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ALLES ZIT IN DE GEEST 
 

Essay naar Robert Pirsig's 
Zen en de Kunst van het Motoronderhoud 

 
Pirsig's "onderzoek naar Waarden" comprimeren tot enkele bladzijden doet pijn. Een boeiend 
gecomposeerde verhandeling, opgebouwd uit verschillende 'lagen', wordt hopeloos geweld 
aangedaan. Ik wil mij in deze publicatie beperken tot de kern van het boek, een filosofische 
verhandeling die de schrijver in de vorm van een chautauqua in zijn roman heeft verwerkt. Een 
chautauqua is een "ouderwetse reeks populaire praatjes die de bedoeling hebben te stichten en te 
vermaken, de geest te scherpen en cultuur en inzicht te brengen aan de oren en gedachten van de 
luisteraar".  
De aanleiding van Pirsig voor het schrijven van het boek is gelegen in de chaos van de moderne 
maatschappij. Zijn onderzoek naar normen en Waarden monden uit in een filosofisch systeem 
waarin de wetenschap, religie, cultuur en humanisme tot elkaar worden gebracht. 
 
Pirsig stelt dat de wereld geen enkel bestaan heeft buiten de menselijke verbeelding. Jarenlange 
ervaring heeft hem geleerd dat er twee, elkaar uitsluitende, benaderingen zijn om de wereld te 
aanschouwen. De verbeelding van mensen is hetzij gefocust op de directe artistieke 
verschijningsvorm van het object, dit noemt Pirsig de Romantische benaderingswijze, of de 
verbeelding is gepind op de onderliggende wetenschappelijke verklaring, de Klassieke benade-
ringswijze. Beide concepten worden geïllustreerd aan de hand van dagelijkse dingen.  
Pirsig kiest qua kapstok voor een verhandeling over de motorfiets: "Een motorfiets functioneert 
helemaal volgens de wetten van de rede en een verhandeling over de kunst ‘van het onderhoud 
van motorfietsen komt eigenlijk neer op een miniatuur verhandeling over de kunst van de 
rationaliteit". Minutieus zet Pirsig uiteen wat ideeën, concepten en structuren zijn. De 
verzamelnaam van diverse type structuren heet een systeem. "Een motorfiets is een systeem van 
concepten uitgewerkt in staal.” Alle vormen komen voort uit de gedachten van iemand. Ook het 
staal. De natuur heeft slechts een potentie van staal, maar wat is potentie? Ook dat is verbeelding! 
 
Het ware systeem is onze huidige constructie van systematisch denken zelf. Wanneer een revolutie 
een systeemregering omverwerpt, maar de systematische denkpatronen die voor de regering 
gezorgd hebben instant laat, zullen de patronen zich herhalen in de volgende regering. 
 
Pirsig is tot de conclusie gekomen dat de problemen van de moderne maatschappij een direct 
gevolg zijn van het onvermogen van de wetenschap, de ratio, om adequate oplossingen te bieden.  
Om met de woorden van Albert Einstein te spreken: 
 

"De mens tracht voor zichzelf, op een wijze die hem past, een vereenvoudigd en begrijpelijk 
wereldbeeld op te stellen. Dan tracht hij in zekere mate deze kosmos tot substituut te 
maken voor zijn ervaringswereld, om deze aldus het hoofd te kunnen bieden... Hij maakt 
deze kosmos en de opbouw daarvan tot spil waarom zijn emotionele leven draait, teneinde 
op deze wijze de rust en ongereptheid te vinden die hij niet meer kan vinden in de nauwe 
draaikolk van zijn persoonlijke ervaring... Het is de allerhoogste taak... te komen tot die 
elementaire universele wetten van waaruit de kosmos kan worden opgebouwd via zuivere 
deductie. Er bestaat geen logische weg tot deze wetten; alleen intuïtie, berustend op 
welwillend begrip voor ervaringen kan ze bereiken." 

