
Poëzie: begin van alles…. 

“Alles begann mit dichtung und hat sich nie sehr weit davon entfernt.”   
Georg Steiner, Gedanken dichten, Berlin 2011 (Suhrkamp) pag. 38 

Georg Steiner legt een basis onder mijn opvatting dat de werkelijkheid ook en vooral 
poëtisch is en dat poëzie een sleutel is om de werkelijkheid die wij waarnemen en die ons 
omgeeft te leren kennen. Het is een bijzondere sleutel en hij ligt misschien niet voor de 
hand in een werkelijkheidsopvatting die vooral op empirische waarheid berust. Maar ook 
de empirie moet het hebben van perceptie en van toetsen van die perceptie en de taal 
waarin dit plaatsvindt, vindt haar oorsprong in de poëzie. Ik kan me dus helemaal vinden in 
de uitspraak van Steiner dat alles met “dichtung”  begon en daar in de buurt is blijven 
hangen.  Steiner zegt, ik citeer:  

“ In diesem Essay unternehme ich den Versuch zu erhellen, in welchem Ausmass alle 
Philosophie Stil ist. Keine philosophische Aussage ausserhalb der formalen Logik kann 
von ihren semantischen Mitteln und ihrem Kontext getrennt werden.” (pag. 67) 
Poëzie bewaart de relatie tot de gesproken taal en gaat dus volgens Steiner vooraf aan 
proza. Poëzie is verwant met muziek en poëzie versterkt de herinnering.  
“Weil sie in ihrer schriftlichen Form die Dynamik der gesprochenen Sprache bewahrt, weil 
sie ihrem Wesen nach stimmhaft ist und der Musik verwandt, geht Dichtung der Prosa 
nicht nur voraus, sondern ist paradoxerweise die natürliche Ausdrucksweise. Im 
Gegensatz zur Prosa stärkt, nährt Dichtung das Gedächtnis.” (p. 30-31) 
Georg Steiner leest grondig en hij analyseert filosofische opvattingen sinds de oude 
Grieken. Hij wil net al Wittgenstein de vragen rond taal en betekenis fundamenteel stellen:  
Wittgenstein: “Man vergisst immer wieder, auf den Grund zu gehen. Man hängt die 
Fragezeichen nicht tief genug.”  (pag. 47) 

In feite is dit een “Aufklärungsversuch” om de taal van de filosofie te “ gronden” in de 
werkelijkheid van de poëzie. De poëzie levert de instrumenten om de ondoorgrondelijke 
werkelijkheid aan te vatten, te benaderen, in metaforen te bestuderen en in taal de 
toehoorders te verleiden. Filosofie gebruikt argumenten die constructies zijn op basis van 
poëtische concepten. Als ik spreek over hemel en aarde gebruik ik poëtische noties om 
iets uit te drukken wat voor mijn waarnemen van de werkelijkheid te groot is. Hemel en 
aarde kan ik niet bevatten en toch spelen zij een rol in mijn taalspel, in de wijze waarop ik 
betekenis toeken en in de waardering die ik hecht aan mijn staan in de werkelijkheid op 
aarde onder de hemel. Van een metaforische poëtische benadering maak ik dan een 
sprong naar de ervaarbare en waargenomen hemel boven mij en aarde waarop ik sta. Dit 
heen en weer tussen metafoor, tussen poëtische notie en datgene waarnaar ze in 
werkelijkheid verwijzen noem ik spreken, communicatie, taal. Taal is dus niet vast te 
leggen in het ene of het andere, het is niet alleen empirie en niet alleen “dichtung”.  
Steiner schets zo een horizon om onze filosofen eens grondig onder de loep te nemen - 
en daarnaast de werkelijkheid van ons eigen spreken eens goed tegen het licht te houden. 
Dichten is het dichten van afgronden, of de poging daartoe. Afgronden die zich openen als 
wij met onze taal de werkelijkheid willen vatten. Ons verlangen om met een woord of met 
woorden dat te pakken wat ons omgeeft. Om exact uit te drukken wat we ervaren. De kloof 
blijft tussen mij, de ervaren werkelijkheid en de uitdrukking ervan in taal. Nooit zal ze 
worden gedicht. Is dat een open wonde? Een feilen, een falen? Misschien is de mislukking 
wel de voedingsbron, de inspiratie voor het verlangen om uit te drukken, in te drukken, te 
vormen, kneden in woorden, waar we vol van zijn. Zodat wij nooit stoppen met spreken. 

John Hacking 2012 



Landschap - avondstemming - zonsondergang 

In de Chinese taal staan de tekens voor de ervaren werkelijkheid. Een gedicht is een 
verzameling tekens en de lezer (of toehoorder) of vertaler moet zelf de betekenis eraan 
geven. Dat is niet gemakkelijk want de tekens zijn vaak meerduidig en het is ook een 
kwestie van bekendheid met de tekens zelf en de eigen interpretatie. De vertaling van het 
gedicht van de Chinese dichter Li Shangyin (813-858) “De Leyou-vlakte” is hiervan een 
mooi voorbeeld. In dit gedicht wordt een ervaring, het vallen van de avond, en een 
stemming uitgedrukt. Ik heb een aantal vertalingen bij elkaar gezet om te proeven wat de  
vertalers ermee doen. 

Een Nederlandse variant: 

De Leyou-vlakte  1

Het wordt al laat - door onrust overvallen 
Men ik mijn wagen naar een oude vlakte. 
De avondzon een onbegrensde pracht - 
Helaas, helaas, hoe nadert al de schemer! 

Een Duitse variant: 

Zum Lustgarten auf der Höhe  2

Wie’ später wird, ergreift mich Unbehagen, 
Zur alten Höhe lenke ich den Wagen: 
Der Abendsonn uneingeschränkte Pracht 
Verdrängt doch bald nur zu bald die nahe Nacht. 

Een Engelse variant: 

The pleasure plain  3

Towards evening my thoughts became uncomfortable, 
I drove my carriage upon the ancient plain. 
The setting sun is good without limit, 
But only comes when yellow dusk is near. 

Een andere Engelse variant: 

 Spiegel van de klassieke Chinese poëzie, van het Boek der Oden tot de Qing-dynastie. Gekozen, 1

vertaald en toegelicht door W.L.Idema, Amsterdam 1993 (Meulenhof), p. 430

 Knight, Sabine, Die chinesische Literatur. Eine Einführung, Stuttgart 2016 (Reclam), p. 26 2

geciteerd uit Der seidene Fächer. Klassische Gedichte aus China, aus dem Chines.übertr. und 
hrsg. von Volker Klöpsch, München 2009, s. 238
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THE LEYOU TOMBS  4

With twilight shadows in my heart  
I have driven up among the Leyou Tombs  
To see the sun, for all his glory,  
Buried by the coming night. 

Franse varianten: 

Le plateau de Lo-you  5

  
Au soir, étouffant de melancholie, 
En carosse, sur l’antique plateau. 
Rayons du couchant, infiniment doux: 
Trop bref, hélas, si proches de la nuit. 

Le plateau Le-you  6

Vers le soir, quand vient la mélancholie 
En carosse sur l’antique plateau 
Rayons du couchant infiniment beaux 
Trop bref hélas, si proches de la nuit 

In het Chinees bestaat het gedicht uit 4 regels met elk 5 tekens. François Cheng vertaalt 
deze tekens in het Frans met: 

Vers soir / esprit mal à l’aise 
Conduire carosse / monter antique plateau 
Soleil couchant / infiniment bon 
Seulement être / proche jaune-obscur 

Tegen de avond / ongemak, geestelijke onrust 
Bestuur kar / bestijg oud plateau 
Zonsondergang / oneindig goed 
Alleen is / dichtbij donker geel 

In een Engelse variant staat er: 

Toward evening thought not well 
Drive carriage ascend old plain 
Sunset sun without limit good 
Only be near yellow dusk  7

 http://www.shigeku.org/xlib/lingshidao/hanshi/lishangyin.htm4
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1996 (Editions du Seuil), p. 189

 http://www.chinese-poems.com/ly1.html7

http://www.chinese-poems.com/ly1.html
http://www.shigeku.org/xlib/lingshidao/hanshi/lishangyin.htm


Ook de dezelfde dichter kan het gedicht iedere keer weer anders vertalen. Cheng vertaalt 
een keer:  
“Au soir, étouffant de melancholie”: Tijdens de avond, ‘verstikkende’ of ‘gedempte’ 
melancholie. 
De andere keer, met minder nadruk op het onrustige, onbehaaglijke van de stemming:  
“Vers le soir, quand vient la mélancholie”: Tegen de avond, wanneer de melancholie komt. 

De avond brengt een gevoel van weemoed mee. De dichter bestijgt een oud plateau, hij 
voert zijn wagen omhoog, weg uit die stemming? Dan een prachtig panorama, een 
zonsondergang, oneindig goed (‘bon’), of zacht (‘doux’). Goed waartegen, zacht als 
demping van de stemming, het gevoel van gemis? Heimwee die wordt verzacht. Maar dan 
de terugval. Helaas, te kort, de invallende nacht (donker-geel) breekt binnen en verdrijft 
het vergezicht.  
De plek waar zich dit alles afspeelt wordt in de Duitse vertaling “Lustgarten” genoemd, tuin 
van lusten, of in het Engels ‘Pleasure plain’. Een andere vertaling spreekt over graven. En 
de inzet is een heel andere: de zon zien, in al haar glorie. Hier geen woord over 
melancholie.  

De titel bestaat uit drie karakters  en de betekenis verschilt nogal - de titel spreekt dus niet 8

voor zichzelf. Misschien wordt de vertaling daarom niet letterlijk genomen.  

樂樂樂樂 music, comfort 
游 playing, float, swim  
原 meadow, original, primitive, field, plain, prairie, tundra, wilderness 

In eenvoudige karakters ziet de tekst er zo uit:  

Uiteindelijk blijft het vertalen een taaie opdracht. Communiceren met elkaar op basis van 
begrip en vanuit de vooronderstelling dat wij hetzelfde bedoelen als we begrippen 
gebruiken is minder eenvoudig en vanzelfsprekend als het lijkt. Chinese karakters tekenen 
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de werkelijkheid en die krijgt daarmee bestaansrecht. De betekenis ervan en wat het met 
je doet is nog een heel ander verhaal, zeker als je in een andere taal en uit een andere 
cultuur wilt achterhalen wat er staat en wat het betekent.  

John Hacking  2017 

Metaforen en (de) waarheid 

„Wille und Welle. – Wie gierig kommt diese Welle heran, als ob es etwas zu erreichen 
gälte! Wie kriecht sie mit furchterregender Hast in die innersten Winkel des felsigen 
Geklüftes hinein! Es scheint, sie will jemandem zuvorkommen; es scheint, daß dort etwas 
versteckt ist, das Wert, hohen Wert hat. – Und nun kommt sie zurück, etwas langsamer, 
immer noch ganz weiß vor Erregung – ist sie enttäuscht? Hat sie gefunden, was sie 
suchte? Stellt sie sich enttäuscht? – Aber schon naht eine andere Welle, gieriger und 
wilder noch als die erste, und auch ihre Seele scheint voll von Geheimnissen und dem 
Gelüste der Schatzgräberei zu sein. So leben die Wellen – so leben wir, die Wollenden! – 
mehr sage ich nicht. – So? Ihr mißtraut mir? Ihr zürnt auf mich, ihr schönen Untiere? 
Fürchtet ihr, daß ich euer Geheimnis ganz verrate? Nun! Zürnt mir nur, hebt eure grünen 
gefährlichen Leiber so hoch ihr könnt, macht eine Mauer zwischen mir und der Sonne – so 
wie jetzt! Wahrlich, schon ist nichts mehr von der Welt übrig als grüne Dämmerung und 
grüne Blitze. Treibt es wie ihr wollt, ihr Übermütigen, brüllt vor Lust und Bosheit – oder 
taucht wieder hinunter, schüttet eure Smaragden hinab in die tiefste Tiefe, werft euer 
unendliches weißes Gezottel von Schaum und Gischt darüber weg – es ist mir alles recht, 
denn alles steht euch so gut, und ich bin euch für alles so gut: wie werde 
ich euch verraten! Denn – hört es wohl! – ich kenne euch und euer Geheimnis, ich kenne 
euer Geschlecht! Ihr und ich, wir sind ja aus einem Geschlecht! – Ihr und ich, wir haben 
ja ein Geheimnis!“ 

Friedrich Nietzsche 

http://www.zeno.org/Philosophie/M/Nietzsche,+Friedrich/
Die+fr%C3%B6hliche+Wissenschaft/Viertes+Buch.+Sanctus+Januarius/

310.+Wille+und+Welle 

De waarheid, die hebben we niet. Niet in pacht, niet in bruikleen en niet in ons bezit als 
erfstuk. De waarheid bestaat sowieso niet want wat is “de waarheid” in het algemeen? Er 
zijn hoogstens feitelijkheden aan te wijzen die waar zijn omdat ze gebeuren of gebeurd 
zijn, maar dan nog is hun betekenis meestal niet eenduidig omdat de waarnemer een 
subject is dat subjectief waarneemt, verklaart, uitlegt en betekenis geeft. Een machine die 
dingen vastlegt heeft vanuit zichzelf geen taal, die een mens rechtstreeks kan verstaan -  
alsof een machine kan praten zoals een mens communiceert.  Alle spreken en denken 
heeft begrippen – woorden – zinnen - nodig om zich te uiten en het aflezen van een 

http://www.zeno.org/Philosophie/M/Nietzsche,+Friedrich/Die+fr%25C3%25B6hliche+Wissenschaft/Viertes+Buch.+Sanctus+Januarius/310.+Wille+und+Welle
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meetinstrument ontkomt daar niet aan. Zonder bemiddeling – zonder taalkundige 
verwoording – blijven het cijfers of tekens zonder betekenis. Lezen en weten wat je leest, 
weergeven en weten wat je weergeeft – communiceren is meer dan een verzameling 
tekens tonen. Tekens vragen om “betekening”, “smachten”(als het ware) om opgenomen 
te worden in een proces van betekenisgeving anders blijven ze nietszeggend, zoals de 
bladeren in een bos in de herfst – er liggen er veel maar afzonderlijk zijn ze van geen 
belang en kunnen we hoogstens concluderen: het is herfst, er liggen bladeren, ze zijn 
verkleurd en ze geven geur af. Je merkt het: ongemerkt sluipen toch zo de betekenissen 
binnen in dit betoog. Alleen al omdat de gebezigde taal waarmee iets wordt omschreven 
als het ware uitnodigt tot betekenis.  

