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Vrijdag 13 september – wie gelovig is, is niet bijgelovig! – hebben we in het Huis van 
Dominicus voor het eerst overleg met mensen die zich bezig houden met de epidemie aan 
burn-out-gevallen, vooral onder jonge mensen. Opvallend veel jonge mensen hebben de 
ervaring dat zij verpletterd worden onder de lasten die het leven hun oplegt. Het lukt ze niet 
te zijn wat ze van zichzelf moeten zijn, of wat ze denken dat ze van hun vriendinnen en 
vrienden, hun ouders, verhoopte werkgever en verlangde geliefde moeten zijn, en zij 
verliezen hun levenslust. Het lijkt erop dat onze cultuur ons de onmogelijke eis oplegt geheel 
zelfstandig de weg naar een zinvol leven te vinden. Vraag je echter mensen hoe ze 
herinnerd willen worden, dan blijken zij vooral hopen verschil te hebben gemaakt voor 
anderen. Zij beseffen dus dat de zin van het leven niet bij henzelf te vinden is. 

Er is een boek dat volgens welingelichte kringen in dit verband bij jonge mensen 
populair is, getiteld The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to 
Living a Good Life (2017). Het is in het Nederlands weinig fantasierijk vertaald als De edele 
kunst van not giving a f*ck: De tegendraadse aanpak voor een goed leven. De schrijver, 
Mark Manson, wil zijn lezers leren zich minder van anderen aan te trekken en hun eigen 
doelen te stellen. 

Maar je kunt wat anderen over je denken alleen van je af laten glijden als je een stuur 
gevonden hebt, een alternatief voor wat iedereen belangrijk en waardevol vindt. Want 
mensen die zich helemaal nergens ene donder van aantrekken, worden evenmin gelukkige, 
bloeiende personen. Dat zijn nihilisten die niets meer de moeite waard vinden om te 
respecteren of te beschermen. Uiteindelijk ook zichzelf niet. 

In het Huis van Dominicus denken wij dat de tsunami van burn-outs uiteindelijk een 
spirituele oorzaak heeft. Alles is belangrijk, maar niets is belangrijk genoeg om andere 
dingen links te laten liggen. Iedereen is belangrijk, maar niemand is belangrijk genoeg om je 
aan haar of hem zonder reserve over te geven. Alles is interessant, maar niets is zo goed en 
waar dat het een standaard wordt waar de betekenis en de waarde van al het andere aan 
wordt afgemeten. We willen onderzoeken of het helpt om vanuit deze invalshoek naar burn-
out te kijken. 

Er zijn talloze initiatieven om burn-out te bestrijden, maar in hoeverre impliceren die opnieuw 
de onmogelijke opdracht zichzelf aan de eigen haren uit het moeras te trekken? Zijn er 
alternatieven en kunnen we samen met hulpverleners stimuleren dat die worden ontwikkeld?
Spannen we ons dan niet bij uitstek in voor het heil van zielen, zoals de dominicaanse 
opdracht vanouds luidt? Wij geloven van wel. 

Niemand kan zorgen dat anderen van haar of hem houden. Op ieder van ons is heel 
veel aan te merken. We kunnen dat een tijdje overschreeuwen, maar iedereen ontdekt vroeg
of laat naakt te zijn, net als Adam en Eva dat ontdekten nadat zij van de boom van de kennis
van goed en kwaad hadden gegeten (zie Genesis 3,7). Kunnen wij met deze naaktheid, met 
onze kwetsbaarheid en onze gebrekkigheid leven en verzoend worden? Dat kan als we 
beseffen dat er van ons gehouden wordt, zegt de christelijke traditie, en daardoor ontdekken 
dat God liefde is en ons uit liefde heeft gemaakt. Het naakte feit dat wij bestaan getuigt van 
het feit dat wij geliefd zijn. Is dat besef terug halen en hoe kan het helpen een weg te vinden 
naar beter leven? Welke weg is dat dan en kunnen wij mensen helpen deze weg te gaan? 

Wij gaan het merken. 
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