


Op zoek naar antwoord op levensvragen

zin?
Heeft Het

Wat is de zin van het leven,  
vragen veel mensen zich af. 
Waarom willen we dat weten? 
En wat zoeken we precies?  
Belangrijker nog: kunnen we 
wel vinden wat wij zoeken? 
TeksT: Dominique HaijTema
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voor zingeving vanuit de toegenomen 
keuzevrijheid. Daardoor raken vooral 
veel twintigers en dertigers verlamd door 
eindeloze mogelijkheden. Kniesmeijer is 
nu een vijftiger en moest zich in zijn jonge 
jaren ontworstelen aan zijn gelovige en 
enigszins beperkte achtergrond. ‘Het is 
soms gemakkelijker om je te bevrijden  
of los te maken van iets. Tegenwoordig 
mag je alles, maar niet iedereen kan  
met zo veel vrijheid omgaan’, zegt hij. 
‘Het is uit psychologisch onderzoek  
bekend dat mensen met een beperkte 
keuze aanzienlijk productiever zijn dan 
wanneer ze eindeloze mogelijkheden 
hebben. Dan zien ze door de bomen het 
bos niet meer.’ Ook kunnen we niet meer 
blindelings op de politiek, banken en 
zelfs landen of overheden vertrouwen, 
concludeert Kniesmeijer. Dat betekent 
dat je op jezelf wordt teruggeworpen. 
Ook dringt langzaam de zinloosheid 
door van het steeds maar weer ons best 
moeten doen om de verwachtingen van 
de omgeving te vervullen. ‘Veel mensen 
rennen hijgend voor zichzelf uit, in een 
poging iemand te zijn die ze nooit zullen 
worden. En ook niet willen worden.’ Om 
erachter te komen wie ze wel zijn en wat 
ze wel willen, gaan mensen op zoek. 

 H
et aanbod is overweldigend. 
Wie op zoek gaat naar het 
onderwerp zingeving zal 
snel het overzicht verliezen. 
Van een stilteretraite in de  
Himalaya tot een opleiding 
Zingeving & Spiritualiteit 
aan de Hogeschool Utrecht, 

je kunt het zo gek niet verzinnen of het 
wordt ergens aangeboden. Zingeving 
was in 2010 de belangrijkste trend van 
het jaar en zal de komende tijd alleen 
maar belangrijker worden, stellen trend-
watchers als Tom Kniesmeijer en Adjiedj 
Bakas. Er verschijnen dan ook steeds 
meer onderzoeken, opleidingen, boeken 
en deskundigen over dit onderwerp. We 
bezoeken massaal seminars, raadplegen 
coaches en goeroes. Allemaal omdat we 
op zoek zijn naar bepaalde antwoorden 
en inzichten. 

Koop een zeiljacht
Zingeving is betekenis geven aan je  
leven, aldus Joep de Hart. Hij is weten-
schappelijk medewerker bij het Sociaal 
en Cultureel Planbureau en schreef  
het boek Zwevende gelovigen. Dat de  
behoefte aan zingeving de laatste jaren 
duidelijk is toegenomen, is volgens De 
Hart onder meer te verklaren uit een 
aantal belangrijke ontwikkelingen in de 
samenleving. De toegenomen individua-
lisering bijvoorbeeld, waardoor het 
steeds belangrijker is om zelf te bepalen 
wat belangrijk is in het leven. Ook gaan 
we er niet langer meer vanuit dat een  
dominee of politiek leider weet wat het 
beste voor ons is. Een andere belangrijke 
trend is de internationalisering. Daar-
door is onze psychologische horizon  
verbreed en kunnen we net zo makkelijk 
het Tibetaans boeddhisme bestuderen 
als een Amerikaans zelfhulpboek. 
De behoefte aan zingeving zit volgens 
De Hart ingebakken in het menselijk  
bestaan. Hoe deze behoefte zich uit, is 
wel voor iedereen verschillend. De een 
wil graag vrijwilligerswerk doen in een  

