkennend 
karakter. In Nederland speelt sinds lang een debat over de rol en plaats van natuur in de 
samenleving. Dit debat richt zich steeds meer op de mens (c.q. burger) en diens eigen 
verantwoordelijkheid voor de natuur. Hierbij komt ook de vraag naar spirituele waarden als 
motiverende factor weer in zicht. Dit debat vertaalt zich verder in nieuwe maatschappelijke 
afspraken, zoals bijvoorbeeld de recente Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer. Voor wat betreft 
inhoudelijk onderzoek naar spirituele beleving in bossen zijn de resultaten vooralsnog beperkt. Wel 
indiceren ze dat spirituele beleving een belangrijke motiverende factor kan vormen voor beheer. 
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Hoofdstuk 3. Opbouw van het theoretisch kader 
 
De centrale onderzoeksvraag (zie par. 1.3) was:  

Wat inspireert mensen ten diepste om bos te beheren? Door welke motiverende waarden 
laten zij zich leiden? Hoe geven zij inhoud en uiting aan hun inspiratie? 

 
Deze onderzoeksvraag kunnen we splitsen in de volgende drie (eerste) operationele deelvragen: 

1. Wat is de inhoud van de spiritualiteit van de bosbeheerder? Welke kenmerken nemen we 
waar? Hierbij komen de (diepere) waarden in beeld. 

2. Aan welke dynamiek  is deze spiritualiteit onderhevig, dus welke processen doen zich voor? 
Hierbij komen de doelen in beeld en de weg hoe deze te bereiken. 

3. Hoe is de wisselwerking tussen de innerlijke spiritualiteit en de externe (maatschappelijke 
en professionele) context? 

 
Om deze vragen te beantwoorden zocht ik, naast het empirische onderzoek (zie hoofdstukken 4 en 
5), naar een passend kader in de theorie, een ‘landkaart’ die we op onze ontdekkingreis konden 
gebruiken. Dergelijke ‘landkaarten’ waren al eerder vervaardigd, en vormden een bruikbaar 
vertrekpunt. In par. 3.1 hieronder worden de elementen uit het gevonden materiaal beschreven. Op 
basis daarvan construeerde ik een eerste theoretisch model (zie par. 3.2.1).  
 
Vervolgens vergeleken we dit met het product van de interviewresultaten, de ‘boomstructuren’ van 
empirisch gevonden begrippen (zie hoofdstuk 5 en bijlage 5). Dit deden we aan de hand van de 
volgende (tweede) operationele onderzoeksvraag:  

Onderbouwen de empirische data de theorie? Met andere woorden, komen de empirische 
onderzoeksresultaten overeen met bovenbeschreven theoretisch model? Kunnen we het 
model verfijnen en/of aanpassen aan de hand van de onderzoeksresultaten?  

 
Het antwoord op deze vragen bleek voor wat betreft het eerste theoretische model negatief. 
Daarom zochten we verder naar andere modellen. Uiteindelijk bleek het zgn. ‘model van Bawden’ 
(par. 3.7.2) wel te voldoen aan de vraag. Aan de hand van dit model is in par. 3.7.3. een uiteindelijk 
theoretisch kader geformuleerd. In hoofdstuk 6 worden de gevonden empirische resultaten 
toegepast op dit kader en gesynthetiseerd in een nieuw empirisch model. 
 
 
3.1. Elementen voor het theoretisch model 
 
Uit het bronnenmateriaal destilleerden we als voornaamste elementen voor ons model de volgende: 

1. Gelaagdheid; 
2. Betrokkenheid;  
3. Praxis en ‘taalspelen’ 
4. Ontdekkingsreis;  
5. Doel en Doelen; 
6. Zelfrealisatie. 

 
In de paragrafen 3.1.1 t/m 3.1.6 worden deze elementen stuk voor stuk besproken. In paragraaf 3.2 
volgt een synthese waarbij uit de elementen een theoretisch kader geconstrueerd wordt met behulp 
van het werk van Richard Bawden (1997). 
 
 
3.1.1. Gelaagdheid 
 
Het proces van spirituele ontwikkeling wordt doorgaans gesitueerd in het ‘binnen’-deel van het 
individu, waarin auteurs diverse lagen of strata onderscheiden. De wijze van indeling en plaatsing 
van deze ‘lagen’ verschilt per auteur. Steggink en Waaijman (1985) geven een model in drie lagen 
waarin het ‘zelf’ interacteert met een (transcendente) ‘grondinspiratie’ binnen de 
werkelijkheidsruimte van de ‘tijdgeest’ (of in Strasser’s terminologie: ‘wereldhorizon’). Deze 
‘tijdgeest’ kent enkele ‘knooppunten’ van menselijke interactie, waaronder het natuurlijke milieu. Dit 
begint bij het eigen lichaam en strekt zich uit tot de hele natuur, de levende zowel als de niet-
levende (op.cit. p. 83). Korthagen (2001) hanteert een model van concentrische cirkels, met van 
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buiten naar binnen gedragsbepalende factoren op basis van het ‘model van Bateson’32 uit de 
literatuur. Het diepste niveau, dat van ‘betrokkenheid’ dus, zit het dichtst bij het centrum (zie Figuur 
1).  
 

Figuur 1.  ‘Model van Korthagen’: lagen van de persoonlijkheid 
 

gedrag 
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 bron: Korthagen 2001:17 
 
 
De verschillende lagen zijn in de meeste modellen (bij Steggink en Waaijman minder duidelijk) 
geordend in ‘hogere’ en ‘lagere’ lagen. De vraag is dan natuurlijk wat ‘hoger’ en ‘lager’ bepaalt. Ken 
Wilber (1998:63 e.v.) baseert zich in zijn alomvattend model van de werkelijkheid – inclusief de 
spirituele en culturele werkelijkheid – op de ‘holons’ uit de systeemtheorie: een holon is een geheel 
dat deel vormt van een groter geheel op een hoger niveau. In andere woorden: hoe hoger, hoe 
complexer. In het waardensysteem van Scheler (in Navia en Kelly, 1980:424-436) worden waarden 
gerangschikt naar mate van voorkeur. Deze voorkeur geschiedt volgens Scheler op basis van 
intuïtie en is in essentie niet logisch te beredeneren. Als dat wel het geval is, is er sprake van 
‘goods’ (empirische materie). Waarden worden hoger gewaardeerd naarmate ze: 

• langer van duur zijn (bijvoorbeeld liefde boven verliefdheid); 
• minder vatbaar zijn voor ‘uitbreiding’ en deelbaarheid’ (een materieel goed vermindert bij 

deling, een kunstwerk kan zonder afbreuk door velen bekeken worden); 
• minder gegrond zijn in andere waarden (zo is de waarde van ‘leven’ hoger dan ‘gezond 

leven’) 
• een diepere bevrediging geven als men ze bereikt; 
• minder verbonden zijn met een specieke drager van ‘gevoel’ en ‘voorkeur’. 

 
In lijn hiermee formuleerde Scheler een waardensystematiek met daarin drie niveaus: 

1. pre-intentioneel (de gevoelsstaat waarin waarden nog geen rol spelen) 
2. intentioneel (gevoel dat gericht is op iets en dus verbonden met zekere waarden, dat 

vervuld kan worden of onvervuld kan blijven); en  
3. meta-intentioneel (gerelateerd aan zgn. absolute waarden, d.w.z. waarden die bestaan in 

‘puur’ gevoel, onafhankelijk van gevoelsstaat en leven – zoals o.a. morele waarden en het 
goddelijke’ (op.cit. p. 433).  

 
Strasser neemt in zijn Phenomenology of Feeling (1977) deze niveaus over en definieeert het 
hoogste (meta-intentionele) gevoelsniveau als dat van ‘de spirit’. Hierbinnen onderscheidt hij een 
spectrum aan disposities (‘Stimmungen’), met als ene uiterste emoties (verstoorde stemmingen) en 

                                                 
32 Gregory Bateson (1904-1980) zelf heeft dit model nooit beschreven, alleen een aantal ‘logische niveaus’ van leren 

aangegeven waarop Dilts (1990) en anderen auteurs in NLP-kringen modellen hebben samengesteld. Het hoogste niveau 
is ook hier het ‘spiritualiteitsniveau’ (Korthagen en Vasalos, 2001:5). 



 

     19

als andere passie,  ‘gegrepen zijn’. Daartussenin ligt een reeks van ‘gefühlsmässige Bereitschafte’, 
disposities met opklimmende permanentie:  

• attitudes,  
• overtuigingen,  
• houdingen,  
• grondhouding.  

Deze gevoelsstructuren - emoties, disposities en passie - staan uitgebreid beschreven in Bijlage 4.  
 
Op dezelfde wijze construeert Strasser (op. cit. p. 251-252) verschillende niveaus van Logos, rede, 
als tegenhanger van de disposities. Daarbij onderscheidt hij de volgende hoedanigheden van rede:  
- Technische rede: de rede en de daaruit volgende handelingen waaraan puur technische doelen 

(‘goals’) ten grondslag liggen, bijvoorbeeld autorijden. Hier handelt men automatisch, zonder 
tussenkomst van gevoelens die maar zouden afleiden.  

- Practische rede: Naarmate de cultuur zich ontwikkelt, worden de doelen minder bepaald door 
de menselijke natuur en meer door menselijke keuze: de technische rede ontwikkelt zich in de 
richting van de practische rede. Hierbij wordt het uiteindelijke doel (‘purpose’) belangrijker. 

- Theoretische rede: Deze ontwikkelt zich als de ‘purpose’ of de idealen die door de practische 
rede ontdekt worden, worden opgewekt door de gevoelde ervaring (‘felt experience’). Deze 
krijgen greep op mensen door middel van concrete werken der verbeelding waardoor zij van de 
rede naar het hart migreren. Het individu met zijn bijzonderheden komt steeds meer 
tevoorschijn. 

 
Het is door de rede, zegt Strasser, dat beslissingen genomen worden in de realiteit van het leven. 
Maar ze opereert in termen van premissen die gekleurd kunnen zijn door emoties, passies, en 
diverse vormen van oriëntatie die in het hart zijn afgezet. Strasser stelt verder ook dat de scheiding 
tussen de diverse gevoelslagen diffuus is; er vindt interactie tussen plaats. De vraag is dan hoe we 
ons deze interactie moeten voorstellen: alleen stapsgewijs van laag tot laag, of ook sprongsgewijs 
tussen niet-aangrenzende lagen? En wat is de modus van die interactie dan? Hoe dan ook, het 
proponeren van wisselwerking tussen gevoelslagen en tussen gevoel en rede suggereert dat we 
moeten zoeken naar een dynamisch model. 
 
 
3.1.2. Betrokkenheid 
 
Bovenaan in zijn gevoelstheorie plaatst Strasser dus het ‘spirituele’ niveau. Hoe zien andere 
auteurs het hoogste, diepste, of anderszins meest wezenlijke element van spiritualiteit? Waaijman 
(2001:6). definieert het  hoofdobject van zijn studie als het ‘godmenselijk betrekkingsgebeuren’. 
Veel van Iteke Weeda’s respondenten in haar bundel Spiritualiteit en Wetenschap noemen 
‘eenheid’ en ‘verbondenheid’ als belangrijkste ervaring van spiritualiteit (Weeda, 1996: 27-29). 
Korthagen (2001:16-17) laat voor de kern van zijn concentrische persoonlijkheidsmodel 
verschillende benamingen de revue passeren: spiritualiteitsniveau (naar Dilts 1990), 
zingevingsniveau (“wat ons ten diepste beweegt om te doen wat we doen”), transpersoonlijke 
niveau (naar Boucoulavas 1980). Uiteindelijk, om ongewenste associaties met de New Age-
beweging te omzeilen, kiest hij voor de term ‘niveau van betrokkenheid’ (‘interconnectedness’):  
betrokkenheid op het grotere geheel.  
 
We zien dus dat verbondenheid of betrokkenheid als een wezenlijk kenmerk van spiritualiteit wordt 
beschouwd. Betrokkenheid of verbondenheid met wat, kan verschillen: enerzijds met het 
onnoembare (God, de ‘kosmos’, of ander Ultiem Doel, zie 3.1.5) – de ‘verticale as’; anderzijds met 
de ondermaanse omgeving, menselijke of natuurlijke - de ‘horizontale as’; of soms met beide, met 
‘alles’. Het is belangrijk om beide assen in ogenschouw te houden. Betrokkenheid kan zich 
ontwikkelen in de loop van het leven; er is sprake van spirituele groei. Die groei vindt, als het goed 
is, langs beide assen plaats en betreft dus zowel verdieping van het zelf als betrokkenheid met de 
omgeving. Emmons (1999:109) waarschuwt al voor de valkuil waarin iemand kan vallen die als 
hoogste doel alleen verwerkelijking van het eigen zelf nastreeft. Echter: “authentic spiritual growth 
involves replacing the self as the source of ultimate concern with family, community, humanity, and divinity (..). 
It involves emptying of oneself”. In deze uitspraak klinken weer elementen door van Waaijman en 
Steggink’s model, maar hij vergeet het natuurlijke milieu. Ook ontlediging van het zelf in de natuur 
kan een bron van authentieke spirituele groei betekenen, zoals we zagen bij Steggink & Waaijman 
(1985:83, 88), Waaijman (1994), Waaijman (2001: 205 e.v.), en anderen (o.a. Roothaan 2005). 
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3.1.3. Praxis en ‘taalspelen’ 
 
De vormgeving van spiritualiteit in de concrete werkelijkheid wordt op verschillende manieren 
aangeduid. Volgens Hadot (in Vingtes 2003:38-39) beoefenden de oude Griekse filosofen hun werk 
niet in isolatie van het leven, maar juist door voortdurende praktische oefening (askese). Doel 
daarvan was de omvorming van het gehele bestaan, niet alleen van het denken. Daarom betitelt hij 
deze praxis als ‘spiritueel’, omdat verbeelding en gevoel er een belangrijke rol in spelen. Foucault 
nam deze postulering van ‘zelftechnieken’, inclusief hun spirituele lading, over in zijn theorie over 
vrijheidspraktijken (Vintges 2003:39). Korthagen (2001:17) geeft de praktische vormgeving in zijn 
model weer met de buitenste cirkel, ‘gedrag’. Veel respondenten van Iteke Weeda verbinden hun 
spiritualiteit met “hoe je je leven inricht”. Steggink en Waaijman (1985:98-99) duiden dit aan met de 
term spirituele praxis of ‘inoefening’: “in het wederkerig op elkaar inwerken van grondinspiratie 
[waardensysteem] en zelf ontstaat een ontmoetingsruimte (het ‘Zwischen’) waarin beide tot gestalte komen. 
Deze ontmoetingsruimte is de ‘heilige ruimte’ van iedere spiritualiteit” (op. cit. p. 95). Ook de natuur kan 
zo’n ontmoetingsruimte zijn. In concreto kan de praxis bestaan uit werk voor de milieubeweging, 
(lichamelijke) arbeid, natuuronderzoek, etc. De natuur van haar kant zal “verschillende grondinspiraties 
kunnen meedelen: geheim, zin, (..), energie, enz. Al deze inoefeningen brengen ons in contact met ons zelf” (op. 
cit. p. 98-99). 33  
 
De vorm van dat ‘inoefenen’ heeft Waaijman uitgewerkt in zijn behandeling van de ‘eco-‘ en 
‘milieuspiritualiteit’ in twee latere publicaties (1994; 2002:205-210). In zijn publicatie van 1994 gaat 
hij in op “het interieur van de milieubeweging – de wijze waarop waarden en houdingen elkaar 
doordringen”. Hierin onderscheidt hij vijf symboliseringen die hij “taalspelen” noemt34. Vier van deze 
‘taalspelen’ worden hieronder beschreven. De kenmerkende elementen ervan kunnen afzonderlijk 
of tezamen worden waargenomen. Waaijman ontleent zijn beschrijving vooral aan de 
milieubeweging, en het is natuurlijk maar de vraag of bosbeheerders wel categorisch tot deze groep 
behoren. Maar voorlopig biedt onderstaande karakterisering goede aanknopingspunten.  
 
3.1.3.1. Het ethisch-juridische taalspel  
De ethische kern wordt uitgedrukt in termen van verplichting en verantwoordelijkheid; de context is 
die van beheer en bestuur over een natuur die aan hem is toevertrouwd (‘rentmeester’). Dit dient 
innerlijk gericht te zijn op het waardensysteem met bijbehorende houdingen (‘respect’, ‘intrinsieke 
waarde’, ‘integriteit’). Deze houdingen dienen zich te incarneren in het handelen (‘zorgen’, 
‘behoeden’, ‘koesteren’). In de christelijke ecotheologie komt dit overeen met wat Rosemay Radford 
Ruether (2000:604-613) heeft benoemd als ‘Covenantal Tradition’, morele verantwoordelijkheid 
voor de schepping op grond van de verbondsgedachte. 
 
3.1.3.2. Het relationele taalspel 
 “In groeiende mate denkt men de relatie mens-natuur in termen van relatie, in navolging van Martin 
Buber die de natuur als een Du beschouwt” (op. cit. p.  17). Dit vooral als reactie op de verzakelijkte 
en objectiverende betrekking met de natuur, die als oorzaak van het milieuprobleem wordt 
beschouwt. Deze relatie wordt opgevat: a) in empathisch-psychologische zin (‘de natuur roept, 
vraagt om een vriendelijker behandeling’), b) als participeren in een geheel; c) als een persoonlijke 
omgang met de natuur (vriendschappelijk of gewelddadig35), d) als een partnerrelatie (“die om 
solidariteit vraagt”). De praxis verschilt niet veel van de vorige, maar de grondhouding verschilt. 
Naar een dergelijke verbondenheid verwijst ook Dorothee Sölle (2005:159-160): "De mystieke 
natuurervaring verwijst naar de afhankelijkheid van de mensen. In plaats van een vermeende totale autonomie 
komt een besef dat wij (..) afhankelijk zijn van planten en dieren". (..) Dat wij accepteren dat wij op die 
manier afhankelijk zijn - niet slechts op basis van wetenschappelijk inzicht, maar existentieel36 - is 
een eerste stap op w eg naar een andere spiritualiteit, zonder welke wij niet tot het behoud van de schepping in 
staat zouden zijn."  
 

                                                 
33 De term ‘natuurbeleving’ die de auteurs aan dit element koppelen heeft tegenwoordig een iets andere, 

omgevingspsychologische lading gekregen en ik gebruik hem hier dus liever niet. 
34 In zijn latere standaardwerk (2001:205-210) deelt hij deze categorieën opnieuw in en voegt een categorie toe. De oudere 

sluit echter beter aan op de gangbare indeling in grondhoudingen van de milieufilosofen. Ik gebruik daarom een 
combinatie van beide. 

35 zie het werk van Carolyn Merchant (1980), die de gelijkstelling van de natuur met het vrouwelijke in het westerse 
natuurbeeld onderzocht, en het proces waarin, met de opkomst van de wetenschap, een toenemende negatieve religieuze 
voorstelling van het vrouw -natuurcomplex leidde tot een groeiende ver’dinglijking’ en uiteindelijke overweldiging van de 
natuur.  

36 Typografie van mij. 
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3.1.3.3. Het geëngageerd-strategische taalspel 
In dit taalspel wordt de omgang met de natuur voorgesteld als een “schema van leven en dood, 
onderdrukking en bevrijding”. Het voorstellingscomplex is ofwel apocalyptisch van toonaard (de 
natuur is op sterven na dood, en wij moeten een overlevingsstrategie vinden), ofwel ontleend aan 
bevrijdingstheologieën (het onderdrukte milieu moet bevrijd worden). Het ecofeminisme (zie 
Waaijman 2001) sluit daarbij aan. Waar Waaijman hier vooral de natuur als slachtoffer beschrijft, 
zien we in de laatste jaren daarbij het beeld van een verwoestende en wrekende natuur weer 
opkomen, tegen de achtergrond van klimaatverschuiving, tsunami’s en orkanen. Het apocalyptische 
beeld blijft wel overeind, het revolutionaire beeld verbleekt. Waaijman rekent in zijn latere werk ook 
de volgende categorie hierbij, nl. het ludiek -contemplatieve taalspel: dit drukt vooral de 
verwondering over en het belangeloos ‘ontvangen’ van de natuur uit, als alternatief voor een 
utilitaristische houding. Dit wordt vooral gelieerd met feest, liturgie, schoonheidsbeleving, en kunst 
(gedichten, beelden, architectuur). 
 
3.1.3.4. Het taalspel van de verbeelding 
 is nauw met het vorige verwant. Het “haalt betekenissen uit de natuur naar boven die door de 
dominante cultuur tot nonsens zijn gedegradeerd”. Belangrijk is dat de natuur hierbij haar “sacrale”, 
c.q. sacramenteel karakter terugkrijgt. Rosemary Radford Ruether verwijst hier ook naar: als 
tegenhanger van de “Covenantal Tradition” ziet zij de “Sacramental Tradition”, diep ingebed in het 
christendom. “De natuur wordt in de ontmoeting met de mens een bron van imaginatie en zij kan 
gaan spreken van niet objectief waarneembare realiteiten”, zegt Waaijman (1994:20). Dit opent de 
weg naar intuïtieve benaderingen van natuur zoals is uitgewerkt door van Lippe-Biesterfeld (1995), 
Kooistra (2001), Andeweg (1999), Pogacnik (de Pater 2005:1284-1285) etc. Waaijman signaleert 
tevens de vorming van een beeldtaal rond het idee ‘plaats’. Psychologisch onderzoek van de 
laatste jaren heeft uitgewezen dat ruimte en plaats belangrijke factoren vormen voor de binding 
tussen individu en omgeving, en daarmee voor spirituele en emotionele stabiliteit en groei (Rogan 
et al. 2005). Tenslotte constateert Waaijman het gebruik van ‘familiale’ metaforen zoals moeder, 
broeder, etc. In het beeldend verstaan van de natuur wordt het milieu ervaren als ‘bezield’ en 
‘doorgeest’. In de christelijke traditie wordt deze doorgeeste natuur verbonden met voorstellingen 
van de kosmische Christus.37 
 
 
3.1.4. Ontdekkingsreis  
 
Waaijman’s vijfde ‘taalspel’, de ontdekkingsreis behelst een grotere dynamiek dan de andere. De 
‘ontdekkingsreis’ gaat ervan uit dat de aarde ontdekt moet worden achter de “harde korst van de 
vervreemding, als een tekst die ontcijferd moet worden”, door iedereen vanuit zijn eigen situatie, “gemotiveerd 
door een diep ja ten opzichte van de natuur (..) ‘het is een diepe onvoorwaardelijkheid, maar tegelijk is er een 
soort spijt, leedwezen of verdriet’. (..) Vanuit de geleefde ervaring komt de persoonlijk-ecolologische betekenis 
aan het licht” (op.cit. p. 209). Dit kan langs de vier paden gaan die veevuldig zijn beschreven als de 
‘mystieke weg’: 1) de via positiva: respect, ontzag, bewondering voor de natuur als spiegel van 
God; 2) de via negativa: “wij vinden het goddelijke in de duisternis, in het niets, in de stilte (..) in de pijn en 
het lijden”. 3) de via creativa: “in datgene wat wij maken en scheppen zijn wij mede-scheppers met God”; en 
4) de via transformativa: de ontmoeting van het goddelijke in het verlichten van lijden, het bestrijden 
van onrechtvaardigheid, streven naar evenwicht, viering, leven in wederkerigheid met anderen, en 
dankzegging voor de gave van het leven (Fox 1993 in Waaijman 2001:209). Waaijman en Steggink 
(1985:103) benadrukken overigens dat de mystieke weg geen rechtlijnig proces is, maar dat het 
“nimmer eindigend circulair” verloopt.  
 
Ook in vormen van ‘lekenspiritualiteit’ nemen we deze ‘weg’ waar. De respondenten van Weeda 
(1996:25-27) kenschetsen het als een proces van ‘weten via ervaring en zelfonderzoek’, een 
zoektocht naar de bron die merendeels individueel verloopt. Dit leidt tot intuïtief inzicht dat ten 
goede kan komen aan de wereld. Korthagen (2001:1-2) en Korthagen en Vasalos (2001:1-2) zien 
deze weg als een spiraalvormig reflectieproces met vijf onderscheiden fasen (zie Figuur 2). Zij 
verdiepen dit vervolgens tot een fasenmodel voor kernreflectie, waarin de persoonlijke ontwikkeling 
van kernkwaliteiten centraal staan (Ofman, 1993; Korthagen (2001:26-27; Korthagen en Vasalos, 
2001:6-8). Deze denklijn kunnen we doortrekken naar het werk van systeem- en leertheoreticus 
Richard Bawden (1998). Voortbouwend op Kolb’s theorie van ervaringsleren (Kolb, 1984 in 
Bawden, 1998), Bateson (1978), Wilber (1990) en anderen, heeft hij een dubbelcyclisch model 

                                                 
37 zie bijvoorbeeld Matthew Fox, die de kosmische Christus voorstelt als de gekruisigde en telkens weer opstaande Moeder 

Aarde; een kosmisch verlossingsproces waaraan ieder kan deelnemen die de weg naar ‘verbinding’ – een mystieke weg – 
weer vindt. (Fox 1988:129 e.v.). 
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gecreëerd waarmee de verhouding tussen de spirituele en de materiële leerontwikkeling 
beschreven kan worden (Figuur 4). Wij komen daar in par. 3.2.2 op terug. 
 
 

Figuur 2. Korthagen’s spiraalmodel voor reflectie 
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3.1.5. Doel en Doelen 
 
Een zoektocht – gestructureerd of niet - impliceert dat er iets te vinden valt: men wil een doel  
bereiken. Emmons (2003:90-91) benadrukt de voordelen van een ‘doelenbenadering’ in 
spiritualiteitsonderzoek: spiritualiteit is grotendeels buiten de religieuze instituties terchtgekomen en 
onderdeel geworden van het leven van alledag. Veel mensen doen niet meer aan kerkgang, gebed 
etc, maar streven wel spirituele of religieuze38 doelen in de een of andere vorm na. Het voordeel 
van een ‘doelenbenadering’ is dat dit meetbare eenheden oplevert waarmee de spiritualiteit van het 
dagelijks leven onderzocht kan worden onafhankelijk van iemands religieuze affiliaties. Emmons 
brengt het streven naar spirituele doelen overigens ook onder bovenin een hiërarchie van 
persoonlijke strevingen (op.cit. p. 96). Ook Strasser beschrijft het spirituele proces als een ‘reis’ 
naar een ‘doel’. Op dit laatste onderscheidt hij ‘goal’ (‘Ziel’) en ‘purpose’ (Zweck). Het eerste is een 
gegeven realiteit, plus de weg ernaartoe. Een ‘purpose’ is echter onafhankelijk van de middelen om 
het te bereiken. De keuze ervoor ligt in het spirituele veld, maar het moet wel bereikt worden via 
concrete ‘goals’. Een vakantiereis naar Italië valt bijvoorbeeld onder ‘goal’; het doel daarvan, 
namelijk uitrusten, is dan de ‘purpose’. Een ‘purpose‘ is object van willen, liefhebben, 
zielsverlangen, en van waarden als vrede, gezondheid, schoonheid, en waarheid. Door het stellen 
van en streven naar ‘goals’ en ‘purposes’ verruimt de mens zijn omgeving en kan hij zaken van 
hogere waarde creëren. Hoewel een ‘purpose’ doorgaans abstract is gedefinieerd (bijvoorbeeld 
‘eeuwige vrede’) kan het wel door een individu ervaren worden, nl. door concrete vormen die 
resoneren met ‘het hart’ van individuen en samenlevingen. Ook in het nemen van beslissingen 
spelen gevoelens, naast natuurlijk de realiteit, een rol bij de keuze voor bepaalde waarden (op. cit. 
p. 274-275). 
 
Het Ultieme Doel 
Het uiteindelijke doel is onder uiteenlopende benamingen aangeduid en hangt, zoals we in 3.1.2. al 
zagen, af van het geloofsbeleven en wereldbeeld van de persoon. Het uiteindelijke doel kan God 
zijn, de kosmos, Tao, het oneindige (Tillich 1957), etc. Emmons (1999) vat het samen als ‘Ultimate 
Concern’. Hoofdzaak is dat het zich onttrekt aan een definitieve omschrijving, dat het de mens en 
deze wereld overstijgt, in andere woorden transcendent is. Maar dat hoeft niet te betekenen dat het 
transcendente noodzakelijkerwijs ‘van gene zijde’ komt. Volgens Joas (1997) en een aantal door 
Terhaar (2005:149) onderzochte auteurs is het Ultieme Doel immanent in het leven aanwezig. Het 
hoeft niet meer op een plek buiten de wereld gezocht te worden, maar kan bereikt worden door 
ervaringen van transcendentie binnen het vlak van deze wereld. Joas werkt dit bijna uitsluitend uit 
                                                 
38 Emmons besteedt wel aandacht aan het onderscheid tussen ‘religieus’ en ‘spiritueel’ maar ziet beide grosso modo in 

elkaals verlengde (Emmons 2003:90-96). 



