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Zinsgevingsproblematiek - 28 april 2011 
 

Een leegte die zich niet laat vullen, bodemloos is de verzadiging. Het verzadigd gevoel van 
iets verwezenlijkt te hebben. Of alleen al genieten van het productieproces op zich, de weg 

naar het doel. De verzadiging die hieruit voortkomt verzacht kortstondig alle zorgen, zij legt 
een filter van lichte gelukzaligheid overheen existentiële raadsels. Op dat moment is het zijn 
en doen nuttig zonder twijfel, want er is productie. Wispelturig als het gevoel kan zijn is zij 
steeds op zoek naar nieuwe aandachtspunten. De scheppende mens heeft nooit gedaan. 
Alles kan beter. Nooit is er echt iets definitief gevonden, de drang naar verzadiging drijft 
door tot in het oneindige. Stilstaan is wegkwijnen. Ambitie is het woord voor de beweging 
die reikt naar verzadiging.  
 
Ik ben hier in de massa. Een zandkorrel in de woestijn. Een deel van het grote geheel dat zich 
nuttig maakt door slechts een deel te zijn. Natuurlijk heb ik het verlangen om meer te zijn 
dan dat, net zoals zovele anderen. Wat is een massa die bestaat uit individuen die geen 
massa willen zijn? Ontkenning van wat we zijn? Wat is individualiteit eigenlijk? Is dit een 
term die voortkomt uit onze angst om slechts een onopvallende zandkorrel te zijn? Een term 
voor iets dat misschien niet eens bestaat? Met ambitie als beweegreden verlangen zovele 
onder ons naar erkenning. Erkenning voor hun bestaan en het nut dat daarmee gepaard 

gaat. Zelfvertrouwen speelt daarbij ook een grote rol. Er heerst een drang naar bevestiging 
van de bijdrage aan het leven bij diegene die op zoek zijn naar erkenning. Iedereen wordt 

geboren met dezelfde kennis over zijn bestaansrede. Niemand weet wat de bedoeling is. 
Erkenning in hetgeen verwezenlijkt is en daardoor herkenning uit de massa kan deze leegte 

gevoelsmatig opvullen. Het draait eigenlijk ook om status. Wat voor een belangrijk en 
interessant deel ben ik in het grote geheel? 

 
Maar de rollen die we spelen in ons leven als mens zijn veel sneller uitgewist dan gecreëerd. 

We lijken steeds te vergeten hoe nietig het menselijk bestaan, ten opzichte van het bestaan 
van alles wat ooit voor ons bestaan heeft, is. Voor de wereld als subject is de mens als een 
zandkorrel in de uitgestrekte woestijn van haar bestaan. Ook hier even nietig en onzeker als 
een individu binnen de massa van de mens. Men kan ironisch stellen dat het al kwellend 

genoeg is om tot de constatie te komen dat we nietig zijn binnen de eigen soort en tijdperk, 
daarom dat we liever niet verder stilstaan bij de nietigheid binnen het bestaan van het 
bestaan. We zoeken en creëren redenen om door te gaan. Ambitie. Doelstellingen. Korte 

verzadiging. Repeat. 
 

Het positieve dat kan gezien worden doorheen onze enorme nietigheid houdt in dat we 
steeds kunnen teruggrijpen naar ‘de ideologie van het geheel’: wij zijn onderdeel van het 

grote geheel, net zoals elke individuele cel in ons lichaam een belangrijk onderdeel vormt. 
Eén massa, één energie, één wereld. Alles past in elkaar zoals een oneindig Russisch 

matroesjka popje. 
 

We weten niet waarom we bestaan en lijken tevens ook de enige wezens te zijn die zich dit 
afvragen. Is het nodig ons dit af te vragen? Waarom heb we het vermogen om ons dit af te 

vragen? 
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We kunnen, naar onze normen, ongelofelijk verbazende dingen creeeren, we maken gebruik 
van technologie en wetenschap, maar helaas vaak ten koste van enige moraliteit. Zijn de 

steeds vernieuwende technologie en uitvindingen ‘goed’ voor de mensheid? Brengen wij 
onszelf geen schade toe? Het zijn vragen die verstomd worden door het onverzadigbare 

kapitalisme, waar de technologie en wetenschap onderdeel van zijn. De drang naar 
vernieuwing, productie en opbrengst kent geen einde. Kapitalisme stelt ook geen vragen, 
enkel eisen. Het is een allesoverkoepelende luchtbel die verdoemd is om ooit uit elkaar te 
spatten. Een illusie die ons een systeem voorschrijft over hoe de rollen verdeeld zijn en dat 
zijn pijlen richt op de onhankelijkheid van de mens ten opzichte van zichzelf. Een illusie die 
tevens ook zeer ‘natuurlijk’ overkomt maar op niets natuurlijks is gefundeerd. Tenzij de 
vraag naar onze bestaansrede ‘natuurlijk’ kan genoemd worden? Als een eigenschap die in 
de menselijke natuur schuilt. Want is het uiteindelijk niet zo dat de illusie van de economie 
aan zijn oorsprong niet meer is dan een zoektocht naar een bestaansrede? Een doel om naar 
te streven, dat tevens ook nooit bereikt kan worden. Een doel of ‘bezigheid’ voor de 
mensheid, namelijk het in stand houden en verder uitwerken van de economie. 
 