       

of ander exotisch oord, de ander vindt 
vervulling in het kopen van een zeiljacht. 
Dit soort uitstapjes vereisen natuurlijk 
wel enige welvaart. De Hart: ‘Uit onder-
zoek blijkt ook dat mensen zich minder 
met zingeving bezighouden als het leven 
van hun kinderen wordt bedreigd, ze 
voortdurend honger lijden of geen dak 
boven hun hoofd hebben. Het wordt pas 
aanzienlijk belangrijker wanneer onze 
basisbehoeften zijn vervuld.’ 
Tom Kniesmeijer, psycholoog en trend-
watcher, verklaart al die belangstelling 

Wat draait om wat?
Ook Wassili Zafiris denkt dat zingeving 
een onderdeel is van de menselijke  
natuur. Zafiris werkt sinds 1996 als coach 
en organisatieadviseur. Iedereen heeft de 
behoefte aan zingeving ongeacht achter-

grond, opleiding of beroep, is zijn over-
tuiging. ‘Het is een menselijke behoefte 
om uit te zoeken wie je bent, de wereld 
mooier te maken, en het beste uit jezelf  
te halen. We kennen de hele dag door  
betekenis toe aan alle dingen die we 

waarnemen en ervaren. Dat gaat vaak 
onbewust.’
Eeuwenlang werd gedacht dat wij het 
middelpunt van het universum waren. 
‘God heeft ons hier neergezet, en de  
planeten en al het andere draait om ons, 
was de overtuiging. Totdat Copernicus 
ontdekte dat de aarde slechts een stip in 
het groter geheel was. Daardoor zijn we 
ons gevoel van bestemming verloren. De 
veronderstelling dat wij het middelpunt 
van het universum zijn, werd abrupt  
in twijfel getrokken. Onze natuurlijke 
bestemming was ineens niet langer een 
gegeven, wij moesten zelf de betekenis 
van ons bestaan vinden’, zegt Zafiris. 
Toch denken we nog steeds ten onrechte 
dat dingen of ervaringen van zichzelf  
betekenis hebben, aldus Zafiris. ‘Maar 
niets in het leven heeft van zichzelf bete-
kenis. Wij geven ze hun betekenis. Een 
ervaring, een emotie of een voorwerp 
kan daardoor voor de een betekenisvol 
zijn en voor een ander juist waardeloos. 
Zo zijn depressieve mensen een meester 
in het betekenisloos maken van dingen.’
Zafiris publiceerde in mei 2011 samen 
met ondernemer Ben Steenstra het boek 
Ik ben niet alleen op de wereld. Dat gaat 
over de persoonlijke en zakelijke crisis 

 Kijk naar hetgeen jou 
irriteert. Waar heb je een 
hekel aan en waarom? 

 Wat wil je bijdragen? 
Wat wil je doen om jouw 
leven zinvol te maken? 
Maak je ideeën niet te 
groot. Dus niet: ik wil de 
wereld redden, maar ik 
word lid van het Wereld-  
natuurfonds. Vertaal je 

wensen en verlangens in 
dagelijkse handelingen.

 Breng regelmatig tijd 
alleen door en zorg ervoor 
dat je niet wordt afgeleid.

 Wees nieuwsgierig naar 
jezelf en ga op onderzoek 
uit wie je zelf bent door je 
eigen gedrag en gedachten 
te observeren.

 Veroordeel jezelf minder.

Bijna 60 procent van de inwoners van de rijkste 
landen, waaronder Nederland, wil meer betekenen 

voor anderen. Dit blijkt uit een wereldwijd onderzoek 
naar zingeving in 16 landen. Maar de meeste mensen  
worden in hun streven gehinderd door praktische zaken 
als het gebrek aan tijd, middelen, energie en inspiratie. 
De wens en zoektocht meer te doen voor anderen wordt 
door 74 procent van de 24.000 ondervraagden gezien 
als dé manier om het leven zin te geven. Het niet kunnen 
vervullen van deze behoefte kan volgens het onderzoek 
zelfs leiden tot gevoelens van depressie en een lager 
zelfvertrouwen. 

Zingeven, hoe dan? 

