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Beste Jan, i 
 
 
In de eerste plaats feliciteer ik je met Olivier. Als je de 60 gepasseerd bent en nog 
vader wordt, kijk je heel anders tegen zo’n kleintje aan dan een papa van nog geen 30. 
Vooral jij, omdat je niet alleen vader maar ook filosoof bent. De laatste alinea van je 
boek illustreert dat treffend: als je Olivier voor het eerst ziet, boven het groene 
operatielaken, voel je contact, maar noem je hem tegelijkertijd een abstractie. Je 
eindigt met: ‘Ik voelde de schrik die je voor het mysterie voelt, inderdaad het 
mysterium tremendum, het schrikwekkende mysterie.’ 
 
Deze laatste zin citeer ik niet voor niets: in je prachtige boek mis ik de volle dosis 
tremendum. Het schokkende is dán aanwezig, wanneer je aan de rand van de afgrond 
staat. Je schrijft er aangrijpend over. Als filosoof van vlees en bloed laat je de lezer 
voelen, dat je niet alleen in je hoofd woont. Je zoektocht naar het níet denken, naar 
before thinking, de leegte – je boek is eigenlijk een ‘reisverslag’ -  overtuigt. Wat ik 
bedoel is het tremendum als vaste denkgezel die geen moment van je zijde wijkt: dát 
mis ik. Ik probeer dat uit te leggen. 
 
Laat ik beginnen bij wat je schrijft op pagina 59 en 60: ‘Deze notie van de leegte of 
het niets, is wat me het langste en het diepst heeft beziggehouden. Het primaire besef 
ervan lag in het gevoel boven een afgrond te bungelen.’ Je bent er bang voor. Terecht. 
Het gevoel dat je geen houvast meer hebt, is angstaanjagend. Je verkeert in een 
existentiële crisis. Toch waag je de sprong. Maar uiteindelijk voelt het als een 
bevrijding, maak je de lezer daarna duidelijk. Ik feliciteer je ermee. 
Maar ik heb me afgevraagd, waaróm die sprong in de afgrond van de leegte of het 
niets voor jou een bevrijding is. Omdat jouw afgrond een bodem blijkt te hebben: je 
ervaart het als ‘gedragen worden’. Maar wat te doen, als je op de rand staat en denkt: 
‘Er ís geen bodem.’ Ook déze intuïtie, een negatieve, is mogelijk bij de springer in 
spe. Ik vrees, dat het mij zo zou vergaan. Een afgrond niet mét maar zónder bodem 
bedenken - mogelijkheid van een mogelijkheid, om Kierkegaard te parafraseren – dat 
is toch filosofie?  
Afgrond en leegte zijn in jouw boek warme woorden, metaforen voor iets positiefs. 
Het niets is niet schrikwekkend en ook mysterie voelt warm aan. De intensiteit 
waarmee je deze woorden beschrijft en een rol in je queeste laat spelen is tastbaar. 
Dan ben je even géén filosoof maar gelovige, als ik zo vrij mag zijn op te merken. 
Met gelovige bedoel ik, dat je op die momenten iets vanzelfsprekends aanneemt, dat 
niet verder bevraagd wordt: voor de een is dat God, voor de ander Moeder Aarde, 
voor een derde het gelaat van de ander en voor jou leegte. Daar is niets mis mee: 
geen mens kan zonder een of andere vorm van geloof. Want zónder geloof – je kunt 
het ook zin noemen – word je suïcidaal. Camus heeft niet voor niets de zelfmoord het 
grootste menselijke probleem genoemd.  
Iedere denker, schrijver en wetenschapper gelóóft ergens in en wordt erdoor 
gedreven: het is de blinde vlek in zijn denkarbeid. Het kán niet anders, maar we 
moeten het wel wéten. Daar hebben we anderen nodig: zij zien eerder waar wij blind 
voor zijn. Hun openbaring is soms pijnlijk, omdat we ons gekoesterd zelfbeeld niet 



graag prijsgeven. Inderdaad, die zelfbeelden zijn maar plaatjes en mogen worden 
opgeruimd. Zoveel is uit jouw essay wel duidelijk. 
Maar nu terug naar de afgrond. Die kan schrikwekkend zijn, omdat je kunt bedenken, 
dat hij misschien géén bodem heeft en jou niet zal dragen, als je de sprong waagt. Wie 
zal het zeggen? We wéten het gewoon niet. Dit niet weten is pijnlijk. Zo’n sprong 
waag ik niet. 
 