 
Intuïtie en welwillendheid blijken een belangrijke input van wetenschappelijk denken. Als 
natuurkundig wetenschapper zat Pirsig hiermee in zijn maag. 
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Kennis wordt opgebouwd via het op de juiste manier toetsen van hypothesen. Door de juiste 
vragen te stellen en de juiste conclusies te trekken wordt een structuur logisch opgebouwd. Met 
andere woorden: de wetenschappelijke kennis neemt toe. Pirsig’s ervaringen in het lab deden hem 
ooit de volgende stelling poneren "Het aantal rationele hypothesen om ieder gegeven fenomeen te 
verklaren is oneindig". Pas later realiseerde hij de consequentie van de stelling: "De wet is 
volkomen nihilistisch. Hij vormt een catastrofale ondermijning voor de algemene geldigheid van de 
hele wetenschappelijke methode .... Wanneer niet alle hypothesen getoetst kunnen worden, 
kunnen de resultaten van geen enkel experiment doorslaggevend zijn en schiet de hele weten-
schappelijke methode tekort in zijn opzet bewezen kennis te vergaren."  
De waarheid blijkt gereduceerd tot een functie van de tijd. De levensduur van wetenschappelijke 
waarheden is een omgekeerde functie van de intensiteit van de wetenschappelijke inspanning. 
 
De rationele kennis is niet in staat de onbestemdheid van gedachten en waarden uit de weg te 
ruimen. De wetenschap zelf is daarmee de belangrijkste producent van de maatschappelijke chaos. 
De oorzaak van onze huidige maatschappelijke crisis is een genetisch defect binnenin de aard van 
de rede. Onze tegenwoordige vormen van rationaliteit sturen de samenleving niet in de gewenste 
richting van een betere wereld. Al vanaf de Renaissance hebben deze vormen dienstgedaan. 
Zolang de behoefte aan voeding, kleding en huisvesting dominant is zullen zij van kracht blijven. 
Maar nu voor reusachtige mensenmassa's deze behoeften niet meer voldoende zijn, zien wij 
langzamerhand waar deze structuren, overgeleverd vanuit de Oudheid, eigenlijk op neer komen; 
emotioneel hol, zonder esthetische betekenis en geestelijk leeg. De ware aard van de maatschap-
pelijke problemen is dus de ongeschiktheid van de ratio voor de problemen waar wij voor staan. 
 
Pirsig stelt voor terug te gaan naar de wortel van de ratio. Een verruiming van de wortel der rede is 
pure noodzaak. Er moet opnieuw een omwenteling plaats vinden zoals destijds Columbus, 
Copernicus en Kant hebben veroorzaak. Je moet de ware aard van de rationaliteit in staat stellen 
zich te ontplooien opdat hem de kans wordt geboden een oplossing uit te werken. Haar de rug 
toekeren, zoals zovele romantisch ingestelde mensen doen, brengt je niet dichter bij de oplossing. 
 
Dolend, zoekend en voorttobbend, komt Pirsig in het Verre Oosten terecht en komt in aanraking 
met de Oosterse gedachtegang. Zen leert hem dat de waarheid ondefinieerbaar is. Zij kan alleen 
begrepen worden door niet-rationele middelen in te schakelen. Het drong tot hem door dat er 
nooit Heilige oorlogen in het Oosten zijn gestreden, omdat verbale beweringen omtrent de 
werkelijkheid nooit verondersteld worden de werkelijkheid zelf te zijn. Hij ervaarde het grote 
belang dat alle Oosterse godsdiensten hechten aan de Sanskriet doctrine, "Tat twam asi" (= dat zijt 
gij), die bevestigt dat alles wat je denkt dat je bent en alles wat je denkt dat je waarneemt 
onscheidbaar zijn.  
Logica veronderstelt een scheiding van onderwerp en lijdend voorwerp; logica is derhalve geen 
uiteindelijke wijsheid. Zen geeft wegen aan hoe de illusie van scheiding van onderwerp en lijdend 
voorwerp kan worden opgeheven. Men behoort dan alle lichamelijke, geestelijke en emotionele 
activiteiten uit te bannen. Pirsig is weinig gelukkig met deze zienswijze en als men hem verteld dat 
zelfs de bom op Hiroshima illusionair is, gaat hij terug naar Amerika en wordt op een gegeven mo-
ment universitair docent retorica. 
 