Wij willen helpen

Doe wat je moet doen
Een goede methode  

om op zoek te gaan  
naar zingeving is neuro-  
semantiek, stelt coach en 
organisatieadviseur Wassili 
Zafiris. ‘Het is een krachtige 
manier om te veranderen. 
Veel cursussen bieden 
prachtige verhalen, waar- 
door iedereen geïnspireerd 
naar buiten loopt om daarna 
weer het oude gedrag te 
vertonen. Veel trainingen  
en cursussen richten zich  
óf op ons gedrag, óf op  
onze emoties óf op het 
denken. De kunst is om 
deze te integreren. Het  

gaat om het omzetten van 
emoties en gedachten in 
concrete acties. We weten 
dat we meer moeten 
bewegen, bijvoorbeeld. 
Maar we doen het niet.  
We weten dat we moeten 
stoppen met roken, of 
moeten zorgen voor een 
betere balans tussen privé 
en werk, maar in de praktijk 
pakt het anders uit. Met als 
gevolg dat we niet blij zijn. 
Met neurosemantiek 
onderzoeken we hoe we 
betekenis toekennen aan de 
dingen die we waarnemen 
en beleven. Welke patronen 

daaraan ten grondslag 
liggen en hoe zich dat  
naar onze gevoelens 
vertaalt. Een belangrijke 
vraag die aan de orde  
komt is bijvoorbeeld of de 
betekenis die wij aan dingen 
toekennen ons verrijkt of 
juist belemmert.’ Zo kan 
blijken dat je vanuit een 
gebrek aan eigenwaarde  
op zoek gaat naar status, 
macht of geld en daarom  
zoveel werkt. Zodra je dat 
inziet en weet dat je daar 
geen eigenwaarde mee 
verkrijgt, kun je beginnen 
met veranderen. 

zingeving 
zit in onze 
menselijke 
natuur  
ingebakken 

Voedselpakketten 
inpakken voor de 
voedselbank is  
heel zinvol.

Zal een eenzame wandeling 
het antwoord geven?

0 

PSYCHOLOGIE PSYCHOLOGIE 2726



0

0 

van Steenstra waar hij na een lang proces 
beter is uitgekomen. Er is een duidelijke 
relatie tussen crisis en zingeving, vindt 
Zafiris. Een crisis zorgt er vaak voor dat 
we ons afvragen waar het werkelijk over 
gaat in het leven. Zafiris benadrukt dat er 
drie belangrijke crises gaande zijn: de 
economische crisis en de bedreiging van 
de natuur, die beide bij veel mensen voor 
een persoonlijke crisis zorgen. Steeds  
vaker vragen wij ons door al die verschil-
lende bedreigingen af wat voor nut het 
leven heeft en of er wel een duurzame 
toekomst haalbaar is. Er is een sluime-

rende motivatiecrisis gaande, vindt hij. 
‘Ik hoor van steeds meer mensen dat ze 
zich afvragen waar ze mee bezig zijn en 
waarom ze doen wat ze doen. Wat is het 
nut van alles? Het antwoord is vrij simpel. 
Of je gelooft dat alles is voorbestemd of 
ingegeven door een hogere macht of je 
gaat ervan uit dat je het zelf moet zoeken 
en vinden.’

Wat ontbreekt er?
Zafiris’ cliënten zijn meestal ontevreden 
met hun relatie of hun werk. Er ontbreekt 
iets, maar vaak weten ze niet goed wat. 
En komen ze er gedurende gesprekken 
of een training achter dat wat ze doen 
weinig betekenis heeft en dat ze bang zijn 
voor de toekomst van de samenleving en 
de planeet. Zingeving is een individuele 
aangelegenheid die voor iedereen anders 
is, maar het is ook een behoefte die door 
training of coaching ontwikkeld kan 
worden, vindt Zafiris. ‘Je kunt leren je 
opnieuw te verbinden met dat wat je  
wezenlijk wilt doen. Jij schrijft waar-
schijnlijk niet alleen artikelen om geld te 
verdienen, maar ook om iets anders te 
bereiken. Lezers tot nadenken aanzetten 
of creatief bezig zijn, bijvoorbeeld. Zin-
geving wordt vaak belachelijk gemaakt. 
Het wordt zweverig gevonden en aan de 
new-agebeweging of een kerk gelinkt. 
Maar zingeving is een deel van onze  
innerlijke motivatie, het laat ons inzien 
waarom we doen wat we doen. Het is  
het gevoel dat je van nut wilt zijn in het 
grotere geheel, dat je een verbinding hebt 
met iets wat groter is dan jezelf en waar-
aan je een bijdrage wilt leveren.’
En vergis je niet, zingeving is niet een  
of andere eenvoudige cursus van twee 
weken. Je leert een nieuwe taal of sport 
ook niet door maar een enkel lesje te  