Ik heb me afgevraagd: ‘Waarom geloof je in het positieve van de leegte of het niets?’ 
Niet omdat je nog steeds fiducie hebt in zen, ondanks je kritische kanttekeningen. 
Nee, je gelooft in de leegte of het niets, omdat je in het ik gelooft, het diepere, diepste 
ik, het unieke ik. Voorbij de woorden op de bodem van het ik is voor jou alles met 
elkaar verbonden: alle ikken en dingen vormen één geheel. Mededogen met alles en 
iedereen is geen probleem: dat borrelt vanzelf omhoog.  
Maar zou het diepste ik van jou ook een illusie kunnen zijn? Als de werkelijkheid één 
is, kúnnen mensen en dingen dan wel uniek zijn?  
Kijk eens naar de plaats die wij in het universum innemen: tegen de achtergrond van 
het onmetelijke en almaar uitdijende heelal is de aarde minder dan een speldenprik en 
lijkt het leven, zeker het ménselijk leven, een toevalstreffer. Het is zo goed als zeker, 
dat het ééns zal verdwijnen. Is het niet door de inslag van een komeet, dán door het 
sterven van de aarde in het kielzog van de stervende zon. Wat betekent tegen die 
achtergrond uniciteit? Zou het iets anders kunnen betekenen dan een ‘wrange grap’ 
van de kosmos? 
  
Beste Jan, ik kom tot de kern: filosoferen over de grote levensvragen – Wie ben ik? 
Kunnen we met de dingen samenvallen? Is menselijke tijdsbeleving zónder de 
kosmische kloktijd mogelijk? – kan in deze tijd niet meer plaatsvinden lós van de 
bètawetenschappen. In de kosmologie en evolutionaire biologie worden spectaculaire 
ontdekkingen gedaan. Maar, en dat verheugt mij ten zeerste, met de toename van de 
exacte kennis neemt ook het niet-weten toe, disproportioneel zelfs, als ik zo vrij mag 
zijn.  
Mag ik een voorbeeld geven? In de kosmologie is inmiddels aangetoond, dat het 
heelal slechts voor een klein gedeelte uit bekende materie bestaat. Het grootste deel 
van het kosmische ‘bouwwerk’ is onbekend: zwarte gaten, donkere materie, donkere 
energie ..... Deze verschijnselen worden afgeleid uit wat wél bekend is en gemeten 
kan worden, maar zijn (nog) niet aangetoond. Ze hebben slechts de ‘status van 
waarschijnlijkheid’.  
Verder wordt er serieus gedacht aan en onderzoek gedaan naar de oorsprong van het 
heelal, denkt men aan de mogelijkheid van meerdere universums en zoeken sommige 
kosmologen naar vormen van leven elders in het heelal. ii  
De kosmologie fascineert me, maar roept tegelijkertijd veel vragen in me op. Ik merk, 
dat mijn filosoferen er door beïnvloed wordt: wat is de oorsprong van alles? Is er wel 
een oorprong? Is dit heelal uit het niets ontstaan en tot ontwikkeling gekomen? Wat 
rest er nog als een eindig heelal aan zijn eind is gekomen? Dit zijn vragen zonder 
antwoord. Toch stellen mensen die. Waarom? Omdat mensen niet samenvallen met 
hun omgeving. Ze kúnnen zich eenvoudigweg niet bij het onbekende neerleggen: de 
vragen lopen altijd voor de muziek uit! Voor mij zijn zulke vragen zinvol: ze 
structureren het niet weten. Is dat fijn? Niet altijd. Soms verlies ik de moed. Dan denk 
ik aan Blaise Pascal en het citaat uit zijn Gedachten op pagina 66 van jouw boek: ‘Als 
ik de verblinding en de ellende van de mens zie; als ik het zwijgende heelal 
aanschouw, en de mens zonder licht, aan zichzelf overgelaten en als verdwaald in 