Daarin zit ook een stuk verleiding. Zo vermoed ik. Begrippen die op elkaar alluderen, die 
elkaar kunnen oproepen, versterken, verleiden…alsof er een vorm van waarheid wordt 
aangekondigd, iets wat onvermijdelijk is en wat om duiding vraagt. Dat is ook wat in het 
citaat boven van Nietzsche gebeurt als hij spreekt over wil en golf, Wille und Welle. De wil 
die als een golf komt aangerold met alle dynamiek die hieraan eigen is. Hanna Arendt die 
een tekst geschreven heeft over het “willen” (na haar dood gepubliceerd) zegt over deze 
tekst van Nietzsche het volgende:  

“Wat voor alle rijpe teksten van Nietzsche geldt, geldt ook voor elk van deze beweringen: 
het gaat om gedachte-experimenten -een literair genre dat verrassend zeldzaam is in onze 
overgeleverde geschiedenis. Het werk dat hier het meest op lijkt, is Pascals Pensées. Het 
deelt met Nietzsches Der Wille zur Macht zijn toevallige rangschikking van de beweringen 
-wat latere uitgevers ertoe gebracht heeft om ze te herschikken, met als vervelend gevolg 
dat de lezer heel wat moeite heeft om de beweringen thuis te brengen en te dateren.” (p. 
202) 

Deze teksten zijn dus experimenten, gedachte-experimenten, een manier van redeneren 
en denken die aansluit bij de intuïties die kenmerkend zijn in het poëtische proces. Ik 
vermoed dat daarom ook Martin Heidegger zoveel gebruik maakt van gedichten omdat hij 
op dezelfde golflengte zit als Nietzsche in het verwoorden van zijn gedachten. Beiden 
poneren hun ideeën met een zekere stelligheid en zoeken al aarzelend hun weg in het 
domein van de werkelijkheid zoals zich die openbaart. Ik gebruik met opzet het begrip 
openbaring, omdat het eerder op een ontdekking, een openbaar worden van iets wat 
verborgen is, lijkt dan op het constateren van een feit of feitelijkheid. De metafoor, als 
toegang tot die werkelijkheid, opent hier een taalkundige brug, om die geopenbaarde 
“waarheid” onder woorden te brengen. Naar aanleiding van “Wille und Welle” schrijft 
Arendt:  

“Op het eerste gezicht lijkt het hier te gaan om een volmaakte metafoor, een "volmaakte 
gelijkenis van twee relaties tussen totaal verschillende dingen". De relatie van de golven 
tot de zee waaruit ze zonder oogmerk of doel opwellen en een overweldigende, doelloze 
opwinding scheppen, lijkt op en verheldert daardoor de beroering die de wil in het 
huishouden van de ziel opwekt- blijkbaar altijd naar iets op zoek tot hij tot bedaren komt, 
zonder ooit helemaal uit te doven, altijd klaar voor een nieuwe aanval. De wil geniet van 
het willen zoals de zee geniet van de golven, want "de mens wil nog liever het niets willen, 
dan niet te willen". 35 Bij nader toezien echter blijkt dat er hier iets beslissends gebeurd is 
met wat oorspronkelijk een typisch Homerische metafoor was. We hebben gezien dat 
deze metaforen altijd onomkeerbaar waren: kijkend naar de stormen op zee, word je 
herinnerd aan je innerlijke emoties, maar deze emoties vertellen je niets over de zee. Voor 



Nietzsche lijken de twee ongelijke dingen die de metafoor samenbrengt niet alleen op 
elkaar, ze zijn identiek; en het "geheim" waarop hij zo trots is, ligt precies in zijn kennis van 
deze identiteit. Wil en Golf zijn hetzelfde, en men is zelfs geneigd te denken dat Nietzsche 
de beroering van de zee heeft ontdekt dankzij de ervaringen van het willende ego.  Met 
andere woorden, de verschijnselen van de wereld zijn een louter symbool voor innerlijke 
ervaringen geworden. Het gevolg hiervan is dat de metafoor, die oorspronkelijk bedoeld 
was om de kloof tussen het denkende of willende ego en de wereld van de verschijnselen 
te overbruggen, ineenstuikt. Deze instorting doet zich niet voor omdat aan de "objecten" 
waarmee het menselijk leven geconfronteerd wordt te veel gewicht wordt toegekend, maar 
omdat men partij kiest voor het zielsapparaat van de mens, waarvan de ervaringen geacht 
worden absolute voorrang te hebben. Vele passages bij Nietzsche wijzen op dit 
fundamenteel antropomorfisme.” (p. 208-209) 

Als Nietzsche de voorkeur geeft aan de beleving van de werkelijkheid, waarneemt vanuit 
zijn “ziel” boven de constatering van een feit, een afleesbaar en controleerbaar gegeven 
alsof het door een machine wordt waargenomen, dan heeft dat ook effect op zijn 
argumenten. Als er sprake is van een fundamenteel antropomorfisme in zijn denken en 
verwoorden van zijn gedachten, dan kan dat ook verklaren waarom hij tot op vandaag 
zoveel navolging heeft gekregen. Een droge opsomming van feitelijkheden nodigt niet echt 
uit tot overdenking of reproductie, maar een bewogen denker die zijn hele hebben en 
houden in de strijd gooit en vandaaruit de werkelijkheid duidt en betekenis geeft krijgt 
volgelingen. Men herkent zich in hem, in de worsteling, de strijd, de metaforen en de 
zoektocht. De metaforen krijgen zo, als je niet uitkijkt, ook een vorm van waarheidsgehalte 
omdat ze verleidelijk zijn, omdat ze als het ware gaan functioneren als argumenten in een 
discours. Maar hier gaat het dan fout. Als argument deugen ze volgens mij niet. Wel als 
verleiding, als aanmoediging, als genot in en van het formuleren, het taalspel, de retorica, 
maar niet als echte vorm van waarheidsvinding in de zin van de exacte wetenschap. 
Daarvoor zijn te wispelturig. Maar als poëtische waarheid hebben ze alle kans van slagen 
en dragen ze hun steentje bij. Nu ben ik aanhanger van deze vorm van waarheid waarin 
de poëzie de hoofdrol speelt. Deze vorm van waarheid verovert nieuwe ruimtes, maakt 
een nieuwe kijk mogelijk en kan verdiepend werken. Ik ben er zelfs van overtuigd dat ook 
de exacte wetenschap niet zonder het instrumentarium van deze poëtische 
waarheidsvinding kan uitkomen. Maar dat is misschien een vorm van vloeken binnen deze 
wetenschapsbeoefening en als absolute buitenstaander kan ik dat makkelijk beweren. 
Nietzsche vat in zijn laatste jaar samen wat hem de afgelopen jaren heeft bezig gehouden 
en een lang citaat uit deze verzameling gaat over de wil om te lijden en het medelijden. 
Ook hier weer vanuit de eigen perceptie van de werkelijkheid waarbij zijn eigen innerlijk de 
hoofdrol speelt. Een mooie tekst om je tanden in te zetten.  

“Der Wille zum Leiden und die Mitleidigen. – Ist es euch selber zuträglich, vor allem 
mitleidige Menschen zu sein? Und ist es den Leidenden zuträglich, wenn ihr es seid? 
Doch lassen wir die erste Frage für einen Augenblick ohne Antwort. – Das, woran wir am 
tiefsten und persönlichsten leiden, ist fast allen anderen unverständlich und unzugänglich: 
darin sind wir dem Nächsten verborgen, und wenn er mit uns aus einem Topfe ißt. Überall 
aber, wo wir als Leidende bemerkt werden, wird unser Leiden flach ausgelegt; es gehört 
zum Wesen der mitleidigen Affektion, daß sie das fremde Leid des eigentlich 
Persönlichen entkleidet – unsre »Wohltäter« sind mehr als unsre Feinde die Verkleinerer 
unsres Wertes und Willens. Bei den meisten Wohltaten, die Unglücklichen erwiesen 
werden, liegt etwas Empörendes in der intellektuellen Leichtfertigkeit, mit der da der 



Mitleidige das Schicksal spielt: er weiß nichts von der ganzen inneren Folge und 
Verflechtung, welche Unglück für mich oder für dich heißt! Die gesamte Ökonomie meiner 
Seele und deren Ausgleichung durch das »Unglück«, das Aufbrechen neuer Quellen und 
Bedürfnisse, das Zuwachsen alter Wunden, das Abstoßen ganzer Vergangenheiten – das 
alles, was mit dem Unglück verbunden sein kann, kümmert den lieben Mitleidigen nicht: er 
will helfen und denkt nicht daran, daß es eine persönliche Notwendigkeit des Unglücks 
gibt, daß mir und dir Schrecken, Entbehrungen, Verarmungen, Mitternächte, Abenteuer, 
Wagnisse, Fehlgriffe so nötig sind wie ihr Gegenteil, ja daß, um mich mystisch 
auszudrücken, der Pfad zum eigenen Himmel immer durch die Wollust der eigenen Hölle 
geht. Nein, davon weiß er nichts: die »Religion des Mitleidens« (oder »das Herz«) gebietet 
zu helfen, und man glaubt am besten geholfen zu haben, wenn man am schnellsten 
geholfen hat! Wenn ihr Anhänger dieser Religion dieselbe Gesinnung, die ihr gegen die 
Mitmenschen habt, auch wirklich gegen euch selber habt, wenn ihr euer eigenes Leiden 
nicht eine Stunde auf euch liegen lassen wollt und immerfort allem möglichen Unglücke 
von ferne her schon vorbeugt, wenn ihr Leid und Unlust überhaupt als böse, hassenswert, 
vernichtungswürdig, als Makel am Dasein empfindet: nun, dann habt ihr, außer eurer 
Religion des Mitleidens, auch noch eine andere Religion im Herzen, und diese ist vielleicht 
die Mutter von jener – die Religion der Behaglichkeit. Ach, wie wenig wißt ihr 
vom Glücke des Menschen, ihr Behaglichen und Gutmütigen! denn das Glück und das 
Unglück sind zwei Geschwister und Zwillinge, die miteinander großwachsen oder, wie bei 
euch, miteinander – klein bleiben! Aber nun zur ersten Frage zurück. – Wie ist es nur 
möglich, auf seinem Wege zu bleiben! Fortwährend ruft uns irgendein Geschrei seitwärts; 
unser Auge sieht da selten etwas, wobei es nicht nötig wird, augenblicklich unsre eigne 
Sache zu lassen und zuzuspringen. Ich weiß es: es gibt hundert anständige und rühmliche 
Arten, um mich von meinem Wege zu verlieren, und wahrlich höchst »moralische« Arten! 
Ja, die Ansicht der jetzigen Mitleid-Moralprediger geht sogar dahin, daß eben dies und nur 
dies allein moralisch sei – sich dergestalt von seinem Wege zu verlieren und dem 
Nächsten beizuspringen. Ich weiß es ebenso gewiß: ich brauche mich nur dem Anblicke 
einer wirklichen Not auszuliefern, so bin ich auch verloren! Und wenn ein leidender Freund 
zu mir sagte: »Siehe, ich werde bald sterben; versprich mir doch, mit mir zu sterben« – ich 
verspräche es, ebenso wie mich der Anblick jenes für seine Freiheit kämpfenden 
Bergvölkchens dazu bringen würde, ihm meine Hand und mein Leben anzubieten – um 
einmal aus guten Gründen schlechte Beispiele zu wählen. Ja, es gibt eine heimliche 
Verführung sogar in alle diesem Mitleid-Erweckenden und Hilfe-Rufenden: eben unser 
»eigener Weg« ist eine zu harte und anspruchsvolle Sache und zu ferne von der Liebe 
und Dankbarkeit der anderen – wir entlaufen ihm gar nicht ungern, ihm und unserm 
eigensten Gewissen, und flüchten uns unter das Gewissen der anderen und hinein in den 
lieblichen Tempel der »Religion des Mitleidens«. Sobald jetzt irgend ein Krieg ausbricht, so 
bricht damit immer auch gerade in den Edelsten eines Volkes eine freilich geheim 
gehaltene Lust aus: sie werfen sich mit Entzücken der neuen Gefahr des Todes entgegen, 
weil sie in der Aufopferung für das Vaterland endlich jene lange gesuchte Erlaubnis zu 
haben glauben – die Erlaubnis, ihrem Ziele auszuweichen – der Krieg ist für sie ein 
Umweg zum Selbstmord, aber ein Umweg mit gutem Gewissen. Und, um hier einiges zu 
verschweigen: so will ich doch meine Moral nicht verschweigen, welche zu mir sagt: Lebe 
im Verborgenen, damit du dir leben kannst! Lebe unwissend über das, was deinem 
Zeitalter das Wichtigste dünkt! Lege zwischen dich und heute wenigstens die Haut von 
drei Jahrhunderten! Und das Geschrei von heute, der Lärm der Kriege und Revolutionen 
soll dir ein Gemurmel sein! Du wirst auch helfen wollen: aber nur denen, deren Not du 



ganz verstehst, weil sie mit dir ein Leid und eine Hoffnung haben – deinen Freunden: und 
nur auf die Weise, wie du dir selber hilfst – ich will sie mutiger, aushaltender, einfacher, 
fröhlicher machen! Ich will sie das lehren, was jetzt so wenige verstehen und jene Prediger 
des Mitleidens am wenigsten – die Mitfreude!“ 

http://www.zeno.org/Philosophie/M/Nietzsche,+Friedrich/
Die+fr%C3%B6hliche+Wissenschaft/Viertes+Buch.+Sanctus+Januarius/

338.+Der+Wille+zum+Leiden+und+die+Mitleidigen 

Nogmaals, de waarheid, die hebben we niet en hebben we ook niet in pacht. De waarheid 
zal ons bevrijden, maar het voorzetsel “de” zou ik voor het gemak maar weglaten, want er 
is geen waarheid die ons als algemene waarheid zal en kan bevrijden. De bijbelse 
waarheid die hier bedoeld wordt is ook geen algemene waarheid, maar een nauwkeurig 
bepaalde en gedifferentieerde waarheid. Waarheid in overgave, overgave aan een 
“eugangelion” (Grieks voor:) “evangelie”, woorden die (al) bevrijding en vreugde 
aankondigen als je daar voor open durft te gaan staan. Zoals zaad in een akker kan vallen 
en dan ontkiemen. Dat is een proces. Dat kost tijd, heeft duur nodig, en kan zo duurzaam 
worden en werken. Wat dit exact kan inhouden is niet zonder meer te beschrijven – 
hoogstens poëtisch te duiden zoals de metafoor of frase: het aanbreken van het Rijk van 
God, bijvoorbeeld. Is het dan duidelijk, is er niet eerder een goede verstaander nodig, die 
vertrouwd is met deze traditie? Nietzsche heeft gepoogd deze traditie te doorgronden en 
op zijn merites te beoordelen. Ik vermoed dat hij niet helemaal hierin geslaagd is maar hij 
heeft zijn best gedaan en gepoogd een fundament te vinden in de eigen ziel. Alleen, en 
dat geldt voor iedereen, de eigen ziel is niet sterk genoeg om de tegenstellingen en 
contradicties te kunnen dragen die het leven aanreikt en waarmee je of je wilt of niet wordt 
geconfronteerd. Dat is de tragiek van een mensenleven. De werkelijkheid is te groot en te 
overweldigend om het zonder een systeem van betekenissen te doen - buiten jouw eigen 
existentie. In mijn ogen doen religies een (vaak beperkte en soms mislukte) poging om dit 
te verhelpen. Maar zelf hou je een groot aandeel hierin. Nietzsche heeft dat met zijn leven 
laten zien. Ook een – in veler ogen – mislukt leven is de moeite waard om over na te 
denken en te beschouwen in het licht van een waardesysteem. Waarheid komt zo stapje 
voor stapje metaforisch aan het licht en kan ons zo verlichten. 

John Hacking 2017 

bron: H. Arendt, Willen. Het leven van de geest. Zoetermeer 2016 (Klement, Pelckmans) 

Ontbrekende stappen… 

'In elk gedicht ontbreekt een stap verder. En als men een stap verder zet, ontbreekt weer 
een andere, enzovoort. Men kan zo de mogelijkheid van een eindeloos gedicht bedenken, 
onuitputtelijk, doorlopend, oneindig. Waaruit misschien het verband ontspringt tussen 
poëzie en het mystieke visioen van een woord in voortdurende evolutie, in eeuwige 
expansie.  

