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Voor mijn dochter Cecile
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Al met al, zegt Prediker,
Is dat de slotsom van mijn zoeken
Ik heb met hart en ziel gezocht
Maar nog altijd niets gevonden

Inleiding

H

et sleutelgat op de omslag is een mooie vondst van de vormgever. Hij moet in zijn leven wellicht ervaren hebben dat wij
mensen, met al onze intelligentie, toch maar weinig zicht hebben
op ons eigen bestaan. Door dat sleutelgat blijft veel ongezien, blijft
veel een mysterie. Zo was het tweeduizend jaar geleden, en zo is het
vandaag nog steeds. Door de geschiedenis heen hebben vele filosofen,
schrijvers en dichters met het bestaansmysterie geworsteld. Zij hebben
ons daarmee in veelal fraaie literaire vormen kennis laten maken. Dit
boek is een persoonlijke impressie van de verwerking daarvan.
Als u het voor de eerste keer van het nachtkastje pakt – want ik
hoop dat het daar terecht komt – en u uzelf, in het halfduister van
de slaapkamer, de vraag stelt: waarom is er iets en niet niets, belandt
u met een klap bij de meest existentiële vraag die een mens zich kan
stellen. Deze simpele vraag, waaromheen zo ongeveer alle andere
levensvragen draaien, stelde ik mezelf pas toen ik over de dertig was.
Daarna heb ik me haar vele malen gesteld, telkens als ik in vertwijfeling raakte over de zin van mijn bestaan. Een antwoord op die vraag
hebben we niet en zullen we waarschijnlijk ook nooit krijgen. ‘Een
mysterie draagt de oplossing nu eenmaal niet in zich’, weet iedere
filosoof. Maar toch, houd ik mezelf voor, er is iets, dus het niets heeft op
een gegeven moment moeten wijken. Maar wijken voor wat? Voor de
oerknal? Voor zover we nu weten: ja, voor de oerknal. Maar waarom?
Omdat God dat wilde? Een volmaakte God wil niets, dus dat kan het
antwoord niet zijn.
De eerste aanleiding tot het schrijven van dit boek was mijn verontwaardiging over de tragedie op 11 september 2001, niet allereerst vanwege de daad zelf of de vele slachtoffers, maar om het onbegrijpelijke
gedrag van gelovige mensen. Vlak na de ramp zag ik enige minuten
na elkaar op de tv moslims en Amerikaanse christenen bijeenkomen.
De islamieten in de moskee om God te danken voor het ‘succes’ van de
aanval en de christenen in de kerk om Gods bescherming af te smeken
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