Retorica is wel de minst exacte en minst analytische tak van de wetenschap en het geeft hem vele 
hoofdbrekens. De tegengestelde benaderingswijzen, klassiek en romantiek, doemen weer op: een 
schrijver leert niet schrijven aan de hand van regeltjes, objectieve methoden en technieken. Zo lijkt 
het ook met kunst en kunstgeschiedenis: het is net of het over totaal verschillende dingen gaat. 
Pirsig stuit op de vraag: wat is kwaliteit? Want dat is uiteindelijk hetgeen wat hij moet doceren. Het 
blijkt een moeilijke vraag. 
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Door middel van allerlei lesexperimenten ontwikkelt hij bij de studenten een gevoel voor Kwaliteit, 
maar hij kan het niet nauwkeurig formuleren: "Kwaliteit is een eigenschap van gedachten en 
uitspraken die herkend wordt via een gedachteloos proces. Aangezien definities produkten zijn van 
strak, formeel denken, kan kwaliteit niet worden gedefinieerd." Zijn collega's zijn hiermee weinig 
tevreden. Hij zoekt steun bij een filosofische school, het realisme, dat zegt, "Een ding bestaat, 
wanneer een wereld zonder dat ding niet normaal kan functioneren. "Wanneer je de kwaliteit weg 
denkt, blijft alleen dorheid over. Slechts de logica lijkt niet door kwaliteitsverlies te kunnen worden 
aangetast. Dus zonder kwaliteit formeel te hebben gedefinieerd heeft Pirsig het bestaan ervan 
aangetoond. 
"Bestaat deze kwaliteit van jou in de dingen die wij waarnemen," vroegen zijn collega's, "of is het 
subjectief en bestaat het alleen in de waarnemer?" Pirsig was gevangen in het oude object-subject 
dilemma: objectiviteit brengt met zich mee dat het wetenschappelijk aantoonbaar moet zijn en 
subjectief beschouwd betekent kwaliteit niet meer dan "wat iemand bevalt". Pirsig ontsnapt via 
een derde mogelijkheid. Hij veronderstelt een drie-eenheid, kwaliteit, object en subject, en 
beredeneert vervolgens dat er een hiërarchisch verband tussen deze drie elementen bestaat. 
Kwaliteit zetelt namelijk niet in de stoffelijke wereld en ook niet in de geest: kwaliteit wordt aan-
getroffen in de relatie van die twee tot elkaar. Kwaliteit is een gebeuren waarbij het subject het 
object gewaarwordt. 
 
Het verleden bestaat louter in ons geheugen, de toekomst alleen in onze plannen. Het heden is 
onze enige werkelijkheid. Tussen het moment van visuele waarneming en het moment van 
gewaarwording, verstrijkt een fractie van de tijd. De boom, die je dus intellectueel gewaarwordt, is, 
door die korte tijdspanne, altijd in het verleden en is daardoor onwerkelijk. Werkelijkheid is altijd 
het moment van visuele waarneming voordat de intellectualisering optreedt. Er is geen andere 
werkelijkheid. Deze pre-intellectuele werkelijkheid is wat Pirsig uiteindelijk aanwijst als Kwaliteit.  
 
De kwaliteit is daarom de bron, de oorzaak van de subjecten en objecten.  
De kwaliteit is de aanhoudende prikkel die ons ertoe aangezet heeft om de wereld te scheppen 
waar wij in leven. Het zien van vormen en gedaanten is een intellectuele daad. Wij bedenken 
aarde, hemel, bomen, stenen, Goden, muziek, taal, techniek, beschaving en wetenschap en wij 
noemen al deze analogieën de werkelijkheid. De reden dat mensen kwaliteit verschillend zien komt 
omdat mensen verschillen in hun persoonlijke ervaringen. Zij beschikken over verschillende 
analogieën. 
 
Wat is hiervan het nut geweest? Kennen wij nu het belang van kwaliteit? Nee. Slechts de rede 
vaart er wel bij: er is nu aangetoond dat de wetenschap niet waardevrij is (en dat ook niet behoort 
te zijn). 
 