 

     23

op het intermenselijke vlak, en noemt alleen in zijn laatste hoofdstuk terloops de natuurervaring als 
mogelijke transcendente ervaring (“die Öffnung des Selbst (..) im Erlebnis der Natur”, p. 256)39. Dit 
illustreert in ieder geval dat het Ultieme Doel voor iedereen verschillend kan zijn; sterker nog, het 
zichzelf bewustworden van en streven naar dat Doel bevordert de groei en verwerkelijking van het 
Ik – een gedachte die Vintges aan de hand van Foucault verder uitwerkt (zie 3.6). 
 
 
3.1.6. Zelfrealisatie en maatschappelijk engagement 
 
Weeda’s respondenten bevestigen nadrukkelijk dat zelfkennis, zingeving en eenheidsgevoel 
inspireert tot ‘authentiek’ leven, verbondenheid met de natuur (ecologische spiritualiteit), en 
verantwoordelijkheid voor het geheel. “Een spiritueel mens is iemand waar anderen, en in ruime zin de 
wereld, iets aan hebben” zegt Hanneke Korteweg (op.cit. p. 26). Ook Dorothee Sölle verbindt actie in 
de wereld – een steeds verder globaliserende wereld - met mystieke inspiratie: "De dragers van de 
hoop in het huidige scenario van de 'global players' enerzijds en de geisoleerd-geamuseerde individuen anderzijds 
zijn de groepen die hun kaarten hebben gezet op vrijwilligheid, kritisch vermogen en eigen initiatieven.(..) Wat 
draagt hen? Wat houdt ze wakker? Waarom geven ze niet op? Ik denk dat het elementen van mystiek zijn, die 
zich niet laten uitdoven” (Sölle 2005: 271-272).  
 
Bovenstaande uitspraken gaan dus dus om een overstijging van het zelf in relatie tot handelen in de 
buitenwereld. Hoe kunnen we dit theoretisch duiden? We hebben drie begrippen gevonden die van 
toepassing kunnen zijn: In het volgende bespreken we kort de volgende auteurs en begrippen: 

1. zelftranscendentie (Hans Joas)  
2. 'ethische-spirituele zelfcreatie’ (Karen Vintges)  
3. ‘self-based ethics’ (Wouter de Groot)  

 
 
3.1.6.1 Zelftranscendentie (Joas) 
 
Joas (1997:16) stelt zich in zijn boek Die Entstehung der Werte de vraag hoe waarden en de 
binding aan waarden tot stand komt. Zijn conclusie: “waarden ontstaan in ervaringen van 
zelfvorming en zelftranscendentie” (op.cit. p. 10, 255). Zelftranscendentie ziet Joas als een 
fundamentele eigenschap van het leven. Hij definieert dit begrip als: “Ervaringen waarin een persoon 
zichzelf overstijgt, maar niet of tenminste niet in de eerste plaats in de zin van een morele overwinning van 
hemzelf, maar in de zin van een naar buiten getrokken worden over de grenzen van het eigen zelf, een gegrepen 
worden van iets dat aan gene zijde van mijn zelf ligt, een losmaking of bevrijding van de fixatie op mijzelf”40 
(Joas 2004:17). Dat kan iemand overkomen in de stilte van het bos, in een goed gesprek, in de 
liefde, en in de naastenliefde. Wanneer de ervaring zich vertaalt in verdere omgang met hetzij 
natuur, hetzij de geliefde, doet een morele stem zijn intrede. Zelftranscendentie hoeft in die zin niet 
altijd moreel goed te zijn, ze kan ook leiden tot zelfoverschatting of geweld (op.cit. p. 20). Positieve 
ervaringen van zelftranscendentie hebben hun tegenhangers in negatieve, zoals natuurangst (de 
laatste jaren onderwerp van onderzoek door van den Berg en Heijne (2004; 2005) en Terhaar 
(2005, zie 2.3.2). Hoe men deze ervaring waardeert, hangt af van iemands persoonlijke 
wereldbeeld. Elders spreekt Joas (in Hermans 2004:27) van een ‘schijnbare paradox’: waarden 
(zoals leven of gemeenschapsplicht) kunnen niet louter rationeel worden afgeleid en ook niet van 
bovenaf worden opgelegd, maar ontstaan doordat men zich er gevoelsmatig aan committeert. In de 
woorden van Hermans (2004:27): “Een binding aan waarden is een paradoxale situatie: het is geen 
vrijwillige keuze en tegelijkertijd een vrijwillige binding. Wat van uiteindelijke waarde is, heeft ons als het ware 
uitgekozen als drager. We kunnen er niet omheen: het neemt ons in bezit. Tegelijkertijd wil een persoon 
hierdoor gebonden worden en het constitutief laten zijn voor de eigen identiteit”.  
 
 
3.1.6.2. Ethisch-spirituele zelfcreatie (Vintges) 
 
Karen Vintges (2005) komt vanuit een maatschappijfilosofische hoek ook op deze inzet van de 
‘spirit’ terecht. Tegen het postmoderne cultuurrelativisme in ziet zij een 'nieuw engagement' 

                                                 
39 Voor wat betreft het handelen wijdt Joas in zijn 10e hoofdstuk een uitgebreide bespreking aan ethische discoursen, maar 

helaas verdwijnt daarbij de zelftranscendentie weer bijna geheel uit het zicht. 
40 Oorspr: “Erfahrungen, in denen eine Person sich selbst übersteigt, nicht aber, zumindest  zunächst nicht, im Sinne einer moralischen 

Überwindung ihrer selbst, sondern im Sinne eines Hinausgerissenwerdens von etwas, das jenseits meiner selbst liegt, einer 
Lockerung oder Befreiung von der Fixierung auf micht selbst” Vertaling van mij. 
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opkomen van burgers die dit niet alleen met het 'hoofd', maar ook met 'hart en ziel' beleven vanuit 
een zelf vormgegeven verantwoordelijkheid. Dit noemt zij 'ethische-spirituele zelfcreatie’ (‘ethisch’ 
ter onderscheid van 'esoterische spiritualiteit'), een verschijnsel dat zij in alle culturen overal ter 
wereld waarneemt41. In haar boekje De terugkeer van het engagement (2003) werkt ze dit uit onder 
de noemer ‘vrijheidspraktijken voor allen’ (ontleend aan Foucault): net als bij Joas nemen burgers 
ook hier bepaalde ethische waarden op zich vanuit een persoonlijk ingegeven engagement in plaats 
van een opgelegde absolute Waarheid. Mensen durven banden aan te gaan met medemensen 
vanuit praktische ervaring in hun eigen leven, vanuit een “..dimensie waarbij affect en lichaam een rol 
spelen”, vanuit een ”zich laten ontroeren als mens onder de mensen”. “Ontroering is in die zin een keuze”, 
een vrijwillige binding (Vintges 2003:106-107). De inspiratie voor dit ethisch-spirituele engagement 
mag uit een ‘metafysische Bron’ komen, maar kan ook heel goed uit “het ethische leven zelf” getapt 
worden. 
 
 
3.1.6.3. Self-based ethics (de Groot)  
 
‘Self-based ethics’ is een nieuw verschijnsel dat Wouter de Groot (2004:30-34), gebaseerd op een 
verkenning van Simone Heinen (2002), waarneemt bij de postmoderne mens. Hij maakt hierbij een 
onderscheid tussen de ‘moderne’, ‘laat-moderne’ en ‘postmoderne’ mens. De moderne of laat-
moderne mens liet zich nog inspireren (en reguleren) door organisaties en instituties die volop 
aanwezig waren buiten het eigen zelf. Vanuit die inspiratie deden zij dingen ‘voor’ anderen, of ‘voor’ 
de natuur. In de laat-moderne wereld taant de invloed van deze inspirerende instituties, en in het 
postmodernisme van nu zijn ze als inspiratiebron geheel verdwenen. Het enige morele houvast 
wordt geboden door het eigen zelf. Anders dan bij de moderne en laat -moderne mens is dit een 
“groot, belangrijk en niet -zondig Zelf”. Banden met anderen komen hierin tot stand door expansie 
van het Zelf, waarin anderen – mensen en/of natuur – kunnen worden opgenomen. De moderne en 
laat-moderne mens hield altijd een afstand; hij onderhield relaties door middel van een ‘sociaal 
web’. Maar bij de postmoderne mens is dit web een ‘web of life’ geworden: wat je doet voor de 
omgeving, doe je voor jezelf. In zekere zin is er dus geen transcendentie meer, want alles is het 
Zelf geworden. Deze ‘self-based ethics’ ziet de Groot in eerste instantie ontstaan bij mensen die 
leven vanuit een letterlijk zelfbepaalde verbondenheid met hun omgeving, de zgn. ‘ecospirituelen’. 
Deze mensen houden er niet alleen een milieu- en natuurvriendelijke leefstijl op na, maar doen ook 
vrijwilligerswerk op ander maatschappelijke terreinen. 
 
 
3.1.6.4. Conclusie: ethisch-spirituele zelfrealisatie 
 
De drie bovenbeschreven theorieën vertonen grote overeenkomsten. Zo benadrukken ze alle drie 
de individuele vrijheid om de eigen ethische waarden te laten gelden in plaats de universele, door 
instituties opgelegde waarden van vroeger. Tegelijkertijd verwerpen ze het ‘atomistische’ 
mensbeeld waarin ‘ieder individu voor zich’ leeft. In hun visie staat de mens niet op zichzelf maar 
ontleent hij zijn zingeving aan zijn omgang met de culturele en sociale context waarin hij leeft.   
 
Er zijn echter ook enkele verschillen. Zo spreekt Joas duidelijk van transcendentie van het zelf – 
weliswaar naar deze wereld en niet (meer) naar een hogere – en heeft deze bij de Groot geheel 
plaats gemaakt voor expansie van het Zelf, althans bij de postmoderne mens. Vintges laat zich 
hierover niet uit. Zij bespreekt, evenals Joas, diepgaand de spirituele wortels van dit nieuwe 
engagement, terwijl de Groot zich voornamelijk houdt bij zijn eigen stiel, de sociaalpsychologische 
analyse. Vintges gaat verder dan de andere twee in de uitwerking van dat engagement in de 
maatschappelijke praktijk. De Groot is daarentegen weer de enige die expliciet wijst op 
verbondenheid met de natuur als mogelijke inspiratiebron voor dit sociale engagement.  
 
Met de bouwstenen die alle drie auteurs leveren, ondanks deze verschillen, kunnen we het laatste 
element als volgt construeren: we noemen het ‘ethisch-spirituele zelfrealisatie’. Hiermee geven 
we aan dat: 
• het als kern heeft: de individuele vrijheid om vanuit eigen ethische waardenbeleving een 

praktische binding aan te gaan met de medemens en met de omgeving (milieu en natuur); 
• het uitgaat van een mensbeeld waarin de mens in interactie met die medemens en omgeving  

tot zingeving komt; 

                                                 
41 Om dit te onderbouwen bescdhrijft zij de praktische spirituele ethiek in de Chinese filosofie en in islam (Vintges 2003:73 

e.v.), en de volgens haar grote ruimte voor de rechten van vrouwen daarin. Hierbij gaat zij wat al te veel af op het 
soefisme als ‘kern’ van de islam (zie ook http://www.liberales.be/cgi-bin/showframe.pl?boek&vintgeskarenengagement).   
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• de inspiratie voor deze interactie ‘van binnenuit’, door affect, ontroering en diepere drijfveren 
gegeven wordt, en in die zin ‘spiritueel’ genoemd kan worden; 

• het menselijke zelf in dit proces kan uitgroeien naar de ander en de wereld toe (zelfexpansie) of 
zichzelf kan overstijgen (zelftranscendentie). Beide processen vatten we samen als 
‘zelfrealisatie’; 

• ‘zelftranscendentie’ niet noodzakelijkerwijze het bestaan van een transcendente dimensie hoeft 
te veronderstellen, maar duidt op overstijging van de grenzen van het zelf; 

• verbondenheid met natuur een mogelijke inspiratiebron kan vormen voor zelfrealisatie. 
 
 
 
3.2. Synthese van het theoretische model  
 
Verbondenheid, zelfrealisatie en het Ultieme Doel staan dus met elkaar in verband in een 
dynamisch proces, waarvan we hierboven de contouren zien opdoemen. Dat het een complex 
proces betreft, hadden Williams & Harvey (2001) ook al geconcludeerd: “Nature does not move us 
simply because it represents Mystery of Purity, or because of activities undertaken in natural settings. Each 
natural landscape is a unique and complex system of matter, energy, human purpose and a ction. Each element 
of this system – perceived, interpreted and altered by human knowledge and behaviour – contributes to this 
entity we call a ‘human-environment transaction’. Our understanding of the spiritual meaning of nature depends 
on recognising the situational characteristics that contribute to deep emotional experiences in natural 
environments” (op.cit. p. 256).  
 
Aanvankelijk leek het model voor spiritualiteitsonderzoek van Steggink en Waaijman (1985:79 e.v.) 
goed van toepassing als raamwerk voor ons onderzoek. Enkele principiële elementen ervan 
hebben we dan ook overgenomen hierboven (zie 3.1.3 en 3.1.4). We beschrijven hun model 
hieronder kort (par. 3.2.1). Uiteindelijk voldeed het echter niet en gingen we over naar een model 
dat uiteindelijk wel geschikt bleek als kader: het model van Bawden. Dit wordt behandeld in par. 
3.2.2. Het uiteindelijk hiermee opgebouwde theoretische kader wordt besproken in par. 3.2.3. 
 
 
3.2.1. Model van Steggink & Waaijman 
 
Steggink en Waaijman onderscheiden in hum model (Figuur 3) de volgende vijf elementen: 
1. tijdgeest: “de heersende wijze van denken en handelen in een bepaalde historische periode”. 

Ze valt uiteen in vier ‘knooppunten’: persoonlijk leefpatroon, microwereld, macrowereld, en het 
natuurlijk milieu (op.cit. p. 83) 

2. grondinspiratie (of waardensystemen): “die fundamentele bezieling waardoor rollen, groepen en 
instituties binnen een kultuurpatroon worden gemotiveerd, georiënteerd, die krachtlijn vanwaar 
uit het denken en handelen in een bepaalde historische periode richting en zin krijgt” (op.cit. p. 
84). De grondinspiratie laat zich toepassen op de vier ‘knooppunten’ en dus ook op het 
natuurlijke milieu.  

3. zelf: de “eigen persoon of het eigen wezen”. Ook het zelf verhoudt zich verschillend tot de vier 
knooppunten. Met de natuur heeft die verhouding in het Westen steeds meer het karakter van 
een dualistische splitsing gekregen. 

4. spirituele praxis (‘inoefening’): is al ter sprake gekomen in par. 3.1.3. Dit is de 
‘ontmoetingsruimte’ die ontstaat doordat grondinspiratie en zelf binnen een bepaalde tijdgeest 
wederkering op elkaar inwerken. We zagen al dat ook de natuur zo’n ontmoetingsruimte kan 
zijn, en dat de praxis dan vorm kan krijgen via verschillende ‘taalspelen’. 

5. de mystieke weg. Dit hebben we behandeld als ‘ontdekkingsreis’ in par. 3.1.4.  
 
In Figuur 3 is het model uitgebeeld. We zien een boven-, midden- en onderniveau die 
overeenkomen met de eerste drie elementen. Het vierde niveau (praxis) wordt beschreven als het 
interactieproces dat plaatsvindt in het ‘midden’ tussen ‘boven’ en ‘onder’. Dit impliceert dus 
dynamiek. Helaas wordt dit aspect niet zichtbaar gemaakt in de afbeelding. Ook de mystieke weg 
en het cyclische karakter van het proces worden niet gevisualiseerd, alleen beschreven in de tekst. 
Maar het grootste bezwaar is dat het model een scheiding aanbrengt tussen ‘grondinspiratie’ en 
‘zelf’. Deze scheiding gaat geheel onderuit als we de eerder in dit hoofdstuk besproken elementen 
van gelaagdheid, betrokkenheid, ultieme doel, en zelfrealisatie proberen in te vullen. Dan blijken de 
twee niveaus, ‘boven’ en ‘onder’ sterk met elkaar samen te hangen. Dit probleem ondervonden we 
toen we de empirisch gevonden begrippen en hun ordening - volgens de ‘boomstructuren’ - in het 
model probeerden in te passen. Daarom gingen we op zoek naar een geschikter model. 
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Figuur 3. Model van Steggink en Waaijman 

 

 
bron: Stegging en Waaijman, 1985:94 

 
 
3.2.2. Model van Bawden 
 
Steggink en Waaijman wezen er al op dat de mystieke weg in feite iteratief verloopt (op.cit. p. 100, 
103). Het is een cyclisch proces waarbij elke ronde een overstijging is van de vorige. Het model dat 
dit proces naar mijn mening het beste visualiseert en plaats biedt aan alle bovenbeschreven 
theoretische elementen, kwam al ter sprake in 3.1.4: het model van Bawden (Figuur 4).  
 
Bawden (1997:4) baseert zijn model onder andere op het vroege gedachtengoed van Ken Wilber. 
Deze heeft zijn ideeën later in verschillende publicaties herhaald en uitgewerkt in een origineel, 
systemisch wereldbeeld, waarin ruimte is voor zowel de materiële werkelijkheid als de spirituele en 
sociale werkelijkheid (o.a. Wilber 1998; 2000; zie ook de Pater 2003). Een van de elementen 
waarop ook Bawden zich baseert, is ‘training in spiritual science’ (Wilber 1998:171). Hierin stelt hij 
de wetenschappelijk-empirische en de spirituele methode in wezen aan elkaar gelijk. Zowel in de 
gangbare wetenschap als op de spirituele weg gaat het, zegt hij, in de eerste plaats om het 
verkrijgen van gegevens. Daarvoor moet je drie dingen doen (op.cit. p.155-157):  
1. “instrumental injunction”: ”if you want to know this, do this”: doe een experiment, of ga 

bijvoorbeeld zitten in zazen; 
2. “direct apprehension”: ervaar zonder bemiddeling de gegevens die volgen uit actie 1)42; in de 

wetenschap heet dat waarneming en beschrijving, in zazen kan dat het oplossen van een koan  
zijn, of een kensho-ervaring. 

3. “communal confirmation (or rejection)”: de resultaten controleren bij derden die 1) en 2) correcte 
hebben uitgevoerd. Voorbeelden: de ‘peer review’ in de wetenschap, het leergesprek met de 
zenmeester. 

 
De auteur had zijn model in de eerste plaats bedoeld voor de leerontwikkeling van groepen, maar 
het kan ook worden toegepast op de individuele persoonlijkheid. Het is opgebouwd uit twee 
cyclische vormen: rechts het subsyteem van het ‘ervaringsleren’ dat hij baseert op Kolb (concrete 
ervaringen à reflectie à abstracte conceptualisering à experimenteren met alternatieven à 
handeling etc.). De cyclus van Korthagen lijkt hier sterk op: handelen/ervaring à terugblikken à 
bewustwording van essentiële aspecten à alternatieven formuleren en daaruit kiezen à 
uitproberen. Links daarvan plaatst Bawden dan een tweede cirkel, het subsysteem wat hij 

                                                 
42 Volgens William James is een van de betekenissen van ‘data’: direct and immediate experience” (Wilber 1998:156). 
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‘inspirational learning’ noemt. Hierin beschrijft hij, net als Wilber, een leerproces analoog aan het 
ervaringsleren. Dit ‘spirituele leerproces’ leidt tot ‘innerlijk inzicht’: vanuit de dagelijkse wereld trekt 
de persoon zich terug (‘disengagement’) en maakt zijn hoofd vrij van gedachten, bijvoorbeeld door 
een natuurwandeling of een of andere spirituele oefening; Gaandeweg kan hij zijn geest focussen 
op zijn innerlijk en komt een proces van ‘reflective contemplatie’ op gang. Hierdoor komen vroeger 
of later (spirituele) inzichten naar boven. Daarop volgt een fase van acceptatie van die inzichten 
waarna de persoon ze tenslotte kan toepassen in wat Bawden een ‘process of meaning-making’ 
noemt (op.cit. p. 10).  
 
 

Figuur 4. ‘Model van Bawden’ 
 

 
bron: Bawden, 1997:11 

 
 
3.2.3. Uiteindelijk theoretisch kader voor dit onderzoek 
 
Mijn theoretisch kader is gebaseerd op Bawden’s model en staat afgebeeld in Figuur 5. 
De basis wordt gevomd door twee cirkels, die in feite een achtvormige spiraal verbeelden. De weg 
door deze spiraal is als volgt: 
 
1. Mensen handelen in de praktijk van alledag. Deze handelingspraktijk kan al dan niet bewust zijn 

ingebed in bepaalde rituelen of vormen van ‘praxis’. Voor wat betreft de praxis van de 
milieuspiritualiteit neemt deze de vorm aan van een bepaald ‘taalspel’.  

2. Uit de concrete handelingspraktijk volgen waarnemingen 
3. Waarnemingen leiden tot reflectie. Deze reflectie is geïnformeerd, (‘gefilterd’ als het ware) door 

het cognitieve wereldbeeld – de overtuigingen op basis van de kennis die de persoon in de loop 
van zijn of haar leven heeft opgebouwd.  

4. Door reflectie komt men tot een zekere abstrahering van bepaalde concepten. Hier raakt de 
ervarings-cirkel de inspiratie-cirkel: men wordt zich bewust van essentiële aspecten van het 
onderwerp waarover het gaat. 

5. Op dit punt kan de persoon besluiten afstand van de empirie te nemen en op de een of andere 
manier innerlijk (met (Strasser’s Gemüt) te reflecteren. Het pad gaat dan verder langs de 
linkercirkel. Bawden noemt dit afstand nemen ‘disengagement’. Men onderneemt een of andere 
vorm van innerlijke zoektocht. Deze kan formele vormen aannemen zoals een retraite of 
meditatie, maar ook informele zoals een natuurwandeling. Hoofdzaak is dat men een zeker 
innerlijk traject aflegt, ergens naar op zoek gaat. Eerder noemden we dit de ‘ontdekkingsreis’.  

6. Niet altijd zal men de volle cirkel volgen, men kan ‘kort door de bocht gaan’ en snel terugkeren 
naar de empirie. Maar het kan ook zijn dat een of andere vorm van ultiem doel in beeld komt.  
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7. Naargelang iemand vordert, komt hij/zij tot zekere inzichten over het Ultieme (dat, zoals we 
zagen, allerlei namen kan hebben). 

8. Het kan gebeuren dat iemand een directe ontmoeting met het Ultieme beleeft, erdoor wordt  
‘aangeraakt’. Soms spreekt men dan van een topervaring, verlichting of iets in die termen.  

9. Zo’n ervaring is niet blijvend, het leven gaat door. Maar men is ‘gegrepen’ door dat Ultieme. 
Strasser benoemt dit ‘gegrepen zijn’, (‘being apprehended’) ook wel als zijn hoogste categorie 
van spirituele gevoelens, dat van de ‘passie’. 

10.  Precies dit onderdeel van het proces stelt het individu in staat om de spirituele ervaring met zijn 
of haar wezen te ‘grijpen’. Men verbindt zich aan dit Ultieme, en aan het doel waar het Ultieme 
voor staat, vrijwillig en toch zonder vrije keuze (Joas), men raakt betrokken (Korthagen). In dit 
proces speelt ook het normatieve wereldbeeld (zie hierna) mee. Dit fungeert als een soort filter 
dat een ‘ethische kleur’ meegeeft die doorwerkt in het handelen. 

11.  Vanuit die betrokkenheid, voortkomend uit de aanraking met het Ultieme, reikt het diepste 
innerlijk  zich uit naar de ervaren werkelijkheid, en wil zich daarin manifesteren. Zo komt men 
tot engagement. Het zelf zoekt de grenzen van het bestaan op, en overstijgt die in de concrete 
handelingspraktijk. De inspirationele cirkel gaat over op de cirkel van de empirische 
werkelijkheid. 

12.  Dit gebeurt wanneer het besef doordringt dat de ethische inspiratie vertaald kan worden naar 
de concrete werkelijkheid. Ook in de inspirationele cirkel zien we hier de fase van (abstracte) 
bewustwording van essentiële aspecten (4). De twee cirkels komen hier samen. Op het 
raakpunt springt er als het ware een ‘vonk’ over waardoor het leven betekenis en zin krijgt. 

13.  Het pad gaat rechtsonder verder: geïnspireerd door het voorgaande ontwerpt men plannen en 
kiest men tussen bepaalde alternatieven. 

14.  Men stelt zich concrete doelen in de wereld, die samenhangen met het Ultieme doel (6).  
15.  Dit leidt weer tot concrete ervaringen, waarop men dan weer verder handelt. Een nieuwe cyclus 

van praxis, reflectie enz. begint. 
 
 

Figuur 5. Uiteindelijk theoretisch kader 
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Bawden had in zijn model twee ‘vensters’ ingelast, respectievelijk het cognitieve en het normatieve 
wereldbeeld. Ik heb die vensters overgenomen, maar het normatieve venster een andere plaats 
gegeven, nl. linksboven in plaats van linksonder. Dit leek mij een logischer plek. In mijn model 
‘kleuren’ de disposities van Strasser namelijk eerder de weg terug naar buiten - het handelen -  dan de 
‘weg naar binnen’, waar juist ‘disengagement’ van attributen van het zelf aan de orde is. Strasser zegt 
dat de disposite ‘grondhouding’ bijdraagt aan het wereldbeeld van de persoon (op.cit. p. 279). We 
kunnen ons voorstellen dat ook andere disposities (attitude, overtuiging, houding) hieraan bijdragen, 
zij het in mindere mate van permanentheid (zie 3.2 hierboven en B.4.3 in Bijlage 4). Dit wereldbeeld 
kan, al dan niet bewust, het normatieve kader bepalen dat tot handelen leidt, naast de inspiratie van 
het diepere inzicht. Evenzo kunnen we ons voorstellen dat de verschillende soorten ‘logos’ uit 
Strasser’s betoog – de praktische, technische en theoretische rede (zie 3.2 hierboven) - bijdragen aan 
het cognitieve wereldbeeld, dat de reflectie en het vervolg daarvan kleurt. 
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Hoofdstuk 4. Methodische verantwoording 
 
In paragaaf 1.4 is de onderzoeksmethode al in grote lijnen aangeduid. Hier zijn ook de redenen 
gegeven waarom gekozen werd voor een kwalitatieve, empirische onderzoeksopzet volgens de 
gefundeerde theoriebenadering van Glaser en Strauss (1967, in Wester 1995:43-77, Strauss & Corbin 
1998:9-14, Wester & Peters 2004:40 e.v.). Hier in hoofdstuk 4 ga ik vooral in op de interviews en hun 
uitwerking. Parallel hieraan en in wisselwerking hiermee vond de opbouw plaats van het theoretisch 
kader. Dit staat beschreven in hoofdstuk 3, met een methodische toelichting in de inleiding van dat 
hoofdstuk. In par. 7.1 van hoofdstuk 7 evalueer ik tenslotte de validiteit en betrouwbaarheid van de 
onderzoeksresultaten. 
 
 
4.1. Uitvoering van de interviews  
 
Het onderzoek werd uitgevoerd in de vorm van semi-gestructureerde interviews met 12 
bosbeheerders in Nederland. Gezien dit beperkte aantal en korte tijdsbestek werd een pragmatische 
planning van de interviews aangehouden. De gesprekken vonden plaats va n april tot begin augustus 
2005. De plaats van de interviews was, afhankelijk van de voorkeur van de geïnterviewde, in het bos 
zelf of (eventueel voor of na een kort bosbezoek) binnenshuis of op een andere rustige plek. 
Voorwaarde was dat hij/zij niet afgeleid werd en tot voldoende rust kon komen om op het eigen 
innerlijk te reflecteren. Dat is in de meeste gevallen ook wel gelukt.  
 