Men kan met andere woorden zeggen dat een gedicht altijd onvolledig zal zijn. Niet alleen 
omdat alles onvolledig is, maar omdat het gedicht zich moet ontplooien en tot stand 

http://www.zeno.org/Philosophie/M/Nietzsche,+Friedrich/Die+fr%25C3%25B6hliche+Wissenschaft/Viertes+Buch.+Sanctus+Januarius/338.+Der+Wille+zum+Leiden+und+die+Mitleidigen
http://www.zeno.org/Philosophie/M/Nietzsche,+Friedrich/Die+fr%25C3%25B6hliche+Wissenschaft/Viertes+Buch.+Sanctus+Januarius/338.+Der+Wille+zum+Leiden+und+die+Mitleidigen
http://www.zeno.org/Philosophie/M/Nietzsche,+Friedrich/Die+fr%25C3%25B6hliche+Wissenschaft/Viertes+Buch.+Sanctus+Januarius/338.+Der+Wille+zum+Leiden+und+die+Mitleidigen


komen bij diegene die het ontvangt. Meer nog, het gedicht moet in staat zijn zich te 
herscheppen en zich eindeloos te vervolledigen bij zijn schepper en bij de anderen.' 

Roberto Juarroz 

Geciteerd in:  Ouaknin, Marc-Alain, ¿, God en de kunst van het vissen, Tielt 2016 
(Lannoo) 

Dat is de kracht van poëzie, dat ze ruimte schept, gesloten (bekende/oude) ruimtes kan 
openbreken door een gebaar, een woord, een verschuiving van betekenis. De dichter Paul 
Celan is hier een meester in. Met enkele woorden, met een naam roept hij een wereld aan 
betekenissen op en nodigt hij de lezer uit zelf nieuwe stappen te zetten, om te 
onderzoeken waar de namen voor staan. Een voorbeeld:  “Margarete, Sulamith” twee 
namen, die in zijn gedicht “Todesfuge” voorkomen. Namen van vrouwen met een bijbelse 
context, een Duitse geschiedenis, een gruwelijk verleden waaraan wordt herinnerd. Geen 
‘Fuge’ van Johannes Sebastiaan Bach deze keer, maar van de uitvinders van het 
vernietigingskamp. Geen doordacht muziekstuk maar een doordacht en kunstig bedacht 
vernietigingsplan. Een werkelijkheid die niet in een gedicht is te vangen. Over dit gedicht 
zijn veel teksten geschreven, er is veel betekenis aan verleend. En toch is elke invulling, 
elk commentaar, elke stap op weg naar een  duiding niet definitief. Er blijft een open 
ruimte. Niet alleen omdat de werkelijkheid niet te vangen is in de beschrijvingen, niet 
alleen omdat woorden te kort schieten, maar vooral ook omdat het gedicht zich volgens 
Juarroz kan ontplooien in de ontvanger zelf. Elke nieuwe lezer voegt iets toe, kan een 
bijdrage leveren aan het ‘oneindige’. Dat is wat plaatsvindt: de openbaring van 
oneindigheid in het ogenblik, steeds die stap verder…nooit thuis. Het gedicht luidt: 

Todesfuge 

Schwarze Milch der Frühe wir trinken sie abends 
wir trinken sie mittags und morgens wir trinken sie nachts 
wir trinken und trinken 
wir schaufeln ein Grab in den Lüften da liegt man nicht eng 
Ein Mann wohnt im Haus der spielt mit den Schlangen der schreibt 
der schreibt wenn es dunkelt nach Deutschland 
dein goldenes Haar Margarete 

er schreibt es und tritt vor das Haus und es blitzen die Sterne  
er pfeift seine Rüden herbei 
er pfeift seine Juden hervor läßt schaufeln ein Grab in der Erde 
er befiehlt uns spielt auf nun zum Tanz 

Schwarze Milch der Frühe wir trinken dich nachts 
wir trinken dich morgens und mittags wir trinken dich abends 
wir trinken und trinken 
Ein Mann wohnt im Haus der spielt mit den Schlangen der schreibt 
der schreibt wenn es dunkelt nach Deutschland  
dein goldenes Haar Margarete 
Dein aschenes Haar Sulamith 



wir schaufeln ein Grab in den Lüften da liegt man nicht eng 

Er ruft stecht tiefer ins Erdreich ihr einen ihr andern singet und spielt 
er greift nach dem Eisen im Gurt er schwingts seine Augen sind blau 
stecht tiefer die Spaten ihr einen ihr anderen spielt weiter zum Tanz auf 

Schwarze Milch der Frühe wir trinken dich nachts 
wir trinken dich mittags und morgens wir trinken dich abends 
wir trinken und trinken 
ein Mann wohnt im Haus dein goldenes Haar Margarete  
dein aschenes Haar Sulamith er spielt mit den Schlangen 

Er ruft spielt süßer den Tod der Tod ist ein Meister aus  Deutschland 
er ruft streicht dunkler die Geigen dann steigt ihr als Rauch in die Luft 
dann habt ihr ein Grab in den Wolken da liegt man nicht eng 

Schwarze Milch der Frühe wir trinken dich nachts 
wir trinken dich mittags der Tod ist ein Meister aus Deutschland 
wir trinken dich abends und morgens wir trinken und trinken 
der Tod ist ein Meister aus Deutschland sein Auge ist blau 
er trifft dich mit bleierner Kugel er trifft dich genau 
ein Mann wohnt im Haus dein goldenes Haar Margarete 
er hetzt seine Rüden auf uns er schenkt uns ein Grab in der Luft 
er spielt mit den Schlangen und träumet der Tod ist ein Meister aus 
Deutschland   
  
dein goldenes Haar Margarete  
dein aschenes Haar Sulamith 

Paul Celan 

Je kunt het gedicht ook beluisteren op: https://www.youtube.com/watch?
v=gVwLqEHDCQE 

Al luisterend en meelezend kan het weer nieuwe gevoelens bij je opwekken, nieuwe 
emoties, nieuwe lagen. Een gedicht dat in mijn ogen behoort tot het cultuurgoed van onze 
samenleving – hoe gruwelijk ook de werkelijkheid waaraan het is ontleend.  

Het proces van betekenisgeving, semiose, is nooit afgesloten. Met de geboorte van elke 
nieuwe mens is er een voortzetting, een vervolg. De mens, betekenisgever bij uitstek, 
vestigt zich zo in de aarde op de aarde, een soort van literaire boom, een plant met de 
wortels in de vruchtbare grond en de takken in de wolken. En alle effecten van het klimaat, 
de omgeving, het weer doen hun invloed gelden en dragen hun sporen bij aan het 
eindresultaat. Als de mens schepper is van teksten, van poëzie, van betekenis, 
betekenissen als bladeren aan een boom, dan is dat een mooie metafoor om zijn gegrond 
zijn, en zijn wolkenvlucht te duiden. Als kind van de aarde, stof tot stof, en dromer van 
gedachten en idealen, wolkenverkenner, hemelbestormer, draagt hij beide dimensies in 
zich. Materie en geest, dood en leven, water en vuur, grond en lucht, aarde en hemel. 
“Van grond en vuur zult Gij ons maken”…luiden de woorden van een lied van de dichter 



Oosterhuis.  
   

„dein goldenes Haar Margarete  
dein aschenes Haar Sulamith“ 

Deze namen waren voor de Duitse kunstenaar Anselm Kiefer aanleiding voor veel 
schilderijen. Talloos keren ze terug in zijn werk. Kunstwerken die letterlijk de aarde 
verbeelden, de hemel zichtbaar maken, de vergankelijkheid nabootsen. Ze zijn een 
poging, in mijn ogen, om in de voetstappen van Celan, het onmogelijke te duiden, aan te 
wijzen, van betekenis te voorzien. Kiefer heeft zich zijn hele leven al bezig gehouden met 
de Duitse geschiedenis en zijn werk is een voortdurende reflectie op deze thematiek. Het 
is dan ook niet vreemd dat hij in zijn latere werken ook stilstaat bij de Joodse mystieke 
thema’s die in de Kabbala naar voren worden gebracht. Aarde en hemel gaan hier een 
verbond aan, de mens is het tussenwezen. De mens ontvangt eeuwigheid, oneindigheid 
en geeft deze weer verder. Een vorm van transformatie die de mens zelf niet onberoerd 
laat.  

Dat is als je durft open te staan voor het onverwachte, de kracht van de poëzie, de 
draagkracht van betekenissen die telkens weer nieuwe wegen, nieuwe vragen, nieuwe 
(ontbrekende) stappen openbaren. Openbaring in het hier en nu. Geen afgesloten 
hoofdstukken, geen religie die eens en voor altijd is vastgelegd. God is grijpbaar, het 
sacrale tastbaar en jij bent doorgeefluik. Jij bent schepper, neemt deel aan een schepping 
die nooit is voltooid, waar geen apocalyps tegen op kan. “Naar zijn beeld schiep Hij hen…” 
luidt het bijbelvers helemaal aan het begin. Dat wil zeggen: met toegang tot de 
oneindigheid. Toch mooi dat het eeuwige oneindige zo aan ons leven mag raken, zo in ons 
leven mag binnenkomen. 

John Hacking 2017 

Overleven met hart 

„Fast gleichzeitig mit Descartes entdeckt Pascal gegenüber der Logik der rechnenden 
Vernunft die Logik des Herzens.“ 

M. Heidegger 

In „Wozu Dichter?“  bespreekt de Duitse filosoof Martin Heidegger het gegeven dat de 
dichter de rol van een soort van ‘visionair’ kan spelen door zijn gedichten. Visionair, niet 
met het oog op een toekomst die zal aanbreken alsof het gedicht een voorspellende kracht 
heeft, maar meer als een intuïtie die vormgegeven in taal het denken bij de hand kan 
nemen. Heidegger laat zich dan ook graag gezeggen door gedichten van bijvoorbeeld 
Hölderlin. Via een aantal gedichten van Rainer Maria Rilke probeert hij de intuïtie van 
Hölderlin, geformuleerd in een vraag » ... und wozu Dichter in dürftiger Zeit?«  te 



onderzoeken en verder te brengen. Wat kan de dichter de filosoof leren en wat draagt de 
dichter bij aan onze tijd. Een tijd die kampt met grote vragen en grote problemen. 
Heidegger zoomt in op ervaringen en gevoelens van Rilke zoals die in een paar gedichten 
naar voren komen en gebruikt deze om zijn eigen filosofie verder te ontwikkelen. 
Heidegger zou je in deze zin een filosoof kunnen noemen die niet alleen poëtisch is 
ingesteld maar die zelf ook door zijn taalgebruik filosofeert als een dichter. Omdat hij de 
taal ‘dicht op de huid’ zit ontdekt hij door zijn formuleringen dimensies in de begrippen en 
te gebruikte omschrijvingen die weer een opstap vormen om zijn filosofie verder uit te 
bouwen. Natuurlijk kijkt hij ook naar de gedichten vanuit zijn filosofische bril en gebruikt hij 
zijn filosofische begrippen om de gedichten te analyseren en te ontleden. Het werkt dus 
naar twee kanten: poëzie en filosofie. Beiden hebben elkaar nodig, zo Heidegger. Daar zal 
niet elke filosoof overtuigd van zijn, maar ik kan me hier helemaal in vinden. Uitsluiten van 
de poëtische waarheid als een vorm van waarheid naast andere lijkt me dan ook erg 
kortzichtig en bekrompen. Dan houd je over wat je denkt in handen te hebben: 
berekeningen, logica en wiskunde. Ten aanzien van het persoonlijk leven en de zinvraag 
kun je daar niet zo heel veel mee lijkt me op het individuele vlak.  

Heidegger zet met Rilke in op het hart: de logica van het hart (Blaise Pascal) – het hart 
heeft zijn redenen die het verstand niet kent (en ook nooit zal leren kennen – vermoed ik). 
Nu is het natuurlijk de vraag of de veronderstelde tegenstelling tussen verstand en hart 
wel werkelijk zo bestaat. Het beamen van de intuïtie van Pascal wil nog niet zeggen dat in 
werkelijkheid deze tegenstelling ook zo hard is als wordt aangenomen. Het menselijk 
verstand is door en door lichamelijk bepaald. Als je het verstand een vorm van ratio gaat 
noemen, die los staat van de lichamelijke context, doe je volgens mij aan 
ideologievorming, creëer je een grootheid die in werkelijkheid niet echt bestaat. Ratio als 
een fictie. Leuk voor de filosofen maar in werkelijkheid niet echt voorkomend. Net als de 
Griekse Logos – daar kun je ook van alles onder verstaan – het begrip is heel erg breed – 
maar waar staat het in werkelijkheid voor en kunnen we het echt aanwijzen? Maar dit 
terzijde. Laten we Heidegger eens volgen in zijn voorkeur voor het hart tegenover het 
verstand of beter het ‘rekende voorstellen’, dat is de menselijke ratio die rekent, die via de 
techniek tot stand brengt en die inzet op het gebruik van goederen, dingen, kortom op het 
immanente en op kwantiteiten.  

Heidegger schrijft:  

“Das Innen und das Unsichtbare des Herzraumes ist nicht nur innerlicher als das Innen 
des rechnenden Vorstellens und darum unsichtbarer, sondern es reicht zugleich weiter als 
der Bereich der nur herstellbaren Gegenstände. lm unsichtbaren Innersten des Herzens ist 
der Mensch erst dem zugeneigt, was das zu Liebende ist: die Ahnen, die Toten, die 
Kindheit, die Kommenden. Dies gehört in den weitesten Umkreis, der sich jetzt als die 
Sphäre der Präsenz des ganzen heilen Bezuges erweist. Zwar ist auch diese Präsenz wie 
diejenige des gebräuchlichen Bewusstseins des rechnenden Herstellens eine solche der 
Immanenz. Aber das Innen des ungebräuchlichen Bewusstseins bleibt der Innenraum, in 
dem für uns jegliches über das Zahlhafte der Rechnung hinaus ist und, frei von solcher 
Schranke, überfließen kann in das entschränkte Ganze des Offenen. Dieses überzählige 
überflüssige entspringt hinsichtlich seiner Präsenz im Innern und Unsichtbaren des 
Herzens. Das letzte Wort der IX. Elegie, die das menschliche Zugehören ins Offene singt, 
lautet: » Überzähliges Dasein entspringt mir im Herzen. «“  



De ruimte van het hart waarmee wij de wereld tegemoet treden en de wereld in ons 
ervaren – beiden gelden – is een andere dan de ruimte van ons denken waarmee wij de 
wereld vormgeven, berekenen, kortom proberen naar onze hand te zetten. Volgens 
Heidegger is de mens in de ruimte van zijn hart vooral als eerste toegewend naar wat hem 
ter harte gaat, waar hij van houdt: de voorouders, de doden, de kindertijd, zij die komen. 
Wat hij bedoelt met de komenden, wordt hier niet meteen duidelijk gemaakt. Heeft het te 
maken met de tijd die aan zal breken, de wereld die zich zal manifesteren, de dag van 
morgen, het sterfelijk zijn van de stervelingen, het waagstuk dat leven heet en dat erop 
wijst dat je eraan overgeven een betere strategie is dan alles in de hand willen houden, 
alles willen beheersen? Heidegger noemt Hölderlin een voor-ganger, iemand die zijn tijd 
vooruit is en die duidt wat gaat komen en die zelf eerste stappen zet in zijn gedichten. Hij 
betreedt de wereld op een nieuwe wijze en legt daarvan getuigenis af. Heel kort door de 
bocht zou je kunnen zeggen dat deze dichter denkt met zijn hart en in zijn taal vooral zijn 
hart laat spreken. Deze toegang tot de wereld via het hart zou misschien beperkt of 
subjectief kunnen lijken omdat het slechts een persoon betreft. Maar Heidegger bevestigt 
met klem dat het hart dat open staat voor de wereld ook de hele wereld kan omvatten – 
niet letterlijk – maar op een intuïtieve wijze ermee verbonden zijn. Hij schrijft dan ook:  