Pirsig bestudeert de geschiedenis van de filosofie en zoekt naar overlappende ideeën. Hij stuit op 
Jules Poincaré. Deze man onderwierp het begrip "feit" aan een kritische beschouwing. Er zijn 
oneindig veel feiten. Het is daarom "niet waarschijnlijker dat een niet-selectieve observatie van 
feiten wetenschap zal opleveren, dan dat een aap op een schrijfmachine het ‘Onze Vader’ zal 
tikken". Een wetenschapper moet dus keuzen maken, maar door wat laat hij zich leiden? (N.B. 
Denk aan de passage van Einstein).  
Het "subliminale zelf" beschouwt een groot aantal oplossingen voor een probleem, maar alleen de 
interessante dringen tot zijn bewustzijn door. Het is een esthetisch gevoel, een harmonie, die zich 
in hart van alle dingen bevindt. Wij kiezen die feiten die het geschiktst zijn om de harmonie in de 
kosmos te bevorderen. Niet de feiten, maar de relaties tussen de dingen brengen die universele 
harmonie tot stand. Dit laatste is de enige objectieve werkelijkheid. De harmonie van Poincaré sluit 
aan op de Kwaliteit van Pirsig en het "subliminale zelf" correspondeert met de pre-intellectuele 
gewaarwording. 
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Poincaré was zijn tijd (1900) ver vooruit. Men accepteerde zijn "voorgeselecteerde feiten niet. Hij 
verzuimde te zeggen dat het uitselecteren van feiten voor je begint te "observeren" alleen binnen 
een dualistisch subject-object metafysisch stelsel neerkomt op "gewoon alles wat iemand bevalt". 
Zodra Kwaliteit als de derde metafysische entiteit wordt beschouwd is de selectie niet langer 
willekeurig. Harmonie is niet subjectief; zij is de bron van subjecten en objecten. Het is niet grillig, 
doch juist een ordenend principe dat grilligheid uitschakelt: zonder harmonie is er geen 
natuurwetenschappelijke gedachte mogelijk. 
De taal van de wetenschap en de taal van de kunst zijn nu in één taal verenigd. 
 
Het Klassieke patroon van rationaliteit kan geweldig worden verbeterd en uitgebreid en kan veel 
effectiever worden gemaakt door formeel de rol die Kwaliteit in dit procédé speelt te erkennen. 
Uiteraard wordt ook dit geïllustreerd aan de hand van het repareren van een motorfiets. Een groot 
probleem bij wetenschappelijk onderzoek, maar ook bij een oponthoud als gevolg van het simpele 
feit dat je zo'n rot schroef van je afdekplaat er niet uit kunt krijgen, is het geestelijk vast lopen. Je 
blijft steken, je kunt niet verder; de nulfase van bewust-zijn. Nu heb je ideeën nodig. De 
wetenschap geeft niet precies aan waar je meer hypothesen vandaan kunt halen. De traditionele 
methode is op zijn best bijziend: je kunt ermee zien waar je geweest bent. Het is een goede 
methode om te testen wat je meent te weten, maar hij kan je niet vertellen waarheen je zou 
moeten gaan, tenzij waar je heen moet gaan een voortzetting is van waar je in het verleden 
naartoe ging. Creativiteit, originaliteit, vindingrijkheid, verbeelding - met andere woorden "niet 
blijven steken" - liggen volkomen buiten het bereik. 
 
Op een dergelijk moment staat de kwalitatieve voorselectie van feiten centraal. Je moet zoeken, 
niet als een objectieve waarnemer, maar als iemand die het "ter harte gaat". Door Kwaliteit 
formeel een rol te laten spelen haal je de technische werkzaamheden (en ook wetenschappelijk, of 
kunstzinnige aangelegenheden) uit de sfeer van het harteloze subject-objectdualisme en brengt 
haar terug in de ambachtelijke persoonsbetrokken werkelijkheid. Pas dan zullen de feiten die wij 
nodig hebben, als wij zijn blijven steken, op basis van een subliminale keuze, geopenbaard worden. 
Iemand die Kwaliteit waarneemt en het ervaart in zijn werk is iemand wiens werk hem ter harte 
gaat, hij is iemand die vervuld raakt van "arbeidsvreugde". De Grieken noemden dit "enthou-
siasmos", hetgeen letterlijk betekent "gevuld van theos", van God of Kwaliteit. Om arbeidsvreugde 
te kunnen ervaren moet je beschikken over een onbezwaard gemoed, een innerlijke gemoedsrust. 
Dit is de eerste vereiste om Kwaliteit, die het werk tijdens het arbeidsproces moet begeleiden, te 
kunnen waarnemen. Het is een kalmte die voorkomt dat je je scheidt van je omgeving. Je krijgt 
daardoor een gevoel van identificatie met wat je onder handen hebt, je "gaat erin op". Wanneer 
dit lukt, verloopt het andere natuurlijk: Gemoedsrust zorgt voor de juiste waarden, juiste waarden 
zorgen voor juiste gedachten. Juiste gedachten zorgen voor juiste handelingen, juiste handelingen 
leveren werk af dat een materiële verzinnebeelding is voor anderen die de sereniteit zullen 
ontwaren die het middelpunt is van dit alles. Een materiële afspiegeling van een geestelijke werke-
lijkheid. 
 
