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Preprint 

Etienne Kuypers, In de ban van het bestaan; Variaties op de vraag naar zin, naar God en 
naar schoonheid, Leuven-Apeldoorn, Garant, 1992; 108 pp., hfl.28,75, ISBN 9053501339. 

Het is moeilijk hoffelijk te blijven in een bespreking van een boekje, waarvan de auteur 
zich zo minachtend over zijn medemensen uitlaat als Dr. Etienne Kuypers in In de ban van 
het bestaan. Kuypers zet zich enerzijds af tegen "de zogenaamde beroepsfilosoof," die 
"vaak niet in staat is om duidelijk te maken waarover hij spreekt. [...] Het lijkt [...] alsof 
vele hedendaagse (universiteits)filosofen niet voor, maar van de filosofie leven. Ze jagen 
functies na, in plaats van dat ze aandacht hebben voor het bestaan zoals we dat 
ervaren" (8). Anderzijds ziet Kuypers ook minachtend neer op "de massa," die "verkeert in 
een staat van permanente beschonkenheid... Maar dan zó dat het net niet duidelijk is ... 
terwijl de beneveling toch aan het licht komt in een bepaalde onzekerheid." (20) Wie zo 
naar zijn omgeving kijkt, móet haast wel eenzaam zijn, vermoed ik. En jawel hoor, op 
blz.40 klaagt Kuypers: "...we komen alleen op de wereld... lijden alleen pijn... beleven 
alleen vreugde en verdriet... staan alleen voor belangrijke keuzen en verlaten alleen ons 
lichaam... Niemand vraagt mij `wat wil je?' ... of ... `wat voel je? ...of... `wat denk je'... 
(laat staan dat ze geïnteresseerd zijn hoe het met me gaat)..." Alle stippeltjes in dit citaat 
zijn van Kuypers zelf, en het geeft een aardige indruk van de - soms bladzijden lange - 
meer "bezinnende" passages in Kuypers zoektocht naar zin, God en schoonheid. Daarnaast 
bevat dit boekje ook meer filosofische passages, waaraan ik veelal geen touw kan 
vastknopen. Voor de auteur komt dit vast niet onverwacht, want die stelt op blz.11 reeds 
dat "de dialectische verbondenheid tussen zin en onzin [...] een taalspel vereist dat 
genoemde ambiguïteit toont. [...] Om de ambiguïteit recht te doen, zal ik een zwevend 
taalspel moeten hanteren," en vervolgt op blz.12: "Natuurlijk zullen velen, vooral 
`wetenschappers', een andere mening hebben over de zaken waarover hier gesproken 
wordt. Sommigen zullen het zelfs voor onzin verslijten. Maar als ik een taal spreek die zij 
niet begrijpen, kan ik daar niets aan doen. Aangezien er vele taalspelen (levensvormen) 
zijn, is de betekenis van taal immers niets anders dan het gebruik ervan. Het blijft mijn 
woord tegenover het jouwe." Filosofie die zichzelf zó afsluit voor elke kritiek en voor ieder 
gesprek, verdient niet alleen geen plaats aan de universiteit, maar verdient het ook niet 
om gedrukt te worden. 

Marcel Sarot 
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