
Het mysterie van het onbekende… 
 

Het onbekende… daar is veel over te zeggen en al veel over geschreven. In onze taal 

wordt het onbekende vaak geassocieerd met iets negatiefs. Uitdrukkingen als ‘onbekend 

maakt onbemind’ en ‘wat een boer niet kent dat eet hij niet’ spreken voor zich. Ook de 

termen ‘vreemde vogel’ en ‘buitenbeentje’ spreken boekdelen. Wat we niet kennen, wat 

anders is, benaderen we met argwaan. Je zou dus kunnen stellen dat een gewaarschuwd 

mens voor twee telt… wat het onbekende betreft. 

 

Wonderlijk genoeg reageert net de mens 

meestal tegenovergesteld. Wij zijn immers een 

nieuwsgierig ras, willen ons ontwikkelen, 

ontdekken, uitvinden en nieuwe, vreemde zaken 

nopen tot onderzoek. Niet alleen kinderen 

onderzoeken alles om hun wereld te vergroten, 

ook volwassenen steken graag hun neus in het 

onbekende. Een opmerking van een medemens 

als ‘vraag maar niet verder’ intrigeert ons en 

wakkert net dat vlammetje aan om er achter te 

komen wat er speelt. Altijd zijn we op zoek naar 

het onbekende, om er van te leren, vanwege de 

spanning die het oplevert, uit nieuwsgierigheid. 

 

 

Columbus vertrok ooit onbevreesd 

met zijn bootje, om te bewijzen dat 

Indonesië ook van een andere kant 

uit benaderd kon worden en 

ontdekte zo onbewust een heel 

nieuw continent. Zó overtuigd van 

zijn idee,  dat hij zelfs de inwoners 

die hij in het huidige Amerika 

tegenkwam, Indianen noemde. 

 

 

Het onbekende stimuleert ons al eeuwenlang om onderzoek te doen naar alle mysteries 

van het leven, of het nu wetenschap of geloof is… Het onbekende moet onderzocht 

worden. Of het nieuwsgierigheid is, we ons onveilig voelen als we niet alles weten, 

ontevreden zijn met dat wat we hebben of dat wat hierna zal komen, er bij willen 

horen… geen idee. Er zijn immers genoeg mensen die prima tevreden zijn in hun besloten 

gemeenschap, die gelukkig zijn met wat ze hebben, niet de behoefte voelen iets nieuws 

te proberen. 

 

 

 



 

 

 

Wel willen we allemaal ergens bij horen, niemand wil een eenling zijn, verstoten worden 

of eenzaam zijn. Ondanks dat we met zijn allen heel hard roepen dat we uniek zijn, 

anders zijn… doen we soms wanhopige pogingen ergens bij te horen. 

 

Schrijver Herman Hesse had daar een ander idee over. 

Een uitspraak van deze beroemde schrijver :  

 

‘Hij die niet past in deze wereld,  

is dicht bij het vinden van zichzelf’. 
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