De eerste twee interviews dienden vooral als test voor het opdoen van ervaring met open interviews 
en omgaan met de opname-apparatuur in het bos. Alle gesprekken, op een na, vonden plaats op een 
beheersterrein - landgoed, boswachterij, aanplanting, etc. – waar de beheerder werkzaam was. 
Meestal gingen we eerst een eind wandelen en daarna verder praten, soms was het omgekeerd. Een 
enkele keer stapten we in de auto om verschillende plekken te bekijken. Ik stelde als enige eis dat we 
ongestoord konden praten en niet te veel afgeleid werden door de technische details van het 
bosbeheer. Dat bleek nergens een probleem. In twee gevallen ging het om een echtpaar dat samen 
het beheer voerde, en wandelden we met zijn drieën. In de overige gevallen was de beheerder alleen. 
Eén interview – het eerste - werd in zijn geheel in de huiskamer afgenomen. Het betreffende bos was 
niet in de buurt, maar ik had het al eerder bezocht. De interviews duurden anderhalf tot 2 uur; een 
enkele keer liep het uit. 
 
De begripsomschrijving uit het theoretisch kader werd bij de interviews alleen als richtinggevend 
gebruikt (‘sensitising concepts’). Als leidraad bij de interviews werden de ‘sensitizing concepts’ 
vertaald naar een ‘topic lists’ met operationele vragensets, aangepast naar Mertens & Blommestein 
(2004). Deze zijn gepresenteerd in bijlage 1. In de gesprekken liet ik echter zo veel mogelijk ruimte 
voor de eigen typeringen van de beheerders aan de hand van hun ervaringen. Korthagen (2001:16) 
wijst op de ‘ongewenste associaties met de New Age-beweging’ die de term ‘spiritualiteit’ bij mensen 
oproept. Ook van Trigt (2003) ondervond dat mensen – en naar mijn verwachting ook beheerders – 
niet goed raad weten met deze term. In de interviews werd dan ook meestal met secundaire termen 
gewerkt. De gesprekspartners wilden graag over hun ervaringen vertellen, maar verwoordden deze, 
naar verwachting, in eerste instantie meer im- dan expliciet. Sommigen bleven als het ware steken in 
de ‘bosbouwtaal’. Voor mij was het een leerproces om hier dan op door te gaan en hen ertoe te 
brengen hun diepere beleving ook expliciet naar boven te halen. Er waren echter ook beheerders die 
weinig aansporing nodig hadden om zelf diepgaand te reflecteren op hun bezieling. Al met al was het 
resultaat een gevarieerd palet aan gezichtspunten, ervaringen en verhalen over wat de beheerders tot 
hun werk inspireerde. 
 
 
4.2. Analyse van de interviews 
 
Alle interviews werden digitaal opgenomen en verbatim uitgewerkt. Hierbij werd in principe alle 
opgenomen tekst in MSWord omgezet. Alleen die passages die overduidelijk niets met het onderwerp 
te maken hadden werden weggelaten. Vervolgens vond de analyse plaats. Dit werd grotendeels 
gedaan volgens de aanwijzingen van Wester en Peters (2004:77 e.v.). 
 
Het materiaal werd in het computerprogamma Kwalitan 5.0.9 verwerkt. Elk interview werd als 
‘document’ ingevoerd, en vervolgens in zo homogeen mogelijke segmenten ingedeeld. Per document 
werden vervolgens codes toegekend aan alle segmenten, die naar mijn mening een belangrijk aspect 
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van de beleving verwoordden. Ik kende ook een paar codes toe om segmenten te elimineren die 
alleen maar beheersdata of dergelijke bevatten. De codes lagen over het algemeen dicht bij de eigen 
terminologie van de geïnterviewden. In het proces koppelde ik af en toe naar voorgaande documenten 
om codes aan te passen. Aan het eind ging ik nog een keer door alle documenten heen om codes op 
elkaar af te stemmen en eventueel samen te voegen. Dat laatste was nodig, want zonder beperking 
kwam ik uit op meer dan 270 codes - iets te veel van het goede. Na inperking bleven er nog ca. 230 
over. 
 
Vervolgens kwam de structurering van de codes. Kwalitan biedt daarvoor twee mogelijkheden: a) 
categorieën, en b) de boomstructuur. Na even proberen, bleek de tweede methode het beste aan te 
sluiten bij de gespreksinhoud; veel beheerders beschreven bepaalde processen en relaties die beter 
tot hun recht kwamen in de dynamische structuur van de ‘boom’ dan in categorieën. Hierbij ging ik uit 
van een ‘kernbegrip’, een code die ik voorlopig als centraal zag (niet noodzakelijkerwijs de meest 
frequente), en bouwde zo de boom op, in voortdurende dialoog met de tekst. Anders dan in de 
projectsituatie, ging het hier natuurlijk niet alleen om problemen of oorzaak-gevolgrelaties, maar meer 
algemeen om het in verband plaatsen van begrippen. Daarbij - het is tenslotte ‘grounded theory’ - 
moest ik natuurlijk wel oppassen dat ik de verbanden legde zoals de beheerders die zagen. Zij waren 
als het ware mijn ‘stakeholders’ en ik moest hen nu via hun teksten ‘modereren’, zonder mijn eigen 
denkrichting te laten domineren. Dit deed ik door bij elke geplaatste code steeds systematisch terug te 
gaan naar de tekstsegmenten in het programma. Van elk segment noteerde ik dan alle bijbehorende 
codes, of in elk geval die codes die bij de redenering pasten, en ik keek of de redenering klopte. 
Natuurlijk moest ik over de ‘ruis’ in de teksten heenlezen, en af en toe mijn codering uit de eerste stap 
herzien. Al mijn gedachtengangen legde ik in memo’s neer. Vervolgens bouwde ik de ‘boom’ verder 
op vanuit de nieuwe verzameling codes, en herhaalde de lezing van segmenten. Enzovoorts, tot het 
grootste deel van de codes geplaatst was. Een enkele keer heb ik (niet op codes gebaseerde) labels 
in de bomen toegevoegd om de structuur te verduidelijken, maar niet vaak, om de band met de tekst 
in deze fase niet te verliezen. De overblijvende codes (de ‘restcategorie’) heb ik verder waar mogelijk 
bij bestaande begrippen gevoegd, en wat overbleef verder buiten beschouwing gelaten. Al met al een 
intensief maar creatief proces.  
 
Het werken met het ‘boom’programma in Kwalitan bracht beperkingen met zich mee. Zo is er: a) 
slechts ruimte voor 8 niveaus, en b) slechts één richting waarin de hiërarchie zich beweegt. De boom 
waaiert alleen uit naar rechts (naar de ‘wortels’), maar kan zich naar links niet meer ‘vertakken’. Het 
eerste was op te lossen door meerdere bomen te creëren, het tweede door codes waar nodig te 
herhalen.  
 
 
4.3. Verwerking van resultaten in de theorie 
 
Het uiteindelijke resultaat was een ‘boom’ met drie hoofdonderdelen - ofwel ‘domeinen’ - die eerst 
voorlopige titels kregen, en later meer definitieve benamingen: 1) ‘Inspirational Dynamics’, 2) 
‘Biocentric Responsibility’, en 3) ‘Spiritual Reverence’. Deze staan beschreven in hoofdstuk 5. 
 
De volgende stap was het vergelijken van deze bomen met het theoretisch raamwerk, dat ik 
onafhankelijk van het empirisch onderzoek had opgesteld. De gang van zaken daarbij staat 
beschreven in hoofdstuk 3. Voor dit raamwerk stelde ik eerst de voornaamste elementen vast, en 
zocht daarna naar een geschikt model waarmee de empirische resultaten beschreven zouden kunnen 
worden. Een eerste model (het drielagige model van Steggink en Waaijman, Figuur 3) leverde wel 
bruikbare elementen maar de structuur evan bleek onvoldoende te kloppen met de empirische 
resultaten. Via het concentrische model van Korthagen (Figuur 1) en diens cyclische reflectiemodel 
(Figuur 2) kwam ik terecht bij het dubbelcyclische model van Bawden (Figuur 4). Dit model was wel 
goed bruikbaar. Op deze basis formuleerde ik een uiteindelijk theoretisch kader (zie 3.2.3). In een 
laatste ronde, beschreven in Hoofdstuk 6, vergeleek ik dit kader met de empirische resultaten, en 
construeerde zo een nieuw, empirisch gefundeerd model dat de spiritualiteit van bosbeheerders 
beschrijft.  
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Hoofdstuk 5. Resultaten van de interviews 
 
Als resultaat van de analyse beschreven in hoofdstuk 4, ontstonden er drie ‘boomstructuren’, dus drie 
clusters van gerelateerde begrippen: drie ‘domeinen’. Deze domeinen kregen eerst voorlopige titels, 
maar na verdere reflectie vond ik betere benamingen43, en wel: 

1. ‘Inspirational Dynamics’; 
2. ‘Biocentric Responsibility’; 
3. ‘Spiritual Reverence’. 

 
Een korte karakterisering: 
 
Domein 1, ‘Inspirational Dynamics’: 
Dit domein brengt de persoonlijke ervaringen en natuurbelevingen van de beheerders in kaart. De 
meeste geïnterviewden maken op de een of andere manier een onderscheid in niveaus van beleving. 
Een aantal van hen ziet hierin ook een sequentie: het een kan tot het ander leiden, het simpele 
waarnemen van iets moois kan leiden tot beleving van ‘heelheid’. Met andere woorden, er is sprake 
van een zekere ontwikkeling, een dynamiek. Bij gebrek aan een betere term in het Nederlands heb ik 
dit ‘Inspirational Dynamics’ genoemd. 
 
Domein 2, ‘Biocentric Responsibility’: 
Het domein dat met deze term wordt aangeduid betreft het hele complex van betrekkingen tussen de 
beheerder en het beheersobject: alles wat zijn of haar houding tegenover dat object bepaalt, 
informeert en inspireert tot goed beheer. De benaming ‘Biocentric Responsibility’ heb ik overgenomen 
van Duncan Macqueen (2005:319 e.v.), die eenzelfde principe beschrijft en dat in essentie in alle 
wereldreligies terugvindt. Mijn oorspronkelijke code was ‘Rentmeesterschap’, maar Macqueens’ term 
acht ik adequater. De meeste beheerders achten zich namelijk wel verantwoordelijk voor de natuur, 
maar voelen zich niet daartoe aangesteld door een Schepper, zoals de gangbare milieufilosofische 
uitleg duidt. (zie bijvoorbeeld de Groot, 2003:21). Het woord ‘Rentmeesterschap’ werd bovendien 
maar door één beheerder gebruikt, en ook hij zegt zich ondergeschikt te voelen aan de natuur en niet 
omgekeerd.  
 
Domein 3, ‘Spiritual Reverence’: 
Deze ‘boomstructuur’ geeft het complex van relaties weer die de beheerder zegt te voelen tussen 
hem- of haarzelf en het ultieme, de Bron, God (een enkele maal), of dergelijke. In andere woorden: 
het transcendente. Dit begrip valt meteen uiteen in twee delen, die soms in één adem genoemd 
worden: a) de Aarde, of Moeder Aarde, het aardse, en b) de Kosmos. Slechts een enkeling geeft een 
rechtstreeks verband aan tussen de Kosmos en hem- of haarzelf; de meesten hebben daarentegen 
specifieke dingen te zeggen over de aarde als spiritueel domein. Omgaan met natuur kan hen helpen 
om met de aarde in contact te komen, en daardoor met de ultieme Bron. De oorspronkelijke titel voor 
deze boom was de code ’Bron-aarde-kosmos’. Een betere benaming is wederom ingegeven door 
Duncan MacQueen (ibid.): ‘Spiritual Reverence’: “..the recognition of the insignificance of humanity and the 
magnificence of the divine and/or the visible universe”, iets waarop alle religies in essentie uitkomen. 
 
In de paragrafen 5.1 t/m 5.3 worden de domeinen en hun sub-indelingen nader besproken. Het zijn de 
narratieve weergaven van de gevonden ‘boomstructuren’. Hier en daar heb ik citaten uit de interviews 
aangehaald als ze bijdroegen aan de beeldvorming. De getallen tussen haakjes achter de citaten 
verwijzen naar het betreffende tekstsegment en interviewdocument in Kwalitan. De volledige 
boomstructuren zijn opgenomen in bijlage 5.  
 
 
5.1.  Domein 1. ‘Inspirational Dynamics’ 
 
Het domein ‘Inspirational Dynamics’ geeft aan hoe de beheerders denken over het eigen innerlijk en 
de ontwikkeling die ze daarin zien. In de gevoelens en emoties die hen inspireren tot het werken met 
bos en natuur onderscheiden zij bepaalde niveaus en sequenties. Men denkt verschillend over het 
doel van het leven en de natuur. Volgens sommigen heeft de natuur geen doel, en ontstaat alles 
vanuit toevalligheid en overlevingsdrang. Die overlevingsdrang wordt overigens door de meeste 
beheerders wel waargenomen en erkend als drijvende kracht in de natuur, maar sommigen wijzen 
daarnaast ook op samenwerking als belangrijk principe.  

                                                 
43 Helaas vond ik geen goede Nederlandse equivalenten van de hier gebruikte Engelse termen. 
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Het omgaan met natuur vormt voor velen op de een of andere manier een weg tot verbinding met het 
hogere, de ‘Bron’, de kosmos of dergelijke, en daarmee tot zingeving. De vraag naar zingeving leeft 
soms sterk, bijvoorbeeld als volgt: “Ik denk dat juist deze tijd onzettend belangrijk is om je bewust te 
worden van waar gaat het om? Kijk, je wordt met niks geboren en je gaat met niks. En wat is de 
bedoeling dat er tussenin gebeurt? Zijn we nou alleen maar bezig om onszelf veilig te stellen en 
materie te vergaren en te oordelen over anderen? En vooral het heersen en beheersen van anderen? 
Of is het nou de bedoeling dat we onszelf als een heel klein schakeltje in een gigantisch systeem 
gaan zien waarbij we allemaal een soort van morele plicht hebben om alles wat is en leeft te 
ondersteunen?” (4.62) 
 
Een enkeling ervaart de verbinding tussen natuur en Bron rechtstreeks: door het beleven van het 
landschap - eerst visueel, later met ‘het wezen van jezelf’ - ga je het ‘goddelijke in de natuur’ voelen. 
Elders wordt die verbinding beschreven als een vorm van verzoening: “Maar ik denk dat inderdaad als 
dát gevoel, met datgene waar je als mens mee bezig bent, als dát de bron is van waar dat uit komt, ja, 
dan denk ik gewoon dat dat allemaal zo goed is. Tuurlijk, iedereen maakt fouten en ik maak gigantisch 
veel fouten! Maar als je bron maar liefde is, dan denk ik dat de grote Schepper, wie dat dan ook mag 
zijn, je daar niet voor afrekent.” (12.75). Anderen beschrijven meer tussenstappen, of komen via 
andere wegen tot die verbinding met de Bron. Deze stappen of wegen kunnen we indelen in de 
volgende dimensies: 

1. Ervaring van het goddelijke in de natuur 
2. Een sterk gevoel van eenheid (eenheidsgevoel) en tijdloosheid 

 
 
5.1.1. Dimensie 1.1. Ervaring van het goddelijke in de natuur 
 
Er is maar een beheerder die het goddelijke in de natuur letterlijk zegt te ervaren. Minder rechtstreeks 
beschrijven andere beheerders hoe ze “geraakt zijn” door bepaalde ervaringen of gevoelens. Ze 
spreken van “indrukwekkend” of “fascinerend”. Rust en stilte, speciale plekken, indrukwekkende 
landschappen kunnen dit “geraakt zijn” teweegbrengen. Het is een existentiële ervaring waarbij de 
verbinding met het grotere geheel en de zin van het leven weer even helemaal in het zicht komen. 
“Het is eerder inderdaad dat je helemaal onder de indruk bent als je 's ochtends de hei op komt rijden 
of dat je uit de auto stapt, en dan loop je een stuk, en dan zie je zo in die slenk van die mist hangen.. 
En dan komt de zon zo op, hè, en dan waardeer je je werk wel weer heel erg, zeg maar, daar doe je 
het dan wel een beetje voor” (2.7). 
 
Subdimensie 1.1.1. Schoonheidsbeleving 
 
Schoonheidsbeleving is een sleutelfactor die op veel verschillende plaatsen in dit domein - en ook in 
de andere - terugkomt. Een aantal beheerders beschrijven hoe bepaalde schoonheidsbelevingen in 
de natuur hen deden realiseren dat de natuur op de een of andere manier het dagelijkse overstijgt. 
Soms speelt kunst daarbij een rol. Sommige respondenten gebruiken de term 'esthetiek': "esthetiek is 
schoonheid gekoppeld aan religie" (10.66). Men legt ook wel verband tussen esthetiek en ethiek: 
"Door schoonheid te ontvangen van iets wat je ziet, kun je jezelf een beter mens voelen" (10.66). Dan 
voel je "ontzag, kleinheid, bescheidenheid, (..) opluchting" (10.66). Door het waarnemen van 
natuurfenomenen - seizoenen afzonderlijke soorten en landschappen - beleven mensen schoonheid. . 
Ook de seizoenen worden in dit verband genoemd: het terugkomen van de lente bijvoorbeeld, maar 
ook schoonheid van de winter. Bovendien "Naarmate ik ook ouder word, merk ik (…) dat de manier 
waarop de seizoenen zich op elkaar aansluiten raakt aan dat gevoel van: je bent onderweg. En 
doordat je dat ziet, doordat je dat beleeft vind ik het een soort verrijking voor mijn bestaan" (10.6) 
 
 
Subdimensie 1.1.2. Deel van geheel 
 
Door het ‘deel voelen van' ontwikkel je een steeds sterkere band met de natuur. Visuele 
schoonheidsbeleving speelt daarbij vooral aanvankelijk een grote rol. Later verbindt men zich meer 
met 'het wezen van je menszijn' met de natuur en het geheel. Dit wordt versterkt door het beleven van 
de seizoenen, de cyclus van dood en leven in de natuur. Men gaat hierdoor steeds meer het 
goddelijke in de natuur ontdekken (10.59). ''En je bent tegelijkertijd ergens, heel erg bewust dat je een 
onderdeel bent van het grotere geheel'' (6.44). Dit wordt nog versterkt door het beleven van de 
seizoenen, de cyclus van dood en leven in de natuur. 
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Subdimensie 1.1.3. Geraakt worden 
 
Beheerders zeggen geraakt te worden door bijzondere natuurervaringen: een ontmoeting met een 
dier, de Himalaya, de stilte, of een speciale plaats. Het is het onbenoembare moment waarin de 
waarneming en de emotie elkaar raken. De term ‘indrukwekkend’ of ‘fascinerend’ wordt vaak 
gebezigd. Sommige beheerders willen dit natuurbewustzijn ook graag overbrengen op anderen (maar 
schromen om daarin te ver ‘door te drammen’). 
 
 
5.1.2. Dimensie 1.2. Eenheid en tijdloosheid 
 
Door bijzondere natuurervaringen komt soms een diep gevoel van eenheid naar boven, in een enkel 
geval gepaard met tijdloosheid. Dit geeft bij sommigen als het ware een ‘shortcut’ naar verbinding met 
de kosmos of het hogere. Anderen maken melding van een aantal onderliggende ervaringslagen die 
dit eenheidsgevoel eveneens kunnen bewerkstelligen. Deze lagen kunnen worden ingedeeld in twee 
sub-dimensies: 1) ‘weten en handelen’, en 2) ‘heling’.  
 
Subdimensie 1.2.1. Weten en handelen  
 
‘Weten en handelen’ is in feite de innerlijke tegenhanger van het element 'Keuzes ratio-gevoel' in het 
domein ‘Biocentric responsibility’. We zien het ook terug in het domein ‘Spiritual Reverence’, waar het 
een schakel vormt om duurzaamheid in de wereld te realiseren. Hier in het eerste domein wordt het 
genoemd als het dynamische aspect van de "eenheid” van “lichaam, ziel en geest". Men kan die 
eenheid als een diep gevoel ervaren waardoor het hogere levensdoel zich openbaart, en de zingeving 
van het bestaan duidelijk wordt. Dan weet men weer “waarvoor men het allemaal doet”. Een enkeling 
legt een rechtstreeks verband tussen weten en handelen, en brengt ook de tegenhanger ter sprake, 
de heersende onwetendheid. Om die te keren is bewustwording en motivering nodig (4.2). Anderen 
zien de relatie wat minder direct, maar onderkennen wel het belang van ethisch besef om juist te 
handelen: “En als ik die boompjes omzaag dan is het meer: ik zaag om, ik kijk niet iedere keer naar 
boven, maar toch, toch, er gebeurt wel iets met je. Als je bezig bent (..) en ik moet voor het werk 
bijvoorbeeld in een bosje lopen en dan zeg ik: nou, er moet dat en dat gebeuren, ja, dan loop je wel 
met bepaalde ideeën. Dan denk je: zou ik die moeten [omzagen] of ja, 't is.. je kiest wel voor iets wat 
leeft en bloeit en, en dan denk ik ja, als ik 'die' zeg dan gaat die weg en die andere blijft over. Ja, daar 
ben je wel eens mee aan het denken” (5.52). 
 
Dit besef wordt gevoed door een aantal elementen die onder twee hoofdelementen te rangschikken 
zijn, nl. a) bewustwording en b) ‘scheppingskracht’. We zien hier een tweedeling opdoemen in ‘proces’ 
en ‘inhoud’.  
 
 
Hoofdelement 1.2.1.1. (Innerlijke) bewustwording 
 
Deze term drukt een breed veld aan begrippen uit. De een spreekt van een ‘gevoel zonder emotionele 
waarde’ dat hij krijgt bij het zien van een boom, de ander heeft het over inzicht krijgen in 
natuurprocessen en aardeprocessen. Soms komt de bewustwording tot stand door bepaalde 
gebeurtenissen die de personen in kwestie inzicht geven om beslissingen te nemen44. Vaker is 
bewustwording echter het gevolg van een persoonlijke ontwikkelingsweg. Het beschouwen van mooie 
landschappen of bezoeken van speciale plekken in de natuur kan iemand helpen om zich naar binnen 
te richten en zichzelf te leren kennen. Hierdoor, en door gewoon in de natuur aanwezig te zijn, leert 
men ook de relaties met de buitenwereld kennen, met de natuur en andere mensen. Vooral voor jonge 
mensen achten geïnterviewden dit belangrijk. Ook het omgaan met dieren wordt in dit verband door 
sommigen als bevorderlijk gezien. 
 
 
Hoofdelement 1.2.1.2. Scheppingskracht 
 
‘Scheppingskracht’, ook wel ‘levenskracht’ of ‘kracht’ genoemd in de interviews, is een overkoepelend 
begrip voor een aantal emoties die beheerders bij zichzelf identificeren als centraal in hun relatie met 
bos en natuur, en als drijfveren voor hun omgaan ermee. De volgende elementen worden genoemd:  
 

                                                 
44 Ik had deze gebeurtenissen voorlopig samengevat onder de voorlopige noemer ‘synchroniciteit’, hoewel dit begrip hier niet de 

gangbare Jungiaanse lading dekt. 
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• dankbaarheid: voor het bezit van het bos en het voorrecht om dit te mogen beheren en er te zijn. 

• liefde: voor natuur en/of mensen, ook verwondering en enthousiasme voor natuur, bos of 
landschap. 

• ontroering: hangt samen met de diepe verwondering en liefde voor de natuur, haar schoonheid. 
Vooral de schoonheid van bomen, hun uitstraling of hun dramatische lijnvoering, roept ontroering 
op.  

• vreugde: het zijn in de natuur kan een diepe beleving van ‘vreugde’ of ‘geluk’ teweegbrengen. 

• verwondering: wordt vaak in een adem met vreugde genoemd, bij ervaringen van schoonheid, of 
het ontdekken van verrassende verschijnselen. Men verwondert zich vooral over onzichtbare en/of 
onbegrijpbare natuurfenomenen, zoals: 

- groei: het ontstaan van bomen en planten uit een klein zaadje, bos dat doorgroeit na een 
ingreep, processen die het waarnemingsvermogen grotendeels te boven gaan. Het laten 
groeien van planten is voor diverse geïnterviewden een basismotivatie geweest om het 
bosbouwvak te kiezen. 

- het ‘mysterie van het onzichtbare’:  vogels die in holen nestelen en jongen voorbrengen, de 
ingenieuze vangtechnieken van de mierenleeuw; dit fascineert en ontroert. 

• creativiteit: natuur kan inspireren tot schilderen, muziek, en andere kunsten. Ook gewoon het zelf 
zagen van hout en er dingen van maken, vooral samen met kinderen, geeft voldoening. 

• binding (of ‘werkelijk contact’) met natuur:  wordt door veel beheerders gezien als belangrijk, al 
verstaan ze er verschillende zaken onder: een drijfveer om voor de aarde te zorgen, spirituele 
ontwikkeling, etc. Sommigen spreken er niet over maar dragen het uit door hun gedrag. Veel 
beheerders zeggen dat het pijn doet dat zo veel mensen geen binding meer hebben met de 
natuur of het land. Anderen proberen die binding weer te herstellen, soms geïnspireerd door niet-
westerse volken. Verbinding met natuur stimuleert ook zelfontwikkeling: ''En ik denk dat als ik me 
steeds meer met de natuur verbind, dan word ik bij de hand genomen om steeds oordeellozer te 
leven'' (6.44). Drie aspecten worden bij dit begrip onderscheiden: 

communiceren met natuur: De meeste beheerders staan nogal sceptisch tegenover het 
“praten met bomen”. Maar het besef dat natuur en bomen leven, is bij iedereen aanwezig. Er 
is altijd een of andere vorm van contact, ook zonder woorden: “En dan sta je bijvoorbeeld hier 
en dan heb je: tjongejongejonge, wat ben jij een mooie jongen, weet je wel? Ik noem maar 
iets. Maar dat zeg je niet hardop. (..) En je spreekt alleen de woorden die je denkt, niet uit, 
maar zo loop je soms wel eens door het bos heen” (12.34). 
 

- respect voor natuur: wordt opgeroepen door verwondering en fascinatie, vooral voor haar 
enorme scheppingskracht. “Als ik dit soort dingen zie, zo'n knetterend oude boom, dan denk 
ik, die staat er misschien al twee-drie eeuwen. En hoe lang hobbel ik hier, drieëneenhalf jaar, 
hoe lang hobbel ik hier nog? Geen idee! Wat moeten we nou zeggen over zijn bestaan? Ik 
bedoel, ik ben maar een voorbijganger, letterlijk” (9.34). Het hangt samen met 
bescheidenheid, binding met nat uur en zorgvuldig omgaan met natuur (zie voor dit laatste 
onder Domein 2). 

- overgave: een enkeling stelt dat de mens zich zou moeten overgeven aan de natuur, niet 
passief maar in wisselwerking ermee. 

 
Subdimensie 1.2.2. Heling 
 
Heling, geheeld worden, is de tweede sub-dimensie van de dimensie eenheidsgevoel. Een aantal 
beheerders wijzen op de natuur als helende factor in de gaten die het leven nu eenmaal slaat. De 
natuur verschaft heling op twee manieren: door troost en door inzicht. 
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• Troost in de natuur: De beleving van de schoonheid van de natuur is een belangrijke factor bij het 
verwerken van verlies: “op een gegeven ogenblik kwam ik bij een boom. En toen bedacht ik me 
eigenlijk van: goh jo, (..) ik heb je bewonderd omdat je zo mooi was. En er is niks in veranderd en 
nu zie ik je eigenlijk niet. (…). Toen realiseerde ik me dat, als ik om me heen keek, dat daar 
eigenlijk niks veranderd was. Maar dat er dus in mijzelf iets veranderd was. (..) En dat maakte ook 
weer dat daarna, ik me wat meer openstelde om weer om me heen te gaan kijken. (..) En dan 
weer het begrip dat eigenlijk die schepping zo mooi is” (12.74). Het geeft beheerders ook 
voldoening als ze zien dat anderen in hun gebied troost vinden. 

• Inzicht: Door de beleving van schoonheid in de natuur, en door het proces van inkeer en 
persoonlijke ontwikkeling dat hierboven beschreven is, kan iemand inzicht verkrijgen in zijn of haar 
persoonlijke problemen. Dit kan helend werken, volgens sommige beheerders. Een beheerder 
gebruikt bewust de ‘metafoor van de boom’ om mensen, vooral kinderen, weer “bij zichzelf terug 
te brengen” (10.42). Hij doet dit door hen op een bepaald gevoelsniveau waar te nemen en hen 
als bomen te zien.  

