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lK GELOOF, DAT HET LEVEN DE MOEITE WAARD IS. ER ZULLEN ER 

trouwens heel wat zijn, die dat ook vinden. Pas-verloofden, ge
slaagde zakenlieden, gelukkige moeders (en vaders), mensen op 
vacantiereis, en zo velen meer. 
Maar het is natuurlijk niets bijzonders het leven de moeite waard 
tf;l vinden, als het zich van de zonzij laat zien; als onze onder
nemingen lukken willen, als we ons verblijden kunnen
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gezin, als ons werk ons voldoening geeft en onze ontspanning 
ons bevredigt. 
Maar het wordt direct al moeilijker als de dingen ons tegenlopen, 
als zorg en ziekte ons deel zijn, als het bestaan grauw en ont-· 
moedigend wordt. Dan is er veel liefde nodig, voor de mensen 
en voor het leven, om er zin in te blijven hebben ... en daardoor 
de zin ervan te blijven zien. 
Ik heb het natuurlijk niet over de gewone tegenslagen en moei
lijkheden. 
Maar als altijd alles tegenloopt, als we onszelf niet meer kunnen 
zijn, als de ziekte niet meer wijken wil, als we bedolven raken 
onder de zorg, is het leven dan nog wel de moeite waard? Het is 
helemaal niet moeilijk om daar opgewekte en bemoedigende ant
woorden op te geven, maar het is wel heel erg moeilijk om die 
waar te maken met je eigen leven. Dat wil dus zeggen: In theorie 
gaat het wel, maar de werkelijkheid; de steeds weer opdoemende, 
dagelijkse werkelijkheid. Laten we daar alsjeblieft niet gemakke
lijk over doen. 
Er bestaan woestijnen van zorg en eenzaamheid, afgronden van 
ellende en schuld, waar we in gelukkiger perioden van ons leven 
zelfs geen voorstelling van hebben. En dan praat ik nog maar 
niet eens over oorlog, terreur, honger en wat daar verder nog 
bij komt. 
Misschien is iets anders nog erger: De leegte van een zogenaamd 
geslaagd bestaan, maar waarin de mens het met zichzelf niet vin
den kan, omdat het leeg blijft van echt menselijke waarden, of 
omdat zijn eigen onvrede ermee hem verhindert de waarde ervan 
te beleven. 
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Dan is het niet zo heel gemakkelijk om vol te houden dat het 
leven de moeite waard is. Daarvoor is meer nodig dan wat goede 
wil: daarvoor moet men doordrongen zijn van het weten dat de 
mens een eigen taak in de wereld heeft. Aan de ene kant is hij 
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eên ni.etig stofje in het wereldgebeuren; aan de andere �ant is hij 

tegelijk geroepen om zijn menselijkheid in die wereld te verwer
ketijken. Zijn menselijkheid: dat is niet zijn zèlfzucht en zijn klein
heid, maar zijn besef van lotsverbondenheid en verantwoordelijk
heid, dàt nu juist het typisch menselijke in hem is. Niemand is zó 
onbetekenend of er is iets dat hij in het bijzonder te verwerkelij
ken heeft; niemand is zo verlaten of er is ergens iemand die juist 
hem nodig heeft. 
Tot dit inzicht komt men alleen als men zich hedt leren verwon
deren over het bestaan, als men heeft leren zien het raadsel van 
het zijn. Ondanks - nee: dank zij - alles wat we ervan weten. 
Want dat kan ons alleen doen beseffen, dat we de wereld niet in 

onze zak hebben en dat het leven onze opdracht is. Ondanks alles: 
de atoombom incluis. 
Wat ik hier bedoel is niet een geloof voor halfzachte idealisten, 
maar voor nuchtere mensen, die met twee benen op de grond 
staan. Maar die juist daardoor begrepen hebben, dat alle nuchter-: 
beid, alle weten wat er in de wereld te koop is, alle uiterlijke succes 
ook, ons tenslotte als zand door de vingers loopt en met lege han
den laat staan, als we niet iets van het waarachtig menselijke tot 
werkelijkheid maken in ons leven. 
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Wie dat probeert-meer dan proberen hoeft het niet te zijn en kan 
het niet zijn-die kan werkelijk zeggen: Ja, ik geloof, dat het leven 
ondanks alles, de moeite, de veeleisende, dagelijkse, teleurstel
lende, afmattende, moeite - waard is. 
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