
Napraten 

Het journaal stort in twintig minuten over je uit wat de redactie ervan als nieuws beschouwt: 

verslagen, commentaren, gesprekken. De krant doet hetzelfde, met koppen en artikelen, 

verklaringen en foto’s geeft zij haar beeld van de actualiteit. Vervolgens hebben we het 

erover, met vrienden, collega’s, partners. Die vinden er allemaal wat van. Aan de hand 

daarvan bepaal je je eigen standpunt, voor zover dat kan met de beschikbare informatie. Al 

die dingen samen vormen je idee van hoe de wereld in elkaar zit en wat er gebeurt. Tot je 

ontdekt dat het beeld niet de werkelijkheid is. Soms verre van dat. 

Ik herinner me nog levendig het moment dat ik als zestienjarige in de kerk zat en voor 

het eerst met grote helderheid zag, dat de hoogmis die daar werd opgevoerd één grote 

poppenkast was. Wat al die gelovigen voor heilig hielden was niet meer dan een collectieve 

bezwering van angst, een ritueel bedrog. Dáár ging ik niet 

meer aan meedoen, nu ik het had doorzien. Inmiddels is de 

stelligheid van toen op haar beurt verdwenen. Er kan in zo’n 

opvoering wel degelijk iets gebeuren dat waarachtig is en de 

moeite waard. Maar daar had ik destijds geen oog voor. Het 

onttrekt zich ook aan het reguliere, officiële weten.  

Zo is het met meer van mijn overtuigingen gegaan. Een 

tijdlang geloofde ik heilig in de humanistische psychologie. 

Daarna, toen ik had gezien hoe het daar in de praktijk aan 

toeging, keerde ik mij ervan af en stelde mijn hoop op de 

harde, analytische wetenschap. Daar gebeurde op den duur hetzelfde. Ik bedoel maar, een 

geloof is een wereldbeeld, het bestaat voor een groot deel uit niet te verifiëren beelden, 

napraten van wat anderen zeggen, naar voren halen wat in je straatje te pas komt en de 

ogen sluiten voor wat daar niet mee overeenkomt.  

Wat je werkelijk weet, uit eigen ervaring, is van een heel andere orde dan napraten. Het 

is een ‘duistere kennis’, zoals de filosoof Leonard Nelson het noemt. We hebben er een 

intuïtief maar onduidelijk besef van. Je kunt die kennis opdiepen uit jezelf, door jezelf te 

onderzoeken, door de essenties van je bestaan, die op de bodem van je bewustzijn liggen, 

naar boven te halen en te toetsen. Dat vergt zowel persoonlijk als gezamenlijk onderzoek. 



En dan nog. Werkelijk inzicht is niet in woorden te vatten, zegt Plato. ‘Alleen door 

langdurige, toegewijde omgang met het onderwerp en een overeenkomstige vertrouwdheid 

ermee treedt het plotseling in de ziel te voorschijn, zoals een licht dat ontstoken wordt door 

een wegspringende vonk, en het voedt zich dan vanuit zichzelf.' Dat is andere koek dan 

napraten van wat de krant, de tv of de collega’s zeggen. 

 