 
 
5.2. Domein 2: ‘Biocentric Responsibility’ 
 
Binnen het domein ‘Biocentric Responsibility’ kunnen we drie dimensies onderscheiden: ‘Ethiek’, 
‘Kwaliteit’, en ‘Financieel rendement’. Het eerste geeft aan waarom, uit wat voor motivatie, beheerders 
gedreven worden tot verantwoord omgaan met de natuur; het tweede, kwaliteit, geeft weer wat dat 
‘verantwoord omgaan’ precies wil zeggen, dus de inhoudsaspecten; het laatste geeft een belangrijke 
randvoorwaarde voor de andere twee dimensies aan, die vrijwel door alle beheerders genoemd wordt. 
 
 
5.2.1. Dimensie 2.1. Ethiek 
 
De dimensie ‘Ethiek’ geeft zoals gezegd de diepere beweegredenen weer waarom beheerders 
streven naar goed beheer. Wat is goed, vanuit wat voor visie op natuur maakt men keuzes? De visies 
die in de interviews naar voren komen – vooral via praktijkvoorbeelden - zijn niet eenduidig. Men 
oordeelt verschillend over het al dan niet opruimen van uitheemse boomsoorten, ingrijpen bij 
dierenleed, e.d., maar de gronden waarop men dat oordeel vormt, laten zich goed groeperen. Deze 
groepen vormen de volgende sub-dimensies: ‘ontzag’, ‘instandhouding’, ‘ingrijpen’, en ‘conflict’.  
 
 
Subdimensie 2.1.1. ‘Ontzag’ 
 
Het subdomein ‘ontzag’ omvat aspecten van natuurbeleving en visie op natuur die beheerders naar 
hun zeggen inspireren tot goed handelen. Deze worden bepaald door de volgende elementen: 
 
• ‘natuur boven mens’: De visie dat de natuur machtiger is dan de mens wordt door velen in 

verschillende bewoordingen uitgesproken.  

• schoonheidsbeleving:  wordt door de meesten impliciet en door een enkeling expliciet gezien als 
drijfveer tot ethisch handelen: “ik begrijp dus moeilijk mensen die vanuit die esthetiek en die 
schoonheid en dat gevoel van spiritualiteit dat dat teruggeeft, niet nadenken over hun eigen 
ethische handelen” (10.67). 

• respect voor de natuur: men denkt verschillend over de vraag of natuur een bewustzijn heeft. In 
ieder geval hebben allen meer of minder het besef dat de natuur leeft en dat bomen leven. De 
vraag of men mag ingrijpen in de natuur (zie hieronder) hangt ook samen met het respect dat men 
ervoor heeft.  

• verantwoordelijkheid:  wordt vaak in verband gebracht met respect of dankbaarheid. Men vindt het 
belangrijk dat men werkt aan iets moois voor anderen. De objecten van verantwoordelijkheid zijn 
verschillend, maar ligggen in elkaars verlengde zonder scherpe grenzen ertussen. Aan de ene 
kant voelt men verantwoordelijkheid voor de fysieke natuur, de zorg voor de instandhouding 
ervan, voor dierenwelzijn, het doorgeven van cultureel erfgoed, enz. Dit strekt zich uit tot 
verantwoordelijkheid voor de samenleving, de mensen, het grote geheel. De niveaus waarop men 
kijkt zijn verschillend, maar op een hoger abstractieniveau ziet men natuur, mensen, aarde als een 
geheel. Men hoopt dat als mensen weer met de natuur zouden omgaan, ze zich weer 
verantwoordelijk gaan voelen voor de samenleving en de minder bevoorrechte medemensen. 
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• respect voor de mensen en de omgeving: ligt in het verlengde van het vorige. Respectvol omgaan 
met de natuur houdt ook respect in voor de mensen die het aangaat, ook mensen met een andere 
levenswijze. Waar die levenswijze schade berokkent aan de natuur, kiest men voor dialoog en 
onderhandelen om de grens te bewaken. 

 
Subdimensie 2.1.2. ‘Instandhouding’ 
 
Dit betreft de ‘drive’ om het bos voor de toekomst veilig te stellen, en de waarden vanuit het verleden 
– biodiversiteit, architectuur, landschappen etc. - tot ons zijn gekomen, door te geven aan volgende 
generaties. Ook hierbij komt schoonheidsbeleving naar voren, maar dan gaat het om het mooie van 
oude en historische zaken. 
 
 
Subdimensie 2.1.3. Ingrijpen in de natuur 
 
Alle geïnterviewden zijn uit hoofde van hun werk betrokken bij de vraag of men mag ingrijpen in de 
natuur, en tot hoe ver dan wel. Dit geldt niet alleen voor bossen en bosbeheer, maar ook voor dieren: 
Mag je wild bejagen? Mag je een verstoten lam kunstmatig grootbrengen? Hierop komen 
uiteeenlopende en genuanceerde antwoorden. Iedereen vindt dat je de natuur zo veel mogelijk zelf 
zijn gang moet laten gaan, maar dat men mag ingrijpen als er bepaalde grenzen overschreden 
worden. Voor iedereen ligt die grens verschillend. Ze wordt niet alleen getrokken door 
beheerstechnische overwegingen, maar ook door gevoelsaspecten. 
 
 
Subdimensie 2.1.4. ‘Conflict’ 
 
Vrijwel elke beheerder ziet zich in meer of mindere mate geconfronteerd met waarden die tegen de 
belangen van hun gebied ingaan. Niet altijd neemt dit conflictueuze vormen aan, maar het bepaalt wel 
hun houding en motivatie. Bescherming tegen bedreigingen is het voornaamste hoofdelement van 
‘Conflict’. Een tweede hoofdelement is de houding die men ten opzichte van deze controverses zelf 
aanneemt. 
 
Hoofdelement 2.1.4.1. Bescherming tegen bedreigingen  
 
Dit hoofdelement is opgebouwd uit de volgende elementen en hun onderliggende oorzaken: 
• kwetsbaarheid: De schaarse en kwetsbare natuur ziet men bedreigd door rustverstoorders en 

afvaldumpers (directe bedreiging), of (indirect) door projectontwikkelaars, bestuurders en politici 
die het buitengebied voor andere doelen dan ‘groen’ willen gebruiken. 

• bedreigingen: Als grondoorzaak ziet men dat bij de voornoemde partijen het natuurbewustzijn 
ontbreekt. Het verlies van natuur of natuurwaarden brengt cynisme en boosheid teweeg, of 
onmacht, verdriet en pijn. Er is zorg over de toenemende vervreemding van de natuur, vooral bij 
de jeugd, de toekomstige kiezers. Het draagvlag voor natuur dreigt daardoor te verminderen. 
Sommigen zijn teleurgesteld dat andere bosbouwkundigen, of de ‘boswereld’ zelf zich te weinig 
teweer stelt, en dat kennis over het bos verloren gaat. 

• beschermwaardigheid:  Een beheerder betreurt de afname van de ‘beschermwaardigheid’ van 
landschappen: als landschapsschoon vermindert door bebouwing of versnippering, vermindert 
ook de emotionele waarde ervan voor beleidsmakers; daardoor neemt de wil af om die 
natuurwaarden te blijven beschermen die er misschien nog wel zijn. Het doorzien van dit proces is 
een ethische opgave voor beleidsmakers. 

 
Hoofdelement 2.1.4.2. Verweer tegen bedreigingen 
 
Een belangrijke waarde ziet men in het pal staan voor de natuur, “lef hebben” om het gebied te 
verdedigen en de natuur te beschermen, vaak omdat niemand anders het doet. Het voorbeeld van 
een oudere collega of familielid kan tot moed inspireren. Geïnterviewden voelen zich “gelaten” als ze 
bakzeil moeten halen. 
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5.2.2. Dimensie 2.2. Kwaliteit 
 
De dimensie ‘kwaliteit’ geeft weer wat beheerders verstaan onder (kwalitatief) ‘goed’ werk, ‘goed’ 
beheer. Zij drukken zich daarbij vooral uit in termen van technisch-fysieke beheersinhoud, waarbij 
zowel het resultaat als hun eigen competenties aan de orde komen. Maar de achterliggende motieven 
waren daarmee nauw verbonden en in het gesprek vaak nauwelijks te scheiden. Bij doorvragen werd 
een veelheid van motieven genoemd, die in de volgende subdimensies kunnen worden 
onderscheiden: ‘beroepsethos’, ‘keuzes ratio-gevoel’, esthetica’, en ‘streekeigenheid’. 
 
Subdimensie 2.2.1. Beroepsethos 
 
Vrijwel alle beheerders zijn trots op hun vak en leggen er een eer in om hun gebied zo goed mogelijk 
te beheren. Zij specificeren dit aan de hand van de volgende elementen: 
 
• liefde: velen noemen im- of expliciet de liefde voor hun vak als drijfveer. Volgens sommigen is dit 

de basis van alles.  

• moed: Moed om voor het eigen standpunt op te komen of op te treden tegen aantasting is ook een 
onderdeel van de beroepsethos (zie 2.1.4, ‘conflict’).  

• beheerskennis: beheerders zijn er trots op dat zij kennis over het bos hebben die anderen niet 
hebben, en daarom ook in staat zijn de juiste beslissingen te nemen. Die kennis hebben zij niet 
alleen theoretisch opgedaan, maar vooral door hun voortdurende aanwezigheid in het veld. 

• beroepsverantwoordelijkheid: verantwoordelijkheid vanuit het beroep om die kennis dan ook toe te 
passen hangt nauw met het vorige samen. Ook in conflicten (zie boven) speelt deze 
beroepsverantwoordelijkheidsgevoel een rol. 

• beroepskeuze: liefde voor de natuur lag bij een aantal beheerders vaak al vroeg in hun jeugd ten 
grondslag aan hun beroepskeuze.  

 
 
Subdimensie 2.2.2. ‘Keuze ratio-gevoel’ 
 
Dit begrip bleek bij het streven naar kwaliteit een grote rol te spelen bij veel beheerders. In de 
dagelijkse beheerspraktijk is men genoodzaakt om voordurend keuzes te maken en beslissingen af te 
wegen. Over hoe men tot die afweging komt, wordt verschillend gedacht. Uitgangspunt is de concrete 
beheerskennis. Er is echter ook meestal sprake van een bepaald ‘gevoel’ dat niet altijd rationeel te 
legitimeren valt. Sommigen achten dit gevoel essentieel voor een beheerder. Zij zeggen dat het niet 
aan te leren valt; het zit erin of niet, maar het maakt voor hen wel de kwaliteit uit. Een enkeling geeft 
toe dat hij beslissingen soms vanuit een bepaald gevoel neemt, en die dan achteraf met een rationele 
redenering legitimeert. Eén beheerder ontkent dat emoties meespelen in beslissingen. De volgende 
elementen worden genoemd als aspecten van deze ‘keuze ratio-gevoel’: 
 
• kennis: Niemand laat de beheerskennis (zie boven) achterwege in beheersafwegingen. Maar men 

beseft vooral dat het om een (eco)systeem gaat met dynamische relaties waarvan men wel een 
heleboel weet, maar nooit alles.  

 
• ideaal bos of bosbeeld: Het beeld dat men heeft van het ‘ideale’ bos speelt een grote rol bij 

beheerskeuzes. Sommigen zien het als een soort ‘paradijs’: een primordiaal, ongerept, veelsoortig 
ecosysteem. Monocultures en uitheemse houtsoorten maken soms wel en soms niet deel uit van 
dit ideale bos.  

 
• ideaal bosbeheer: De meesten zien het ideale bosbeheer als kleinschalig, meer of minder 

‘natuurvolgend’45, meestal met ruimte voor natuurontwikkeling en -herstel, met zo min mogelijk 
maar in ieder geval matig ingrijpen. Houtproductie wordt vrijwel nooit uitgesloten. Enkelen zien 
hun omgaan met het bos als een samenwerking met een levend organisme dat hen op de een of 
andere manier ‘antwoord geeft’46. Men is zich zeer bewust van het lange-termijneffect van 

                                                 
45 Op dit punt is het moeilijk om de uitspraken van beheerders gescheiden te houden van bosbouwtechnische details. In het 

algemeen heb ik passages waar het gesprek puur technisch werd, uit de analyse weggelaten. Passages waar ‘in de taal van 
de bosbouw’ gevoelsmatige uitspraken werden gedaan, zijn echter wel meegenomen, en die blijken hier naar boven te 
komen. Men drukt hier een ideaal van handelen - bosbouwkundig handelen - uit in termen van gevestigde bosbouwkundige 
systemen zoals geïntegreerd bosbeheer of “naturgemäße Waldwirtschaft”.  

46 dit heb ik ‘co-creation’ genoemd in de ‘boom’ (mijn eigen term). 
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beheersbeslissingen, en dit maakt terughoudend. Men wil bewust keuzevrijheid laten voor 
toekomstige beheerders. 

 
intuïtie: Sommigen zeggen zich bewust te laten leiden door hun intuïtie, anderen spreken meer in het 
algemeen van ‘gevoel’. Intuïtie kan beheerders in sommige gevallen aansporen tot beslissingen die ze 
rationeel niet genomen zouden hebben. Een beheerder besloot bijvoorbeeld onmiddellijk tot aanplant 
van de elsbes, een verdwenen inheemse houtsoort die weer opdook, ook al was dat met 
bosbouwkundige onzekerheden omgeven (9.56). 
 
 
Subdimensie 2.2.3. Esthetiek  
 
Onder de subdimensie ‘esthetiek’ heb ik die hoofdelementen van kwaliteit geplaatst die met 
gevoelswaarde te maken hebben: rust en stilte, schoonheidsbeleving, en ‘energie’.  
 
• rust en stilte: bijzonder gewaardeerd. Men geniet ervan. Verstoring ervan is een van de 

voornaamste bronnen van ergernis. Minstens een beheerder is overgevoelig voor geluid. 
 
• schoonheidsbeleving: is niet alleen belangrijk voor de eigen ontwikkeling (zie subdomein 1.1.1.), 

maar inspireert beheerders ook tot kwaliteit in hun beheer, en tot de wens het bos te koesteren en 
in stand te houden. Vier elementen worden onderscheiden: 

 
schoonheid van landschappen: kan inspireren tot goed bosbeheer. Licht, ruimte, leegte 
worden als belangrijke factoren hierbij genoemd. Ook geschilderde landschappen of het zelf 
schilderen ervan inspireert. Een beheerder geeft de voorkeur aan monumentale 
landschappen, die ruimte geven aan ‘leegte’ en het ‘niets’. Een ander noemt het arcadische 
landschap als ideaal. Weer anderen beleefden schoonheid in de ervaring van het ‘niets’ na 
een poosje rustig zitten in de natuur, waardoor ze zich tot goed beheer voelden aangezet. 

 
- schoonheid van bomen: werd in allerlei formuleringen als inspirerende en drijvende factor 

genoemd. Sommigen nemen ‘uitstraling’ bij bomen waar, anderen zien een relatie met kunst. 
Oude en historische bomen kunnen ontroeren. Naast het verkrijgen van inzicht (zie 1.2.2 
hierboven) heeft de beleving van schoonheid van bomen ook invloed op hun 
beheersbeslissingen. Mooie of speciale bomen blessen de meesten niet gauw. 

 
- kleur: hangt nauw samen met licht. Kleur van bomen, opstanden en landschappen is een 

belangrijk element van schoonheidsbeleving. 
 

- schoonheidsstreven: schoonheidsbeleving hangt uiteraard nauw samen met het streven naar 
schoonheid in het beheer. Nieuw bos wil men bijvoorbeeld “speels” aanleggen, geen rechte 
vakken: “Nu gaan we ervoor, en nu moet het ook mooi worden” (11:15).  

 
• energie: Enkele beheerders werken bewust met de ‘energie’ van een gebied, bomen of plekken. 

Ze duiden hiermee de niet-fysieke bron van vitaliteit van bomen of plaatsen aan, die ze kunnen 
aanvoelen en soms zeggen te kunnen meten. Soms spreken ze van speciale plekken waar die 
‘energie’ hoog kon zijn, en soms creëerden ze dergelijke plekken zelf (steencirkel, spiraal of 
labyrint). De meeste andere beheerders laten dit element echter niet meetellen in hun 
kwaliteitsbeleving. 

 
 
Subdimensie 2.2.4. Streekeigenheid 
 
Verankering van het beheer in de eigen streek, behoud van het streekeigen karakter en 
samenwerking met lokale organisaties wordt door beheerders eveneens als element van kwaliteit 
gezien. De volgende elementen komen hierbij als drijfveren naar voren:  
 
• liefde: voor het karakter van de streek, de oude en historische elementen ervan, speciale 

plaatsen, of een combinatie hiervan. Maar: “je moet ook weer niet té gehecht raken aan alles wat 
hier speelt, want dat zou de zakelijke dingen weer in de weg kunnen gaan staan” (7:15). 

 
• verlies en verdriet: het feit dat landschappen zo snel verdwijnen en bedreigd worden, doet pijn en 

leidt tot een ‘sense of urgency’ om het eigen gebied in ieder geval te behouden. 
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• buitenland: ook door landschapsverlies in het buitenland is men geïnspireerd tot eigen 
streekbehoud. Enkele beheerders laten zich inspireren door de inheemse spiritualiteit van First 
Nations in Noord- en Zuid-Amerika.  

 
 
5.2.3. Dimensie 2.3. Financieel rendement 
 
Vrijwel alle beheerders maken ongevraagd gewag van het financiële aspect van hun bedrijf. Het 
bosbedrijf is nergens een vetpot, en in sommige gevallen heeft men moeite om uit de rode cijfers te 
blijven. In een enkel geval legt men er zelfs geld bij. Financieel rendement is bij geen van de 
beheerders een exclusief doel; als men een marge heeft, gebruikt men die vaak om andere 
natuurwaarden beter te verwezenlijken. Maar vrijwel iedereen ziet financiële gezondheid als 
randvoorwaarde om de andere doelen te kunnen verwezenlijken. Het bepaalt de grens van het 
speelveld. Die grens wordt wel steeds nauwer, vooral bij landschapsbeheer. Het boerenbedrijf – op 
landgoederen een belangrijke component – valt steeds meer weg, de ‘prestatiemaatschappij’ rukt op, 
en men moet leren ‘ondernemen’, d.w.z. kansen zoeken in nieuwe bedrijfstakken, scherp blijven om te 
overleven. De uitdaging is om hierin het ideaal van ‘goed beheer’ ofwel ‘Biocentric Responsibility’ 
hoog te houden. 
 
 
 
5.3.  Domein 3. ‘Spiritual Reverence’ 
 
Verschillende beheerders maken gewag van ‘de Bron’, ‘het Ultieme’ of ‘het Goddelijk bewustzijn’, als 
uiteindelijke werkelijkheid. Die Bron is meestal niet verder definieerbaar, maar wel het uiteindelijke 
doel waarmee men verbinding zoekt. Opvallend daarbij is dat men die Bron enerzijds ziet in de 
Kosmos (het ‘grote geheel’), maar ook dichtbij, in de Aarde, in ‘alles’, ook in zichzelf. Met andere 
woorden: de Bron heeft zowel een transcendente als een immanente dimensie. Vooral de immanente 
dimensie, hier gecodeerd als ‘aarde’, wordt door de geïnterviewden uitgewerkt. Dit is niet 
verwonderlijk vanuit het feit dat ze werken met natuur. Maar de kosmos is, voor degenen die dat 
benoemen, nooit ver weg: “Aarde en Kosmos werken samen” (6.64). En er is een dynamische 
verbinding met het transcendente: Door met de natuur te werken komt men tot verbinding met de 
aarde en de kosmos, en daardoor met het hogere en ultieme. ‘Aarde’ en ‘kosmos’ staan dus in 
wisselwerking met elkaar. Niet iedereen heeft dit zo duidelijk in het vizier, maar alle geïnterviewden 
zien in ieder geval dat natuur is ingebed in een bredere werkelijkheid, of die nu ‘aarde’ heet of anders, 
en dat het van belang is om daarmee verbonden te zijn.  
 
 
5.3.1. Dimensie 3.1: kosmos 
 
Slechts twee beheerders zetten de kosmos duidelijk af tegen de aarde als hogere werkelijkheid. “ik 
ben het laatste half jaar enorm bezig met de kern van alle geloof en spiritualiteit te ontdekken. En dat 
is voor mij die verbinding met de kosmos, om dat maar zo even te omschrijven” (6.43).  In bijzondere 
natuurervaringen kunnen momenten van verbinding met de kosmos beleefd worden, waarin alles 
tijdloos en een is. De verbinding kan ook  worden gemaakt door “niets te doen” in Ta oistische zin. Of 
door inspiratie op te doen bij de inheemse spiritualiteit: “Voor de Q'ero-Indianen bestaat alles uit 
levende energie aangestuurd door de Kosmos en de Aarde, twee Goddelijke bronnen. (..)  Door 
bewust te werken met levende energie, wordt de Goddelijke verbinding versterkt.” (6.68). Maar ook 
voor deze beheerders betekent het zoeken naar het kosmische niet een ‘opstijgen naar het hogere’; 
men blijft op de grond: “Voor mij betekent dat ten diepste dat ik ga voor het voelen van verbinding met 
de kosmos Of Het Woord, zoals dat staat in de Bijbel: In den beginne was er Het Woord, dat is de 
idee.  Daar een verbinding mee te voelen en daaraan te participeren, dat is niet jezelf verheffen, ik zou 
eerder zeggen:, dat is jezelf naast de mensheid zetten of een stap afdalen.” (6.39).  
 
 
5.3.2. Dimensie 3.2: aarde 
 
Onder het label ‘aarde’ noemen beheerders een aantal begrippen die het grotere systeem aanduiden 
waarop hun zorg zich richt: “aarde”,  “aardesystemen", onze “planeet”, “Moeder Aarde”, maar ook, 
concreter, “grond”. Ook hierin is dus een continuum aanwezig, van het concrete niveau - ‘down-to-
earth’ - naar hogere niveaus. “Wij zetten onszelf als identiteit op aarde in de wereld, en dat zijn al die 
schillen die er moeten zijn, omdat wij nu eenmaal hier op aarde leven. Dus je hebt gewoon aards te 
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zijn, je hebt dat middel te gebruiken om jezelf in leven te houden, in stand te houden en tegelijkertijd is 
de voeling naar dat wezenlijke, ontzaglijk belangrijk" (4.27). Vanuit dit aardse leven is het dus de 
bedoeling dat we streven naar het transcendente. Binnen de aarde-dimensie onderscheiden we drie 
sub-dimensies: 

3.2.1. Duurzaamheid; 
3.2.2. De heilige of speciale plek; en 
3.2.3. Wereldontwikkeling. 
 
 

Subdimensie 3.2.1. Duurzaamheid 
 
Slechts enkele beheerders noemen de term ‘duurzaamheid’ expliciet. Bijvoorbeeld: “daarom is het 
duurzaam produceren ook zo belangrijk, dat je weet wat voor gevolgen dat heeft ook voor alle 
aardeprocessen en alle natuurprocessen” (4.2). Maar ook onuitgesproken, overheerst bij allen de 
notie dat deze aarde met al haar kwaliteiten moet voortbestaan en dat zij daarbij een rol hebben. Dit 
begrip geeft dus een handelingsperspectief aan het streefdoel ‘aarde’. Duurzaamheid wordt bepaald 
door twee hoofdelementen, te weten ‘Weten en Handelen’, en ‘Continuering Verleden-Toekomst’. 
 
 
Hoofdelement 3.2.1.1. Weten en handelen 
 
‘Weten en handelen’ zijn we al tegengekomen in het domein ‘Inspirational Dynamics’ (subdimensie 
1.2.1). Ook hier is het een tegenhanger van het element 'Keuzes ratio-gevoel' in het domein 
‘Biocentric Responsibility’. Het perspectief is hier echter anders. Het gaat hier om het complex van 
innerlijke elementen waardoor beheerders zeggen gedreven te zijn om duurzaamheid in de wereld te 
realiseren. Het complex van factoren die in dit verband genoemd worden, laat zich structureren rond 
de elementen intuïtie, binding met natuur, en verantwoordelijkheid, als volgt: 
 
• intuitie: duidt een soort innerlijke leidraad aan die richtinggevend is voor iemands oriëntatie. 

Overigens geldt hier wat over deze code al gezegd is onder Subdimensie 2.2.2.  

• binding met natuur: wordt niet alleen als belangrijke factor gezien in iemands spirituele 
ontwikkeling (zie Hoofdelement 1.2.1.2), maar ook als drijfveer om zich met het ‘grotere geheel’, 
de ‘aarde’ te verbinden, inclusief de praktische consequenties ervan. Dit wordt opvallend vaak 
uitgedrukt door de omkering ervan: men betreurt het verlies van binding met het land en 
onverbondenheid met natuur en  mensen, en ziet praktijkwerk, met de voeten in de aarde als 
remedie.  

• verantwoordelijkheid:  koestert men niet alleen voor de natuur en eigen omgeving (zie onder 
Subdomein 2.1.1), maar ook voor de maatschappij in het algemeen, dus ook voor de aarde. Drie 
elementen onderbouwen dit verantwoordelijkheidsbesef: 

- bewustwording: zie  Hoofdelement 1.2.1.1 hierboven. 

- vertrouwen: wordt soms genoemd. Sommige beheerders hebben vertrouwen in het 
(eco)systeem, maar minder in de mensheid. 

- lange-termijnbeslissingen:  het bewustzijn dat beheersbeslisingen op lange termijn 
doorwerken, verhoogt het verantwoordelijkheidsgevoel voor een duurzame toekomst. 

 
 
Hoofdelement 3.2.1.1. Continuering verleden-toekomst 
 
De wens om waardevolle zaken uit het verleden te behouden en door te geven is sterk aanwezig. Een 
beheerder brengt dit als volgt onder woorden: "Bijvoorbeeld de liturgie in een dienst, die heeft een 
vorm, en die vorm is vanuit het verleden gevormd, zou je kunnen zeggen. Die vorm, die doen we nu 
nog steeds en die zal ook in de toekomst er zijn. (..) Dat is eigenlijk het verhaal. Ik sta niet op mijzelf. 
Ik ben een mens, die hopelijk op een goeie manier een steentje bijdraagt en na mij zullen er hopelijk 
mensen zijn die dat steentje overnemen en die verdergaan met hetzelfde steentje, maar zo is dat in 
het verleden ook geweest.” (10.26). Dit hoofdelement vertoont drie aspecten: 1) de objecten ervan 
(cultuurhistorische en oude natuurelementen), 2) op wie het zich richt (de toekomstige generaties en 
locale gemeenschap), en 3) hoe men het verwezenlijkt (het lange-termijnaspect en de 
natuurontwikkeling en –herstel). 
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1) Object: cultuurhistorie en oude, historische natuurelementen worden zeer hoog gewaardeerd. Het 
gaat dan om zowel collectief cultuurhistorisch erfgoed (landschappen, landhuizen, grafheuvels, een 
onderduikershol, etc.) als om individueel gewaardeerde objecten zoals oude of speciaal gevormde 
bomen of opstanden. Zelfs een 100 jaar oude monocultuur van douglas – een beheersvorm die nu 
onder vuur ligt - wordt door de eigenaar als monumentaal ervaren! Deze en andere objecten vindt 
men waardevol omdat ze bijdragen aan het karakter van de streek, deel uitmaken van de 
familiehistorie, een nagedachtenis vormen aan geliefde overledenen, of omdat er een bepaald verhaal 
aan vastzit. 
 
2) Voor wie: 

- Toekomstige generaties: er heerst grote bezorgdheid over de vervreemding van de natuur 
onder de jeugd. Veel beheerders doen dan ook hun best om kinderen enthousiasme, respect 
voor en kennis van natuur bij te brengen. Bij de kinderen uit eigen kring lukt dit gelukkig vaak 
wel. Verder doen beheerders mee aan talloze natuureducatieprogramma’s. Ook creativiteit en 
het zelf maken van dingen uit de natuur (zie 1.1.1.2) acht men belangrijk voor een kind om te 
‘aarden’.  
 

- lokale gemeenschap: iedereen onderkent dat betrokkenheid van de omgeving cruciaal is voor 
het voortbestaan en de kwaliteit van het gebied. Sommige beheerders zijn deel van de 
gemeenschap, anderen niet of niet direct. Meestal is de relatie goed, soms zijn er problemen 
(zie 2.1.4). Vandaar dat men veel energie steekt in het bevorderen van natuurbewustzijn. 