„Der weiteste Umkreis des Seienden wird im Innenraum des Herzens präsent. Das Ganze 
der Welt gelangt hier nach allen Bezügen in die gleichwesentliche Präsenz. Rilke sagt 
dafür in der Sprache der Metaphysik »Dasein«. Die ganze Präsenz der Welt ist das im 
weitesten Begriff »weltische Dasein«. Das ist ein anderer Name für das Offene, anders 
aus dem anderen Nennen, das jetzt das Offene denkt, insofern die vorstellendherstellende 
Abkehr gegen das Offene sich umgekehrt hat aus der Immanenz des rechnenden 
Bewusstseins in den Innenraum des Herzens.“ 

Heidegger vindt hier zijn begrip “Dasein” op een wijze terug die hem alleen maar kan 
bevestigen in zijn eigen intuïtie. Ik spreek met opzet over intuïties omdat de begrippen die 
worden gehanteerd vooral een poëtische strekking hebben, een verwijzend karakter, een 
teken-karakter dat zich niet in een omschrijving of definitie laat vangen. Ze openen een 
‘zinhorizon’ waartegen andere begrippen zich kunnen afzetten en waarmee ze zich 
kunnen verhouden. Dat is het kenmerk van de taal: het ene roept het andere op en beiden 
versterken elkaar en vormen zo zin, geven zo betekenis aan de ‘betekenaar’, de mens die 
deze taal inzet om zijn werkelijkheid te beschrijven, te duiden en in een zinvol geheel te 
plaatsen. Heidegger wandelt als het ware in het taalkundig landschap van de dichter, 
voegt zijn eigen begrippen in, laat hen meewandelen, gebruikt ze als een soort van bril en 
laat hen een relatie aangaan met wat de dichter naar voren brengt. Filosofie lijkt hier op 
poëzie. Gaat er bijna in op. Rilke legt zelf uit hoe hij het bewustzijn van de mens ervaart – 
en hoe de relatie buiten – binnen in deze gestalte kan krijgen. Heidegger schrijft, Rilke 
citerend het volgende:  

„Der herzhafte Innenraum für das weltische Dasein heißt daher auch der 
»Weltinnenraum«. »Weltisch« bedeutet das Ganze des Seienden. Rilke schreibt in einem 
Brief aus Muzot vom 11. August 1924: 
»So ausgedehnt das >Außen< ist, es verträgt mit allen seinen siderischen Distanzen kaum 
einen Vergleich mit den Dimensionen, mit der Tiefendimension unseres Inneren, das nicht 
einmal die Geräumigkeit des Weltalls nötig hat, um in sich fast unabsehlich zu sein. Wenn 
also Tote, wenn also Künftige einen Aufenthalt nötig haben, welche Zuflucht sollte ihnen 
angenehmer und angebotener sein, als dieser imaginäre Raum? Mir stellt es sich immer 



mehr so dar, als ob unser gebräuchliches Bewusstsein die Spitze einer Pyramide 
bewohne, deren Basis in uns (und gewissermaßen unter uns) so völlig in die Breite geht, 
dass wir, je weiter wir in sie niederzulassen uns befähigt sehen, desto allgemeiner 
einbezogen erscheinen in die von Zeit und Raum unabhängigen Gegebenheiten des 
irdischen, des, im weitesten Begriffe, weltischen Daseins.«“ 

Met de concrete berekenbare ruimte en de tijd heeft deze visie weinig van doen. Dat is 
ook niet de inzet. Het gaat om een innerlijke ruimte waar de wereld binnenkomt en waar 
de relatie tot de wereld gestalte krijgt. Zingeving wil in deze zeggen ‘ervaren dat het leven, 
jouw leven, in deze wereld, als deel van de wereld die ook in jou woont, huist, zinvol is, de 
moeite waard, de moeite waard om geleefd te worden en om offers voor te brengen, dat 
wil zeggen, dat het niet zonder pijn en moeite kan.” Jouw inzet, jouw overgave, jouw 
verdriet, jouw macht en jouw onmacht horen daar wezenlijk bij en vormen pas het geheel 
van ‘Dasein’ dat jouw leven uitmaakt, jouw hart misschien wel ‘overweldigt’. Heidegger 
pleit daarom voor een vorm van openheid die exact deze dimensie van de werkelijkheid 
recht doet. Een openheid die een waagstuk is omdat we sterfelijke wezens zijn die weet 
hebben van onze sterfelijkheid. Die net daarom alles op alles willen zetten en niet willen 
blijven verwijlen bij de buitenkant, de berekeningen, het verstand dat enkel bezig is met 
technische oplossingen en berekenbare grootheden. Nogmaals, het blijft een vraag in 
hoeverre het onderscheid tussen hart en verstand hard is en of de tegenstelling niet zo 
groot is als wordt voorgesteld. Ik vermoed dat ook onder elke technisch denken en 
rekenen een hart schuil gaat, een verlangend hart dat een zekere openheid naar de 
wereld in stand wil blijven houden. Het zijn niet de robots die rekenen maar mensen van 
vlees en bloed. Pas als de computer, als de techniek het helemaal overneemt zal 
Heidegger in deze gelijk krijgen. Maar zover is het nog niet.  

Heidegger ziet bij Rilke dat het kwetsbare, het niet beschut zijn, de weg is om het diepste 
innerlijk van het hart te ontdekken, daar waar de wereld samenkomt, de immanentie van 
de dingen hun ware aard tonen en er mogen zijn zoals ze zijn, zonder manipulatie, zonder 
wil tot beheersing, zonder inzet om de wereld naar je hand te zetten omdat er andere 
doelen zijn, zoals gewin, macht, geld, invloed, etc. Dat zijn ook allemaal werkelijkheden 
die spelen in ons leven, maar het ‘echte zijn’ – je zou het ook een heimwee naar dit zijn 
kunnen noemen bij Heidegger, de ervaring van de natuur, het landschap, het bos, het huis, 
het water, de put, het meer, de hemel, en daarin de ‘goden’ of de ‘goddelijkheid’, het heil 
en het heilvolle, komt er niet echt tot uitdrukking volgens hem. In die zin kun je Heidegger 
ook een romanticus noemen die met Rilke dit leven mist waar de snelheid nog ontbreekt 
en de drang tot productie. De tijd van de grootouders en overgrootouders van voor de 
industriële revolutie, de tijd op het ‘ongerepte’ platteland waar de cyclische tijd de 
overhand heeft en niet het jagen naar de toekomst. Heidegger drukt dit wat moeilijker uit in 
het volgende citaat:  

“Dagegen bleibt das Gegenständige der Welt verrechnet im Vorstellen, das mit Zeit und 
Raum als Quanten der Rechnung umgeht und vom Wesen der Zeit so wenig wissen kann 
wie vom Wesen des Raumes. Auch Rilke bedenkt weder die Räumlichkeit des 
Weltinnenraumes näher, noch fragt er gar, ob nicht der Weltinnenraum, da er doch der 
weltischen Präsenz Aufenthalt gibt, mit dieser Präsenz in einer Zeitlichkeit gründet, deren 
wesenhafte Zeit mit dem wesenhaften Raum die ursprüngliche Einheit desjenigen Zeit-
Raumes bildet, als welcher gar das Sein selbst west. 



Indessen versucht Rilke innerhalb des Sphärischen der neuzeitlichen Metaphysik, d.h. 
innerhalb der Sphäre der Subjektität als derjenigen der inneren und unsichtbaren Präsenz 
das mit dem sichdurchsetzenden Wesen des Menschen gesetzte Schutzlossein so zu 
verstehen, dass dieses selbst als umgewendetes uns in das Innerste und Unsichtbarste 
des weitesten Weltinnenraumes birgt. Das Schutzlossein als solches birgt. Denn es gibt 
seinem Wesen als Inneres und Unsichtbares den Wink für eine Umkehrung der Abkehr 
gegen das Offene. Die Umkehrung weist in das Innere des Innen. Die Umkehrung des 
Bewusstseins ist deshalb eine Er-innerung der Immanenz der Gegenstände des 
Vorstellens in die Präsenz innerhalb des Herzraumes.“ 

Het hart biedt dus de mogelijkheid om de wereld tegemoet te treden op een wijze die de 
hele mens kan aangrijpen omdat in het hart die wereld al ligt opgesloten en omdat in het 
hart de dingen zijn die er werkelijk toe doen, dat wil zeggen, waar het hart vol van is. 
Heidegger noemde boven al de ‘komenden’, de doden, de voorouders en de kindertijd. 
Hoe je als kind was, je ervaringen tijdens je kindertijd en je jeugd, zijn dus hartzaken. Ze 
vormen de bron voor je eerste kennismaking met de wereld om je heen en in jou. Het kind 
in je zelf dat nooit verloren gaat en dat je hoe dan ook met je meedraagt. Wie weet hoe 
belangrijk deze ervaringen zijn voor je huidige zin-verstaan, je huidige wijze waarop je zin 
ervaart in je leven. Voorouders en doden zijn de elementen in je hart die op een 
onvermoede en onbeheersbare wijze je zelf-verstaan kunnen kleuren – genetisch al heb je 
van alles meegekregen, maar emotioneel en door je karakter ben je ook een voortzetting 
van hen. Zij leven in jou verder en komen misschien zo weer aan het licht. Een hartzaak 
voor Heidegger en Rilke.  

Afgelopen week schoot een Amerikaans staatsburger meer dan 50 mensen dood in Las 
Vegas tijdens een festival. Hij deed dat met een half-automatisch wapen vanuit een 
hotelvenster. In het Amerikaanse congres is er weer een discussie opgelaaid over de 
uitgebreide wapenverkoop in de VS. In de meeste staten is die niet aan banden gelegd. 
Daarnaast is men hevig verontrust als er inwoners van ‘verdachte landen’ via het 
luchtverkeer de VS binnen komen omdat men bang is voor aanslagen. De Amerikaanse 
overheid wil haar burgers hier tegen beschermen maar veronachtzaamt haar plicht tot 
bescherming van de burgers voor aanslagen van die burgers zelf. De verkoop van wapens 
aan banden leggen, ongeacht de machtige wapenlobby die veel senatoren in haar zak 
heeft, zou een stap in de goede richting zijn. In tien jaar tijd zijn er meer dan 500.000 
doden gevallen in de VS door wapengeweld. In een vraag aan een geïnterviewde burger 
die tien jaar geleden fungeerde in een fotoboek met dochtertje op de arm en pistool in de 
hand hoe hij nu hier tegen over stond zei hij dat hij voor wapens was omdat deze 
bescherming boden. Zelfbescherming. Bij elke aanslag stijgt de verkoop van wapens en 
munitie. Maar wie beschermt de burgers tegen ‘de psychopaten’ (ook jongeren) die wild 
schietend zoveel mogelijk slachtoffers willen maken? Hoort dat er nu eenmaal bij? Waar 
het hart van vol is, loopt de mond van over. In deze de wens om te blijven en te kunnen 
blijven schieten? De illusie van een “wilde westen” in stand houden waar het ieder voor 
zich was? Waar geen vertrouwen heerst in een overheid die bescherming biedt en dus 
moet je het recht maar in eigen hand nemen en het recht om jezelf te verdedigen? Een 
grondrecht volgens de fervente voorstanders van wapens?  

Verbijsterend en veelzeggend vond ik tenslotte de laatste opmerking van deze 
geïnterviewde. Hij gaf te kennen dat hij vond dat de natuurlijke selectie maar haar werk 
moest doen als antwoord op het probleem met het wapenbezit en het ongecontroleerde 



geweld van burgers tegen burgers. Hier komt de aap uit de mouw: een vorm van sociaal 
Darwinisme, het recht van de sterkte, de “winner takes it all”- mentaliteit, een vorm van 
modern fascisme, die de ware kern vormt van het hart van deze burgers. “Ik eerst, mijn 
soort eerst, en de rest kan stikken”- mentaliteit. Het hart wat hier spreekt is een berekend 
hart, een hart dat mijlenver afstaat van het hart zoals Rilke dat voor zich ziet. Betekent dit 
nu dat het hart van deze Amerikaanse burgers een ander hart is dan het hart van Rilke? 
Hebben we het niet over dezelfde hart-ruimtes? Dit laatste voorbeeld laat zien dat het 
spreken over het hart tegenover het verstand ook zo zijn beperkingen heeft, hoe mooi het 
ook moge klinken. Overleven met hart tegen de prijs van wat? Misschien een idee om het 
huiswerk van Heidegger en Rilke over het hart toch nog maar een keer over te doen en 
een goede balans te vinden tussen hart en verstand, tussen offer en beloning, tussen 
liefde en lijden en tussen wereld en zelf.  

John Hacking 2017 

Citaten uit: M. Heidegger, Wozu Dichter? In Holzwege, Frankfurt am Main 2015 
(Klostermann) p. 248-320 

Schrijven is ruimte geven aan het ontdekken 

'Schrijven heeft iets ongelofelijk moeilijks omwille van de finesse, het subtiele, de 
complexiteit van de bewerkingen die je moet uitvoeren. Ik voel me dikwijls de reiziger die 
vruchteloos de nacht bevraagt die hem omringt; hoe zwak is het licht van zijn reislantaarn: 
hij verlicht amper de plek waar ik me bevind. Het kan ook niet anders, want de weg van 
het schrijven ontdek je slechts stap voor stap. De redding van de schrijver zijn de nachten 
waarin het onweert.  

Plots is er een bliksem die de nacht openbreekt en alles wordt helder. De weg, het 
landschap. Het werk wordt hem dan als het ware in zijn volheid aangeboden. Maar een 
ogenblik later is alles weer nacht.' 

M.A. Ouaknin 

Er zijn weinig filosofen of schrijvers die mij de laatste tijd zo hebben geïnspireerd als Marc 
Alain Ouaknin. Tijdens mijn sabbatical heb ik zijn boek Le Livre Brûlé nog een keer 
gelezen waarin hij een poging doet om uit te leggen wat de Talmoed is en hoe er in de 
Talmoed gedacht en gelezen wordt. Voor iemand die vanuit de Westerse en christelijke 
traditie op zoek naar eenheid en naar synthese is, kan dat een verbijsterende ervaring zijn 
want tegenstellingen worden niet overbrugd maar eerder verdiept. Ze mogen naast elkaar 
bestaan. Ze vormen als tegenstelling net de kern, de essentie van het betoog. Ouaknin 
spreekt daarom ook van een atheologie, een niet-theologie als het over vragen naar en 
omtrent God gaat. Elkaar uitsluitende opvattingen staan in de Talmoed naast elkaar en 
dagen elkaar uit om steeds meer de diepte in te gaan. Alles wat over God wordt beweerd 
wordt door een andere uitspraak even hard ontkracht. Daar is geen theologie tegen op 
gewassen. De synthese is in deze de dood in de pot. De overeenkomst en de lieve vrede 
zijn het einde voor de discussie en het failliet van het vragen. Ouaknin citeert rabbi 
Nachman van Bratslav die nadruk legt op de afwezigheid en de alom aanwezigheid van 



God als twee naast elkaar staande uitspraken. Paradoxaal omdat het in onze werkelijkheid 
eigenlijk niet kan.  

Inspirerend is niet alleen het vragen waardoor alles open blijft en telkens nieuwe 
mogelijkheden opdoemen, maar ook het feit dat je al schrijvend nieuwe vergezichten kunt 
verkennen en ontdekken. Nou schrijf is makkelijk. Dat wil zeggen, ik begin en dan 
ontwikkelt het verhaal zich vanzelf als een draad aan een spoel. Meestal weet ik waar ik 
heen wil met de tekst. Dat helpt bij de formulering. Ik laat me ook inspireren door citaten 
waarbij ik dan weer aan kan haken of die mij uitdagen verder te schrijven dan de strekking 
van het citaat. Het citaat is dan het opstapje net zoals een titel dat kan zijn.  