deze uithoek van het heelal, zonder te weten wie hem daar heeft gebracht, wat hij er is 
komen doen, wat er van hem worden zal als hij sterft, niet in staat om ook maar iets te 
weten; dan slaat de schrik mij om het hart als een mens die men slapend naar een 
onbewoond eiland heeft gebracht en die ontwaakt zonder te weten waar hij is en hoe 
hij daar vandaan moet komen.’ 
Het schrikwekkende heelal van Pascal hoort er bij. Filosofie beperkte zich vroeger, je 
schrijft het terecht, tot de geschíedenis van de filosofie. Dat was dan de geschréven 
geschiedenis. Wat eraan voorafging werd prehistorie genoemd. Inmiddels is, met 
dank aan de archeologie en de paleontologie, de geschiedopvatting verruimd. We 
hebben het nu zelfs over evolutionaire geschiedenis. Het wordt tijd, dat we het 
concept geschiedenis oprekken tot aan de oerknal. Waarom? Omdat toén de tijd – 
sorry Henri Bergson: ik bedoel inderdaad de te meten tijd – is ontstaan. Kortom, 
filosofen moeten de dimensie van de kosmische geschiedenis serieus nemen. Botten, 
stenen, beerputten, bodems, ruïnes, monden en teksten spréken, maar het heelal 
zwijgt: dat kan de kans op het tremendum vergroten. Want filosoferen over de grote 
vragen kan beangstigend zijn: misschien heeft de afgrond geen bodem. Dan is 
springen zelfdoding. De werkelijkheid is immers fascinerend én schrikwekkend 
tegelijk. Filosofie die voor alle vragen openstaat, moet het tremendum als vaste 
denkgezel op de koop toe nemen. Wijsheid is: willen weten dat je níet weet, ook als 
het je bang te moede wordt.  
Gelukkig heeft de niet geheel volmaakte evolutie - soms bestook ik haar met vragen 
als ‘Waarom heb je een schepsel kunnen bedenken dat zich van zijn eindigheid 
bewust is en daaraan lijdt?’ - het fenomeen mens met de nodige strohalmen uitgerust, 
bijvoorbeeld in de vorm van genetisch geprogrammeerde empathie of in de vorm van 
een geest die zin geeft maar dat als zin ontvangen ervaart. Met zo’n ‘evolutionaire 
prothese’ is, wat mij betreft, het tremendum wel vol te houden. Het heelal is mogelijk 
zónder zin – we weten het niet! - maar intussen vind ik zin in wat ik doe, bij mijn 
vrienden en in het genieten van tongstrelende gerechten en dranken. 
 
Beste Jan, je hebt een moedig boek geschreven. Op een persoonlijke manier doe je 
verslag van je zoektocht naar antwoorden op de oeroude vragen ‘Wie ben ik?’ en 
‘Wat is wijsheid?’ Je waardeert de vele mensen die tijdens die zoektocht een kompas 
voor je blijken. Je geeft gelukkig geen definitieve antwoorden op oude vragen, maar 
blijft ze bevragen. Inderdaad, wijsheid heeft te maken met willen wéten dat je níet 
weet, ook als daarbij de bodem onder je voeten dreigt weg te vallen. 
 
Je toegewijde lezer, 
Frans Holtkamp 
 
 
 
 
 
 
                                                
i Met ‘Jan’ wordt Jan Bor bedoeld. Zijn boek ‘Wat is wijsheid?’ (Uitgeverij Bert 
Bakker, Amsterdam, 2012) heb ik twee keer gelezen. Wat ik van het boek vind, krijgt 
deze keer de vorm van een gefingeerde brief. 
ii Davies, Paul. Oorverdovende stilte. Zijn wij alleen in het universum? Spectrum, 
Houten/Antwerpen, 2010. 