 
3) Hoe: 

- lange-termijnbeslissingen:  beheerders worden vaak geconfronteerd met positieve of negatieve 
gevolgen van beheersbeslissingen uit het verleden. Zij zijn zich er op hun beurt sterk van 
bewust dat hun werk pas op langere termijn effecten zal opleveren die zij nu niet kunnen 
overzien en mogelijk niet meer mee zullen maken. Ze weten dat ze ingrijpen in complexe en 
deels onvoorspelbare systeemrelaties. Dit besef kleurt hun hele waardenpatroon. Het maakt 
hen niet alleen voorzichtig met concrete ingrepen, maar geeft hen ook een sterk 
verantwoordelijkheidsgevoel naar anderen en naar de samenleving toe. De een wil 
beheersopties voor opvolgers openlaten, de ander ziet zichzelf hierdoor verbonden met de 
toekomst, en met het doorgeven van het culturele erfgoed uit het verleden. 
 

- natuurontwikkeling en –herstel: dit is natuurlijk een duidelijke vorm van continuering van het 
verleden naar de toekomst toe, en dat benoemen ze ook zo, direct of indirect. Veel 
beheerders werken aan herstel van oorspronkelijke natuur, heide, een vennetje, maar ook van 
oude lanenpatronen en landhuizen, soms met inzet van veel geld en moeite.  

 
 
Subdimensie 3.2.2.  Plek, heilige of speciale plek  
 
In de beleving van veel geïnterviewden geeft de speciale of ‘heilige’ plek toegang tot verbinding met 
het grotere geheel, de aarde (en daardoor de uiteindelijke Bron). We waren dit begrip al 
tegengekomen in de beide andere domeinen, maar hier staat het meer centraal. Het gaat steeds om 
fysieke plaatsen in het beheersgebied of daarbuiten (soms zelfs in het buitenland), die de 
geïnterviewde ‘raken’ en inspireren. Natuurlijk bezochten we er een aantal tijdens de wandelingen. De 
‘plek’ is de locus van veel motieven en processen die hierboven al aan de orde gekomen zijn, zoals: 
1. de plaats waar men zich thuisvoelt (soms letterlijk een hol, onderdeel van een ‘wildernisschool’).  
2. de plaats waar mensen zich bij uitstek kunnen verbinden met de natuur, en waar zij met de 

natuur, of elementen daarvan zoals bomen, kunnen communiceren. Sommige beheerders voelen 
een bijzondere energie op deze plekken, en enkelen trachten die te versterken door er een 
symbool aan te leggen (steencirkel, spiraal, labyrint). 

3. een plek gekoppeld aan een familiegeschiedenis; 
4. een plaats van cultuurhistorische betekenis; 
5. een plek van bijzondere schoonheid.  
6. een plek die het ‘ideale bosbeeld’ vertegenwoordigt. 
 
 
Subdimensie 3.2.3. Wereldontwikkeling 
 
Vrijwel alle beheerders leggen een verband tussen hun eigen werk en de grote maatschappelijke en 
politieke trends in de wereld. De meerderheid is in het algemeen niet optimistisch over deze trends, 
maar iedereen legt daarbij een verschillend accent. Uiteraard wordt de achteruitgang van het milieu 
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vaak genoemd, en voelen sommigen zich persoonlijk betrokken bij de problematiek van tropische 
bossen en landschappen. Maar ook over de sociale problemen zoals het vervagend normbesef is men 
somber, want ook die ziet men als onderliggende bedreiging voor de natuur. Dit gevoel van 
pessimisme en onmacht gaat echter bij de meesten gepaard met een besef dat zij zelf in hun werk 
daarin een tegenkracht vormen, hoe klein en nietig ook. Men ziet dus een verband met en motivatie 
voor het eigen handelen (ethiek ). Natuurlijk vult men dit op verschillende wijze in. 
 
Een beheerder die zijn eigen brandhout teelt, ziet zijn werk in het licht van de energieproblemen in de 
werel: “Als je zo vooruit kijkt ook, wij lopen toch overal tegen problemen aan, wereldwijd maar ook 
hier, energievoorziening, dan denk ik, ja, maar ga dan denken aan houtstoken of centrales op 
houtsnippers.Ik zie er best wel wat toekomst in, dat je landschapsbeheer met dat soort dingen zou 
kunnen doen” (5.70).  Voor een ander was de vermindering van het natuurbewustzijn bij mensen een 
drijfveer om in het bosbouwvak te stappen: invloed uitoefenen op mensen om bewuster met natuur 
om te gaan. Een aantal beheerders noemt daarbij het belang van zelfbeperking van de mensheid, het 
tegengaan van bevolkingsgroei en consumentisme, en terugkeer naar een ‘economie van het 
genoeg’. Zij trekken het ecologische principe dat een verstoorde natuur altijd naar nieuw evenwicht 
zoekt, door tot wereldniveau, en zien de bovengenoemde macrotrends toebewegen naar een 
alomvattende wereldcrisis. Maar sommigen koesteren de hoop dat de mensheid tijdig voldoende 
inzicht opdoet om dit tot een transformatie ten goede te laten verlopen. Zij nemen de groei waar van 
een ‘collectief bewustzijn’ dat mens en aarde omvat en waarin de mens kan kiezen om zich weer te 
verbinden met de Bron, die ook aarde en kosmos is, volgens de dynamiek die al behandeld is in 
Domein 1. 
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Hoofdstuk 6. Vergelijking van de empirische resultaten met de theorie 
 
Het wordt nu tijd om terug te gaan naar het theorisch kader en te bezien in hoeverre de drie empirisch 
gevonden domeinen en hun structuur overeenkomen met het theoretische model dat in hoofdstuk 3 
was opgesteld. Als uitganspunt hierbij beschouwen we de drie bomen in feite als de collectieve 
‘mindset’ van de groep geïnterviewde bosbeheerders. Ze geven dus weer hoe de beheerders voelen 
en denken over zichzelf en hun eigen betrekkingen met de natuur en hun omgeving.  
 
Met dit als uitgangspunt kunnen we nagaan in hoeverre de elementen van de drie bomen passen in 
het theoretisch kader dat in hoofdstuk 3 ontwikkeld werd. Dat kader, zo zagen we, was een model 
opgebouwd uit twee cirkels. Analoog aan de gang door het model in 3.6.2 gaan we de elementen van 
dit model nu nogmaals na, maar nu ingevuld met de begrippen uit de boomstructuren. 
 
Het model staat afgebeeld in Figuur 5. In paragraaf 6.1. beschrijven we de rondgang door het model 
in grote lijnen. In pagraaf 6.2. gaan we dieper in op acht specifieke aspecten van het empirische 
model: hoe de doorloop in zijn werk gaat, de plaats van respectievelijk het cognitieve en het 
normatieve wereldbeeld in het model, een toelichting op het Ultieme Doel, het belang van 
verbondenheid met bos en natuur, aspecten van ethiek, essentiële aspecten van het handelen, en de 
daarin te onderscheiden ‘taalspelen’. 
 
 
6.1. Het empirisch model 
 
Als we de elementen uit de drie bomen toepassen op het theoretische model, komen we tot een 
empirisch model dat, op basis van de door de interviews aangedragen elementen en hun samenhang, 
de diepere drijfveren van bosbeheerders beschrijft. Het is een dynamisch model, in die zin dat het 
processen beschrijft waarin, synchroon met cognitieve leerervaringen, momenten van inspiratie en de 
ontwikkeling van drijfveren, doelen en waarden in kaart wordt gebracht. Het is dynamisch omdat er 
een beweging in wordt onderscheiden met een richting. Dit is geen lineaire gerichtheid, maar een 
golfbeweging langs twee cirkels.  
 
Hoe verloopt deze weg? Hieronder een rondgang: 

1. De ‘ervaringscirkel’ begint bij de praxis. De beheerder ‘rolt in het vak’ vanuit verschillende 
achtergronden en loopbanen. Voornaamste object is hier de praktijk van het bosbeheer. 

2. In deze praktijk speelt het waarnemen van bos en natuur een grote rol. Waarnemingen 
worden niet neutraal ontvangen maar altijd (mede)gevormd door het cognitieve wereldbeeld 
wat mensen hebben. De logos achter dit wereldbeeld ligt bij beheerders besloten in hun 
kennis van het beheer (en hun daarop gebaseerde opvattingen, die heel wel uiteen kunnen 
lopen). 

3. Al handelend en waarnemend komt men in de beheerspraktijk vroeger of later tot een punt 
van reflectie. Hier gaat men zich realiseren dat het handelen mede bepaald wordt door keuzes 
tusssen ratio en handelen, tussen intuïtie en ratio. 

4. Er volgt een fase van verwondering en bewustwording van bepaalde gevoelens zoals 
schoonheidservaring, dankbaarheid, liefde, fascinatie, e.d. Op dit punt komen de rechter- en 
de linkercirkel samen: In Boom 1 staan deze gevoelens samengevat als ‘scheppingskracht’. 

5. De weg gaat via de linkercirkel verder: de ‘inspirationele cirkel’. Er volgt een of andere vorm 
van afstand nemen van de materiële werkelijkheid. Men keert zich naar binnen, gaat op 
ontdekking, volgt een bepaalde ontwikkeling.  

6. Er komt een bepaald ‘ultiem doel’ in zicht. Ik heb de term ‘spiritual reverence’ hiervoor 
gekozen (op basis van Macqueen 2005) omdat dit weergeeft dat het een doorgaand proces 
betreft, iets wat het individu zelf definieert, onderscheiden van het Ultieme (8) zelf, dat buiten 
alles staat. Zoals we zagen zien beheerders dit doel meestal als de Bron, de kosmos of de 
aarde.  

7. Bepaalde ‘spirituele’ ervaringen in de natuur maken dat men dichterbij dit doel komt. Men kan 
troost in de natuur ondervinden (of ‘heling’). Ook los daarvan kunnen gevoelens van eenheid 
en tijdloosheid optreden. Uit die ervaringen vloeien nieuwe inzichten voort. 

8. Het Ultieme (of de Ultieme Bron), zoals deze uit de bomen naar voren komt, staat zoals 
gezegd, per definitie buiten alles. Toch kan er een moment van ‘aanraking’ zijn in de 
genoemde spirituele ervaringen, van ‘inspiratie’. Soms wordt dit bewust beleefd als een 
‘topervaring’, soms heeft het een veel lichtere ‘lading’, maar vrijwel altijd is het een kort, 
voorbijgaand moment.
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Figuur 6. Dynamisch model voor de beschrijving van de diepere drijfveren van bosbeheerders 
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9. Men wordt hoe dan ook door de aanraking ‘gegrepen’: het beroep van bosbeheerder 

verandert in een ‘roeping’. Er ontstaat (meer) betrokkenheid en verbondenheid met de natuur. 
Dit traject zit complex in elkaar omdat ook de emoties hier een rol gaan spelen. De inspiratie 
stroomt hier door het venster (of filter) van het normatieve wereldbeeld. Dit wereldbeeld  wordt 
gevormd door emoties als verdriet en ontroering, liefde, door attitudes zoals respect, 
houdingen zoals het koesteren van een ideaal bosbeeld, en grondhouding - hier vaak een 
bepaalde beroepsethos. Ik heb deze samenstroom van inspiratie en gevoel samengevat met 
de term ‘esthetiek’, die dus niet alleen een schoonheidservaring uitdrukt, maar ook een 
‘intuïtieve waardering’ van bos of landschap47. 

10.  De stroom leidt uiteindelijk tot een diepe verbondenheid van de mens met bos en natuur. 
Zoals we al bij Korthagen zagen, is dit ‘niveau van betrokkenheid’ de diepste laag van de 
persoonlijkheid, op de kern na. 

11.  Vanuit deze betrokkenheid ontstaat het gevoel van verantwoordelijkheid voor de natuur, ofwel 
het traject van de ‘ethiek’. Hierin herkennen we het proces van ‘ethisch-spirituele zelfrealisatie’ 
(Vintges), ‘self-based ethics (de Groot) of ‘zelftranscendentie’ (Joas). 

12.  De cirkel leidt nu terug naar de materieel ervaren werkelijkheid. Waar hij met de rechtercirkel 
samenkomt vinden we de apex van ‘Biocentric Responsibility’: de uit inspiratie geboren 
verantwoordelijkheid die aanzet tot handelen. Deze beweging ontmoet de cognitie (de 
rechtercirkel). Uit die aanraking ‘spat’ de vonk van zingeving tevoorschijn: men weet weer 
‘waarvoor je het allemaal doet’. Men wordt hierdoor ook geïnspireerd tot actie voor de 
menselijke omgeving, de wereld, ook los van de natuur (de Groot 2003). De locus van dit 
moment is vaak letterlijk een bepaalde bijzondere plek  in de natuur.  

13.  Met de inspiratie uit de linker- èn de cognitieve ervaringen uit de rechtercirkel als bagage, gaat 
men aan het werk in de beheersplanning: Ethische vragen over instandhouden van bos, al 
dan niet ingrijpen, bescherming en conflicten worden beantwoord in het proces van 
beheersplanning, solitair of in teamverband. 

14.  De beheersplanning vindt zijn neerslag in de beheersvisie en de concrete beheersdoelen: de 
‘goals’ of ‘Zwecke’ uit de theorie. 

15.  De beheersplanning bepaalt vervolgens het concrete handelen in zaken als 
natuurontwikkeling en – herstel, kleinschaligheid, natuurvolgend bosbeheer. We zijn nu terug 
bij de beheerspraktijk. Maar omdat we gezien hebben dat deze praktijk ook ‘spiritueel’’ 
geïnspireerd is, kunnen we hem ook karakteriseren met Waaijman’s categorieën (‘taalspelen’) 
voor milieuspiritualiteit. We komen hier in 6.3.8. op terug. 

16.  Een belangrijke randvoorwaarde – die in feite deel uitmaakt van de ‘omgeving’ – is dat de 
financiële situatie in ieder geval positief moet zijn, of op zijn minst neutraal. 

 
 
6.2. Specifieke aspecten van het empirische model 
 
6.2.1. De doorloop door de ‘achtbaan’ 
 
In de figuur staan de ‘mijlpalen’ in blokjes aangegeven, en worden de termen die het proces 
aangeven, zonder omlijsting weergegeven. Dit betekent echter niet dat de ‘mijlpalen’ gefixeerde 
momenten zijn. Het zijn meer oriëntatiepunten waarop een bepaalde fase uitkomt, zonder scherpe 
grenzen. 
 
De rondgang door de ‘achtbaan’ is niet noodzakelijkerwijze een volgtijdelijk gebeuren. Soms 
doorlopen individuen alleen bepaalde stukken of korten ze de weg af. De snelheid waarmee iemand 
de ‘achtbaan’ doorloopt, kan ook verschillen per individu of levensfase. Misschien moeten we ons 
zelfs zoiets voorstellen als de hoogfrequente beweging van een electron rond twee atoomkernen in 
een zuurstofmolecuul, bijvoorbeeld. Kortom, het model doet geen uitspraak over de 
doorloopfrequentie. 
 
De beweging lijkt cyclisch te zijn omdat het hoofdpatroon uit twee cirkels bestaat. In veel gevallen zal 
ze zich inderdaad ook herhalen, en verloopt het cognitieve en inspirationele proces in herhaalde 
wisselwerking met elkaar volgens de lijn van de ‘achtbaan’. Maar we kunnen ons in dit beeld nog een 
derde dimensie voorstellen die dwars op het papier staat. Dan wordt de beweging een dubbele, 

                                                 
47 Hier refereer ik aan het pleidooi van Renate Bürger-Arndt (2005) voor een mede op esthetiek  gebaseerde ethiek voor 

(bos)landschappen, op grond van het argument dat esthetische landschapswaardering deel uitmaakt van een zelfstandige, 
oudere laag in de evolutionaire kennisontwikkeling van de mens dan de rationele en culturele cognitieniveaus.  
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achtvormige spiraal waarvan elke doorloopronde een niveau boven het voorgaande ligt. In dat geval 
wordt iteratie gecombineerd met ontwikkeling. 
 
 
6.2.2. De plaats van het cognitieve wereldbeeld 
 
De ‘pure’ materieel-cognitieve aspecten zijn, zoals gezegd, niet in de analyse opgenomen. Dit 
betekent niet dat ze niet minder aanwezig of belangrijk zijn. Zoals elke professional, reflecteren 
bosbeheerders veelvuldig op de ervaringen in hun beheerspraktijk vanuit het perspectief van hun 
kennisapparaat. Dit was echter niet het onderwerp van mijn onderzoek, en alleen van belang voor 
zover de cognitie verweven was met de ‘inspiratie’, de innerlijke motivatie voor het beheer. Door 
cognitie in de rechterhelft van het model op te nemen kreeg ze een plaats zonder te overheersen. 
 
 
6.2.3. De plaats van het normatieve wereldbeeld 
 
Zoals in het theoretisch kader aangegeven (zie 3.6.2), vormt het ‘normatieve’ wereldbeeld een venster 
waardoor de inspiratie stroomt. Dit normatieve wereldbeeld wordt bepaald door Strasser’s 
gevoelslagen die ook empirisch veelvuldig terugkomen: ontroering, verdriet, liefde, respect, vertaald 
naar meer permanente grondhoudingen als beroepsethos en de vorming van een ‘ideaal’ bosbeeld. 
Ook het ‘geraakt worden’, de inspiratie, vertaalt zich in, of vermengt zich met emoties. We kunnen 
daarom eerder spreken van een samenstromen van inspiratie en psychologische constellaties dan 
van een filter. In dit samenstromen vormen zich de waarden waarmee men de werkelijkheid benadert. 
De resultaten van dit proces, natuurwaardering en –beleving, zijn veelvuldig onderwerp van 
omgevingspsychologisch onderzoek (onder andere van den Berg et al. 1999; van den Born et al. 
2001). Hoe het proces precies in zijn werk gaat, vormt voor sociaalpsychologen nog een 
methodologisch probleem. Zij houden zich liever bezig met de uitkomsten, bijvoorbeeld geprefereerde 
natuurbeelden. Jacobs (2002:61) gaat daarin mee, maar pleit voor een in ieder geval volwaardig 
meenemen van de gevoelservaring in het onderzoek. Het feit dat dit gebied in mijn model visueel 
gezien nogal aan de zijlijn staat, betekent dan ook zeker niet dat het van minder belang is. Ik heb hier 
het perspectief alleen omgedraaid en juist de inspiratie belicht.  
 
 
6.2.4. Het Ultieme Doel 
 
Zoals we zagen in 5.4, varieert het beeld van het Ultieme bij geïnterviewden al naar gelang hun 
levensbeschouwing, en is dit beeld niet altijd even helder. Maar de meesten erkennen dat er ‘meer’ is, 
en zeggen dit doel steeds beter in zicht te krijgen door hun omgaan met de natuur. Ik heb daarom in 
het model het Doel zelf gescheiden van het streven ernaar. Het Ultieme is blijft uiteindelijk verborgen, 
men kan het slechts benaderen via het spirituele proces. Dit proces wordt weergegeven door de 
onderste helft van de linkercirkel. De ‘mijlpaal’ ‘Spiritual Reverence’ is hier zeker geen punt, maar 
geeft vooral aan dat de persoon zich ervan bewust wordt dat hij aan het zoeken is. Dit resoneert in 
zekere zin met het moment van ‘doorbraak’ (Steggink & Waaijman 1985:101) of ‘ommekeer’ 
(Waaijman 2001: 459) aan het begin van de mystieke weg, maar het heeft hier een minder 
dramatische lading. 
 
 
6.2.5. Het belang van verbondenheid met bos en natuur 
 
We hebben al gezien hoe veel geïnterviewden de relatie beschrijven tussen esthetiek, inspiratie, 
emoties en houdingen, en verbondenheid met de natuur. Over deze verbondenheid kan ik veel 
auteurs aanhalen, maar ik beperk me in dit verband tot een essay van Strasser (1963). Dit essay, De 
betekenis van de natuur voor de persoonlijkheidsontwikkeling,  is nog opvallend actueel. Hij gaat hierin 
na in welke opzichten natuur belangrijk is voor jongeren. Kleine kinderen, zegt hij, leven nog geheel in 
en met de natuur. Pas bij de puber begint vervreemding op te treden. De natuur wordt dan volgens 
hem niet een ‘object’ zoals hij sommige psychologen hoort beweren, maar veeleer een ‘partner’ met 
wie ze samenspraken voeren. Die ‘tweespraken’ zijn belangrijk, omdat ze een “re-creare” betekenen 
voor zijn “innerlijke zelf”: opnieuw geschapen, hersteld en verkwikt worden. “Recreatie”, zegt Strasser, 
“kan in deze zin niet georganiseerd, geleerd of ingeoefend worden. Kontakt met de natuur (..) is derhalve geen 
pedagogisch “middel”. De opvoeder kan [alleen] de gelegenheid bieden tot dergelijk kontakt”. Of het beletten, 
en dat gevaar dreigt in de steeds meer verstedelijkte samenleving. Zijn woorden van een halve eeuw 
geleden komen terug in het spraakmakende boek van Richard Louv (2005), die het belang 
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beargumenteert van ongestructureerde, ongeorganiseerde omgang met natuur voor de geestelijke 
gezondheid van de jeugd. Maar waar het hier om gaat is dat Strasser dus indirect de autonome 
inspiratie van natuur benadrukt die tot verbondenheid leidt, en dat past in deze cirkel. Ook buiten de 
sfeer van de opvoeding vormt natuurverbondenheid een steeds belangrijker onderwerp, zie 
bijvoorbeeld de filosofische doordenking van Roothaan (2005). De tegenhanger van verbondenheid, 
vervreemding, komen we ook tegen, bijvoorbeeld in de studie van Moerdijk et al. (2000:38 e.v.) naar 
interactie tussen recreanten en beheerders. Waar in dit onderzoek ‘vervreemding’ nog grotendeels 
wordt uitgelegd als ‘gebrek aan kennis over bos bij het publiek’, spreken mijn respondenten meer over 
‘vervreemding’ als een innerlijke, geestelijke ontkoppeling tussen mens en natuur. 
 
 
6.2.6. Ethiek, ‘self-based ethics’, ‘ethisch-spirituele zelfcreatie’ of ‘zelftranscendentie’? 
 
Uit het voorgaande volgt al snel de volgende stap: de diepe verbondenheid met de natuur wordt 
omgezet in de wil tot handelen. Voor de meeste beheerders is deze lijn kort: ze maken er liefst niet 
teveel woorden aan vuil en vinden de overgang naar ‘doen’ vanzelfsprekend. Maar hun handelen is nu 
geïnspireerd vanuit de roeping en de verbondenheid: het ‘doen’ heeft een ethisch-spirituele lading 
gekregen. Het begrip ‘Ethisch-spirituele zelfcreatie’ (Vintges) is hierop goed van toepassing. Als we 
het concept ‘self-based ethics’ (de Groot) beschouwen, zien we dat dit niet helemaal voldoet; het 
veronderstelt dat de geïnterviewden de wereld beleven vanuit een groot Zelf zonder instituties, maar 
zo postmodern zijn ze eigenlijk geen van allen. Wel trekken ze in het algemeen de lijn van hun 
interventies door van het ‘ecospirituele’ domein naar de menselijke omgeving en de wereld in het 
algemeen, zoals de Groot ook van zijn doelgroep beschrijft. Joas’ begrip ‘zelftranscendentie’ – 
vrijwillige binding aan iets wat ons in bezit genomen heeft - past weer beter in het plaatje. We moeten 
echter in de gaten houden dat Joas zijn theorie toespitst op praktiserende gelovigen, en dat zijn de 
meeste beheerders niet. De meesten zijn wel door ‘iets’ gegrepen, maar dat ‘iets’ is doorgaans, zoals 
we zagen, aanzienlijk ‘aards’. 
 
De ethisch-spirituele lading verklaart mijns inziens waarom bijvoorbeeld de recente discussie over een 
beroepscode voor bosbeheerders zo controversieel ligt. Op de studiedag ‘Met ethiek het Bos in‘ in 
maart 2006 bleven de meningen tussen voor- en tegenstanders hierover ver uit elkaar staan (Borkent, 
2006). Een dergelijke beroepscode, en daarmee de essentiële vraag of beheerders voor de 
buitenwacht formeel expliciet moeten maken waaraan ze zich al vrijwillig gebonden hebben, raakt aan 
het hart van de beroepsgroep. Op de flap-overs op deze studiedag was onder andere ingevuld: 
Passie, liefde voor de natuur, verantwoordelijkheid vanuit kennisbasis, dezelfde elementen dus als we 
in ons onderzoek tegenkwamen. 
 
 
6.2.7. De in diepste zin essentiële aspecten in het werk van bosbeheerders 
 
Wanneer de ‘cirkel van de inspiratie’ samengaat met de ‘cirkel van de ervaring’ wordt de 
bovengenoemde ‘ethisch-spirituele’ overwegingen al snel vertaald in plan- en visievorming. Essentiële 
aspecten daarin zijn, zoals we zagen: 1) duurzaamheid, in de zin van continuering van zaken uit het 
verleden naar de toekomst toe; 2)  koesteren en bescherming van natuur, vooral de kwetsbare delen; 
3) hanteren van conflicten met de buitenwereld 4) de mate van ingrijpen, hetgeen samenhangt met 
verantwoord gebruik van de minder kwetsbare delen: houtkap en jacht, binnen de grenzen van de 
draagkracht van het gebied, passen in het model. Hoe men die grenzen vaststelt, verschilt per 
persoon. We weten nu dat dit de resultante is van de gang door beide cirkels. 
 
 
6.2.8. Terug naar de praxis: taalspelen 
 
In de kringloop van ervaring en inspirationeel leren komt de beheerder steeds weer terug op het punt 
van concreet handelen. Dit handelen wordt steeds meer geïnformeerd door de wisselwerking met 
reflectie en verdieping. De beschrijvingen van Waaijman’s ‘taalspelen’ van milieuspiritualiteit 
(Waaijman, 1994) krijgen steeds meer reliëf. We zien hierbij het volgende: 
 
Het ethisch-juridisch taalspel heeft bij de meeste geïnterviewden de overhand. Verantwoordelijkheid is 
een kernwoord, zoals we dat ook zagen in de titel van Domein 2, ‘Biocentric Responsibility’ (sectie 
5.3). Bij de meer christelijk geïnspireerde beheerders treedt de morele verantwoordelijkheid voor een 
‘gegeven’ schepping vanuit de rentmeestergedachte op de voorgrond, hoewel slechts een beheerder 
daadwerkelijk die term gebruikt. Bij de andere, niet-belijdende geïnterviewden vinden we dit ‘van God 
gegeven zijn’ minder duidelijk terug, maar zij uiten wel hun ontzag en respect voor natuur, en willen 
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haar behoeden en beschermen tegen bedreigingen. De natuur staat in hun visie wel op afstand van 
de mens. 
 
Een kleine groep beheerders benadrukt het relationele taalspel, dat van de partnerrelatie met de 
natuur. Bij sommigen is de grens met het voorgaande niet duidelijk afgebakend, anderen zijn meer 
uitgesproken. 
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Hoofdstuk 7. Discussie en conclusies  
 
In het voorgaande hebben we getracht een kader te vinden voor het beschrijven van spirituele en 
andere diepliggende waarden bij bos- en natuurbeheerders. Dit deden we door empirisch kwalitatief 
onder zoek uit te voeren onder Nederlandse bosbeheerders in de vorm van open semi-
gestructureerde interviews. Deze werden geanalyseerd volgens de ‘grounded theory’-benadering met 
behulp van het computerprogramma Kwalitan 5.0.9. Uit de analyse kwamen drie domeinen (stelsels 
van samenhangende begrippen) naar voren. Onafhankelijk daarvan werd een voorlopig theoretisch 
kader opgesteld aan de hand van de theorieën van Bawden, Korthagen, Strasser, Waaijman, Vintges 
en anderen. Uit vergelijking van de empirische resultaten met dit theoretisch kader kwam tenslotte een 
model naar voren waarin de gevonden begrippen in een gestructrureerd verband geplaatst kunnen 
worden. Dit model heeft de vorm van een dubbele cirkel. Beter nog: een lemniscaat, of een 
‘achtbaan’. Langs de lijnen hiervan kan de ontwikkeling van drijfveren gelezen worden als een 
dynamisch proces. Bovendien geeft het model de samenhang met de empirisch werkelijkheid weer, 
door het innerlijke (spirituele) proces te koppelen aan het cognitieve leerproces waarvan de cycliciteit 
al bekend is uit de literatuur.  
 