Titels 

‘Los van dit alles is er nog iets anders dat me aanmoedigt in mijn zoektocht: de titels.’ 

‘Bij elke etappe tijdens het schrijven komt er een nieuwe titel bij me op en daarna lijkt het 
alsof al mijn energie gebruikt wordt om die titel te rechtvaardigen. Het is de titel die het 
denken op een wezenlijke manier oriënteert. De titel is de essentie van een boek. Het 
boek zelf is dan slechts nog commentaar. Ongetwijfeld behoor ik tot die categorie van 
mensen, zoals Giraudoux ironisch zegt, die zodra ze hun titel hebben, zich verplicht 
voelen om dan ook maar de roman zelf te schrijven.’ 

M.A. Ouaknin 

Het lezen van teksten van Ouaknin geeft ook een groot gevoel van herkenning. ¿ God en 
de kunst van het vissen, een werk waar het omgekeerde vraagteken de titel is en de rest 
de ondertitel, een Nederlandse vertaling die in 2016 uitkwam, een soort van dagboek, 
waarin Ouaknin de uitdaging opneemt om over God te schrijven, staat vol met citaten van 
schrijvers die mij al lang begeleiden. Zijn passie voor titels, voor vreemde formuleringen, 
zijn gevoel voor dingen die hem aantrekken in de poëzie en in de kunst, het is net of ik 
weer thuiskom. Alsof ik een soort van bloedsbroeder ontmoet. Edmond Jabès, een van de 
leermeesters van Ouaknin en Emmanuel Levinas, zij keren voortdurend op de achtergrond 
terug in zijn denken en zij zijn voor mij ook al heel lang inspirerende denkers. Dichters 
zoals Roberto Juarroz, José Angel Valente, Paul Celan, Paul Verlaine, Paul Valéry, etc. 
etc. vormen de kaders waarin ik mijn gedachten mede vorm geef. Niet de ideeën van 
theologen of andere wetenschappers, maar poëzie, mystieke uitingen, kunstenaars die de 
wereld van het sacrale stoutmoedig verkennen, vormen de muren van mijn huis waarmee 
in mijn voorstellingen presenteer. En elke betekenis roept weer een volgende op, het is 
nooit af, nooit voltooid. Je bent nooit uitgebouwd. Dat geeft iets anders dan een gevoel 
van zekerheid. Het geeft vrijheid. Het geeft een machtig gevoel van ruimte die open blijft. 
Het leven krijgt zo een dimensie van vrijheid die het in geen enkele theologie, geen enkele 
ideologie, geen enkele leer, kan vinden. Betekenissen die vast komen te staan zijn als de 
tralies van een gevangenis.  Maar wij zijn niet op aarde om vast te zitten in een 
gevangenis, veroordeeld tot een beperkt uitzicht.  

Falen 

‘Het grote werk', schrijft Georges Steiner, 'is datgene  wat bij het einde van de lectuur altijd 
en op een geheimzinnige manier zegt: je moet opnieuw beginnen.  Eerste poging. Laten 
we opnieuw proberen. Het is Beckett, Beckett die erin slaagt alles te zeggen - je wordt gek 
van afgunst tegenover Beckett- die schrijft: je moet beter falen (fail better). Bij elke nieuwe 
poging zal ik de volgende keer beter mislukken. 



Het is wat ik altijd meegeef aan mijn studenten: laten we bij de volgende lezing beter 
mislukken.' 

M.A. Ouaknin 

Steeds opnieuw beginnen. Het is zoals het leven zelf. Na elke dood nieuwe planten 
ontkiemd uit de zaden van de plant die moest sterven. Zoals de natuur, zo leven en zo 
denken en handelen. Mislukken, falen, niet het einddoel halen, niet de ambitie definitief 
verwezenlijken, steeds op halve weg achterblijven en steeds opnieuw beginnen, zo is het 
leven en ook het schrijven te omschrijven. Met het schrijven is het geheim van het leven, 
het mysterie van het bestaan niet op te helderen. Hoeveel energie en moeite je er ook in 
steekt het echte geheim onttrekt zich, net als het definitieve antwoord op de vraag waarom 
je leeft. God onttrekt zich, is onbenaderbaar, en toch belijden wij dat alles komt uit God. 
Rabbi Nachman heeft er mee geworsteld maar hij heeft de verleiding weerstaan om zijn 
gedachten in een theologie te gieten die alle tegenstellingen zou verzoenen. Het is een 
kunst om dit vol te houden, om niet in de valkuil van de gewenste synthese te vallen. De 
spanning uithouden, het leven zo leiden dat geen enkele ideologie, die allemaal totalitair 
zijn, je in zijn greep kan krijgen. Het is het proberen altijd waard. Er is een wereld te 
winnen en al schrijvend kun je de horizon daarvan stapje voor stapje verkennen. Veel 
inspiratie waar je zelf de bron van bent. 

John Hacking 2017 

Citaten uit: 

Bron: Ouaknin, Marc-Alain, God en de kunst van het vissen, Tielt 2016 (Lannoo) 

Sneeuw en God 

Het kerstfeest nodigt uit tot bespiegelingen. Gedachten over een tijd die verlossing 
aankondigt en die ook brengen zal, ook al is het midden winter. Kerst zit ergens diep in 
mensen verscholen als een verlangen naar licht in de duisternis. Het feest van kerst sluit 
daar uitstekend bij aan. Een gouden greep van de Romeinse keizer om kerst samen te 
laten vallen met het ‘Sol Invictus feest’ op 25 december. De onoverwinnelijke zon wordt 
niet gevierd midden in juli of in augustus maar midden in de donkerste tijd van het jaar. Dat 
thema heeft ook raakvlakken met het verhaal achter het ‘Lenteoffer’ dat door de componist 
Stravinsky, in ‘Le sacre du Printemps’ meeslepend ten gehore wordt gebracht en dat 
bijvoorbeeld o.a. door Pina Bausch met haar schitterende choreografie werd uitgevoerd 
als pure dans. Een jong meisje danst zich dood, zij is het offer opdat de zon weer in de 
lente zal schijnen, opdat er weer een lente mag aanbreken na een koude en donkere 
winter. Misschien lijkt dit lenteoffer een heidens ritueel, een mensenoffer om een gunst van 
de hemel te verkrijgen, een barbaarse manier van handelen en denken. Maar op de keper 
beschouwd is de geboorte van het kerstkind midden in de winternacht een prelude op de 
paastijd in de lente: de dood aan het kruis en als onmogelijke onbegrijpelijke opstanding 
uit de dood, de vervolmaking van dit verlossingsevangelie. Het licht overwint, maar nu 
definitief de duisternis van de dood. De dood heeft niet het laatste woord. Maar een offer 
moet worden gebracht om dit af te dwingen. In feite is het kerstverhaal samen met Pasen 



een uitgewerkt lenteoffer waarbij een mens wordt opgeofferd. Ook dit zit waarschijnlijk diep 
in de mensen verscholen: niet alleen het verlangen naar licht, maar het verlangen naar 
een definitieve overwinning op de duisternis. Tomaz Salamun, een Sloveens dichter die in 
2014 stierf beschrijft iets van dit verlangen in zijn gedicht: 

Alleen de sneeuw  

Ik denk aan God en niet zozeer  

aan sneeuw. Dat is niet waar.  

God denkt aan mij en hij vreet mij op.  

Niemand denkt aan om het even wie.  

Een kleine kar gaat door de straat.  

Sneeuw valt als hij valt.  

God is een volkomen vreemde, door niets geplant.  

Ik zou mijzelf willen planten als een wilg. 

Ik zou mijzelf willen planten als het gras. 

Om dan daarop neer te vallen als de sneeuw, zacht. 

Het zou inslapen en ik zou Gods deken onthullen, mijn 

huid, en zou verdwijnen over straat, in de nacht.  

Gisteren kwam ik langs een deur. 

Een klapdeurtje, van knie tot borst.  

Ik wilde weten of er een engel was daarbinnen.  

Het was alleen een oude man met een sombrero.  

Met donkere huid en nog donkerder ogen.  

Ik schonk mijn tequila te vol.  

Ik sloeg hem achterover. 

Het geluid was anders dan 

dat van water uit een kraan. 

Ik moet tequila drinken. 

Ik moet een boom zijn, geplant in de aarde, en stoot de deur open. 

Ik moet de engel tegemoet gaan. 



Wat zal de engel hem kond doen? Wat zal de dichter aantreffen als hij op de engel stoot 
en als die engel geen tequila drinkende sombrero dragen oude man is met een donkere 
huid en met donkere ogen? De dichter wil boom zijn, geplant in de aarde. Een wilg of nog 
nederiger gras, niet vreemd, maar eigen, vertrouwd, zo vertrouwd dat hij op zichzelf valt 
als sneeuw. De combinatie sneeuw en God is een bijzondere. Sneeuw die nauwelijks iets 
weegt als vlokje, maar als pak op een tak, deze doet breken, bomen doet omvallen, het 
aangezicht van de aarde doet transformeren. Sneeuw maakt alles gelijk. Sneeuw als Gods 
deken, Gods deken als mijn huid, om daarna te verdwijnen. De scène wisselt. Geen 
landschap meer maar een Mexicaanse saloon, waar misschien een engel schuilt. 
Salamun lijkt van de hak op de tak te springen, zoekt God in de sneeuw en de engel in de 
saloon. Wat zal de engel hem aankondigen? Een nieuwe geboorte, een blijde boodschap? 
Is dit gedicht een adventsgedicht, een kerstgedicht? Draait het gedicht hier om zichzelf 
heen, om God, om zijn boodschapper de engel? Jaren geleden heb ik dit verlangen ook 
stem gegeven in een ander gedicht: 

kerstavond 

Als een pijl trillend 

in het vlees van de wereld 

uit de boog van de Ene 

nadrukkelijk beloofd 

geloofd en lang verwacht 

die ene nacht in het licht 

eerste kreten 

melk en warmte  

kind als elk mensenkind 

hoeders en wichelaars 

kwamen vonden bewijs 

wat hen was aangezegd 

doek en voederbak 

wijzen voorruit  

geen troon of staf 



voedsel zijn en hoop 

lag in het verschiet 

maar zover is het nu nog niet 

Het is niet makkelijk om de taal te vinden die de hoop levend houdt, die de verlossing in 
het kind (in ons, ook in ons) mobiliseert en aanzet tot navolging. De duisternis van de 
nacht is groot, is sterk, is vaak ondoordringbaar, zo lijkt het. Maar een ster kan de weg 
wijzen en het besneeuwde landschap toont zich als een droom, een droom van een 
nieuwe wereld. Als de lente komt, de sneeuw is gesmolten, de aarde ontwaakt, dan 
betekent dit dat wij het met wat er is moeten doen. Er is geen andere aarde, er komt geen 
andere lente, er is geen andere winter of zomer. Zo zijn we kinderen van de tijd in de tijd, 
zo zijn we als bomen, lopend door het landschap. God denkt aan mij en hij vreet mij op. 
Worden wij - ontstaan uit het ‘niets’ - zo weer terug gebracht tot ‘niets’, een God als niets, 
als bron en uitkomst van niets? Een God die zinsbegoocheling is - die tequila doet 
inschenken - door de dienstdoende engel met donkere ogen? Sneeuw valt als hij valt. 
Sneeuw. Waarheid als sneeuw. God weet wat Hij doet.  

John Hacking 2018 

Droom van God *  

Volken der aarde, 

verwoest niet het heelal van de woorden, 

snijd niet in stukken met de messen van de haat 

de klank, die met de adem tegelijk geboren werd. 

Volken der aarde, 

dat niet een dood bedoelt, als hij leven zegt - 

en niet een bloed, als hij wieg uitspreekt - 

Deze woorden schreef Nelly Sachs, nobelprijswinnaar uit 1966. Gegrepen door het leed 
dat haar volk, het Joodse, was aangedaan tijdens de Tweede Wereldoorlog schrijft ze 
gedichten die de vernietiging en de dood tot thema hebben. De vraag naar een afwezige/
aanwezige God trilt mee in deze woorden. Een soort van refrein, te horen voor de goede 
verstaander die vertrouwd is met de symboliek en de bijbelse achtergrond, dat nooit echt 
helemaal ontbreekt. Begrippen als aarde en hemel, licht, donker, liefde, haat, de 



omschrijvingen van de nacht en de dag, vuur, water, woestijn, zand, berg, wolken, zij allen 
dragen op de een of andere manier de sporen van het goddelijke. Een sacrale 
werkelijkheid die de aardse werkelijkheid omgeeft en doordesemt. Als je niet gelovig bent 
en als je géén gevoel hebt voor deze sacraliteit, als je níet de symboliek en de religieuze 
verhalen kent, ‘zie je niks, hoor je niks en weet je niks’. Dan ontgaat je waarschijnlijk de 
innerlijke dynamiek van het sacrale en de vragen van een mens in nood die aan God 
worden gericht. Je staat dan aan de buitenkant en kijkt er naar. Maar komt het ook binnen, 
kan het dan ook binnenkomen? Word je hart geraakt, kun en durf je jezelf te laten raken 
door deze (soms verborgen religieuze) taal?  

In onze wereld van de alternatieve feiten, waar sommige presidenten de ene leugen na de 
andere verspreiden als hun persoonlijke waarheid en waar politici in het spoor van deze 
leugenprofeten een slaatje hieruit proberen te slaan door dezelfde wegen te bewandelen, 
wordt waar waarvoor Nelly Sachs in haar gedicht boven waarschuwt.  

Völker der Erde 

zerstöret nicht das Weltall der Worte, 

zerschneidet nicht mit den Messern des Hasses  

den Laut, der mit dem Atem zugleich geboren wurde. 

Völker der Erde, 

O dass nicht Einer Tod meine, wenn er Leben sagt - 

und nicht Einer Blut, wenn er Wiege spricht - 

Waar (wordt), waarvoor zij waarschuwt. Ik herhaal deze zin om dat drie keer het woord 
waar naar voren komt: waar hier als waarheid, waarheid als waarde. Maar waar niet als 
koopwaar voor de hoogste bieder. Verkiezingen zou je een vorm van winst voor de 
hoogste bieder kunnen noemen: hij of zij die de meeste stemmen verzamelt om gekozen 
te worden heeft het ‘beste aanbod’ dat wordt beloond. Zo lijkt het vanaf de buitenkant. Dat 
noemen we democratie, het volk heeft gesproken, het volk heeft gekozen.  

Maar wat is de inzet, waarom wordt hij of zij gekozen? Omdat er waar wordt aangeboden, 
omdat er waardes worden verkondigd die anderen willen onderschrijven en waarvan ze 
hopen dat het hen iets brengt. Waardes, als hun vorm van waarheid, een waarheid die 
aansluit bij hun wereldbeeld. Waar die voorspoed brengen zal, een einde aan de ervaren 
misère etc. etc. De hoogste bieder heeft dan misschien het meest aantrekkelijke verhaal 
want hij of zij verzamelt de meeste stemmen. Waarom is dat verhaal aantrekkelijk? Omdat 
het gouden bergen belooft? Misschien te mooi om waar te kunnen worden? Maar als…etc. 

Of omdat het verhaal van de tegenstander misschien minder aantrekkelijk is, want er 
kleven meer nadelen aan. Of omdat de tegenstander gehaat wordt of veracht.  



