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Leven vanuit betekenis

Betekenis kan zo rechtdoorzee zijn als een doel (ik doe mijn werk om een goed pensioen te 
verdienen) of als de motivatie waarom je 'doet wat je doet' (ik doe mijn werk om gewaardeerd te 
worden). Het kan ook de diepere zin zijn die je aan gebeurtenissen in je leven toeschrijft (de 
echte betekenis van mijn werk in West-Vlaanderen was mijn man ontmoeten - echt dus hé in 
mijn geval :)).

Maar ‘Leven vanuit betekenis’ zoals wij hier zoeken, impliceert iets voorbij ‘de reden om’. 
Betekenisvol leven gaat niet alleen over een doel bereiken of een lang-verlangd bezit verwerven. 
Het is ook niet de zin die je toekent aan gebeurtenissen in je verleden.

Het is een zelfgekozen toewijding van jouw levensenergie - aan iets dat jij belangrijker acht dan 
jouw individuele kleine bestaan.

Het is jouw engagement. Het is dat waarvoor je je leven wil geven - minstens je tijd, je aandacht, je 
creativiteit, je inzet en misschien zelfs je leven zelf. Het wordt jouw identiteit, zo zeker als je 
naam, je lichaam of jouw verhaal tot op vandaag.

Als je leeft met dat soort betekenis dan 'beschermt' die betekenis je voor moeilijke situaties en 
tegenslag. 

Zoals Victor Frankl concludeerde na zijn ervaringen in het concentratiekamp: wie leeft vanuit 
een hogere betekenis kan waardig en menslievend blijven, ook in mensonterende situaties. Voor 
hem bleek betekenis een bepalende eigenschap (meer dan intelligentie of persoonlijkheid) die 
ervoor zorgde dat sommige mensen hun menselijkheid bewaarden in onmenselijke 
omstandigheden. Betekenis als het vermogen om, door diepe dialoog met je eigen bewustzijn, 
een positieve zin te vinden in de gebeurtenissen in je leven.

“De bereidheid om betekenis en zin te geven aan je leven”, zei Frankl, “is belangrijker dan de 
wens om machtig te zijn of de wens om plezier te hebben. Die laatste twee nemen alleen over als 
de wil om betekenisvol te zijn verwaarloosd wordt.” Mens zijn is toegewijd zijn aan iets of iemand 
buiten zichzelf, en daar door geleid worden.

We zoeken dus niet naar een eenvoudig doel, niet naar enkel een zingeving die we aan onze 
ervaringen toekennen. We willen ons vermogen aanspreken om bewust een betekenis te kiezen, 
een hogere betekenis die ons als individu overstijgt.
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Je kan de verschillende soorten betekenis uit onze eerste alinea - doel, zin en toewijding -
herkennen in dit verhaal over drie steenhakkers, die alledrie aan het inhakken zijn op een groot 
rotsblok.

Een voorbijganger spreekt de eerste steenhakker aan en vraagt ‘Excuseer, wat ben je aan het 
doen?’ De man antwoordt nogal ruw: “Kan je dat niet zien? Ik ben aan het inhakken op dit grote 
stuk steen om er een betere bouwsteen van te maken.”

Onze nieuwsgierige voorbijganger benadert de tweede steenhakker en stelt dezelfde vraag. Deze 
steenhakker kijkt op, met een mengeling van trots en berusting, en zegt “Wel, ik ben geld aan het 
verdienen om voor mijn vrouw en kinderen te zorgen.”

Ook aan de derde man vraagt onze toeschouwer “En wat ben jij aan het doen?” De derde 
steenhakker kijkt op, met een stralend gezicht, en zegt vol eerbied, “Ik bouw een kathedraal!” Hij 
is toegewijd aan een hogere betekenis.

De zin die we geven aan een handeling komt van binnenin ons, niet van de handeling op zich.

Zoals de eerste steenhakker kunnen we ontkennen dat onze acties betekenis hebben voorbij de 
fysieke realiteit van wat we aan het doen zijn. Zoals de tweede kunnen we de betekenis kiezen die 
onze cultuur aan onze acties toeschrijft. Een gezin onderhouden is een maatschappelijk 
gewaardeerd levensdoel. Net zoals een diploma halen, een liefdesrelatie aangaan en kinderen 
krijgen, een succesvolle onderneming opbouwen, een medicijn voor een ziekte ontdekken, 
prijzen winnen… een hele lijst van door onze cultuur geaccepteerde levensdoelen.

Maar we kunnen ook bewust kiezen voor onze acties, vanuit een zelfgekozen engagement, vanuit 
een voor ons waardevolle betekenis - zoals de derde steenhakker.