In dit hoofdstuk reflecteren we op het gevonden resultaat. De eerste vraag is: Hoe robuust is het 
model? Dit verwijst naar de gebruikte methode, en meer in het bijzonder op de betrouwbaarheid en 
geldigheid van de gevonden resultaten (7.1). Ten tweede vragen we ons af of de oorspronkelijke 
doelstellingen van het onderzoek zijn bereikt (7.2). Ten derde gaan we na welke aanbevelingen hieruit 
volgen voor verder onderzoek en mogelijk praktische toepassingen. 
 
 
7.1. Methodologische reflectie  
 
Bij ieder onderzoek komt de vraag naar voren of het goed is uitgevoerd, d.w.z. of methode en 
uitvoering aan een bepaalde kwaliteit voldoen. Deze kwaliteitsvraag kan worden uitgesplitst in drie 
deelaspecten, te weten: objectiviteit, validiteit (geldigheid) en betrouwbaarheid (Wester en Peters, 
2004:191).  
 
Objectiviteit (in al zijn vele betekenissen48) geldt als streefdoel voor ieder onderzoek. Het “recht doen 
aan het object van studie” is een gangbare definitie van objectiviteit in kwalitatief onderzoek. In deze 
onderzoekstraditie is het object van studie veelal gesitueerd in de leefwereld van de onderzochte 
personen, hun bewuste en onbewuste betekenisgeving van de werkelijkheid. In die zin is kwalitatief 
onderzoek, en dus ook ons onderzoek, juist bewust subjectief  (Smaling en Maso 1990:13 e.v.). 
Volgens Wester en Peters (2004:191-192) betekent ‘recht doen aan het object’, dat de gehanteerde 
methode afhangt van het onderwerp van onderzoek. In ons geval bood de ‘grounded theory’-methode 
goede mogelijkheden om het object ‘spirituele drijfveren van bosbeheerders’ met voldoende diepgang, 
systematisch, en transparant te onderzoeken. Andere methoden waren misschien ook mogelijk 
geweest, maar niet met dezelfde tijd en middelen in dit stadium van initiële theorievorming. 
 
Verschillende methodologen hebben geprobeerd objectiviteit op zodanige wijze te conceptualiseren 
dat het normstellend kan zijn voor kwalitatief onderzoek op een wijze die recht doet aan dat onderzoek 
(op. cit. p. 11-12). We kiezen in onze bespreking hieronder voor de benadering van Nievaard 
(1990:75-96). Hij ziet in objectiviteit een universeel uitgangspunt voor alle soorten onderzoek – 
kwalitatief en kwantitatief - waarbij validiteit en betrouwbaarheid belangrijke indicatoren zijn (zie ook 
Wester en Peters 2003:191 e.v.). We bespreken achtereenvolgens de begrippen validiteit en 
betrouwbaarheid, en vervolgens de controleprocedures die in ons onderzoek zijn gevolgd om aan dit 
kwaliteitsstreven te voldoen. 
 

                                                 
48 Deze betekenissen zijn ook bepalend in het debat tussen voor- en tegenstanders van kwalitatief respectievelijk kwantitatief 

onderzoek. Hoewe er nog steeds een scheidslijn loopt tussen de twee onderzoekstradities, lijkt het debat wel te hebben 
geleid tot wederzijdse methodologische beïnvloeding en toenemende interactie tussen de twee. De mening lijkt te 
overheersen dat er geen scherp onderscheid te maken valt, en dat voor beide gelijksoortige kwaliteitseisen gelden. Zie o.a. 
de bundel van Smaling en Maso (1990) en Verschuren en Doorewaard (2004:149-153). 
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7.1.1.  Betrouwbaarheid 
 
Met betrouwbaarheid bedoelen we dat herhaling van de onderzoeksprocedure binnen dezelfde 
context, dezelfde informatie dient op te leveren (Nievaard 1990:81). Er wordt ook wel gesproken van 
‘vrijheid van toevalsfouten’. Hoe betrouwbaar zijn de resultaten van ons onderzoek? Het risico dat 
geïnterviewden op het ene moment iets met een heel ander verhaal over hun drijfveren komen dan op 
een ander moment, is nooit helemaal uit te sluiten, maar lijkt niet zo groot. Juist door de interviews wat 
langer te laten duren, door het gebied te wandelen, een zekere mate van rust te creëren, en het 
gesprek te richten op inhoudelijke diepgang, zag ik mensen bij een diepere – en, naar ik veronderstel, 
‘constantere’ - laag van zichzelf komen en van daaruit praten.  
 
 
7.1.2. Validiteit 
 
Validiteit wordt door Nievaard (1990:81) gedefineerd als: “de kwaliteit van de overeenstemming (‘fit’) 
tussen de bestudeerde verschijnselen en de symbolen (woorden of getallen) die deze verschijnselen 
representeren”. Het is dus de mate waarin het onderzoek vrij is van systematische fouten. Er worden 
drie typen validiteit onderscheiden die voor ons van belang zijn: 

1. begripsvaliditeit (‘construct validity’): Hoe juist zijn de gehanteerde termen? Ofwel: in hoeverre 
komen de empirisch gevonden begrippen overeen met de theoretische, algemene begrippen?  

2. externe validiteit ofwel generaliseerbaarheid: zijn de resultaten overdraagbaar naar andere, 
niet onderzochte situaties?  

3. interne validiteit: zijn de gevolgde procedures juist? 
Het laatste – interne validiteit – heb ik nagestreefd door de Kwalitan-methode stapsgewijs toe te 
passen en het proces te bewaken door middel van memo’s. De andere vragen worden voor dit 
onderzoek in de volgende paragrafen behandeld. 
 
 
7.1.3. Controleprocedures  
 
Om betrouwbaarheid en validiteit te bereiken, zijn er een aantal controleprocedures voorhanden. In 
tegenstelling tot kwantitatief onderzoek, waarin men streeft naar detaillering van het theoretisch kader 
vooraf, en stricte reglementering van de uitvoering, zijn deze bij het kwalitatieve onderzoek minder 
aanwezig. Hier is de interpretatievrijheid gedurende het observatieproces groter. Het 
objectiviteitsstreven vertaalt zich daarbij vooral in openheid, transparantie, en overzichtelijkheid 
(Swanborn 1990:58-59). Die openheid etc. is in ons onderzoek als volgt uitgewerkt:  
 
‘Member check’ 
Het eenvoudigste middel om betrouwbaarheid en begripsvaliditeit te bereiken is de interviews terug te 
koppelen met de respondenten. Aan het eind van elk interview vatte ik dan ook het gesprek samen en 
vroeg of dit klopte en of men nog wat toe te voegen had (‘member check’ - Wester en Peters 
2004:194). Meestal herkende men zich hier wel in. Dan volgde meestal een korte evaluatie van het 
geheel.  
 
Rolneming van de onderzoeker 
Rolneming (‘role taking’) is het vermogen “waarmee men zich in een de positie van een individu of een groep 
kan verplaatsen” (Wester en Peters 2004:24). Bij kwalitatief onderzoek is er dus geen streven naar 
afstand zoals bij kwantitatief onderzoek, maar juist het tegendeel: “De onderzoeker functioneert als 
(sensitief) waarnemingsinstrument dat, via de methode van het Verstehen of rolneming, poogt de betekenis van het 
waargenomene (…) te begrijpen of te duiden” (Nievaard 1990:80). In mijn onderzoek was het goed kunnen 
begrijpen en ‘invoelen’ van de diepere drijfveren natuurlijk zeer belangrijk en ik heb deze rolneming 
dan ook zo goed mogelijk nagestreefd. Daarbij bleek het zowel een voordeel als een nadeel te zijn dat 
ikzelf als bosbouwkundige met de bossenwereld en de vaktaal bekend was: een voordeel omdat we 
geen interviewtijd hoefden te verliezen aan technische verklaringen, en een nadeel omdat het gevaar 
bestond dat ik te snel dingen bekend veronderstelde. Dat was een leerproces: na de eerste paar 
interviews en door goede coaching leerde ik om ‘door te vragen’. Twee risico’s moest ik bij deze 
rolneming in ongeschouw houden: 
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I ‘Going native’ of overinvolvering 
Het gevaar bestaat dat role-taking te ver doorschiet en dat de onderzoeker zich teveel 
vereenzelvigt met de doelgroep. Dit is een typisch risico van kwalitatief onderzoek, vooral bij 
methoden als participerende observatie (Smaling en Maso 1990:22; Nievaart 1990:88). Ik ben 
me als mede-bosbouwkundige – weliswaar uit enigszins andere profesisonele hoek dan de 
respondenten, namelijk de tropische en ‘sociale’ bosbouw – wel van dit risico bewust geweest. 
Maar anders dan bij participerende observatie, kon ik, tussen de interviews door, telkens weer 
afstand nemen en reflecteren. Ook hebben de begeleiders de interviewteksten gelezen en 
becommentarieerd in gesprekken waarin ook dit element ter sprake kwam (‘peer debriefing’, zie 
Wester en Peters 2004:195).  
 
II ‘Demand characteristics’ 
Een andere bron van vertekening is dat iemand zijn antwoorden bewust of onbewust laat 
beïnvloeden door een onjuiste beeldvorming van de vraag of de achtergronden ervan: ‘demand 
characteristics’ (Nievaard 1990:86-87). Wat dat betreft voorzag ik twee mogelijke bronnen van 
misvatting bij de gesprekspartners: 1) het containerbegrip ‘spiritualiteit’, en 2) mijn dubbele 
positie als onderzoeker en (deeltijd)ambtenaar bij het ministerie van LNV, dat verantwoordelijk is 
voor het nationale bos- en natuurbeleid. De eerste foutbron heb ik gepoogd te elimineren door in 
de oproep (Bijlage 2) en in de gesprekken zelf, de term ‘spiritualiteit’’ zoveel mogelijk te 
vervangen door minder beladen termen (‘diepere drijfveren’, ‘ethiek’, ‘inspiratie’, ‘waarden’, etc.). 
Wat het tweede betreft, heb ik dit onderzoek in de aankondigingen gepresenteerd zoals het 
was: onafhankelijk van LNV. Wel heb ik in de gesprekken mijn LNV-werkkring genoemd, maar 
dit bleek nergens een bezwaar. Als een enkele keer het beleid ter sprake kwam, stelde ik voor 
daarover na het interview verder te praten. 

 
Triangulatie 
Triangulatie is het herhalen van de waarnemingen vanuit andere perspectieven en/of met andere 
methoden (Wester en Peters 2004:193; Nievaart op. cit. p. 90). Dit wordt door alle geraadpleegde 
methodologen aanbevolen om de objectiviteit van het onderzoek te vergroten. Een dergelijke aanpak 
behoorde echter niet tot de (tijds)mogelijkheden in dit onderzoek. Wel is literatuurstudie verricht om te 
zien of vergelijkbare resultaten elders waren gevonden (zie hoofdstuk 2). Deze literatuur geeft wel 
indicaties over drijfveren met betrekking tot natuur, maar niet veel meer. Het is daarom wenselijk om 
bij een mogelijk empirisch vervolgonderzoek deze triangulatie wel toe te passen. Kwantitatieve 
methoden zijn daarbij zeker niet uitgesloten. 
 
Iteratieve werkwijze 
Typerend voor de ‘grounded theory’-methode is de iteratieve werkwijze, waarbij de theorie stukje bij 
beetje wordt opgebouwd aan de hand van de empirische resultaten (zie volgende paragraaf).  
De bovengenoemde iteratieve werkwijze bevordert in zoverre de objectiviteit, dat onderzoekers die zo 
werken, dichtbij het onderwerp blijven zonder te verdrinken in overbodige gegevensmassa’s (Smaling 
en Maso 1990:14-15). Deze iteratieve werkwijze is in ons geval beperkt gevolgd. De interviews zijn in 
één ronde afgenomen49. Een tweede ronde (‘theoretical sampling’) lag buiten het bestek van dit 
Masters-onderzoek. In daaropvolgende analyse, om te beginnen bij de codering, is wel iteratief 
gewerkt: na codering van iedere 3 à 4 interviews ging ik alle beslissingen bij de reeds gegeven codes 
weer na en keek of bij vergelijkbare tekstdelen dezelfde beslissingen werden genomen. De memo’s 
ondersteunden dit proces. Ook de verbinding van de empirische resultaten met de opbouw van het 
theorisch kader is in wisselwerking gedaan (zie 3.2.1-2). De overzichtelijkheid en transparantie werd 
verder bevorderd door stapsgewijze te werken en alle gedachten in memo’s op te slaan. Deze 
memo’s zijn gebruikt bij de opstelling van de boomstructuur en verwerkt in hoofdstuk 5 van deze 
scriptie. 
 
Externe validiteit (generaliseerbaarheid) 
De steekproef van 12 beheerders is weliswaar niet groot, maar geeft toch een indicatie over de totale 
groep van beheerders in Nederland. Deze totale groep is ook niet groot .Een andere vraag is of de 
trekkingsprocedure juist is verlopen. Aangezien een stochastische steekproef niet mogelijk bleek, 
moest via gerichte recrutering en de ‘sneeuwbal-methode’ gewerkt worden (zie 1.5). Hierbij was, 
gezien de voorwaarde van vrijwillige bereidheid tot een diepgaand gesprek, een positieve selectie 
haast onvermijdelijk. De resultaten zullen zeker van toepassing zijn op een groter deel van alle 

                                                 
49 De interviews moesten in een bepaalde periode worden uitgevoerd (maart-juni 2005), het uitwerken nam vele maanden in 
deeltijd in beslag, en pas in de zomer van 2006 kreeg ik de gelegenheid om in een aaneengesloten periode de analyse uit te 
voeren. 
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Nederlandse bosbeheerders, maar niet op allemaal. Of het gevonden model ook buiten Nederland 
kan worden toegepast, is een open vraag. Dit kan alleen door verder onderzoek beantwoord worden.  
 
 
7.2. Conclusies, aanbevelingen en reflectie  
 
In deze paragraaf bespreek ik de conclusies uit dit onderzoek aan de hand van de oorspronkelijke 
hoofddoelstelling (par. 7.2.1) en de specifieke doelstellingen (par. 7.2.2). Daarna volgen 
aanbevelingen voor verder onderzoek (par. 7.2.3). 
 
 
7.2.1. Algemene conclusie in relatie tot de hoofddoelstelling van het onderzoek  
 
De algemene conclusie die uit dit onderzoek naar voren komt, is dat bosbeheerders inderdaad 
gedreven zijn door diepere drijfveren die we als ‘spiritueel’ kunnen duiden. Aan de keuze voor het 
beroep van beheerder, en het bestendigen van die keuze, ligt doorgaans een complex van motieven 
ten grondslag. Daarin spelen natuurlijk rationele argumenten een rol, maar ook gevoelsmatige 
drijfveren. Deze maken dat de bosbeheerder zijn of haar beroep als een ‘roeping’ ervaart. Vaak 
hangen deze drijfveren samen met bepaalde, meer of minder aangrijpende natuurervaringen, maar 
noodzakelijk is dit niet. We kunnen elementen van deze drijfveren beschrijven en in een model 
plaatsen dat de samenhang tussen deze elementen weergeeft. Hiermee is de hooddoelstelling van 
het onderzoek (par. 1.3) bereikt: het vinden van een aanzet tot een adequaat kader voor het 
beschrijven en verklaren van spirituele en andere diepliggende waarden bij bos- en natuurbeheerders. 
 
Het gevonden model (par. 6.2 en Figuur 6) geeft de verbanden weer tussen de elementen van 
spiritualiteit. Hierbij treedt een wisselwerking op tussen het cognitieve ervaringsproces waarmee de 
empirische werkelijkheid wordt gekend, en het proces va n innerlijke beleving en inspiratie vanuit 
hogere doelen en waarden. We kunnen het model zien als een voortdurende beweging van de 
innerlijke kant van de persoon (hoe men die ook wil voorstellen) langs deze verschillende elementen. 
Het meest adequate beeld daarbij is dat van een electron rond twee atoomkernen, dat door zijn 
beweging die kernen bij elkaar houdt en van het geheel een molecuul maakt. Maar de twee 
onderliggende bewegingen, die van de ervaringscyclus en de ‘inspirational learning’-cyclus, zijn 
daarmee niet geëlimineerd. Ook deze bewegingen vinden nog steeds plaats. De persoon staat nu 
echter voor de opgave om de twee cirkels evenwichtig te ontwikkelen – de derde dimensie in het 
model, loodrecht op het papiervlak, die in par. 6.3.1 ter sprake kwam. 
 
De gevonden inhoud van deze spiritualiteit heeft in belangrijke mate tot de totstandkoming van dit 
model bijgedragen. Ik heb eerst geprobeerd de inhoud in te passen in bestaande modellen, zoals het 
het drielagige model van Steggink en Waaijman (met Grondinspiratie, Tijdgeest en Zelf, zie par. 3.2.1 
en Figuur 3). Dit bleek echter niet goed mogelijk. Vooral de plaatsing van het ‘ultimate concern’ - de 
Ultieme Bron was problematisch. Bij de meeste bosbeheerders is dit Ultieme niet iets groots en 
hemelomspannends ‘out there’. De notie van het Ultieme wordt heel divers verwoord, maar 
gemeenschappelijk is dat het meestal direct verweven wordt met de aarde en het aardse gebeuren, 
en de eigen betrokkenheid daarbij. Met andere woorden: het transcendente gaat snel over in het 
immanente. Dat betekent dat in een drielagig model de lagen steeds in elkaar willen overgaan: de 
Grondinspiratie, de Tijdgeest en het Zelf willen voortdurend met elkaar samenvallen. Er is, met ander 
woorden, sprake van een dynamische beweging. Het nieuwe model biedt beter ruimte voor deze 
beweging dan het oude. 
 
 
7.2.1. Conclusies ten aanzien van de specifieke doelstellingen 
 
We hebben dus een kader gevonden, en tevens de voornaamste elementen die dit kader 
samenstellen (specifieke doelstelling 1). Ook kennen we hierdoor in grote trekken de inhoud en de 
kenmerken van de spiritualiteit van de bosbeheerder (specifieke doelstelling 2). De voornaamste 
elementen van deze inhoud zijn:  

• ‘Spiritual Reverence’, dat wil zeggen het proces van streven naar een Ultieme Bron (of ultieme 
doel), zie hierboven; 

• Verbondenheid met natuur als diepgevoeld geestelijk gebeuren; 
• Een ethiek die zich vanuit die verbondenheid richt op de wereld en maatschappij (‘ethisch-

spirituele zelfcreatie’); 
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• Vertaling van de spirituele inspiratie naar het materiële werkterrein, met name op het gebied 
van duurzame instandhouding van zowel natuur als cultureel erfgoed, bescherming, 
conflicthantering, en beheersingrepen; 

• Een innige vermenging van cognitieve en innerlijke kennis (intuïtie) in de handelingspraktijk; 
• Een cognitief wereldbeeld dat het evaringsproces inkleurt. Dit wordt sterk bepaald door de 

(technisch-ecologische) beheerskennis van de persoon;  
• Een normatief wereldbeeld dat het inspirationele proces inkleurt. Dit wordt bepaald door  

emoties (ontroering, pijn over het verlies van natuur), attituden (respect), houding en 
grondhouding (zoals een hoge beroepsethos); 

• Zingeving vanuit de ontmoeting van de materiële ervaring en de innerlijke inspiratie. 
 
Specifieke doelstelling 3 luidde: Na te gaan in hoeverre deze spiritualiteit een rol speelt bij de 
handelingspraktijk, c.q. de concrete beheersmaatregelen van de bosbeheerder. Dit behoeft nadere 
toelichting. We hebben, zoals we zagen, wel verbanden gevonden tussen de innerlijke inspiratie (de 
spiritualiteit) en het uiterlijke proces, maar dit zijn geen simpele causale relaties. Alle elementen 
spelen mee, in nog onbekende verhoudingen. Darom kunnen we geen eenduidige relaties vaststellen 
tussen afzonderlijke elementen aan de linker- en rechterkant van het model, bijvoorbeeld tussen de 
‘soort’ drijfveer en de ‘soort’ beheerspraktijk. Met andere woorden: het model beschrijft wel het hoe 
van het proces, maar niet het wat, althans op detailniveau. In die zin kunnen we - in dit stadium 
althans - geen voorspellingen doen. Misschien is onderzoek hiernaar wel mogelijk met het 
instrumentarium van de systeemtheorie, maar dat valt buiten het bestek van deze scriptie. 
 
 
7.3.1. Aanbevelingen 
 
Bovenbeschreven model is natuurlijk nog niet op alle punten uitgekristalliseerd. Hieronder volgen 
verschillende mogelijkheden voor verder onderzoek:  
 
1. Het model dient nog getoetst te worden op robuustheid. In de eerste plaats zou dit kunnen 

gebeuren door herhaling van het onderzoek binnen Nederland, bij voorkeur met een grotere 
spreiding van beheerders (Zuid-Nederland ontbreekt nog). Daarbij moeten we er echter rekening 
mee houden dat populatie van beheerders klein is en zij al tekenen van enquetemoeheid 
vertonen50. Recent onderzoek suggereert bovendien ook dat het beheren van bos, in 
economische zin althans, een afnemende maatschappelijke plaats inneemt in Nederland (Evelien 
Verbij op de bijeenkomst ‘Met ethiek het bos in’ - Borkent 2006). De vraag is dan natuurlijk, hoe 
dat beheer van onze natuur in de toekomst dan gerealiseerd moet gaan worden, maar dit is van 
een geheel andere orde.  

 
2. Herhaling van het onderzoek in andere landen binnen en buiten Europa ligt daarom meer in de 

rede. Uiteraard zijn essentiële omstandigheden en randvoorwaarden in ieder land anders, en daar 
moet men hiermee rekening houden. Dit houdt echter ook mogelijkheden in tot vergelijking: zijn de 
spirituele drijfveren van bosbeheerders in bijvoorbeeld India, Nicaragua, of Schotland in essentie 
anders dan in Nederland? En hoe dan wel? Hoe zit het bijvoorbeeld in landen als Oostenrijk, waar 
bosbeheer, in tegenstelling tot Nederland, een sterke rol speelt in de samenleving? (Verbij in 
Borkent op.cit.). We hebben ook al gezien dat beheerders in Duitsland en andere Europese 
landen worstelen met hun identiteit en hun rolvervulling (zie 2.2.2). Kennis van de diepere 
drijfveren waardoor zij gemotiveerd zijn, en hoe deze motivatie reageert op de veranderende 
context, kan van belang zijn voor de vormgeving en effectiviteit van nieuw beleid. 

 
3. De vraag naar spirituele drijfveren kunnen we ook stellen aan bosbeheerders in ontwikkelings-

landen. Velen van hen zijn al jarenlang betrokken in participatie- en ‘multistakeholderprocessen’ 
als antwoord op de complexe bossenproblematiek in hun land of streek. Veel van deze processen 
zijn ook in modellen beschreven, en vaak zien we in die schema’s een plaats ingeruimd voor 
‘culturele’ of ‘spirituele’ drijfveren. Maar daar blijft het vaak bij. Kan ons model dienen om de 
spirituele component verder te explicitereren en in kaart te brengen? 

 
4. Een andere mogelijkheid gaat in de richting van beheerders van First Nations, waarvan we 

voorbeelden uit Noord-Amerika beschreven in par. 2.2.1. Zij weten soms wel hun ‘spirituele’ 
drijfveren te expliciteren maar moeten deze toch hoe dan ook in overeenstemming brengen met 

                                                 
50 Arno Willems (directeur Unie van Bosgroepen), mondelinge mededeling d.d. 14-02-2005.  
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de concrete beheerspraktijk van hun bossen. Hoe gaat dat in zijn werk en waar lopen zij 
tegenaan? 

 
5. Een andere onderzoeksrichting is: toetsing van het model op andere groepen in de samenleving. 

We kunnen dan denken aan: 
a. andere (potentiële) actoren bij het bos- en natuurbeleid (als aanvulling op het huidige 

belevingsonder-zoek) – van belang bij de huidige wens tot verbreding en 
vermaatschappelijking van het natuurbeleid. We denken hierbij met name aan jongeren en 
‘nieuwe Nederlanders’, die steeds meer in het centrum van beleidsmatige aandacht staan 
vanuit de hedendaagse zorg om sociale cohesie en gezondheid.  

b. andere beroepsgroepen. De focus op natuur wordt dan losgelaten, en we dienen dan de 
randvoorwaarden opnieuw te bezien. 

 
6. Verder is, zoals gezegd, de voorspellingswaarde van het model vooralsnog klein. Het model is 

afkomstig uit een systeemtheoretische onderzoekstraditie en zou daarom ook vanuit die hoek 
onderzocht kunnen worden op robuustheid en bruikbaarheid. 

 
 
 
7.4. Nawoord: de betekenis van spirituele drijfveren voor beleid  
 
Wat is de waarde van dit onderzoeksresultaat voor het Nederlandse natuur- en biodiversiteitsbeleid? 
We hebben gezien dat het beleid zich tot dusver vooral laat leiden door een beeld van de natuur als 
iets ‘out there’, dat in toenemende mate verschuift in de richting van natuur als iets van binnenin de 
mens. De schijnwerpers richten zich daarmee in toenemende mate op beleving en inspiratie van de 
burger en ondernemer als drijvende kracht voor veranderingsprocessen. André van der Zande 
(2006:8-14) verwoordt dit in zijn oratie voor wat betreft gebiedsinrichtingsprocessen als volgt: 
 
“Ook zou vanuit de beleving beter de link gelegd moeten kunnen worden naar handelingsprioriteiten en feitelijk 
vertoond gedrag. (..) In bepaalde gebieden en bij geldschaarste moeten wel echte keuzen gemaakt worden. Impliciet 
zegt men dan dat de burgers dat niet kunnen. In feite draait het om gezag en macht en de benutting van het  
deskundigenoordeel dan wel het burgerbelevingsoordeel door de bestuurders en de politici. (..) Het is zaak om de 
verbondenheid en bevlogenheid van burgers met hun eigen verleden in hun gebied tot expressie te laten komen in de 
besluitvormingsprocessen. Ook zal er een andere verhouding tussen expert en leek gevonden moeten worden. Dat 
vereist mijns inziens een ingrijpend herontwerp van onze huidige gebiedsprocessen. Dat herontwerp is, wat mij 
betreft, gebaseerd op de inzichten in collectieve leerprocessen en de rol van inspiratie daarbij (..) Mijn aanname is, 
dat in onze netwerksamenleving vernieuwingen tot stand komen op basis van sociaal-cognitieve leerprocessen in 
plaats van op basis van instructie, dwang en disciplinering”.  
 
In zijn betoog komen beheerders als partij niet aan de orde, maar daar gaat het me ook even niet om. 
Wat hij - met verwijzing naar het grote netwerk van 25 jaar belevingsonderzoek – benadrukt, is de rol 
van inspiratie in het proces van gedragsbepaling. Tekenend is dat hij dit illustreert met een 
krantentekst over protest tegen boomkap! 51 Wat die inspiratie precies inhoudt, zag ik tot nu toe niet 
goed beschreven; de meeste sociaalwetenschappelijke onderzoeken wijzen voornamelijk uit dat 
inspiratie een rol speelt. Vanuit de geesteswetenschappen, die pretenderen meer vanuit een 
‘binnenperspectief’ te werken, kunnen we licht werpen op de diepere hoedanigheden van inspiratie. 
Dat is waar de geesteswetenschappen (religie- en spiritualiteitswetenschappen) volgens mij een 
verantwoordelijkheid hebben, waarin hun expertise ligt, en wat ik dan ook in dit onderzoek heb 
proberen te doen in een klein hoekje van de grote publieke trends en debatten over het ‘groen’ in deze 
wereld. 
 
Die grote debatten zijn: de toenemende belangstelling voor spiritualiteit en zingeving vanuit de 
samenleving, het verschuiven van beheersverantwoordelijkheden voor natuur van de overheid naar 
diezelfde samenleving, de vraag naar drijfveren daarbij, de noodzaak van goede communicatie tussen 
partijen, de urgentie van biodiversiteitsbehoud, klimaatbeheersing en andere milieuvraagstukken 
waarvoor onder andere religieuze organisaties reeds lang attentie vragen, dit tegen de achtergrond 
van een steeds complexer en steeds meer globaliserend wereldtoneel. Mensen moeten zich hierin 
staande houden en zoeken een nieuwe ethiek die recht doet aan het individuele zelf – we zagen dat in 

                                                 
51 Dit ging over het verzet van burgers - jongeren - tegen de boomkap voor de AWACS-uitbreiding in Schinveld (Limburg). 



 

     57

ons onderzoek terugkomen - en ook hierbij kan verdieping en reflectie vanuit de religie- en 
spiritualiteitswetenschappen hulp bieden. Er is wat dit betreft wel voorgesteld om aan het ideale 
(duurzame) wereldmodel van de “drie P’s” (People, Profit en Planet) een vierde P toe te voegen, 
namelijk die van “Pneuma” (geest, bezieling)52. Mits juist geïnterpreteerd, zou dat misschien een goed 
idee zijn. 
 
