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DE KUNST VAN HET NIET WETEN 

 
 
Een nieuw jaar is begonnen en de twee geestelijke verzorgers 
van het ziekenhuis wensen u een gezond, gelukkig en 
gezegend 2023 toe. We wensen elkaar alle goeds toe, maar in 
feite weet niemand wat ons het komend jaar te wachten staat. 
De toekomst is niet bekend. In deze Ontmoeting wil ik stilstaan 
bij deze ervaring. Hoe kunnen we omgaan met ‘Niet weten’? 
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Het is best moeilijk om iets niet te weten. Daar worden we 
onzeker van. Mensen die naar het ziekenhuis komen, kennen 
deze onzekerheid maar al te goed. Hoe zal het gaan? Wat 
staat er te gebeuren? Je weet het niet. De ervaring van ‘niet 
weten’ wordt intenser als de artsen met hun onderzoek bezig 
zijn en nog geen conclusies hebben getrokken. Zij weten het 
op dat moment ook niet. Deze periode van ‘niet weten’ is voor 
iedereen lastig.  
 
Ook al wordt een en ander duidelijk, er wordt bijvoorbeeld een 
behandeling voorgesteld, dan nog blijven er veel 
onzekerheden. Soms gaat iemand door een lange periode van 
‘niet weten’ heen. En als ik even doordenk op deze 
werkelijkheid dan is mijn conclusie: Het leven geeft weinig 
houvast. We weten niet wat 2023 gaat brengen. Iedere 
ochtend bij het wakker worden weten we zelfs niet hoe de dag 
gaat verlopen. Ook al hebben we afspraken staan en is er een 
plan, het kan door onverwachte gebeurtenissen zomaar 
anders gaan. We zijn ons leven niet eens zeker! 
 
Hoe kunnen we met deze onzekerheid omgaan? Er was eens 
een Nederlandse man die door veel vragen gekweld werd en 
op een dag besloot hij naar Japan te gaan. Hij had gehoord 
dat daar een wijze oude leraar woonde bij wie hij raad hoopte 
te vinden. Maar toen hij zijn eerste vraag stelde zei de monnik: 
“Ik weet het niet.” Dat was erg teleurstellend. Toen stelde de 
Nederlander zijn volgende vraag, maar ook toen zei de oude 
leraar: “Ik weet het niet.” En welke vraag er ook gesteld werd, 
steeds was het antwoord: “Ik weet het niet.” En opeens ging er 
bij de vragensteller een licht op. In het niet weten ligt het 
antwoord. Verlicht keerde de man naar Nederland terug en 
geeft nu lessen in de “ik weet het niet” kunde. 
In het niet weten schuilt een diepe wijsheid. 
 
Frank Kazenbroot. 
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De twee geestelijke verzorgers  
in het LangeLand Ziekenhuis… 

 
- Hebben tijd om naar u te luisteren 

 
- Denken mee over levensvragen 

 
- Bieden troost op moeilijke momenten 

 
- Zijn er voor iedereen.  

 
Aanwezigheid: 
 
Annelies Hommens – van de Steeg: maandag en woensdag. 
Frank Kazenbroot: dinsdag en donderdag. 
U kunt ons bereiken via de verpleging, via de receptie of 
rechtstreeks op bovengenoemde dagen via tel: 3462668. 
Onze gesprekskamer: route 73, vierde etage. 
 

 
Het Stiltecentrum 
 
Op de vierde etage (route 72) is ons Stiltecentrum 
beschikbaar voor wie even alleen wil zijn, voor bezinning of 
gebed.  
Het is ook mogelijk om een lichtje aan te steken of een 
wens/gedachte op te schrijven. 