Vaak is het zo dat om de winst te behalen alles is geoorloofd want het doel heiligt de 
middelen. Om politieke macht te verkrijgen wordt de taal van de leugen verkocht als 
waarheid, als feit. Wordt digitale middelen ingezet om anderen te verleiden, te lokken, te 
bedriegen met valse waarheiden, met fictieve feiten, met verdachtmakingen en 
suggestieve insinuaties. De laatste Amerikaanse verkiezingen zijn hier een goed 
voorbeeld van. 

Politieke macht staat niet op zichzelf, politieke macht zeker in de VS, maar ook in China 
en Rusland (en waar ter wereld niet?) is gelijk aan economische macht en zeggenschap 
over belastingen, inkomsten, banen en alles wat daarmee samenhangt. Het is een geheel 
van waar, koopwaar als ‘verkiezingswaar’, een vorm van bezit waar alles om draait. Om dit 
naakte feit te verhullen wordt deze waar verpakt in nationalistische, ideologische en 
zonodig christelijke symbolen en waardepatronen.  

Maar, zo vermoed ik, als ‘het volk’ (lees: de bedrogen kiezers) echt in de gaten krijgt dat ze 
met een kluitje in het riet worden gestuurd, dat zij die het dichtst bij het vuur zitten zich het 
beste warmen, terwijl alle anderen in de kou blijven staan, dan kan het wel eens snel 
afgelopen zijn met deze kleptocratische politici. Maar zolang zij de loze praatjes blijven 
geloven en deze ‘vorm van waarheid’ verkiezen boven wat er echt toe doet en wat er echt 
speelt in een mensenleven - o blindheid - o domheid - o kortzichtigheid - krijgen ze wat ze 
verdienen: brood en spelen, en vooral veel lucht, ijdelheid der ijdelheden, met een 
president als kers op de taart. De rijken rijker, de armen armer en dat niet alleen in 
Amerika maar ook in Europa. Dat is de trend. Effect van toenemende mogelijkheden en 
macht van de machtigen. Zij zorgen het beste voor zichzelf, de rest kan het doen met de 
kruimels.  

De tragiek is nu dat wij allemaal gebruik maken van dezelfde taal, dezelfde woorden, 
dezelfde begrippen. Hoe en wanneer weten we als iemand spreekt of het waarheid is of 
een vorm van (koop)waar? Waar, om ons te lokken, om ons over de streep te halen om 
hem of haar politiek te steunen? In onze postmoderne samenleving is het al langer mode 
geworden om elke vorm van absolute waarheid te ontmaskeren. Vooral dan de claim op 
absolute waarheid want het is de vraag wanneer een waarheid absoluut is. Bestaat die 
wel? (Typisch ook een vraag vanuit het postmoderne levensgevoel). 

Maar kan de waarheid worden ontmaskerd? Hoe naakt is de waarheid zelf? Is er nog een 
naaktere waarheid dan de naakte waarheid?  

Alle aangekleedde waarheden, alle verhulde waarheden, alle schijnwaarheden kunnen 
worden ontmaskerd. De maskerade kan worden blootgelegd en de spreker aan de 
schandpaal genageld. Maar als dat laatste er ook al niet meer toe doet - als schade en 
schande van de spreker afgleiden als water op een aal, dan wordt het lastig om nog een 
oordeel te vellen over de waarheid. Alles komt dan aan het rollen…In die samenleving 
zitten we nu. Het houvast lijkt verder weg dan ooit. Een man een man, een woord een 
woord, geldt dat nog?  

In de orale tradities vertrouwde men op de waarheid uit de verhalen van de verteller. Het 
waarheidsgehalte ervan, ook al betrof het mythes, gezangen en gedichten, structureerde 
het geestesleven van de toehoorders. Zij hadden zo een houvast om de wereld te 
verstaan.  



We leven nu al een paar duizend jaar ook in de wereld van het geschreven woord. 
Religieuze geschriften hebben gezag omdat ze op schrift zijn gezet en omdat wij al 
eeuwen lang de teksten lezen en bestuderen en ons erdoor laten gezeggen. Ze hebben 
voor ons een waarheidsgehalte, ze spreken een soort van waarheid waarmee we ons 
leven inrichten, ons gedrag kleuren en ons handelen vormgeven.  

Deze wereld is inmiddels ook de wereld van het beeld. Een overmacht aan beelden 
overspoelt ons elke dag. Hoe verhouden zich woord en beeld tot elkaar? Lopen we het 
gevaar dat het geschreven woord degeneert? Het gesproken woord heeft altijd al het risico 
gelopen om misbruikt te worden, idem het geschreven woord. Maar hoe zit het met het 
beeld? De meerduidigheid ervan geeft niet zomaar waarheid prijs die voor iedereen 
hetzelfde is. De inzet van beelden om waarheid te verhullen is bekend. Woord en beeld 
zijn beiden kwetsbaar voor misbruik. 

Toch moeten we het ermee doen.  

Nelly Sachs schrijft in een van haar gedichten (uit de cyclus ‘Gebeden voor de dode 
bruidegom’) over haar geliefde die dood is. In de beschreven pupillen van de geliefde 
springt de goddelijke kracht naar buiten als goddelijk onweer dat is weggetrokken, pupillen 
vol van honing van Godsnachten, vol met vuur van de Sinaï waar God tot Mozes en het 
volk sprak, in woord en vuur! Die ogen zijn nu uitgedoofd. Hoeveel mijlen vol pijn en 
ontbering zijn er gegaan naar Hem toe, God? Wat is ervoor terug gekregen? Wat hebben 
wij mogen ontvangen van God? Nelly Sachs schrijft dat de kracht van het voorzien, de 
zienerkracht uit de ogen is weggevallen in de gouden verrassingen van de Heer, waarvan 
we slechts de dromen weten. 

Ich sah, dass er sah. 

Jehuda Zwi 

DEINE AUGEN, o du mein Geliebter, 

Waren die Augen der Hindin, 

Mit der Pupillen langen Regenbögen 

Wie nach fortgezogenen Gottgewittern - 

Bienenhaft hatten die Jahrtausende 

Den Honig der Gottesnächte darin gesammelt, 

Der Sinaifeuer letzte Funken - 

O ihr durchsichtigen Türen 

Zu den inneren Reichen, 

Über denen soviel Wüstensand liegt, 

Soviel Qualenmeilen zu o Ihm gehen - 



O ihr erloschenen Augen, 

Deren Seherkraft nun hinausgefallen ist 

In die goldenen Überraschungen des Herrn, 

Von denen wir nur die Träume wissen. 

Nelly Sachs 

Slechts de dromen, daarvan weten we, die nemen wij tot ons als wij lezen in de schriften 
over God. Deze interpretatie van de bijbel als neergeschreven droom van God, een serie 
gouden verrassingen waarmee wij in ons leven worden geconfronteerd, vind ik een mooie 
metafoor. Een waarheid die metaforisch rust in de werkelijkheid van alledag waarin het 
lijden en de liefde beiden de hoofdrol spelen.  

Het gedicht is geen statement, het is geen argument, het geeft geen godsbewijs en het 
maakt ook geen aanspraak op algemeen geldige waarheid. Het vormt geen onderdeel van 
een politiek discours om de macht, geen woord eruit doet denken aan een 
verkiezingsstrijd. En toch bevat het meer waarheid dan alle toespraken van de huidige 
Amerikaanse president bij elkaar en de politici die hem ondersteunen en lof toezwaaien. 
Waarom? Omdat het verankerd is in het leven, in de dingen die ertoe doen: het verlies van 
de geliefde, de dood van de bruidegom, de trouw die deze relatie draagt, zelfs tot over de 
grenzen van de dood heen. Het zijn woorden uit vuur. Dabar, woord en daad vallen samen 
- dat betekent het Hebreeuwse begrip Dabar - dat wordt ingezet als God spreekt. Een 
president, een vat vol holle klanken, ijdel getoeter, verongelijkt gezwets. Een kleine 
krachtige vrouw, een baken in de woeste zee van de taal, ook voor ons. Door wie wil jij je 
bij de hand laten nemen, wiens waar(heid) mag je leiden? 

John Hacking 2018 

bron: Sachs, Nelly, Gedichte, Zürich 1966, (Coron Verlag) p. 36 en 72 

Het geheim van het leven 

Het geheim van het leven is doorgeven wat je hebt ontvangen. Misschien klinkt dit 
abstract, want wat heb je ontvangen, of wat ontvang je dagelijks in je leven? Je hebt 
allereerst je leven ontvangen. Hoe kun je dat doorgeven? Door een nageslacht. Of op een 
religieuze wijze, zoals bijvoorbeeld Jezus van Nazareth liet zien, door brood en wijn als 
symbool te nemen voor zijn lichaam dat zo in bijeenkomsten doorgegeven wordt aan de 
volgelingen.  

Wat je op andere manieren ontvangt en ontvangen hebt kun je doorgeven: kennis, 
opvattingen, ervaringen, teksten. Een docent is doorgeefluik maar jij bent dat ook. Jij kunt 
dat ook zijn als je zaken die je inspireren doorgeeft, ervan getuigt, laat zien hoe ze jou 



dragen, voeden en op de been houden als het een keer wat minder gaat. Voor mij is 
poëzie zulk een geschenk dat je ontvangt en dat je doorgeven mag. Als geschenk valt het 
niet zomaar uit de lucht. Je moet er wel moeite voor doen, er voor openstaan dat het 
gedicht binnen kan komen, dat je jezelf in de emoties en uitdrukkingen van de dichter mag 
terugzien, herkennen, dat er iets van een vonk is die overspringt.  

Het geheim van het leven is een geheim omdat het niet direct evident is waaruit het leven 
bestaat en wat er zo geheimzinnig aan is. Als je leven gelijk stelt aan de materiële 
uitingsvorm – een lichaam – materie – die / dat op de een of andere geheimzinnige wijze 
meer is dan lichaam, meer dan materie, dan ben je nog niet achter het geheim. Wat 
ontvang je, wat geef je dan door? Wie ben je zelf, hoe ben je zelf hier terecht gekomen, 
waar kom je vandaan, waar was je misschien eerst en waar ga je naartoe? Afkomst, 
herkomst, en toekomst zijn beiden dimensies die nu buiten het hier en nu liggen en waar 
je eigenlijk nauwelijks iets zinnigs over kunt zeggen omdat je de ervaringen niet hebt en 
omdat je de kennis niet hebt over deze tijdsdimensies. Alles wat je erover kunt opmerken 
is afgeleid, een afgeleide. Geen directe kennis, geen deelbare ervaringen. Want wie was 
je in de baarmoeder en daarvoor, wie zal je zijn over 50 jaar, of zelfs na je dood?  

Voor velen zijn dit misschien onzinnige vragen en een vreemde beschouwing. Hier is nu 
en nu is hier en de rest speculatie (en dus misschien niet ter zake). Maar dan nog blijft het 
leven een geheim en kun je als mens proberen te achterhalen waarom je leeft en 
waarvoor je leeft. Wat maakt mijn leven nu de moeite waard en wat maakt het leven de 
moeite waard om geleefd te worden? Dat zijn vragen die mij al een heel groot deel van 
mijn leven bezig houden en waarop ik geen definitief antwoord heb. Maar ik heb wel een 
idee: het idee dat je gedragen kunt worden en dat je jezelf kunt laten dragen. Je kunt je 
laten dragen door je toe te wijden, door te beseffen dat je niet voor jezelf leeft en dat je 
kunt doorgeven wat je hebt gekregen. 

Dat heeft met inzet te maken, met zelfinzicht (jij bent niet het middelpunt van de wereld, 
hoewel sommigen daar heel anders over kunnen denken, zelfs als president van een 
machtig land) en het heeft te maken met zelfwaardering: jij mag ontvangen, je mag ervan 
genieten, je mag doorgeven. De vorm die jij bent, het kopje voor de thee, kan imperfect 
zijn. In Japan is die imperfectie voorwaarde voor schoonheid. Daarom hanteren zij een 
techniek bij het maken van theekopjes die rekening houdt met imperfectie en zij passen dit 
toe bij het vormen van het kopje in de klei en vooral bij het bakken ervan in de oven.  

Tijdelijkheid en imperfectie zijn twee thema’s die in het Japanse denken over kunst, over 
levenskunst en over esthetica stammen uit het Boeddhisme. Toegepast op ons leven 
betekent dit: je mag imperfect zijn want het doet niets af aan het doorgeefkarakter ervan 
en je leven is tijdelijk zoals alles tijdelijk is. Dus verspilling van je leven door je te wijden 
aan zaken die je niet zoveel opleveren is zonde. Zaken die iets opleveren in je leven zijn 
meestal ervaringen en vormen van toewijding die energie geven, die je doen opvlammen, 
die je inspireren. 

Zo komen we vanzelf weer uit bij het geheim van het leven. Het geheim aan het geheim is 
het feit dat de geest in het spel is. Die kracht in jou die geraakt kan worden door 
bijvoorbeeld een gedicht, die kracht die zich kan laten raken. Een kracht die je helpt bij het 
openstaan, je open stellen, ook voor het onverwachte. Een zachte kracht, een kracht over 
overgave, vertrouwen, niet alles in de hand willen hebben, en dus eigenlijk heel bang zijn. 



Het geheim van het leven is doorgeven wat je hebt ontvangen: je lichaam, bezield door je 
geest die via jouw lichaam met jouw lichaam en geestkracht anderen kan bezielen, 
cadeaus geven, laten merken dat je samen betekenis geeft aan het leven. 

John Hacking 2018 

Licht en woorden 

«Qu’est-ce que la lumière?» demandait à Reb Abbani l'un de ses disciples. 

- Dans le livre, répondit Reb Abbani, il y a de grands parcs blancs que, tu ne soupçonnes 
point et que hantent, par couples, les vocables à l’exception d’un seul gui sont le nom du 
Seigneur. La lumière est dans les élans de leurs désirs d'amants.  

«Vois quel merveilleux exploit est celui du conteur qui les a ramenés de si loin pour la 
chance de nos yeux.» 

Et Reb Hati: » Les feuillets du livre sont des portes que les vocables franchissent, poussés 
par leur impatience à se regrouper, à retrouver leur transparence au bout de l’œuvre 
traversée.  

«Le souvenir des mots est fixé par l’encre sur le papier. La lumière est dans leur absence 
que tu lis.» 

Edmond Jabès 

In een fictief gesprek werpt Edmond Jabès de volgende vraag op ‘wat is het licht?’. Twee 
rabbi’s geven antwoord. Beide antwoorden gaan over woorden, over taal, over verhalen 
en over het schrijven waar de leegte de woorden omgeeft en waar de leegte en de 
afwezigheid duiden naar het licht. Het licht is niet de leegte, niet de afwezigheid van het 
woord. Het licht zit in het verlangen waarmee de pagina’s de woorden opnemen en 
toegang verlenen alsof zij op weg zijn naar een werk, een boek, een doel in de verte. Het 
licht zit in de afwezigheid van wat je leest, van woorden vastgelegd in inkt op papier, 
waarvan het schrijven herinnering is. De naam van de Heer – vastgelegd in een woord, op 
papier – blijft verstoken van dit lege, de dit omgevende wit van de afwezigheid die de 
woorden omhult. Het licht is aanwezig in het verlangen, zoals bij geliefden, in het elan, de 
impulsen van het verlangen. Het licht is een motiverende, drijvende kracht. Het licht is 
datgene wat inspireert en wat je warm maakt, doet opvlammen, geestdrift laat 
ontvlammen. 