volgen, aldus Zafiris. Zingeving is 
complex, en veranderen gaat niet 
van de een op de andere dag. Alle 
boeken en cursussen ten spijt is  
er tot op de dag van vandaag geen 
algemene handleiding voor geluk 
of zingeving. Dat komt doordat 
iedereen verschillende motieven 
en behoeften heeft, en iedereen 
die ook op een andere manier  
tot uitvoering brengt. 

Wandelen in het bos
Ook Tom Kniesmeijer laat er in het net 
verschenen boek Het matje. Zingevings-
fitness geen misverstanden over bestaan. 
Zingeving creëren betekent zelf actief 
richting geven aan je leven. En dat is een 
levenslange oefening, geen training of 
opleiding van enkele dagen. ‘Ik noem het 
niet voor niets zingevingsfitness, je moet 
actief en regelmatig tijd vrijmaken om te 
kijken wat je zelf wilt. Dat kan tijdens een 
wandeling door het bos of door even tien 
minuten je ogen te sluiten en stil te staan 
bij wat je voelt en denkt’, licht hij toe. 
Geen goeroe, boek of seminar kan je in 
de juiste richting leiden zolang je zelf niet 
weet wie je bent en wat je wilt. Daarom 
adviseert Kniesmeijer om nieuwsgierig 
te worden naar jezelf en je gedrag. En 
ook om je emoties eens te onderzoeken, 
zonder alles wat je denkt en voelt meteen 
te veroordelen. Dat lukt volgens hem  
alleen wanneer je vaak rust neemt en 
nadenkt over je eigen wensen, in plaats 
van maar continu druk te zijn en bezig 
met het realiseren van de verwachtingen 
van anderen. 
Kniesmeijer houdt niet van deskundigen 
die doen alsof alles bereikbaar is en voor 
iedereen is weggelegd. ‘Een appelboom 

kan nog zo zijn best doen, maar wordt 
nooit een perenboom. Iemand in een rol-
stoel kan ook niet ineens lopen, hoe hard 
hij ook zijn best doet. Je kunt je compe-
tenties en vaardigheden ontwikkelen, 
maar binnen de beperkingen en kaders 
die je hebt meegekregen’ benadrukt hij. 
Als je van nature een introvert persoon 
bent, zul je door een training niet ineens 
makkelijk op andere mensen afstappen. 

Wat is irritant?
Blijvende verandering en zingeving ver-
eist doorzettingsvermogen en kritisch 
zelfonderzoek. Het is volgens Wassilis 
Zafiris geen gemakkelijk proces. ‘Ik geef 
vaak lezingen over zingeving. Mensen 
denken ten onrechte dat je alleen over 
leuke dingen gaat nadenken. Maar ik 
vraag mensen om aan te geven waar zij 
de grootste hekel aan hebben of wat hen 
irriteert. Iets wat veel emotie oproept, 
duidt namelijk vaak op een onbevredigde 
behoefte. En dat kan een aanwijzing  
zijn voor iets waarnaar je verlangt of  
wat je onvoldoende hebt gerealiseerd  
in je leven.’ 
Waarom is dat allemaal zo belangrijk? 
Zafiris is er duidelijk over: ‘Waarom zou 
je genoegen nemen met weinig als je er 

meer uit kunt halen? Je moet uiteraard 
zorgen dat je kunt overleven, maar als  
je eenmaal leeft wil je dat toch het liefst 
zo betekenisvol mogelijk doen? Je wilt in 
een relatie toch ook veel liefde ervaren in 
plaats van weinig?’                                      