Het lijkt ernaar dat de mens de leegte, die de vraag naar zijn bestaansrede meebrengt, 
steeds tracht te herdefiniëren naar een andere waarheid. Het kapitalisme is zo een 
waarheid. Het streven naar uitbreiding en macht, dat zo typerend is voor onze soort, is een 

ijzersterk hypnotiserend focuspunt dat ons afleid van ons ware zijn. De echte realiteit, die 
schuilt onder de kunstmatige hyperrealiteit, heeft de neiging om velen onder ons te 

verwarren en ook tot stilstand te brengen. En vooruitstrevendheid is juist het stokpaard van 
de huidige maatschappij, geen stilstand. Daarom lijkt het voor velen ook aannemelijker, 

misschien zelfs ‘gemakkelijker’, om deel te nemen aan en te geloven in de grote hyperreeele 
show dat een opdringerig ‘systeem’ ons voorschrijft 

   
Godsdienst komt eveneens voort uit de onwetendheid van ons bestaan of de fundamentele 

bestaansonzekerheid. De vragen omtrent onze bestaansrede werden reeds in het begin van 
de mensheid ingevuld door het vermoeden dat er een macht boven ons staat. Het besef dat 
men een tekort heeft aan antwoorden en een teveel aan vragen, heeft de eigenwaarde naar 
beneden gehaald en haar onder een verzonnen hogere macht of ‘God’ geplaatst. De hogere 

macht die alle antwoorden bezit, waar wij zogezegd als onwetende kinderen uit 
voortkomen. De Islam en het Christendom zijn bijvoorbeeld twee geloofsovertuigingen die 
gebruik maken van deze denkwijze. De vele soorten geloofsovertuigingen die bestaan onder 

de mensheid zijn stuk voor stuk ideologieen die voortkomen uit een denkbeweging die 
vraagt naar een legitimatie voor ons bestaan.  

 
De vraag die uit deze bedenkingen opreist: Welke handeling kan een mens uitvoeren dat niet 

onderhuids verwijst naar een invulling van de vraag naar zijn bestaansrede? Iemand kan 
bijvoorbeeld antwoorden dat zijn levensmotto of bestaansinvulling genieten en fees ten is. 

Geld verdienen is ook een veelvoorkomend antwoord. Beroemd worden. ‘Iets’ bereiken in 
het leven waar we trots op zijn. ‘Goed’ doen voor de mensheid. Redenen genoeg om in het 

leven te bewegen. Want eigenlijk draait het ook om een ‘reden’. Een bestaansreden. Onze 
‘geworpenheid’ in het bestaan houdt geen rekening met ‘waarom’, er zijn geen 

handleidingen, noch aanwijzingen. Ieder mens zoekt dus voor zichzelf een reden om te 
bestaan, zonder die reden is er geen noemenswaardig leven mogelijk. Zelf als wij niet 

bewust zijn van een tekort aan enig besef en ons niets afvragen zijn we bezig met het 
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vooropstellen van doelen en motivaties. Van welke aard ook. Het ‘gewoon zijn’ bestaat niet, 
er is altijd een streven naar een kortstondige verzadiging, naar ‘iets beters’. Niets zal ooit 

goed genoeg zijn. En indien wij niets meer te verlangen hebben, door welke 
omstandigheden ook, zullen wij mijmeren en nostalgisch dromen over onze bereikte 

hoogtepunten en lessen in het leven. De mens is een wezen dat veel onverzadigbare 
aspecten in zich draagt. 
 
Levensdoelen, ambities, denkwijzen en voorschriften zijn er bij de vleet. De ene al wat 
schreeuweriger als de ander. Sommige lijken bijna besmettelijk, met het totaaleffect van een 
pandemie. Het kapitalisme en (extremistische) godsdienst bijvoorbeeld. Het verzetten of 
afkeren tegen voorgeschreven en vaak opgedrongen ideologieën houdt ironisch genoeg ook 
een bevestiging ervan in. Een systeem dat voorschrijft dat ieder mens moet kunnen genieten 
van rechten en (een zekere, moeilijk definieerbare) vrijheid, impliceert de aanwezigheid van 
ook een vrijheid om te kunnen kiezen voor een andere ‘waarheid’. Wat we als individu ook 
denken te kiezen, het komt uiteindelijk toch op dezelfde optie neer; een optie of ideologie 
die zo uitgestrekt is dat het ieder individu in zich opslorpt en ze inwendig samen een grote 
massa vormen. 
 
Angsten en verlangens leven in elke mens, wat de ander ondergaat is herkenbaar. Dat is 

empathie, een functie in onze voorste hersenkwab waarvan de meeste onder ons van 
kunnen ‘genieten’.  

 
We zoeken naar wat uniek is.  

Het mensdom is een versnipperd geheel van individuen dat wordt samen gehouden door 
voorgeschreven regels in het algemeen ‘zijn’. 

 
Karolien Deman 

 