Jabès spreekt hier, mijn inziens, een sterk vermoeden uit: geestkracht, vuur, is niet alleen 
aanvurend, niet alleen ‘begeisterend’ maar ook ‘verlichtend’. “Verlichting” is een zaak van 
de geest, in een religieuze context, H. Geest. Licht en verlichting zijn fenomenen die 
onvermoede dieptes, onverwachte mogelijkheden onthullen. “Elkaar in een ander licht 
zien”, een nieuw licht, deze uitdrukking zegt het al, je kijkt met nieuwe ogen. Je kijken is 
nieuw en wat je ziet is nieuw. Licht tovert dus nieuwe mogelijkheden en laat de 
werkelijkheid letterlijk veranderen. Licht is in die zin scheppingskracht. Licht laat je zien, en 
laat je anders zien. De wereld wordt nieuw, zo was ze nog nooit geweest. Deze 



verandering is de kracht van het scheppingswerk van het licht. Misschien heeft God zo wel 
de wereld geschapen: via licht, via zijn licht, door licht te werpen wat in duisternis 
verscholen zat, de duisternis van het donkere, de chaos, de oerzee, oermaterie waarin 
geen ordening was en waarin geen licht ooit had geschenen. Onderscheiden, namen 
geven, is licht werpen op. Benoemen is verlichten, een licht aansteken, opeens wordt het 
zichtbaar.  

Zo werken woorden, zo werkt taal, zo werkt poëzie: licht werpen op door er woorden voor 
te vinden, woorden die komen aangewaaid, woorden vol verlangens, vol smachtende 
werkelijkheid, om te duiden, te zien, te voelen, te ervaren. Dat is poëzie in optima forma. 
De kracht van poëzie laat je deelnemen in een nieuwe werkelijkheid, je wordt wakker 
geroepen uit je slaap, uit je niet zien. Uit je achteloze onverschilligheid die niks ziet en niks 
hoort. Geest en schepping, licht en ruimte, verlangen en vuur, vraag en antwoord, volheid 
en leegte, dat is waar de wereld om draait in de voortdurende afwisseling van eindigheid 
en oneindigheid, van immanentie en transcendentie. Licht, het woord, een lamp voor je 
voeten.  

John Hacking 2018 

Bron : Jabès, Edmond, Le livre des Questions, Paris 1963 (Gallimard) 

Waarom ik van poëzie houd 

Een van de allereerste gedichten die ik als twaalfjarige las was het gedicht van Goethe, (in 
het oud Duitse schrift)  waarmee een kleine bundel uit 1941 begon: 

Wär nicht das Auge sonnenhaft, 

die Sonne könnt es nie erblicken. 

Läg nicht in uns des Gottes eigne Kraft, 

wie könnt uns Göttliches entzücken? 

J.W. von Goethe 

Zahme Xenien III 

Dit bundeltje met gedichten lag  in een doos met boeken om opgeruimd te worden. Dat in 
een huis van een journalist van de krant de Limburger in Schin op Geul waar mijn vader in 
de tuin werkte. Ik vergezelde hem vaker om hem te helpen. De vondst van deze gedichten 
was het begin van mijn belangstelling voor poëzie. Maar pas vele jaren later groeide dit uit 
tot een ware passie.  



Nu, 50 jaar verder, heb ik een grote verzameling met dichters die mij inspireren en die ik 
bewonder  om hun stijl, hun thematiek en de wijze waarop zij hun thema’s in gedichten 
vormgeven. Leven en dood, licht en donker, water en vuur, transcendent en immanent, 
stilstand en beweging, verandering en hetzelfde - het zijn allemaal bewegingen, situaties, 
thema’s die daarin een rol kunnen spelen. En dat op verschillende symbolische niveau’s, 
met verschillende lagen, verschillende betekenissen. Tekens, symbolen, metaforen, zij 
allen maken onderdeel uit van de semiose, de betekenisgeving, in een gedicht en de lezer 
maakt er weer zijn eigen verhaal van. Hij ontdekt hoe betekenissen ook voor hem een rol 
kunnen gaan spelen. Soms geven geduide betekenissen een richting aan, soms helpen ze 
om zelf scherper te kijken of om nieuwe betekenissen te ontdekken. Emily Dickinson was 
zich hiervan bewust toen ze schreef: 

The Poets light but Lamps 

Themselves - go out - 

The Wicks they stimulate 

If vital Light 

Inhere as do the Suns - 

Each Age a Lens 

Disseminating their 

Circumference – 

Dichter zünden Lampen an 

Sie selbst - vergehn - 

Dochte die sie entflammen 

Wenn ihr Licht lebt 

Bestehn wie Sonnen - 

Linse wird jede Zeit 

Die überallhin 

Ihren Lichtkreis streut 

(883) 

Emily Dickinson   



Als dichters lampen aansteken om wat donker is te verlichten, of om dingen, 
gebeurtenissen, ervaringen in een ander licht te plaatsen, (de mogelijkheden zijn bijna 
onbeperkt), dan betekent dit dat zij een handreiking geven om anders naar de 
werkelijkheid, anders naar datgene wat we zien en ervaren, te kijken. Het gedicht is een 
lamp voor onze voeten. Het gedicht werpt een eigen licht op de werkelijkheid, op mijn, op 
jouw leven. Iets wat misschien eerst vanzelfsprekend was, kan nu vragen oproepen, stemt 
tot nadenken, tot nader onderzoek, tot nieuwe vragen. Het vanzelf-sprekende is nu een 
vraag geworden, een vraag die aanzet tot nieuwe antwoorden en tot de zoektocht om die 
antwoorden dan ook te vinden. 

De taal levert de munitie, de taal levert de woorden om die vraag en om die antwoorden 
vorm te geven, gestalte te geven, om ze via het woord als het ware ‘vlees en bloed’ te 
geven. ‘Het woord is vlees geworden’ luidt het bekende gezegde uit het Evangelie van 
Johannes aan het begin. Vlees dat de gestalte heeft van een werkelijkheid die meer is dan 
een holle klank, meer dan een echo, meer dan een geruis. ‘Wort und Feuer’, daar gaat het 
om (Franz Rosenzweig), ook in de taal. Emily Dickinson schrijft over het materiele karakter 
van het woord het volgende gedicht: 

He ate and drank the precious Words 

His Spirit grew robust - 

He knew no more that he was poor, 

Nor that his frame was Dust – 

He danced along the dingy Days 

And this Bequest of Wings 

Was but a Book - What Liberty 

A loosened spirit brings 

Er ass und trank kostbares Wort - 

Seine Seele wuchs sich stark - 

Er vergass wie karg sein Leben war, 

Und dass sein Leib aus Staub – 

Er tanzte durch den trüben Tag 

Dies Geflügelte Vermächtnis 

War bloss ein Buch - Wie Frei macht uns 



Ein freigelassener Geist 

(1587) 

Emily Dickinson 

Het woord spreekt niet alleen, het spreekt niet alleen tot onze verbeelding, het geeft ons 
vleugels om te kunnen vliegen: het inspireert, het vuurt ons aan. We worden erdoor 
gedragen en het draagt ons verder dan we kunnen denken. Vrijheid is de belofte, is het 
doel en is de weg waarlangs het woord ons voert, als we Emily Dickinson mogen geloven 
en ik geef haar alle krediet. Haar taal en haar gebruik van de taal maken waar wat ze in 
haar gedichten beschrijft. Ze zijn performatief: ze laten zien en brengen tot leven wat in de 
woorden en zinnen zit opgesloten. Ze openen niet alleen onze ogen voor die werkelijkheid 
die wordt benoemd, ze helpen ons zelfs om die werkelijkheid te ervaren, te voelen, in ons 
op te nemen, zodat ze deel van ons wordt. Dat is het kenmerk van inspiratie. Van ware 
inspiratie.  

Alles wat niet dit effect heeft in en via de taal is dus niet inspirerend. Dan is er sprake van 
‘dode’ taal, een ‘doods’ gebruik van woorden, klanken, tekens. Op het kerkhof van de taal 
liggen daarom veel woorden begraven. Afgedankte woorden, onleesbare woorden, dode 
woorden. En dat kerkhof, waar is dat te vinden? Ik vermoed in de hoofden van hen die niet 
weten wat de macht van de taal is en die de kracht van de taal onderschatten. Ik vermoed 
in de hoofden en gedachten van hen die de taal beschouwen als enkel een vorm van 
conventie zonder verdere betekenis en zonder verdere reikwijdte. Taal als ‘instrument’, als 
vehikel in de communicatie, maar dan zonder verdere en diepere zin. Inspiratie is dan in 
hun denken een loos gebaar, een zinloos fenomeen dat niet bestaat omdat het niet echt 
empirisch bewezen kan worden. Het getuigenis van de geïnspireerde lezer, toehoorder, is 
hen te min, te minderwaardig omdat ze gewoon niet geloven in de kracht van de taal en de 
vurigheid van de inspiratie. Bestaan die mensen, deze ‘dode zielen’, deze uitgebluste en 
afgebrande persoonlijkheden? Helaas wel, zo vermoed ik. De bestrijders van de religieuze 
inspiratie, de ontkenners dat religieuze teksten ‘goddelijk’ geïnspireerd kunnen zijn, de 
poëzie-onverschilligen, de niet-lezers, zij zijn er misschien een voorbeeld van. Hoewel ook 
in hun ontkenning zijn ze veroordeeld om dezelfde taal in te zetten om hun argumenten te 
staven en om de anderen te overtuigen. Zij zijn net zo goed gevangenen van het 
mechanisme van de inspiratie in het gebruik van de taal. Er is eigenlijk geen ontkomen 
aan. Emily Dickinson voelt dat goed aan als zij dicht: 

There is no Frigate like a Book 

To take us Lands away 



Nor any Coursers like a Page 

Of prancing Poetry - 

This Traverse may the poorest take 

Without oppress of Toll - 

How frugal is the Chariot 

That bears the Human soul. 

Keine Fregatte wie ein Buch 

Entführt uns Länderweit 

Kein Rennpferd springt und prunkt 

Wie ein Blatt Poesie - 

Den Ärmsten ohne schwere Maut 

Steht die Passage frei - 

Wahrhaft frugal ist das Gefährt 

Das des Menschen Seele tragt. 

(1263) 

Emily Dickinson 

De menselijke ziel, (alweer zo’n woord waar poëzie-onverschilligen geen kant mee op 
kunnen), heeft een voertuig nodig. Niet alleen het lichaam dat zolang het leeft die rol kan 
vervullen, nee, vooral het gedicht dat inspireert, geeft de ziel vleugels. Als een engel kan 
ze dan langs het firmament haar vleugels uitslaan en op verkenningstocht gaan, de wereld 
over.  

Juan Ramón Jiménez, José, Ángel Valente, César Vallejo, Roberto Juarroz, José 
Gorostiza, om een paar van mijn favoriete Spaanstalige dichters te noemen, naast de vele 
anderen uit andere taalgebieden, laten de menselijke ziel vliegen, zweven, verkennen wat 
er te koop is in het leven tegen de achtergrond van de horizon die telkens weer opdoemt 
en verandert. Van die dichters krijg ik nooit genoeg. Elke keer opnieuw kunnen hun 
gedichten me weer inspireren, op andere gedachten, andere beelden brengen. Zo trekken 
ze met me mee in mijn leven, een route die nooit eindigt, een weg die vol avonturen blijft 
omdat de opgeroepen beelden, de symbolen en de tekens meerduidig zijn, vervat in 
omschrijvingen, in woorden, die telkens nieuwe ‘zin-inhouden’ geboren doen worden. Ook 
als het lichaam het langzaam laat afweten, als het uur ‘lood’ is aangebroken zoals Emily 
Dickinson schrijft, dan is het gedicht de manier om die lichamelijke aftocht, deze aporie 
van het lichaam, te omschrijven. Zij doet dat meesterlijk: 



After great pain, a formal feeling comes 

The Nerves sit ceremonious, like Tombs - 

The stiff Heart questions was it He, that bore, 

And Yesterday, or Centuries before? 

The Feet, mechanical, go round - 

Of Ground, or Air, or Ought - 

A Wooden way 

Regardless grown, 

A Quartz contentment, like a stone - 

This is the Hour of Lead - 

Remembered, if outlived, 

As Freezing persons, recollect the Snow - 

First - Chill - then Stupor - then the letting go - 

Nach Qual - befällt ein förmliches Gefühl – 

Die Nerven sitzen Grabgleich, steif und still - 

Das Herz fragt starr: war Ichs, der dies erfuhr, 

Wars Gestern, ist es Hundertjahre her? 

Die Füsse gehn, mechanisch, ihre Runde - 

Auf Grund, auf Luft, auf lrgendwas - 

Hölzernes Gehn 

Achtlos im Sein, 

Ein Quartz-Genügen, gleich dem Stein – 

Dies ist die Stunde Blei - 

Erinnert, wenn durchlebt, 



So wie Erfrierende - den Schnee erfassen 

Erst - Frösteln - Lähmung dann - dann Gehenlassen - 

(341) 

Emily Dickinson 

Grote dichters deinzen er niet voor terug om de doodlopende weg van het leven in het 
lichaam te benoemen en te duiden. Dat op een veelzijdige en gelaagde wijze. Zo zelfs dat 
de last van het lichaam dragelijker kan worden dan voor het lezen van deze gedichten. De 
dood, als grenservaring, het menselijk lijden, de hoogte en de dieptepunten in een 
mensenleven, wat zouden ze zijn zonder de verwoording in een gedicht, de aarzelende en 
aftastende ervaring van het woord dat tracht een opening, een doorgang te vinden? Een 
nieuwe horizon, een weg om te gaan, al is het in de verbeelding. De ziel kan alleen maar 
vleugels krijgen als ze durft te vliegen, als ze durft zich te laten dragen door de inspiratie 
die uit een gedicht kan spreken. Waarom dan nog wachten? Waarom angst om te vliegen? 
Er is een wereld te winnen. 

John Hacking 2018 

Bronnen: 

Johann Wolfgang von Goethe, Das Göttliche. Gedichte, Potsdam 1941 (Rütten & Loening 
Verlag). 

Dickinson, E., Dichtungen, Mainz 1995 (Dieterich’sche Verlagsbuchhandlung) 

Ruimte van de verbeelding 

Afgrond, scheuren, een kloof, een onoverbrugbare diepte, steile rotsen, een 
onbegaanbaar pad, ongekende wegen, een onbekend zelf, oneindigheid in het ogenblik, 
oneindigheid achter de horizon en voor de horizon, oneindigheid in elk woord, een heilig 
moment, een heilig monument, het gedicht dat raakt aan de diepte van het bestaan, het 
gedicht dat de ruimte verkent, benoemt, dat gefascineerd is door de ruimte van wat we 
werkelijkheid noemen. De Argentijnse dichter Roberto Juarroz begint zijn toespraak met 
de titel Poesía y realidad ter ere van zijn lidmaatschap van de Academia Argentia de letras 
(1986) als volgt: 



Ein Raum 

kann einen anderen nicht auslöschen, 

aber ihn beiseite drängen. 

Auch die Räume nehmen einen Platz ein, 

in einer anderen Dimension, die mehr ist als Raum. 

Es gibt Räume mit einer einzigen Stimme, 

Räume mit vielen Stimmen 

und selbst Räume mit gar keiner, 

aber jeder Raum ist für sich 

und einzigartiger als das, was er beinhaltet. 

Wenngleich sich jeder Raum 

am Ende mit jedem Raum vermischt. 

Wenngleich jeder Raum 

ein unmögliches Spiel ist, 

weil nichts einen Raum hat. 