questpsychologie@quest.nl

Hebben jongeren nog 
idealen? Anneliek 

Jansen deed voor haar 
afstudeeronderzoek bij de 
Universiteit Humanistiek 
onderzoek naar jongeren 
tussen de 15 en 17 en 
zingeving. Ze wilde weten 
of het klopt dat jongeren 
van tegenwoordig geen 
idealen meer hebben.  
De ‘patat-generatie’ zou 
vooral willen consumeren. 
Maar jongeren weten 
volgens Jansen best  
wel wat ze belangrijk of 
betekenisvol vinden. Ook 
zijn ze in staat hun gedrag 
hierop af te stemmen. De 
meeste jongeren laten zich 
juist niet kenmerken door 
onverschilligheid. Wel 
ontbreekt het ze soms  
aan bewustwording en 

doorleving van overtuigin-
gen en idealen. Het lijkt  
er volgens Jansen op  
dat deze jongeren nog  
wel zoekende zijn, maar 
tegelijkertijd wel degelijk 
normen, waarden en 
toekomstidealen hebben. 
Jansen onderscheidt in 
haar onderzoek 5 typen 
jongeren: 
1. Degenen die streven 
naar succes, een goede 
baan en welvaart.
2. Degenen die op de 
ander zijn gericht: familie 
en vrienden. 
3. Degenen die vooral  
het zelf centraal stellen.
4. Degenen die grote 
waarde hechten aan 
moraal en spiritualiteit. 
5. Degenen die vooral  
van het leven genieten.

Een gebrek aan zingeving kan 
leiden tot depressie, zelf- 

moord en verslaving. Zingeving  
is daarom een belangrijk thema 
voor psychologen. De psychologie 
spreekt zich, in tegenstelling tot 
religie, niet uit over wat moreel 
wenselijk is. De vraag is niet óf 
het leven zin heeft, wel hoe 
mensen het dagelijkse leven de 
moeite waard vinden en onder 
welke condities het leven zinloos 
wordt. Psycholoog Mia Leijssen 
van de Universiteit Leuven deed 
onderzoek naar zingeving. Bij de 
zoektocht naar wat een zinvol 
leven inhoudt, richten mensen 

zich volgens Leijssen vaak  
tot een mentor die daarover 
uitspraken doet of die wordt 
gerespecteerd. Zij haalt een 
onderzoek aan van psychologen 
aan de Universiteit van Arizona. 
Die analyseerden uitspraken  
van 195 beroemdheden zoals 
Carl Jung of de dalai lama over 
de zin van het leven. Hieruit 
kwamen de volgende 10  
thema’s naar voren: 
1. Genieten van het leven. Het 
moment zelf ten volle ervaren. 
2. Anderen liefhebben, helpen  
en dienstbaar zijn. Medeleven 
tonen en ervaren. 

3. Het leven is een mysterie,  
ik kan de betekenis ervan 
onmogelijk vatten. 
4. Het leven heeft geen zin. 
5. God dienen of zich voorbe-
reiden op een leven na de dood. 
6. Het leven is een strijd. 
7. Bijdragen aan iets wat  
het zelf overstijgt. 
8. Zelfactualisatie. Persoonlijke 
ontwikkeling en ontwikkeling  
van de mensheid. Streven naar 
waarheid, wijsheid en een  
hoger niveau van zijn. 
9. Eigen zingeving creëren. Het 
leven is wat je ervan maakt. 
10. Het leven is absurd.

Jong en lui?

Het leven is een grap

  In 1959 konden huisvrouwen 
op het Zeeuwse platteland 
terecht als ze even niet meer 
wisten waar ze het moesten 
zoeken.  

Weten wat je wilt, heb je  
niet in een dag voor elkaar
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Deepak Chopra schreef onder 
meer het boek Seven Spiritual 
Laws of Success. Hij raadt je aan 
je voor te stellen hoe je ideale 
toekomst eruitziet. En dat idee 
mee te nemen naar het heden
en het je te laten beïnvloeden.  
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