Deze ‘mits’ verdient enige toelichting. Gesteld dat we voldoende kennis hebben over spirituele 
drijfveren, mogen beleids- en uitvoeringsinstanties daar dan zomaar een beroep op doen? Mogen ze 
inspelen op de spirituele sentimenten van mensen, of religieuze organisaties ‘gebruiken’ als ‘kanalen’ 
voor een boodschap die niet de hunne is? Dit is een vraag naar de instrumentalisering van 
spiritualiteit. Internationaal speelt deze vraag bijvoorbeeld ook in het debat over religie en 
ontwikkeling. Dit onderwerp vergt nog nadere studie, maar het antwoord in het huidige stadium van 
inzicht is: nee, tenzij. De huiver van ‘neutrale’ overheden en niet-religieuze ontwikkelingsinstanties om 
zich in te laten met religieuze organisaties en hun agenda’s, is terecht. Maar al te vaak gebeurde het 
omgekeerde: religieuze organisaties die vanuit een bepaalde ideologie ontwikkelingsprogramma’s 
doorkruisten. Nu ligt dat prangender bij beleidsvelden als mensenrechten of HIV/AIDS -problematiek 
dan bij het natuur- en duurzaamheidsbeleid, maar toch. De ‘scheiding van kerk en staat’ is een 
verworvenheid van de moderniteit die we maar beter kunnen blijven respecteren. Dat neemt niet weg 
dat bij overheden kennis van en attentie voor de spirituele dimensie van natuur, en de effecten van 
beleid op die dimensie, van toenemend belang is voor een effectieve beleidsuitvoering. Dit geldt niet 
alleen bij veranderprocessen in ontwikkelingslanden, maar ook in ons eigen land. Het laatste woord is 
hier nog niet over gezegd. Een ding is zeker: zolang jongeren nog in bomen blijven klimmen om ze 
voor onverantwoorde kap te behoeden, is er goede hoop dat de inspiratie voor  bos- en natuurbeheer 
levend blijft. 

                                                 
52 Door LTO voorgesteld voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, in Mertens en Blommestijn, 2004:50. 
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Bijlage 1.  Topic list voor semi-gestructureerde interviews 
 
N.B. de volgorde van de vragen is bepaald met het oog op een optimaal verloop van het gesprek, niet 
op basis van inhoudelijke systematiek. Tijdens het interview kan worden afgeweken van de volgorde 
naargelang de dynamiek van het gesprek. 
 
Vragen naar de feitelijke context: 
• Hoe oud ben je? Waar ben je geboren? Wat deden je vader en moeder voor de kost? Hoe kwam 

je in het bosbouwvak terecht?  
• Hoe ben je bij dit bos terechtgekomen? Hoe lang beheer je het gebied al?  
• Hoe groot is het bosbedrijf? Wat voor eenheden (bos, heide, water, etc.), boomsoorten, dieren 

etc. komen er voor? Hoe werd het vroeger beheerd, wat is er veranderd in de loop der tijd? 
• Wat zijn de beheersdoelen van het gebied? Is er een visie in het beheersplan opgenomen en hoe 

luidt die? Kan het bedrijf economisch uit? Is dat belangrijk? 
• Welke partijen zijn direct betrokken bij het beheer van het gebied? Hoe is hun verhouding met jou 

als beheerder? 
 
Vragen naar motieven: 
• Welke motieven had je in het begin met het beheer van dit bos?  
• Zijn deze motieven veranderd in de loop der tijd? Waardoor? 
• Heeft het werk met het bos invloed gehad op deze ontwikkeling?  
 
Vragen naar betekenissen:  
• Wat geeft voldoening of bevrediging? Wat ‘raakt’ je in dit werk? 
• Wat zijn belangrijke ervaringen in je beheerswerk (waardevolle of wonderlijke)? 
• Wat zijn waardevolle aspecten /zaken in dit werk? Waarom? 
• Hebben deze waardevolle aspecten wel eens tot bepaalde beslissingen geleid in jouw 

bosbeheer? 
• Wat is verloren gegaan en had behouden moeten blijven? Wat dreigt alsnog achteruit te gaan of 

te verdwijnen?  
• Wat is de betekenis van je werk voor de gemeenschap of de maatschappij? Wat zou het voor de 

maatschappij betekenen als het bos of natuurgebied zou verdwijnen? 
• Wat betekent het ten diepste te werken met of in relatie tot natuurkrachten?  
• Laat je je in dit werk door natuurkrachten leiden, of door andere ´bovenmenselijke´ krachten? 
 
Vragen naar diepste waarden: 
• Kan je iets zeggen over je fundamentele waardenorientatie? 
• Je hebt de volgende beweegredenen genoemd: …… Zou je die kunnen rangschikken? Wat is 

volgens jou het ‘hoogste doel’ van je bosbeheer zoals je dat in praktijk brengt? En van je ´ideale´ 
bosbeheer? 

• Moet men idealisme hebben of bevlogen zijn om dit werk te doen? Waarom? 
 
Evaluatie 
• Wat vond je van dit interview? Wat vond je goed? 
• Wat kan er verbeterd worden? 
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Bijlage 2. Oproep voor deelname aan het onderzoek 
 
geplaatst in: Vakblad Natuur Bos Landschap, april 200553  
 
 
ETHIEK EN ONDERLIGGENDE WAARDEN: INFORMANTEN GEZOCHT 
 
Wat drijft u als bosbeheerder in uw werk? Wat inspireert u? Werkt u vanuit een bepaalde overtuiging 
of gevoel? Hoe gaat u om met ethische dilemma’s in het beheer? Wat voor waarden laat u daarbij 
meespelen? Deze en andere vragen wil ik graag voorleggen aan Nederlandse bosbeheerders, in het 
kader van een onderzoek voor mijn Masters-studie Spiritualiteit aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen. 
 
Hierbij nodig ik u uit om aan dit onderzoek mee te werken. Het gaat om een interview van ca. 
1,5 uur, als open gesprek op een door u te bepalen plaats en tijd, van april tot juni 2005.  Ik ben 
geinteresseerd in die beheerders van bos, natuur en/of landgoederen, die in ieder geval in het veld de 
beslissingen nemen over ingrepen, op eigen terrein of voor anderen. 
 
Dit onderzoek voer ik uit op persoonlijke titel onder begeleiding van de Radboud Universiteit 
Nijmegen. Uiteraard is privacy en anonimiteit verzekerd. 
 
Wilt u hieraan meewerken, geef uw naam en telefoonnummer dan s.v.p. door aan: 
 
ir. Cathrien de Pater 
Radboudweg 23, 3911 BE Rhenen 
tel 0317-617490 (prive) of 06-23551567 (mobiel) 
of stuur een e-mail naar: info@centerforce.nl 
 
 
 
 

  

                                                 
53 Plaatsing van deze oproep in De Landeigenaar was niet mogelijk vanwege te late verschijningsdatum (juni 2005). 
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Bijlage 3. Overzicht van de onderzoekspopulatie 

 
Nr. Datum 

Interview 
M/V Functie Locatie 

Beheersgebied 
Locatie 
interview 

1 19-4-2005 M Boseigenaar (particulier) Drenthe Wageningen 

2 27-4-2005 M adviseur bosbeheer & 
bosexploitatie 

diverse objecten 
in heel Nederland 

Austerlitz 

3 2-5-2005 M Houtvester Veluwe Apeldoorn 

4 4-5-2005 V landgoedeigenaar Veluwe  ß 

5 8-5-2005 M Particulier boseigenaar & 
medewerker 
natuurorganisatie 

Drenthe ß 

6 9-5-2005 Echtpaar Landgoedeigenaar Drenthe ß 

7 25-5-2005 M Terreinopzichter  N-Holland Castricum 

8 25-5-2005 M Terreinopzichter 
(gepensioneerd) 

N-Holland Castricum 

9 26-5-2005 M Rentmeester diverse objecten 
in heel Nederland 

Overijssel 

10 2-6-2005 M Aspirant 
Rentmeester/beheerder 

Utrecht ß 

11 17-6-2005 Echtpaar Boer(in)/particulier 
eigenaar nieuw bos 

Drenthe ß 

12 1-8-2005 M Hoofd Toezicht 
Staatsbosbeheer 

Overijssel ß 
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Bijlage 4. Strasser’s Theory of Feeling 
 
De existentieel-fenomenologische filosoof Strasser beoogt in zijn boek Phenomenology of Feeling (oorspr. Das 
Gemüt) een elementair theoretisch kader te geven voor reflexief en empirisch onderzoek dat uiteindelijk zou 
moeten leiden tot een alomvattende “doctrine van het gevoel” (Strasser, 1977: 22).  Voor ons is hij interessant 
omdat hij geen principeel onderscheid maakt tussen verstand en gevoel, maar juist stelt dat deze intrinsiek met 
elkaar verbonden zijn. De plaats waar dat gebeurt is het hart van de mens (Gemüt), volgens Rahner een Urwort 
dat staat voor “the organic totality of experience, the center, the core” (Wood in zijn inleiding van op.cit., p.14)54. 
Vanaf de oude Grieks e filosofen tot aan Pascal toe werd dit hart (grieks: kardia of meer metaforisch, thumos) al 
gezien als plek van samenkomst van gevoel en ratio, Parmenides en Plato plaatsen de thumos tussen Eros en 
Logos. Volgens Augustinus is het de plek waar intellectuele kennis ‘geraakt’ kan worden door het ‘voelen’ van het 
hart, en waar dus ‘zijn’ en ‘waarde’ samenkomen (op.cit. p. 17-18). Ook Pascal ziet geen dichotomie tussen hart 
en verstand, maar benadrukt de verbinding ertussen (op.cit. p. 19). Strasser introduceert het adjectief ‘thymisch’ 
om de bij dit ‘hart’ behorende gemoedstoestanden aan te duiden. 
 
 
B.4.1. Scheler’s waardensystematiek  
 
Tegen bovenbeschreven achtergrond laat Strasser zich vooral inspireren door Max Scheler in zijn theorievorming. 
Volgens Scheler (in Navia en Kelly, 1980:424-436) worden waarden gerangschikt naar mate van voorkeur. Deze 
voorkeur geschiedt op basis van intuïtie en is niet logisch te beredeneren. Als dat wel het geval is, is er sprake 
van ‘goods’ (empirische materie). Waarden worden hoger gewaardeerd naarmate ze: 

• langer van duur zijn; 
• minder vatbaar zijn voor ‘uitbreiding’ en deelbaarheid’; 
• minder gegrond zijn in andere waarden; 
• een diepere bevrediging geven als men ze bereikt; 
• minder verbonden zijn met een specieke drager van ‘gevoel’ en ‘voorkeur’. 

 
In lijn hiermee formuleerde Scheler een waardensystematiek met daarin drie niveaus: 

4. pre-intentioneel (de gevoelsstaat waarin waarden nog geen rol spelen) 
5. intentioneel (gevoel dat gericht is op iets en dus verbonden met zekere waarden, dat vervuld kan worden 

of onvervuld kan blijven); en  
6. meta-intentioneel (gerelateerd aan zgn. absolute waarden, d.w.z. waarden die bestaan in ‘puur’ gevoel, 

onafhankelijk van gevoelsstaat en leven – zoals o.a. morele waarden).  
 
B.4.2. Strasser’s gevoelsniveaus 
 
Strasser (1977:181-314) neemt Scheler’s gevoelsniveaus over in zijn ‘Theory of Feeling’. Hij benadrukt dat ze 
wezenlijk van elkaar gescheiden, maar toch met elkaar verbonden zijn. De niveaus werken voortdurend op elkaar 
in, en ontwikkelen zich ook gedurende de levensloop van het individu. Strasser beschrijft deze ontwikkeling in 
termen van het streven naar doelen. Hier komen we later op terug. Eerst beschrijven we hoe ieder niveau eruit 
ziet. 
 
a. Het pre-intentionele niveau 
 
Het eerste niveau is het terrein van de primaire impulsen zoals honger, dorst, plezier, onplezier en zo meer. Met 
dergelijke processen begint een individu zijn levensloop. In eerste instantie wordt het object alleen maar vagelijk 
aangevoeld, en het gevoelsproces is simpel: het begint met het - doel om te eindigen. Het proces verloopt in drie 
fasen: behoefte-onderweg zijn- beëindiging. De gevoelens van plezier of onplezier in het bewustzijn vertalen zich 
naar activiteiten zoals dans, spel, zang, vechten of vluchten, enz. Gaandeweg wordt het object duidelijker in het 
bewustzijn, en wordt het proces intentioneler van aard. 
 
 
b. Het intentionele niveau 
 
Het tweede niveau is het terrein van secundaire impulsen. Het object is nu duidelijk, en aantrekkingskracht 
(‘attraction’, ‘Anmutung’) – of het omgekeerde, afkeer - speelt hier de hoofdrol. Het individu kan nu feiten – 
inclusief de eigen individualiteit - losmaken uit hun omgeving en van zichzelf, het goede of slechte ervan 
erkennen en het plaatsen in het licht van de situatie. Het moet zich relateren tot deze situatie c.q. het object, dit 
op waarde schatten (‘apprehension’) en zijn gedrag ertegenover bepalen: boven primaire impuls van ‘vechten of 
vluchten’ komt de secundaire impuls. Hoop, terughoudendheid, of agressie is mogelijk. Ook in dit proces 

                                                 
54 Wood beschrijft de twee etymologische herkomsten van het begrip: 1)  nl. het griekse kardia (verwant met de sanskrit-wortel 
hrd en het latijnse cor); en 2) het griekse thumos , verwant met thuein, ‘zieden’, dat weer een betekenisrelatie heeft met met 
meynis, ‘toorn’ (van mainomai, ‘woeden’ en maiesthai , ‘streven’). Meynis is de etymologische oorsprong van Mut en Gemüt. 
Thumos wordt in het latijn fumus, ‘rook’, dat weer overeenkomt met ademen, (‘spirare’), en ‘adem’ is ook een van de andere 
betekenissen van thumos..  
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onderscheidt Strasser 3 fasen: 1) begin, 2) onderweg-zijn (waarin de ene of de andere impuls afwisselend kan 
domineren), en 3) terminatie. Alleen hoeft de laatste fase niet te eindigen, maar kan die ook aanzetten tot een 
volgende actie. Hieruit kan een aaneenschakeling van acties voortvloeien, en dan spreken we van gedrag. 
 
 
c. Het niveau van de ‘spirit’.  
 
Op het derde niveau staat iets centraal dat sterker is dan aantrekkingskracht: het fenomeen van ‘gegrepen 
worden’ (‘being apprehended’), ofwel pathos. Voor het betreffende individu is het object ervan ‘Alles’, iets wat niet 
te vergelijken of op waarde te beoordelen valt. Dit ‘gegrepen-zijn’ is niet iets wat iemand louter overkomt, maar 
ook geen daad van volledige vrije wil. Het staat ertussenin. En het staat in spanning met “the universality and self-
governing power of the human intellect that Strasser calls logos” (Wood in op.cit. p. 25). Iets dergelijks komen we 
tegen bij het concept van ‘ultimate concerns’ waarover Emmons schrijft in navolging van Tillich’s concept van 
geloof als oneindigheidsrelatie: het is datgene waarin maximale waarde wordt geïnvesteerd, dat de macht bezit 
om iemands leven te centreren, dat “totale overgave” vraagt en dat “volkomen vervulling” belooft (Emmons, 
2003:94; Tillich, 1957: 9-10). 
 
Om die spanning tussen pathos en logos goed te doorgronden biedt de strata-theorie een basis, maar alleen als 
de niveaus worden begrepen als op elkaar betrokken hiërarchieën: het hogere niveau vooronderstelt het lagere, 
maar opereert tamelijk zelfstandig. Daarbij moeten we ook uitgaan van een ontwikkelingsperspectief: het hogere 

niveau groeit uit het lagere, waardoor er van eenheid sprake blijft: “The ontogenesis of man is a movement 
from the life-functions through the pathic level where life first becomes consciousness to the level of 
Logos which leads to transcendental openness and self-governance as the end of the process governed 
by the soul”. (Wood in op.cit. p. 26) 
 
 
B.4.3. De verschillende disposities op het niveau van de ‘spirit’ volgens Strasser 
 
Verder staan op het niveau van de ‘spirit’ gevoelstypen centraal die Strasser ‘disposities’ (‘dispositions’, 
‘Stimmungen’) noemt. Dit zijn “feelings that permeate the whole of our consciousness” (Wood in Strasser, 1977 p. 
26). Strasser benadrukt dat disposities en niet percepties de elementaire grondslag vormen van onze ervaring 
(op.cit. p. 182). Deze disposities zijn niet puur subjectief, maar omvatten ‘ik-en-de wereld”. Hoe meer een gevoel 
het karakter opneemt van het Alles, des te meer er sprake is van disposities. Dit alomvattende karakter van 
disposities is verbonden met de intellectuele greep die men gedurende het proces van menswording probeert te 
krijgen op de transcendentele oneindigheid van Zijn. Het medium daarvoor zijn intentionele handelingen gericht 
op objecten in de wereld. Maar deze ruimte waarbinnen alle objectiverende handelingen plaatsvinden, de  
‘wereldhorizon’ in Strasser’s terminologie, wordt het eerst onthuld in gevoel. In dit ‘wereld-gevoel’ - het begin van 
ook weer een gefaseerd proces - wordt de ideale mogelijkheid van transcendent inzicht al voorvoeld. “Feeling is 
open to Being, but only the development of Logos allows man to apprehend Being as such”  (Wood in op.cit. p. 27). En 
dit vindt dus plaats in het Gemüt. Het opent de mogelijkheid voor spirituele handelingen en daarmee voor 
moraliteit en religie. 
 
Strasser beschrijft verschillende typen disposities, als volgt: 
 
- Emoties (op.cit. p. 264-274): Strasser gebruikt deze term in stricte zin, als een verstoring van het gemoed 

tegenover een goede of slechte zaak die als absoluut gepresenteerd wordt. ‘Gedrag’ verdwijnt dan en men 
valt terug in de primitieve, elementaire ‘bewegingen’ van het gemoed, ongereguleerd door de ‘spirit’ en vaak 
slecht aangepast aan de omgeving. De situatie zelf verdwijnt bij de confrontatie met dit absolute, er is geen 
greep op, de ratio wordt onderdrukt gehouden. De geëmotioneerde verliest zijn menselijke waardigheid 
(op.cit. p. 270). Hij is geagiteerd. Alleen iemand ‘begiftigd met spirit’ is in s taat tot sterke emoties zoals 
hopeloosheid, schaamte, spijt, katharsis etc. De gevoelens zelf zijn pre-intentioneel, maar ze zijn opgeroepen 
door de ‘spirit’. 

 
- “Felt modes of readiness” ofwel ‘gefühlsmässige Bereitschafte’: Met deze slecht in het Nederlands 

vertaalbare term bedoelt Strasser het brede scala aan gedragsvormen tussen enerzijds puur intellectuele 
uitingen en anderzijds automatische activiteiten, waarbij impulsen en attractie een beslissende rol spelen, 
maar waarin ook gevoel in zekere mate gefixeerd is. (op. cit. p. 31). Hij onderscheidt: 
- attituden (‘attitudes’): een dispositie die voortkomt uit een primoridale gevoelservaring, maar wel 

cognitief gemotiveerd. Voorbeeld: aversie tegen drank bij een kind van alcoholverslaafde ouders. Deze 
dispositie is nogal veranderlijk en niet te verwarren met de ‘attitude’ uit de sociale psychologie; het is de 
minst stabiele vorm uit dit rijtje, maar nog wel een ‘thymische’ zaak, dus niet zomaar een positie die men 
puur rationeel kiest. 

- overtuiging (‘conviction’): dit is een de attitude met een evaluatief moment, een diepere en meer 
blijvende dispositie, soms gecombineerd met theoretische, axiologische en praktische motieven; 
bijvoorbeeld anti-alcoholisme uit principe. Dit is wel een Stimmung, maar altijd onderbouwd met 
motieven van theoretische, axiologische en practische aard. 
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- ‘houding’ (‘comportment’, Haltung): een duurzame bereidheid; ze drukt zekere aangeboren disposities 
uit, zoals ambitie, inertie, gewetensvolheid etc.  

- ‘grondhouding’ (‘basic comportment’): de gehele structuur van attituden, overtuigingen en houdingen die 
is uitgedrukt in relatief constante gereedheid tot bepaalde gedragsvormen. Dit is een geordende 
structuur, die zich niet over een onderdeel van iemands leven, maar over de totale leefstijl van de 
persoon uitstrekt. Diverse wereldbeelden (worldviews) corresponderen met de grondhouding. (op.cit. p. 
279). De drie vorige categorieën werken hierin dus dynamisch samen om een bepaald gedragsintentie 
(mijn terminologie) te bewerkstelligen;  

 
- Passie: “a perduring state of being-apprehended by what is taken as absolute value, and implies a prior 

receptivity for that absolute”. (op.cit. p. 32). Dit is dus niet (zoals elders) een functie van verslaving of instinct. 
Strasser focust op de directe gerichtheid van de mens op het absolute, als een opdracht, niet een gegeven. 
Het doel kan daarom wel eens abuis zijn. Het wordt een “Alles” voor de mens (wat bij emotie niet het geval 
is). Daarbij kan blikvernauwing optreden, in die zin dat men het eigen “Alles” niet onderscheidt van het “Alles” 
van iedereen. In dat geval kan het mensen tegen elkaar opzetten, individueel of in groepen. Ook is er 
spanning tussen de (dichtbije) tekenen die het Absolute bemiddelen, en de afstand van het Absolute zelf. 
“When such a passion grips a man, we have the spectacle of an empassionated life that makes great deeds possible, 
for good or for ill.” (op.cit. p. 32). 

 
 
B.4.4. De hoedanigheden van de rede in Strasser’s theorie 
 
Bij het nastreven van doelen speelt in de theorie van Strasser (op.cit. p. 251 e.v.) ook de rede een rol, als 
tegenhanger van de disposities. Het is door de rede dat beslissingen genomen worden in de realiteit van het 
leven. De rede neemt hierin wel diverse hoedanigheden aan. Strasser onderscheidt: 
- Technische rede: de rede en de daaruit volgende handelingen waaraan puur technische ‘goals’ ten 

grondslag liggen, bijvoorbeeld autorijden. Hier handelt men automatisch, zonder tussenkomst van gevoelens 
die maar zouden afleiden (op. cit. p. 251-252).  

- Practische rede: Naarmate de cultuur zich ontwikkelt, worden ‘goals’ minder onderwerp van menselijke 
natuur en meer van menselijke keuze: de technische rede ontwikkelt zich in de richting van de practische 
rede. Hierbij wordt het uiteindelijke doel (‘purpose’) belangrijker. 

- Theoretische rede: Deze ontwikkelt zich als de ‘purpose’ of de idealen die door de practische rede ontdekt 
worden, worden opgewekt door de gevoelde ervaring (‘felt experience’). Deze krijgen greep op mensen door 
middel van concrete werken der verbeelding waardoor zij van de rede naar het hart migreren. Het individu 
met zijn bijzonderheden komt steeds meer tevoorschijn.  

De rede kan de persoon van het sub-persoonlijke onderscheiden, maar “the thymic deposit of experience in “the 
heart” is what renders the person individual” (p. 30). En naargelang het cultuurveld breder wordt, maken de quasi-
automatismen van de culturele traditie meer en meer plaats voor een “indivudualisatie van het hart” (op.cit. p. 30). 
Strasser verwerpt een afzonderlijke ‘logica van het hart’. Logica is logica, en als zodanig het werk van de 
theoretische rede. Maar ze opereert in termen van premissen die gekleurd kunnen zijn door emoties, passies, en 
diverse vormen van oriëntatie die in het hart zijn afgezet. 
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Bijlage 5. De drie domeinen gevisualiseerd als ‘boomstructuren’ 
  Domein 1: ‘Inspirational Dynamics’  
 
spirituele ontwikkeling:  bron (ultieme) ß levensdoel & zingeving  ß verbinding met bron/kosmos  
   ¦   
   + - 1.0. verzoening, in het reine komen 
   ¦ .  + liefde 
   + - 1.1. goddelijke in de natuur 
   ¦ . + - 1.1.1. schoonheidsbeleving 
   ¦ . ¦   + - cirkel, cyclus 
   ¦ . ¦  . ¦  + - dood & leven 
   ¦ . ¦  . ¦  + - seizoenen 
   ¦ . ¦   + - natuurwaarneming 
   ¦ . + - 1.1.2. deel van geheel 
   ¦ . + - 1.1.3. geraakt worden 
   ¦ . .  + - rust & stilte 
   ¦ . .  + - plek, heilige of speciale 
   ¦ . .  + - buitenland 
   ¦    + - natuurbewustzijn overbrengen 
   + - 1.2. eenheid & tijdloosheid 
    + - 1.2.0. eenheidsgevoel 
    ¦   + - bijzondere natuurervaring 
    ¦    + - schoonheidsbeleving 
    ¦     + - landschap 
    + - 1.2.1. weten en handelen 
    ¦ .  + - 1.2.1.1. bewustwording 
    ¦ . . ¦   + - synchroniciteit 
    ¦ . . ¦   + - persoonlijke ontwikkeling 
    ¦ . . ¦ .   + - inkeren, naar binnen keren 
    ¦ . . ¦ . .  ¦  + - landschap 
    ¦ . . ¦ . .  ¦  + - plek, heilige of speciale 
    ¦ . . ¦ .   + - zijn met natuur 
    ¦ . . ¦ . .   + - dieren 
    ¦ .  + - 1.2.1.2. scheppingskracht 
    ¦ . .   + - dankbaarheid 
    ¦ . .   + - liefde 
    ¦ . . .  ¦  + - verwondering 
    ¦ . . .  ¦  + - enthousiasme voor natuur 
    ¦ . .   + - ontroering 
  . . ¦ . . .  ¦  + - fascinerend 
   . . ¦ . . .  ¦  + - schoonheid bomen 
  . . ¦ . . . . ¦  + - mannelijk & vrouwelijk 
  . . ¦ . .   + - vreugde 
  . . ¦ . . .  ¦  + - verwondering 
  . . ¦ . . . . ¦  ¦  + - schoonheid bomen 
  . . ¦ . . . . ¦  ¦  + - verrassing 
  . . ¦ . . . . ¦  ¦  + - ontdekken 
  . . ¦ . . . . ¦  ¦  + - zwerven 
  . . ¦ . . . . ¦  ¦  + - groei 
  . . ¦ . . . . ¦  ¦  + - mysterie van het onzichtbare 
  . . ¦ . . .  ¦  + - schoonheidsbeleving 
  . . ¦ . .   + - creativiteit à voldoening 
  . . ¦ . .   + - binding met natuur 
  . . ¦ . . .   + - buitenland & inheemse spiritualiteit 
  . . ¦ . . .   + - communiceren met natuur 
  . . ¦ . . .   + - respect voor natuur 
  . . ¦ . . . .  ¦  + - verwondering 
  . . ¦ . . . .  ¦  + - fascinerend  
    ¦      + - overgave 
  . . + - 1.2.2. heling 
  . . .  + - 1.2.2.1. troost in de natuur 
  . . . . ¦   + - schoonheidsbeleving 
  . . . . ¦   + - verdriet ß verlies 
  . . .  + -1.2.2.2. inzicht 
  . . . .   + - schoonheidsbeleving 
  . . . .   + - inkeren, naar binnen keren 
  . . . . .  + - angst 
  . . . . .  + - rust & stilte 
  . . . . .  + - binding met bomen 
  . . . . . . + - bijzondere natuurervaring 
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Domein 2: ‘Biocentric responsibility’  
 
  - Biocentric responsibility (‘rentmeesterschap’) 
   + - 2.1. ethiek 
   ¦   + - 2.1.1. ontzag 
   ¦   ¦   + - natuur boven mens  
   ¦   ¦   ¦  + - natuur goed voor mens  
   ¦   ¦   ¦  + - deel van geheel 
   ¦   ¦   ¦  + - beheersen 
   ¦   ¦   + - schoonheidsbeleving 
   ¦   ¦   + - respect voor natuur 
   ¦   ¦   ¦  + - bewustzijn (in de natuur) 
   ¦   ¦   ¦  + - ingrijpen in natuur/ecosystemen 
   ¦   ¦   + - verantwoordelijkheid  
   ¦   ¦   ¦  + - systeem en mens  
   ¦   ¦   + - respect voor mensen & omgeving 
   ¦   + -2.1.2. instandhouding 
   ¦   ¦   + - biodiversiteit 
   ¦   ¦   + - cultuurhistorie 
   ¦   ¦   + - continuering verleden-toekomst 
   ¦   ¦   + - schoonheidsbeleving 
   ¦   + - 2.1.3. ingrijpen in natuur/ecosystemen 
   ¦   ¦   + - jacht 
   ¦   ¦   + - dierenwelzijn 
   ¦   + - 2.1.4. conflict  
   ¦     + 2.1.4.1. bescherming tegen bedreigingen 
   ¦     ¦   + - kwetsbaarheid 
   ¦     ¦   ¦  + - schaarse natuur ß biodiversiteit  
   ¦     ¦   + - beschermwaardigheid 
   ¦     ¦   + - bedreigingen 
   ¦     ¦    + - natuurbewustzijn ontbreekt 
   ¦     ¦    + - verdriet 
   ¦     ¦    ¦  + - onmacht 
   ¦     ¦    ¦  + - verlies 
   ¦     ¦    ¦  + - vervreemding 
   ¦     ¦    ¦  + - teleurstelling in boswereld
   ¦     ¦    ¦   + - verlies kennis van bos  
   ¦     ¦    + - cynisme 
   ¦     ¦    + - boosheid 
   ¦     + - 2.1.4.2. Verweer tegen bedreigingen 
   ¦        + - geestelijk voorbeeld 
   ¦        + - moed 
   ¦        + - gelatenheid 
    
   ¦  
 
   ¦  
 
   ? 2.2. Kwaliteit 
 
   ¦   (zie volgende pagina) 
 
   ¦  
 
   ? 2.3. financieel rendement 
 
     (zie volgende pagina)
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Vervolg Domein 2: ‘Biocentric responsibility’  
 
 ?  