Tegenslagen, door omstandigheden van buitenaf of die in jezelf gelegen zijn, brengen je 
gemakkelijk van het Kwaliteitsspoor af; je gemoed raakt bezwaard en je arbeidsvreugde is weg. 
Zonder uitputtend te willen of kunnen zijn gaat Pirsig in op verschillende oorzaken die je 
bijvoorbeeld nijdig maken in plaats van dat zij je creativiteit stimuleren. Hij geeft een aanzet tot die 
factoren die het resultaat van je werk nadelig beïnvloeden. Hij onderschrijft drie hoofdtypes 
interne "struikelblokken": degene die het affectief begrip blokkeren (waardestruikelblokken), 
degene die cognitief begrip blokkeren (waarheidsstruikelblokken) en fysieke (spierstruikelblokken). 
De waardenstruikelblokken zijn het gevaarlijkst. Waardenstarheid is het onvermogen te komen tot 
een herwaardering van wat men ziet, omdat men vastzit aan oude waarden. De feiten bestaan niet 
zolang waarde ze niet heeft gecreëerd. Wanneer je waarden star zijn, kun je dus eigenlijk geen 
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nieuwe feiten leren. Egoïsme, angst, verveling en ongeduldigheid zijn oorzaken van 
waardestarheid. 
 
Waarheidsstruikelblokken hebben onder meer te maken met de reeds bestaande menselijke 
kennis, die in een elementaire tweedeling, de ja-nee logica, is opgebouwd. Er is echter nog een 
logische term, die gelijkwaardig is aan ja of nee, negatief of positief en die ons begrip kan 
uitbreiden in een onbekende richting. Er bestaat in het Westen alleen geen woord voor. Pirsig 
gebruikt daarom het Japanse "moe", dat ‘geen ding’ betekent en dus buiten het proces van de 
dualistische indeling wijst. Het beweert dat de context van de vraag dusdanig is dat een ja- of nee-
antwoord onterecht is en daarom niet gegeven dient te worden. Erkenning en waardering van 
deze antwoorden zou ertoe bijdragen dat de logische theorie veel dichter bij de experimentele 
praktijk wordt gebracht. De reactie op een dergelijk antwoord zou het verruimen van de context 
van het experiment moeten zijn. Juist hierdoor kan het begrip toenemen. 
Spierstruikelblokken hebben ondermeer te maken met lichamelijk ongemak dat op het werk wordt 
afgereageerd. 
 
Je persoonlijkheid, of beter, je werkelijke karakter, is een belangrijke factor in het geheel. De 
manier waarop je leeft bepaalt of je de struikelblokken kunt omzeilen en of je de juiste feiten wel 
ziet. De echte motorfiets waar je aan werkt, ben je zelf. "De machine die ‘daar voor mij’ schijnt te 
staan en de mens die ‘in mij’ schijnt te zitten, zijn niet twee afzonderlijke dingen. Zij groeien samen 
naar Kwaliteit toe of raken samen steeds verder van Kwaliteit verwijderd". 
 
Als iemand een willekeurig saai karweitje neemt waarin hij blijft steken en louter en alleen om er 
plezier in te houden, begint te kijken naar kwaliteitsaspecten en deze aspecten heimelijk volgt, 
geboeid door wat zij te bieden hebben, zal hij vermoedelijk ontdekken dat hij een veel boeiender 
persoonlijkheid wordt en veel minder object is voor de mensen om hem heen, omdat zijn kwali-
teitsbeslissingen ook hem veranderen. En niet alleen het karwei en hem, maar ook anderen, want 
Kwaliteit waaiert altijd uit als golven. 
 
Pirsig gelooft dat we, wanneer we de wereld willen hervormen en hem beter bewoonbaar willen 
maken, dat nooit kunnen bereiken door te spreken over verbanden met een politiek karakter, die 
onvermijdelijk dualistisch zijn, vol subjecten en objecten en hun onderlinge verhoudingen, of met 
programma's die volstaan met dingen die anderen moeten doen. Politieke programma's zijn 
belangrijke eindprodukten van sociale kwaliteit die alleen werkzaam kunnen zijn wanneer de 
onderliggende structuur van sociale waarden deugt. De sociale waarden deugen alleen dan 
wanneer de individuele waarden deugen. De plaats om de wereld te verbeteren ligt allereerst in je 
eigen hart, hoofd en handen; het hangt af van individuen die kwaliteitsbeslissingen nemen. 
 
Pirsig bedankt, ik heb van je boek genoten. 
 
Marcel van Marrewijk (1988) 


