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1 op zoek…

Wij leven ons leven. Dag in dag uit. Sommigen genieten, anderen lijden. Sommigen ervaren balans. De meesten van ons komen op een
punt in het leven waarop we ons gaan afvragen: Wat is nu eigenlijk het
doel van mijn leven? Wat doe ik hier nu op die aarde, waarom overkomt mij datgene wat mij overkomt? En wat komt er daarna? Op een
gegeven moment komt het besef dat de mens sterfelijk is en worden we
vroeg of laat geconfronteerd met de naderende dood.
Is mijn leven eenvoudig een toevalligheid van de natuur of is er misschien toch een groter plan? Wat gebeurt er als ik sterf en is er nog iets
nadat ik gestorven ben? En hoe zal ik sterven? Zal ik langzaam en lijdend sterven door een of andere enge ziekte, zoals kanker bijvoorbeeld,
of zal het snel en zonder lijden gaan? Waar is de handleiding van het
leven die mij vertelt hoe ik mezelf op de juiste manier door het leven
loods? Waar is de handleiding die mij door het leven leidt op een zo
acceptabele en plezierig mogelijke manier? Inclusief een beschrijving,
een uitleg van het doel? …als er al een doel is…
Was of is dit het doel van onze heilige boeken? Ze bevatten vast een
aantal goede instructies, maar ik heb behoefte aan richtlijnen in de taal
van vandaag, en ik moet het kunnen begrijpen. Ik wil weten wat er
aan de hand is, of er iets van me verwacht wordt, wat ik hier doe en
waarom.

15
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1.1 De menselijke drang naar kennis
‘Wie gelooft, hoeft niet te weten… Hoe minder we gaan geloven, hoe meer we willen
weten’

Het tijdperk waarin wij leven, is het tijdperk van de kennis. We stellen vragen, we reizen rond de wereld. We willen verbonden zijn met
elkaar en toegang hebben tot elke informatie die we verlangen. We
willen ‘weten’. We reizen, we lezen, we ontdekken, we vinden nieuwe
dingen uit: radio en tv, internet, mobiele telefonie, email, whatsapp…
Nieuwe technologie maakt het mogelijk om nog sneller en nog beter
alles en iedereen met elkaar te verbinden, om nog meer informatie
nog sneller tot onze beschikking te hebben, waar en wanneer wij dat
maar willen. Directe toegang tot alles en iedereen in een fractie van
de tijd of op een moment dat het ons uitkomt. Draadloos als het even
kan. Nieuwe producten die ons helpen onze tijd nog beter te managen. Om tijd vrij te maken voor andere zaken. Maar hoe meer we
van deze producten ontwikkelen en gebruiken om tijd te sparen, hoe
minder tijd er lijkt over te blijven, vooral voor onszelf. Er is hier iets
interessants aan de hand: hoe meer kennis we vergaren, hoe meer vragen het opwekt. De kennis groeit, maar tegelijkertijd groeit het aantal
nieuwe vragen na een nieuwe ontdekking exponentieel… Dus onze
drang naar kennis, ons verlangen om te begrijpen wat er aan de hand
is, zorgt alleen maar voor een toename van de complexiteit rondom
het thema dat we proberen te begrijpen of onderzoeken… Het verlangen naar kennis duwt ons steeds dieper in de materie, in de stof…
Wat is dat voor iets raars? Wat zegt dit over de zin van het vergaren van
kennis, van wetenschap, van onderzoek? Het brengt ons in ieder geval
steeds nieuwe vragen en jammer genoeg nog steeds geen antwoorden
op de oorsprong en eventuele zinrijkheid van het leven. Denken we
in de verkeerde richting? Of sluit juist onze manier van denken, sluit
het ‘willen weten’ zélf misschien wel de mogelijkheid tot het ervaren
van de waarheid uit?

16
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Volgens de kwantumfysica wordt de werkelijkheid verstoord door waarneming.Wat wij
waarnemen, is dus per definitie niet meer dat wat het was vóór de waarneming. De
uitkomst van een meting, dus ook dát wat wij zintuiglijk waarnemen, vertelt ons nooit
de waarheid (zie ook het hoofdstuk: De functie en oorsprong van de werkelijkheid).

We streven ernaar om ons leven zo comfortabel mogelijk te maken.
We zijn druk en continu bezig ons te richten op de toekomst. Misschien proberen we de wereld een betere plaats voor ons te maken of
voor onze kinderen? Maar waar brengt dit ons uiteindelijk naartoe?
Wanneer vinden we eigenlijk dat onze wereld goed genoeg is? Zal
er ooit een moment komen dat we kunnen zeggen: oké, dit is het,
nu zijn we er. Nu weten we alles. De wereld is goed zo. Nu kunnen
we stoppen? Wat zou er dan gebeuren? Zouden we werkelijk van het
leven kunnen genieten als we geen nieuwe uitdaging meer hebben?
Misschien houden we het een uur vol of een paar dagen, weken? De
bestaande situatie bevredigt ons uiteindelijk niet meer. We beginnen
ons te vervelen en verlangen naar iets nieuws: we vinden vast weer iets
wat nog beter kan. We beginnen weer te onderzoeken en te ontwikkelen, we zien nieuwe mogelijkheden, verbeteringen. Het zit in onze
genen, we moeten wel.
‘Het is naar weten, dat alle mensen van nature streven’
Eérste zin uit het boek ‘Metafysica’ van Aristoteles

Waar komt die drang om te ontdekken, dit verlangen naar kennis, om
te blijven zoeken eigenlijk vandaan? Waar zijn we nu werkelijk naar op
zoek? Wat hopen we nu eigenlijk uiteindelijk te vinden?
Als ik het allemaal eens van een afstandje bekijk, wat is het dan waar
wij bezige, luidruchtige mensen nu werkelijk mee bezig zijn en naar
op zoek zijn? Uiteindelijk weten we dat het einde van ons leven zal
komen. Wat is het dan toch dat we willen uitzoeken, voordat we uiteindelijk doodgaan?
De vragen over hoe het leven werkt, waarom ik hier ben, waarom ik
leven ervaar en waarom de dingen gebeuren zoals ze gebeuren, hielden
me als kind al bezig. Ik was zoekende. Ik zocht naar iets, gravend, rus17
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