   + - 2.2. kwaliteit 
   ¦   + - 2.2.1. beroepsethos  
   ¦   ¦   + - liefde 
   ¦   ¦   + - moed 
   ¦   ¦   + - kennis, beheerskennis  
   ¦   ¦   ¦  + - leren door doen 
   ¦   ¦   + - beroepsverantwoordelijkheid 
   ¦   ¦   ¦  + - kennis, beheerskennis  
   ¦   ¦   ¦  + - conflict 
   ¦   ¦   + - beroepskeuze  
   ¦   ¦    + - loopbaan 
   ¦   ¦    + - jeugd in bos  
   ¦   + - 2.2.2. keuzes ratio-gevoel 
   ¦   ¦   + - kennis, beheerskennis  
   ¦   ¦   ¦  + - systeem  
   ¦   ¦   + - ideaal bos(beeld) 
   ¦   ¦   ¦  + - monocultuur 
   ¦   ¦   ¦  + - paradijs  
   ¦   ¦   + - ideaal bos(beheer) 
   ¦   ¦   ¦  + - ‘co-creation’ 
   ¦   ¦   ¦  + - ingrijpen in natuur/ecosystemen 
  . ¦ . . ¦ . . ¦  + - natuurvolgend bosbeheer 
  . ¦ . . ¦ . . ¦  + - natuurontwikkeling en -herstel 
   ¦   ¦   ¦  + - lange-termijnbeslissingen 
  . ¦ . . ¦ . . ¦  + - kleinschalig 
  . ¦ . . ¦ . . + - intuïtie 
  . ¦ .  + - 2.2.3. esthetiek 
  . ¦ . . ¦   + - rust & stilte 
  . ¦ . . ¦   + - energie 
  . ¦ . . ¦   ¦  + - plek, heilige of speciale 
  . ¦ . . ¦   + - schoonheidsbeleving 
  . ¦ . . ¦   ¦  + - landschap, monumentale 
  . ¦ . . ¦  . ¦   + - leegte, niets 
  . ¦ . . ¦  . ¦   + - licht 
  . ¦ . . ¦  . ¦   + - kunst 
  . ¦ . . ¦   + - schoonheid bomen 
  . ¦ . . ¦  . ¦  + - energie 
  . ¦ . . ¦  . ¦  + - uitstraling 
  . ¦ . . ¦  . ¦  ¦  + - licht 
  . ¦ . . ¦  . ¦  + - kunst 
 . . ¦ . . ¦   ¦  + - oud & historisch 
  . ¦ . . ¦  . + - kleur 
  . ¦ . . ¦   + - schoonheidsstreven 
  . ¦ . . ¦  .  + - speels  
  . ¦ . . ¦  .  + - beroepsethos  
  . ¦ .  + -2.2.4. streekeigenheid 
  . ¦ . .   + - organisatie, locale 
  . ¦ . .   + - liefde 
  . ¦ . . .  ¦  + - plek, heilige of speciale 
  . ¦ . . .  ¦  + - oud & historisch 
  . ¦ . .   + - verlies 
  . ¦ . . .  ¦  + - verdriet 
  . ¦ . .   + - buitenland 
  . ¦ . . .   + - inheemse spiritualiteit 
  . ¦ . . . .   + - verlies 
   ¦        + - verdriet 
  . + -2.3. financieel rendement 
  . .  + - houtproductie 
  . .  + - ondernemen 
  . .  +- prestatiemaatschappij 
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Domein 3: ‘Spiritual Reverence’ 
  
 Ultieme (Bron)   
  + - 3.1. kosmos  
  ¦   + -  inheemse spiritualiteit 
  ¦   + - verbinding met bron/kosmos  
  ¦  .   + - bijzondere natuurervaring 
  ¦  .   + - cirkel, cyclus 
  + - 3.2. aarde 
 .   + - 3.2.1. duurzaamheid 
  . . ¦   + - 3.2.1.1. weten en handelen 
  . . ¦   ¦  + - intuitie 
  . . ¦ . . ¦  ¦  + - natuurbewustzijn 
  . . ¦ . . ¦  ¦  ¦  + - bewustzijn (in de natuur) 
  . . ¦ . . ¦  ¦  + - natuurwaarneming 
  . . ¦ . . ¦  ¦  + - symbool 
  . . ¦ .  ¦  + - binding met natuur 
  . . ¦ . . ¦  ¦  + - praktijkwerk 
  . . ¦ . . ¦  ¦  + - overgave 
  . . ¦ .  ¦  + - verantwoordelijkheid 
  . . ¦ . . ¦   + - bewustwording 
  . . ¦ . . ¦   ¦  + - deel van geheel 
  . . ¦ . . ¦   ¦  ¦  + - beheersen 
  . . ¦ . . ¦   ¦  + - onwetendheid 
  . . ¦ . . ¦   ¦  ¦  + - vervreemding 
  . . ¦ . . ¦   ¦  + - zijn met natuur 
  . . ¦ . . ¦   ¦   + - thuisvoelen in natuur 
  . . ¦ . . ¦   + - vertrouwen 
  . . ¦   + - 3.2.1.2. continuering verleden-toekomst 
  . . ¦ .   + - cultuurhistorie 
  . . ¦ .   + - oud & historisch 
  . . ¦ . .  ¦  + - stempel, nagedachtenis  
  . . ¦ . .  ¦  + - familiehistorie 
  . . ¦  .  ¦  + - verhaal 
  . . ¦ . .  ¦  + - streekeigen 
  . . ¦ .   + - toekomstige generaties  
  . . ¦ . .  ¦  + - kinderen 
  . . ¦ . . . ¦   + - natuureducatie 
  . . ¦ . . . ¦    + - respect voor natuur 
  . . ¦ . . . ¦    + - natuurwaarneming 
  . . ¦ . . . ¦    + - natuurbewustzijn overbrengen 
  . . ¦ .   + - gemeenschap locaal 
  . . ¦ . .  ¦  + - voorlichting 
  . . ¦    + - lange termijnbeslissingen 
  . . ¦ . .  ¦   + - keuzevrijheid 
    ¦    + - natuurontwikkeling en -herstel  
  .  + - 3.2.2. plek, heilige of speciale 
  . . ¦   + - binding met natuur 
  . . ¦   + - communiceren met natuur 
  . . ¦   + - familiehistorie 
  . . ¦   + - energie 
  . . ¦   ¦  + - symbool 
  . . ¦   + - schoonheidsbeleving 
  . . ¦   + - ideaal bos(beeld) 
  . . ¦   ¦  + - schoonheid bomen 
  . . ¦   + - buitenland 
  . . ¦   + - cultuurhistorie 
  . . ¦   + - thuisvoelen in natuur 
  . . ¦    + - hol (wildernisschool) 
  .  + - 3.2.3. wereldontwikkeling 
  . .   + - ethiek 
  . .  . ¦  + - kennis, hogere 
  . . .  ¦  + - onwetendheid 
  . .   + - bewustzijn, collectief 
  . . .   + - grens  
  . . .   + - zelfbeperking 
  . . .   + - hoop 
  . . . .   + - wereldcrisis, -omwenteling 
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Samenvatting 
 
Dat Nederlanders bos en natuur hoog waarderen, is uit onderzoek bekend. Minder duidelijk is, hoe 
deze waardering samenhangt met het omgaan met natuur in de praktijk. Dit onderzoek probeert licht 
te werpen op de spirituele drijfveren van diegenen die ervoor gekozen hebben hun werk en leven aan 
het bos te wijden: de bosbeheerders. De centrale onderzoeksvraag daarbij is: Wat inspireert mensen 
ten diepste om bos te beheren? Door welke motiverende waarden laten zij zich leiden? Hoe geven zij 
inhoud en uiting aan hun inspiratie? Hoofddoel van het onderzoek was: het vinden van een aanzet tot 
een adequaat kader voor het beschrijven en verklaren van spirituele en andere diepliggende waarden 
bij bos- en natuurbeheerders. Specifiek werd gezocht naar elementen voor dit kader, de inhoud en 
kenmerken van deze spiritualiteit, en naar de rol ervan bij de concrete beheerspraktijk. Onder 
spiritualiteit verstaan we hier in essentie “datgene waardoor mensen zich ten diepste in positieve zin 
bewogen achten” (Roothaan (2005:131). Om de probleemstelling te onderbouwen, werd een 
literatuuroverzicht opgesteld (Hoofdstuk 2). Uit dit overzicht blijkt enerzijds toenemende nationale en 
internationale beleidsaandacht voor ‘mens en natuur’, terwijl onderzoeksresultaten tot dusver 
indiceren dat spirituele beleving een belangrijke motiverende factor kan vormen voor natuurbeheer. 
 
Het onderzoek is descriptief van aard. Gekozen werd voor een kwalitatieve empirische 
onderzoeksopzet volgens de gefundeerde theoriebenadering van Glaser en Strauss (1967, in o.a. 
Wester & Peters, 2004:40 e.v.). Met 12 bosbeheerders in Nederland werden open diepte-interviews 
gehouden aan de hand van richtinggevende ‘topics’ (‘sensitising concepts’). De  interviews werden 
geanalyseerd met behulp van het computerprogramma Kwalitan. Hieruit kwamen drie domeinen naar 
voren waarin de spiritualiteit van bosbeheerders kon worden geëxpliciteerd. Deze werden vergeleken 
met een daarnaast opgebouwd theoretisch kader. Tenslotte werd een model gevonden waarin de 
empirische resultaten goed verankerd konden worden. De methode wordt in detail beschreven in 
Hoofdstuk  4. 
 
 
Hoofdstuk 3 behandelt de opbouw van het theoretisch kader. De basis voor dit kader zijn de volgende 
elementen:  
1. Gelaagdheid van gevoelens en waarden (Strasser 1977); 
2. Betrokkenheid als kern van het spirituele proces (Korthagen 2001); 
3. De aan spiritualiteit verbonden handelingspraktijk (praxis en ‘taalspelen’ - Waaijman 1994); 
4. De spirituele (cyclische) ontdekkingsreis (o.a. Steggink en Waaijman 1985); 
5. Een ‘Ultiem Doel’ (Emmons 2003): het transcendente (God) of het immanente (aarde);  
6. Zelfrealisatie op ethisch-spirituele basis (o.a. Vintges 2003):  de individuele vrijheid om vanuit 

eigen ethische waardenbeleving een praktische binding aan te gaan met de omgeving. 
Deze elementen zijn verwerkt in een theoretisch model (Figuur 5) op basis van het ‘model van 
Bawden’ (Bawden 1997). Het resultaat is een dubbelcyclische vorm opgebouwd uit een cognitief 
‘ervarings’circuit gekoppeld aan een ‘inspirationeel’ circuit. De persoon doorloopt een cyclus vanuit het 
praktisch handelen via reflectie en abstrahering tot innerlijke retraite. Hierbij komt een Ultiem Doel in 
zicht, en dit kan leiden tot een aanraking met ‘het ultieme’, in welke vorm dan ook. Hierdoor 
‘gegrepen’, wordt men ten diepste betrokken bij de wereld; er ontstaat ethisch-spirituele zelfrealisatie 
die weer terugleidt tot planning en handelen in de empirische werkelijkheid. De praxis, in de vorm van 
verschillende spiritueel geïnformeerde ‘taalspelen’, leidt weer tot een nieuwe cyclus, en zo voort. Uit 
de ontmoeting van de twee cirkels komt zingeving voort. 
 
In Hoofdstuk 5 worden de resultaten van de interviews beschreven. Uit de analyse kwamen drie 
domeinen (‘boomstructuren’, i.e. clusters van gerelateerde begrippen) naar voren (zie Bijlage 5), als 
volgt: 
 
Domein 1, ‘Inspirational Dynamics’, brengt de persoonlijke ervaringen en natuurbelevingen van de 
beheerders in kaart. De meeste geïnterviewden maken op de een of andere manier een onderscheid 
in niveaus van beleving. Een aantal van hen ziet hierin ook een sequentie: het een kan tot het ander 
leiden, het simpele waarnemen van iets moois kan leiden tot beleving van ‘heelheid’. Met andere 
woorden, er is sprake van een zekere dynamiek. Gevoelens van eenheid, schoonheidsbeleving, 
bewustwording, en ontroering en liefde voor de scheppingskracht van de natuur nemen hierbij een 
belangrijke plaats in.  
 
Domein 2, ‘Biocentric Responsibility’,  betreft het hele complex van betrekkingen tussen de beheerder 
en het beheersobject: alles wat zijn of haar houding tegenover dat object bepaalt, informeert en 
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inspireert tot goed beheer. Een belangrijke component van deze dimensie is de ethiek, gevoed door 
ontzag voor de natuur, de wil tot instandhouding, en de houding tegenover conflicten. Een andere 
dimensie is ‘kwaliteit’, gevoed door beroepsethos, intuïtie, en esthetiek. Als belangrijke 
randvoorwaarde komt hier een gezond financieel rendement van het bosbedrijf naar voren. 
 
Domein 3, ‘Spiritual Reverence’ geeft het complex van relaties weer die de beheerder zegt te voelen 
tussen hem- of haarzelf en het ultieme, de Bron, God (een enkele maal), in andere woorden: het 
transcendente. Dit begrip valt uiteen in: a) de Aarde, of Moeder Aarde, het aardse (het immanente), 
en b) de Kosmos. Op een enkeling na hebben de meesten specifieke dingen te zeggen over de aarde 
als spiritueel domein. Omgaan met natuur kan hen helpen om met de aarde in contact te komen, en 
daardoor met de ultieme Bron. Interactie tussen weten en handelen, duurzaamheid, continuering van 
het verleden in de toekomst, en het bos als speciale ‘plek’ zijn belangrijke elementen hierbij. Velen 
plaatsen hun werk in het perspectief van een bredere, positieve of negatieve wereldontwikkeling. 
 
Het empirisch model dat als resultaat uit dit onderzoek tevoorschijn komt (Hoofdstuk 6), is een 
achtvormige spiraal die de persoon als volgt doorloopt (Figuur 6): Vanuit de beheerspraktijk, en 
ingekleurd door het cognitieve wereldbeeld (kennis), komt hij of zij tot het besef dat er een verband is 
tussen weten en handelen, intuïtie en ratio. Verwondering leidt tot zekere terugtrekking. Er komt een 
bepaald ‘ultiem doel’ in zicht; het streven daarnaar noem ik ‘spiritual reverence, het (onnoembare) 
doel zelf het Ultieme. Bepaalde ‘spirituele’ ervaringen in de natuur, zoals eenheid of tijdloosheid, 
maken dat men dichterbij dit doel komt. Er kan een moment van aanraking zijn door natuurervaringen 
(soms een topervaring) waardoor men ‘gegrepen’ wordt. Beroep wordt roeping, er groeit 
verbondenheid met de natuur. Dit traject stroomt door het filter van het normatieve wereldbeeld, 
bepaald door disposities als liefde en respect voor natuur, een bepaald bos-ideaal, beroepsethos, etc. 
Deze samenstroom van inspiratie en gevoel – ‘esthetiek’ – leidt tot (grotere) verbondenheid met de 
natuur. Hieruit groeit verantwoordelijkheidsgevoel en ethiek, culminerend in ‘Biocentric Responsibility’: 
de uit inspiratie geboren verantwoordelijkheid die aanzet tot handelen. Men wordt hierdoor ook 
geïnspireerd tot actie voor de menselijke omgeving. De ethisch-spirituele zelfcreatie van Vintges 
(2003) of de zelf-transcendentie van Joas (1999) zien we hier terug. Deze beweging ontmoet de 
congnitie (de rechtercirkel), en uit die aanraking springt de vonk van zingeving tevoorschijn. De cyclus 
wordt vervolgd in de empirische werkelijkheid: Ethisch besef dringt door in praktische beheersplanning 
aangaande instandhouden van bos, ingrepen, bescherming, conflicten etc., en daarmee in de 
beheersvisie en –doelen, die op hun beurt de praktijk van het beheer dirigeren. Daarmee komen we 
weer op de praxis terecht en begint de volgende cyclus. Idealiter leidt iedere doorgang door het model 
tot een hoger niveau van zingeving en inzicht. De doorloop is echter niet noodzakelijkerwijs een 
volgtijdelijk of causaal gebeuren, maar maakt deel uit van een complex dynamisch systeem. 
 
Hoofdstuk 7 geeft een reflectie op het model en de gebruikte methode, gevolgd door conclusies en 
aanbevelingen. Geconcludeerd wordt dat de drijfveren van bosbeheerders inderdaad als ‘spiritueel’ te 
duiden zijn, en dat hiervoor een kader is aan te geven, namelijk het bovenbeschreven model.  
Hiermee is de hoofddoelstelling van het onderzoek bereikt. Het onderzoek brengt ook een aantal 
inhoudselementen van dit proces aan het licht, en de kenmerken daarvan. Het model wijst verder 
geen directe causale relaties aan, en kan dus niet gebruikt worden voor directe voorspellingen voor de 
beheerspraktijk op detailniveau. Wel zijn er aanwijzingen dat bosbeheerders vanuit hun ethisch-
spirituele motivatie in hun beheerspraktijk vooral gericht zijn op instandhouding, beheersingrepen, 
bescherming, en conflicthantering. Voor verder onderzoek wordt aanbevolen om het model te toetsen 
op validiteit, door herhaling in Nederland of elders in de wereld, met dezelfde of andere doelgroepen. 
Toepassing van andere methoden, bijvoorbeeld uit de systeemtheorie, zouden het model misschien 
kunnen verrijken. Het hoofdstuk eindigt met een reflectie op de betekenis van dit resultaat voor het 
overheidsbeleid. Bij overheden kan meer kennis van en aandacht voor de spirituele dimensie van 
natuur, en de effecten van beleid op die dimensie, wellicht leiden tot meer effectieve beleidsuitvoering 
bij veranderprocessen in ons eigen land en elders ter wereld. 
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English Summary 
Heart for the Forest: Forest Managers’ deepest motivations described as a dynamic spiritual 
process 
 
Previous research has indicated that forest and nature are highly valued in Dutch society. However, it 
is less clear how nature valuation correlates with practical action in the field of nature. This thesis aims 
to clarify the spiritual motives of those who have dedicated their work and life to forests, i.e. the forest 
managers. The central research question was: What inspires people at the deepest level to manage 
forests? By which motivational values are they driven? What is the substance of their inspiration and 
how do they express it? The purpose of this research was to find an adequate initial framework for the 
description and explanation of spiritual and other deep-felt values held by forest and nature managers. 
Specific research goals were: 1) to find elements for such a framework; 2) to describe the substance 
and characteristics of this spirituality; and 3) to assess how this spirituality influences practical action, 
and more specifically the manager’s interventions in the forest. In this thesis, ‘spirituality’ is essentially 
understood as “the force by which people consider themselves moved in the deepest positive sense” 
(Roothaan 2005:131). A literature review was carried out prior to the research in order to substantiate 
the problem defenition (see Chapter 2). From this review two indications emerge, namely: 1) the rise 
of policy attention for ‘people-nature’ interactions, nationally and internationally; and 2) conclusions 
from recent research that spiritual experience could be an important motivational factor for nature 
management. 
 
Descriptive research was carried out using a qualitative empirical approach according to the grounded 
theory of Glaser en Strauss (1967, in o.a. Wester & Peters, 2004:40 e.v.). The approach consisted of 
semi-structured in-depth interviews with twelve Dutch forest managers, on the basis of a list of 
‘sensitising concepts’. The interview texts were analysed with the use of the computer programme 
‘Kwalitan’. From this analysis, three conceptual domains emerged in which the spirituality of forest 
managers could be made explicit. Parallel to this, a theoretical framework was constructed. The 
domains were then compared with the framework which was subsequently adapted till the empirical 
results fitted in. As a result, a theoretic model was found in which the empirical results were 
intergraded. Details of the method are described in Chapter 4. 
 
The theoretical framework and its construction are described in Chapter 3. It is constituted by the 
following elements: 
7. stratification of feelings and values (Strasser 1977); 
8. Connection seen as the nucleus of the spiritual process (Korthagen 2001); 
9. Practical action in connection to spirituality (praxis and genres (‘taalspelen’) - Waaijman 1994); 
10.  The spiritual (cyclic) expedition (Steggink en Waaijman 1985 and others); 
11.  An ‘Ultimate Concern’ (Emmons 2003): the transcendent (God) or the immanent (earth);  
12.  Self-realisation on an ethical-spiritual basis (Vintges 2003 and others): the individual’s freedom to 

set one’s own ethical value framework and on that basis, engage into a practical bond with the 
environment. 

 
These elements were integrated in a theoretical model (Figure 5) on the basis of the ‘model of 
Bawden’ (1997). As a result, a double-cyclical form was constructed by linking two circles: 
respectively, a congnitive ‘experiential’ circle and an ‘inspirational’ circle. The move through the two 
circles, is as follows: A person acts in practice, makes obervations, starts reflecting, makes conceptual 
abstractions, and realises his/her inner side. He/she then disengages from reality (e.g. by meditation 
or going for a nature walk) and gradually some sort of ultimate concern arises to view. The person 
could be touched by the Ultimate, in whatever different ways. He/she is grasped by it and this leads to 
a deep involvement with the world; a process of ethical-spiritual self-realisation takes place which 
infoms the person’s planning and action in the empirical reality. But now action is transformed into 
praxis which can adopt different shapes (or ‘genres ’). Then a new cycle is started, etcetera. 
Meanwhile the meeting of the two circles generates meaning. 
 
In Chapter 5, the results of the interviews are presented. The analysis yielded three conceptual  
domains (cluster of related concepts) which can be described as follows: 
 
Domain No. 1, ‘Inspirational Dynamics’, maps out the forest managers’ personal experiences and 
experiences of nature. Most interviewees distinguish several levels of experience, and some of them 
see their experiences as sequential; e.g., the simple observation of a beautiful thing can lead to an 
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experience of ‘fullness’. In other words, experiences are to a certain extent seen as dynamic. This 
dynamic process is dominated by feelings of unity and beauty, awareness, and a feeling of being 
moved by the creative force of nature and love for it. 
 
Domain No. 2, ‘Biocentric Responsibility’, covers the whole complex of relations between the forest 
manager and his/her management object. This is everything that determines and informs his/her 
attitude towards the object and inspires to ‘good’ managment. An important part of this domain is 
compsed by ‘ethics’, which is fed by, among others, reverence for nature, a mind for conservation, and 
one’s position towards conflicts. Another component is ‘quality’ which is informed by: professional 
ethos, intuition, and aesthetics. An important precondition emerged from this part of the interviews: a 
healthy financial position of the forest enterprise (or unit) was considered crucial for the spiritual 
process to function well. 
 
Domain No. 3, ‘Spiritual Reverence’, presents the full complex of relations the manager reportedly 
observes between him- or herself and the Ultimate. The latter is often merely implicitly inferred to, and 
only occasionally indicated as the Source, God (occasionally), in other words: the Transcendent. This 
concept can be distinguished in: a) Earth, Mother Earth, or the earthly domain (the Immanent), and b) 
the Cosmos. Most interviewees except for one or two have specific remarks about the earth as a 
spiritual domain, even if they do not put it in those words. Interaction with nature is a tool for them to 
become connected with the earth, and so, with the ultimate Source. Important elements of this domain 
are: interaction between ‘knowing’ and ‘acting’, sustainability, continuity of the past into the future, and 
the forest as a special ‘place’. Many interviewees place their work in a broad perspective of (positive 
or negative) world development. 
 
The empirical model that emerges as a result from this research (Chapter 6) has the shape of a 
lemniscate (Figure 7). It runs as follows: Starting from practical forest management interventions, and 
coloured by his or her forest knowledge, the forester comes to realise the connection between 
knowing and acting, intuition and ratio. He/she starts to wonder which leads to a certain retreat. Some 
sort of ultimate concern arises to view; the striving for it is termed ‘spiritual reverence’, the 
(unnamable) purpose itself, the ‘Ultimate’. Certain ‘spiritual’ experiences in nature such as a feeling of 
‘unity’ or ‘timelessness’ induce the approach of this purpose. For a moment one can be touched by 
experiences of nature, especially by a peak experience, and the result is being-grasped. The 
profession becomes a vocation. At this stage the current flows through the ‘filter’ of the normative 
worldview which is determined by dispositions such as love, attitudes such as respect for nature, 
comportments such as the vision of an ideal forest, and a basic comportment such as professional 
ethos, etc. Through this confluence of inspiration and feeling – here termed ‘aesthetics’ - a connection 
with nature arises and grows. This leads to a sense of responsibility and ethical considerations which 
culminate in ‘Biocentric Responsibility’: inspiration-born responsibility prompting action. It also inspires 
action for the human environment – reflecting Karin Vintges’ ethical-spiritual self-creation or Joas’ self-
transcendence. This movement meets cognition (the right circle), and from the collision meaning is 
sparked off. The movement continues in the empirical (right) cycle: ethical considerations permeate 
practical management planning, especially concerns such as forest conservation, technical 
interventions, protection issues, conflicts, etc. These are reflected in management visions and goals, 
which in turn direct field operations. Now we are back to praxis again and the nest cycle takes off. 
Ideally, every round leads to a higher level of insights and meaning. However, the movement is not 
necessarily a sequential - let alone a causal – affair. It is a complex and dynamic system.  
 
The model and the methods used are reflected upon in Chapter 7. This is followed by conclusions and 
recommendations. The main conclusion is that forest managers are indeed inspired by ‘spiritual’ 
motivations which can be placed in a theoretical framework, i.e. the model just described. The purpose 
of the research is therefore achieved. We have also found elements and their characteristics which 
constitute this framework (specific research goals 1 and 2). As for specific goal 3, the model does not 
present causal relations and can therefore not be used for direct predictions at a detailed level of 
management practice. Indications are, however, that ethical-spiritual motivation is especially inspiring 
to guidance in the fields of conservation, interventions, protection, and conflict management. Further 
recommendations include: testing of the model on validity by repeating this research in the 
Netherlands or elsewhere in the world, with the same or other target groups. Application of other 
methods, e.g. from the field of systems theory, could perhaps enrich the model. Finally, the meaning 
of this result for the (governmental) policy field is reflected upon. Under certain precautions, increased 
governmental attention for the spiritual dimension of nature and the impact of policy interventions on 
that dimension could lead to more effective implementation of change processes in the Netherlands or 
elsewhere in the world.



 

     79

Figuur 7. Dynamic model for the description of the spiritual motives of forest managers 
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