
Functionele equivalentie 
 

Opgave 

‘De dwaas ziet niet dezelfde boom die de wijze ziet.’ Ontwerp een spel waarin deze zin kraal 

acht aanduidt, een van de polen, en waarin kraal vier, de leidvraag, elk van de onderstaande 

kan zijn: 

- Minnaars dolen, de tijd tilt hen op: waar is je licht, de zon, de sterren? 

- Is er één enkele kern te vinden in het begaan van de lange weg? 

- Hoe langzaam moet je leven om tekenen te lezen? 

 

Uitwerking 

Op het niveau van het groot-en-kleine (kraal acht) gaat het spel kennelijk om waarneming en 

wijsheid (de dwaas ziet niet dezelfde boom die de wijze 

ziet). Wil het spel één geheel kunnen zijn, dan moeten de 

drie vragen ook daarover gaan. De casus in het 

onderzoek zal dan een ervaring moeten zijn waarin 

waarneming en wijsheid op het spel staan.  

Ik kies een simpel voorbeeld, mijn telefoongesprek 

gisteren met vriend J. over de verkoop van zijn huis. Hij 

vindt zijn makelaar tekortschieten en vroeg mij of hij 

beter een ander kon zoeken. Elk van de gegeven vragen 

was in de situatie relevant, zowel voor hem als voor mij. 

Voor hem geldt dat een nieuw huis kopen en het oude 

verkopen niet alleen een kwestie is van het hoofd, maar 

ook van het hart. Voor mij geldt hetzelfde ten aanzien 

van onze vriendschap.  

Maar minnaars kunnen dolen, ze bewegen heen en 

weer tussen vrees en hoop, nuchterheid en betovering. 

Voor J. gaat erom of hij van een huis kan houden, of hij er bij wijze van spreken licht, zon en 

sterren kan zien. Een verandering van huis kan een lange weg zijn, waarin je makkelijk uit het 

oog verliest waar het om draait. Je bent als leek lang niet altijd in staat de gang van zaken 

goed te interpreteren. Een van de dreigingen voor hem is dubbele lasten, een van de idealen 

een veilig thuis. Het appel op hem was om tegelijk kalm, vriendelijk en zakelijk te blijven, ook 

al maakte de makelaar evidente fouten.  

Voor mij, in het parallelproces, was het appel hetzelfde, kalm, vriendelijk en zakelijk te 

blijven elke keer als ik het gevoel kreeg dat J. doorschoot in zijn angst en boosheid. Wat zijn 

in beide gevallen de uitersten? Is de wijze degene die zijn dwaasheid achterna gaat en zich 

laat betoveren, of is het degene die zijn verstand gebruikt? Wat is hier de juiste houding?  

Ik besloot dat die ligt in wat ik die avond las bij een van de oude meesters, een tekst die 

ik had opgenomen in mijn orakelboek: 



 

Het hart is de grote verborgene,  

de goddelijke verleider, rattenvanger  

van het geweten, zijn stem daalt af  

naar de onderwereld van de ziel.  

Het zegt geen woord of werpt geen blik  

waar niet een zweem van verlokking over ligt.  

Al het luidruchtige en zelfvoldane  

doet het verstommen, het leert luisteren,  

strijkt de ruwe ziel glad en geeft haar 

nieuw verlangen te proeven: stilliggen 

als een spiegel, zodat de hemel 

zich in haar spiegelen kan. 

 

Elk van de gegeven vragen en de gegeven invulling van een van de polen past in het register 

van dit orakel, zij zijn binnen de context van dit spel functioneel equivalent. 

 


