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Sapere aude

Durf te weten

Horatius

Ik verwacht geen grootse goedkeuring, laat staan een 
breed publiek. Integendeel: ik wil niemand ertoe aan-

zetten dit boek te lezen, behalve zij die bereid en in staat 
zijn om serieus met mij na te denken, hun geest leeg te 
maken van alle zintuigelijke indrukken en alle voorop-
gezette meningen opzij te zetten. Dat soort lezers, zoals 
ik maar al te goed weet, zijn er maar weinig. Zij die 
niet de moeite nemen om de juiste volgorde van mijn 
redeneringen en het verband ertussen te begrijpen maar 
alleen, zoals tegenwoordig gebruikelijk is, kritiek heb-
ben op wat losse zinnen, zullen niet veel baat hebben bij 
het lezen van dit boek. Misschien dat ze op veel plaatsen 
kans zien om te muggenziften, maar het zal hen niet 
gemakkelijk vallen om met bezwaren te komen die hout 
snijden of die de moeite lonen om op in te gaan. 

René Descartes
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Het eenvoudigste wat er bestaat

Socrates: Ik wil van hem horen wat de aard is van wat hij doet, 
van wat hij beweert en onderwijst; misschien dat hij, 

zoals jij al aangaf, zijn betoog op een ander tijdstip wil houden. 

Callicles: Dat kun je het beste aan hemzelf vragen, Socrates; 
het beantwoorden van vragen maakt juist deel uit van zijn 

betoog, want daarnet zei hij nog dat iedereen in mijn huis hem 
vragen mag stellen, en dat hij ze allemaal zou beantwoorden.

Socrates: Wat heerlijk! 
Zou jij hem iets willen vragen, Chaerephon?

Chaerephon: Wat moet ik hem vragen?

Socrates: Vraag hem wie hij is.
    

De titel van het eerste en van het laatste hoofdstuk 
van mijn trilogie was Het eenvoudigste wat er be-

staat. In mijn boeken hebben we gezien hoe dat van 
toepassing was op het ontwakingsproces. Nu kunnen 
we eens gaan kijken of dat niet ook van toepassing is op 
het ontraadselen van de werkelijkheid.

‘En jij beweert dat dit zo is, hè?’ zegt Karl.
‘Ja, dat is zo, en als ik gelijk heb dat het inderdaad zo 
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simpel is, dan moet het ook helemaal niet zo moeilijk 
zijn om jou dat aan te tonen, waardoor jij het in theorie 
net zo goed begrijpt als ik.’

‘In theorie?’
‘Ja, wat voor mij de levende werkelijkheid is, mijn 

paradigma waarin ik gevestigd ben, kan alleen maar the-
orie zijn voor iemand die de tocht ernaartoe niet heeft 
gemaakt. Dat neemt niet weg dat we niet eens samen 
zouden kunnen kijken of het niet alleen heel simpel is, 
maar of het niet nog veel simpeler kan.’

‘Hoe lang denk je dat dit gaat duren?’
‘We gaan alle mysteries van de schepping onthullen. 

Kun je niet een gaatje in je agenda vinden?’
‘Maar als jij zegt dat het zo simpel is…?’
‘Goed. Minder dan vijf minuten als je meewerkt, ze-

ven als je tegensputtert.’ 
‘Waarom zou ik tegensputteren?’
‘Maya.’
‘Je hond?’
‘De andere Maya.’
‘Oké, het is nu precies dertien minuten voor drie. 

Wie verliest betaalt een biertje. Een goed biertje.’
‘Akkoord. Geloof jij dat waarheid bestaat?’
‘Zo gemakkelijk kom je niet van me af.’
‘Goed, laat ik het anders zeggen. Geloof jij dat waar-

heid niet bestaat?’
‘Dit is een valstrik, denk ik.’
‘Als we zeggen dat waarheid niet bestaat, dan zeg-

gen we eigenlijk dat het waar is dat waarheid niet be-
staat: een bewering die zichzelf teniet doet, zoals zeg-
gen dat er geen absolute zekerheden zijn. Ben je het 
daarmee eens?’
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