Der Raum der Poesie und der Raum der Wirklichkeit, die ich in Beziehung zueinander 
setzen mochte, sind einander auch nicht passgerecht. Wie auch beide nicht, weniger noch 
einer der beiden, in den bescheidenen Raum dieser  Worte hineinpassen. Zweifelsohne ist 
die Poesie ein visionärer und gewagter Versuch des Zugangs in einen Raum, der die 
Menschen in Angst und Schrecken versetzt und für schlaflose Nächte gesorgt hat: der 
Raum des Unmöglichen, der manchmal auch der Raum des Unsagbaren zu sein scheint.  

Als Dichter habe ich diesen Raum intensiv gesucht. Ich versuche deshalb, Ihnen von 
dieser Suche oder Obsession oder Pilgerschaft meines Schicksals durch die Sprache zu 
berichten, indem ich zwei Fragen, die für mich zu den wesentlichen Fragen des Menschen 
gehören, in eine zusammenfasse: die Frage nach der Wirklichkeit (Was ist das Wirkliche? 
Was ist Sein? Was unterscheidet es vom Nichtsein?  

Wer oder was sind wir? Wer oder was sind wir nicht?) und die nach der Poesie (Gibt es 
irgendeine Art, etwas auszudrücken? Wie kann das Wirkliche ausgedrückt werden? Und 
das Unwirkliche? Welche Wirklichkeit hat das Wort?). 

 Poëzie gaat over bekende en over onbekende ruimtes: bekend omdat we denken te 
weten wat we om ons heen kunnen waarnemen; onbekend omdat we eigenlijk niks weten, 



zelfs onszelf niet kennen. De vragen die Juarroz stelt zijn indringend omdat ze onze 
existentie betreffen. In deze rede gunt hij ons een inkijkje in de keuken van zijn dichterlijk 
werk. Zijn motivatie, zijn onvervuld blijven zoeken en aftasten, zijn kijk op een 
werkelijkheid die hij als dichter ervaart en stem wil geven. Deze rede waarvan ik slechts 
een fragment citeer zou je kunnen beschouwen als een soort credo, een samenvatting van 
zijn dichterlijk streven. Een geloofsbelijdenis waar ik me graag achter schaar omdat het 
alles open laat, omdat oneindigheid de inzet is, omdat de grenzen slechts de grenzen zijn 
van leven en dood. En die zijn absoluut en transcendent. Zij verwijzen verder, 
transcenderen het hier en nu, zelfs in de tijd. Juarroz ziet zijn dichterlijk werk bijna als een 
ritueel handelen, zoals in de liturgie. Ook daar komen hemel en aarde bijeen en worden 
via symbolen, rites, metaforen, duidingen de relaties zichtbaar gemaakt tussen immanent 
en transcendent.  

“…eine Art Werk oder Wirken, ein fast liturgisches Tun oder Handeln: vor dem Abgrund zu 
sprechen, in dem wir uns befinden, mit dem Abgrund, der wir sind, anders vor dem, der wir 
selbst sind, vor den anderen, vor allem, vor nichts und niemandem. Wenn ich auf meine 
eigenen Gedichte zurückgreife, ermutigt mich zudem die Tatsache, dass das, was der 
Dichter sagen kann, sich vor allem immer in seiner Poesie befindet.“ 

Met zijn eigen woorden moet de dichter het doen. Daarbuiten is er niets. Datgene wat 
gezegd moet worden en gezegd kan worden komt uit de dichter zelf. Een ervaring van 
sacraliteit, gelijk aan de dimensies in de liturgie, heb ik af en toe in gesprekken als het 
over thema’s als zinvolheid, waarom leven we, wat maakt mijn, ons leven de moeite 
waard. Spreken over deze zaken is eigenlijk een vorm van liturgie, sacraal bezig zijn 
omdat een inhoud op het spel staat die ook over leven en dood gaat. Studenten, 
medewerkers van de universiteit die op zoek zijn naar een zinvol leven, die houvast 
zoeken, op zoek naar diepte in hun bestaan, het zijn net zoveel voorbeelden van pogingen 
om hemel en aarde met elkaar te verbinden.  

Misschien klinken deze termen hoogdravend, maar in diepste wezen proef ik de 
oneindigheid in deze verlangens en doen ze vonken overspringen, voel ik me erin thuis, 
kan ik het gesprek aangaan op een bevrijdende wijze. Steeds een stapje dichter bij de 
kern die je zelf bent – ten diepste – innerlijk – wetend dat er meer te koop is dan een 
diploma, een goed salaris, een riant huis, en talloze vakanties. Dat meer, dat innerlijk, dat 
intuïtieve gevoel van vrijheid, ongebondenheid, een ziel in vogelvlucht, een ziel 
aangevuurd door geest, door geestkracht, dat kan dan boven komen in een gesprek. 
Sacraal, omdat je dan wordt aangeraakt door de geest, de oneindigheid in het moment, 
het hier en nu.  

Juarroz is zich van deze dynamiek bewust. Het is niet in woorden te vatten, net als de 
poëzie niet en net als de werkelijkheid niet. Hij schrijft:  

“Es ist nicht möglich, die Poesie zu definieren, wie es auch nicht möglich ist, die 
Wirklichkeit zu definieren. Geschieht dies womöglich auch mit der Definition des Lebens, 
der Liebe, des Todes, der Musik, des Leids, des Traums? Ist es überhaupt möglich, 
irgendetwas zu erklären? Oder handelt es sich vielmehr um eine kleine Annäherung an 
das Unerreichbare, nicht mehr als um den Traum einer Formulierung des Unfassbaren?“ 



Over blijft is alleen de taal van de dichter. Zijn woord, zijn in woorden gevatte intuïtie en 
ervaring. Een ervaring ook van de onmogelijkheid om dingen te benoemen, om ze te 
vatten, vast te pakken als het ware. De wereld, de werkelijkheid onttrekt zich. De taal 
maakt alleen omtrekkende bewegingen maar precies in die beweging opent ze een 
horizon, maakt ze het mogelijk dat ook anderen zich erin kunnen herkennen en dat ze met 
nieuwe ogen kunnen gaan kijken.  Het woord als lichaam gericht aan alles, aan iedereen, 
het woord als een open oog voor de werkelijkheid, de oneindigheid die zich manifesteert in 
de werkelijkheid, hemel en aarde bijeen. Durf je zo te leren kijken? Durf je zo te leren van 
de horizon in ons bestaan? De dichters doen het ons voor, we mogen volgen.  

Die Welt zu enttaufen, 

den Namen der Dinge opfern, 

um ihre Anwesenheit zu gewinnen. 

Die Welt ist ein nackter Ruf, 

eine Stimme und nicht ein Name, 

eine Stimme mit ihrem eigenen Echo auf dem Rücken. 

Und das Menschenwort ist ein Teil dieser Stimme, 

kein Fingerzeig, 

keine Aufschrift im Archiv, 

keine Seitenansicht des Wörterbuchs, 

kein hörbarer Personalausweis, 

kein Kennwimpel 

der Topographie des Abgrunds. 

Der Dienst des Wortes, 

jenseits der kleinen Armut 

und der kleine Zärtlichkeit, dieses oder jenes zu bezeichnen, 

ist ein Liebesakt: Anwesenheit zu schöpfen. 

Der Dienst des Wortes 

ist die Möglichkeit, dass die Welt zur Welt spricht, 

die Möglichkeit, dass die Welt zum Menschen spricht. 



Das Wort: jener Körper, gerichtet an alles. 

Das Wort: jene offenen Augen. 

John Hacking 2018 
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Poesie und Wirklichkeit 

Poesía y realidad 

Aus dem argentinischen Spanisch van Juana und Tobias Burghardt 

Stuttgart 2010 (Edition Delta) 

Realiteit en gedicht: de wereld bekrassen… 

Veel bijbelse teksten zijn een vorm van poëzie. Psalmen zijn bijvoorbeeld gedichten om op 
muziek gezet te worden, liederen in dichtvorm met alle mogelijke emoties gebaseerd op 
allerlei ervaringen. Zowel geloof als ongeloof, hoop als wanhoop, zekerheid en twijfel, 
komen voor. Poëtisch laat zich de wereld heel anders uitdrukken dan in de taal van de 
abstracte beschrijving van bijvoorbeeld een verschijnsel, een rapport over een gebeurtenis 
of ervaring of een tabel met cijfers over een statistisch meetbaar iets. Het gedicht biedt 
een andere kijk op de wereld en op de werkelijkheid waarin deze wereld aan ons 
verschijnt en waarin we ons manifesteren met onze taal en onze aanwezigheid via denken 
en handelen. De Duitse kunstenaar Anselm Kiefer heeft door de poëzie een andere kijk op 
de wereld gekregen en in een gesprek met Klaus Dermutz zegt hij als antwoord op een 
vraag van Dermutz:  

Wenn ich Sie richtig verstehe, haben Ingeborg Bachmanns Gedichte Ihren Blick 
vollkommen verändert. Nach Ihrer früheren Sichtweise der Welt sagen Sie nun, dass die 
Welt in den Gedichten ist. 

Es gibt keine andere Welt für mich. Mit den Gedichten ist es manchmal beinahe so, dass 
ihr Strom - im Sinne von Isaak Luria - den Schleier der Welt zerstört, den Schleier der Welt 
verbrennt. Es wird auf einmal sichtbar, dass die Welt nicht so ist, wie man angenommen 
hat. Es wird sichtbar, dass die Welt ohne Sinn ist. Die Gedichte schaffen einen 
Durchbruch. Durch die Gedichte zerspringt auch etwas da auch eine Shevirath 

ha kelim. Das Aufreißen der dünnen Illusionsschicht zieht sich durch alle Gedichte. Oder 
das Aufreißen der schnellen Beruhigung der Gemüter nach dem Krieg. Es kommt durch 

die Gedichte zu einem Aufreißen. Es platzt andauernd etwas auf - wie beim Strom von 
Isaak Luria. Durch die Gedichte bleiben nur noch Trümmer zurück. 



Kiefer gebruikt hier een beeld uit de mystiek van Izaak Luria die de wereld beschrijft als 
het gevolg van het ‘springen der vaten’ waardoor de wereld pas kon ontstaan. In een fase 
in het scheppingsproces goot God zijn licht, zijn genade uit, maar de vaten die dit licht 
moesten ontvangen konden dit niet aan en vielen in stukken. Veel van het licht ging terug 
naar God, maar een deel kwam met de scherven van de vaten in onze wereld terecht en 
onze wereld zou je kunnen zien als het effect van deze breuk. In alles op deze wereld is 
Gods licht verborgen als vonken zoals de grote rabbi Baal Shem Tov beschreef in zijn 
mystieke teksten. De taak van de mens is het om deze vonken uit de duisternis te 
bevrijden en terug te voeren naar God.  

Kiefer stelt nu dat gedichten ontsluierend kunnen werken: ze beroven ons van onze 
illusies, ze maken de wereld op een nieuwe wijze zichtbaar. Ze openen een dimensie die 
we eerst niet zagen, niet ervoeren. Ontsluierd blijkt de wereld zonder zin te zijn, zinloos te 
zijn. Zin toekennen aan de wereld is een illusoir gebeuren en als dat toch gebeurt zit er 
meestal iets anders achter. Een land tot heilig land maken, een stukje wereld heilig 
verklaren, bijzonder maken heeft meestal een bijbedoeling. Want waarom zou een land 
heilig moeten worden, wie is daarmee gediend, welke machtsaanspraken worden 
daarmee bevredigd? Heilig is niet het land, niet de wereld, maar in alles zitten Gods 
vonken, zit Gods licht verborgen en het een is niet beter dan het andere.  

Kiefer beschrijft de werking van het gedicht als een breken van de vaten, het gedicht is 
zelf een vorm van licht, te groot en te machtig voor de vaten, voor de gedachten die we 
hebben over de wereld, onze beschrijvingen, onze illusies, zodat onze beschrijvingen uit 
elkaar vallen, zoals de vaten breken. Al onze percepties, onze oordelen en vooroordelen, 
al onze gedachtes en beschrijvingen van de wereld stoelen niet op waarheid maar zijn 
slechts een vorm van sluier, een benadering, een wijze van ervaren die niet af is, niet 
concreet genoeg, niet direct en niet realistisch, dat wil zeggen in direct contact ermee. 
Misschien filosofisch gesproken: met onze taal, met onze ervaring raken we niet aan het 
“Ding an Sich”, de kern van de dingen. We blijven er buiten staan maar doen wel alsof we 
met onze taal greep op de dingen hebben. Het gedicht laat zien dat dit een illusie is. Het 
gedicht opent een nieuwe ‘realistische’ toegang tot de wereld en opeens ervaar je de 
wereld anders, kijk je met de ogen van het gedicht en wordt je wereld anders.  

Klaus Dermutz haalt nog een andere metafoor aan, van een andere dichter die voor velen 
misschien donker schrijft, maar die roem vergaard heeft met zijn kijk op de wereld. Hij 
merkt op:  

Paul Celan war der Ansicht, das vollendete Gedicht müsse »die Welt zerkratzen«, »wie 
Graveure die Platten zerkratzen müssen, von denen Abdrücke gemacht werden«. 

Das ist es. Diese Überlegung von Celan habe ich nicht gekannt. Wir sind auf dasselbe 
gekommen , die Gedanken sind überall. Der Ausdruck »zerkratzen« ist gut. 

Celan schreibt in einem Brief an seine in Israel wiedergefundene Jugendfreundin Ilana 
Shmueli: »Es gibt keine Zeile meiner Gedichte, die nichts mit meiner Existenz zu tun hätte; 
ich bin, Du  siehst es, auf meine Art Realist.« Würden Sie von sich auch sagen, dass Sie 
ein Realist sind? 

Ja, meine Realität ist eine andere als der Welt, zwar auch eine illusorische, aber auf einer 
anderen Ebene. 



Anselm Kiefer wordt ook de kunstenaar genoemd die met de beelden danst. Zijn werk is 
een grote dans met beelden, afbeeldingen, historische momenten, reflecties, inzichten. Als 
hij opstaat gaat hij eerst in zijn bibliotheek grasduinen en dan blijft hij hangen bij beelden, 
bij verbeeldingen, bij thema’s. Zo wordt hij geïnspireerd. Zo beschrijft hij zijn dag in een 
aantal opnames over zijn werk in gesprek met Alexander Kluge. Hij benadert de wereld 
vanuit zijn mystiek en poëtische interesse en legt daarvan getuigenis af. Een proces dat 
een spel is van voortdurend wisselende betekenissen. Een gedicht is een toegang tot de 
wereld die ook weerstand kan oproepen. Het gedicht beschrijft de wereld in de 
weerstandmodus. Het niet instemmen met de wereld zoals de wereld zich presenteert en 
zoals wij haar presenteren. Niet akkoord gaan met hoe de wereld is en zou moeten zijn 
volgens bepaalde religies, ideologieën etc. De wereld is een amalgaam van betekenissen 
en het gedicht hakt hierin alsof het een beeld schept uit een blok marmer. Kiefer ziet dit zo 
als Dermutz deze weerstand naar voren haalt:  

Für Celan legitimiert sich das vollendete Gedicht nur durch seine »Richtigkeit«, durch »die 
Darstellung unseres Widerstandes«. 

Der Widerstand besteht für mich darin; dass wir in der Sinnlosigkeit weitermachen. Ich 
widerstehe der Auflösung. Wenn ich in das Meer hinausschwimme, gibt es auch einen 
Widerstand. Ich kehre irgendwann um, aber das ist der Widerstand des Überlebens. 
Widerstand ist sehr komplex: Widerstand gegen den normalen, abgenutzten, 
standarisierten Gebrauch der Wörter. Das kann Widerstand sein, aber auch der 
Widerstand gegen die eigene Beruhigung. Der Widerstand dagegen, dass man sich mit 
dem begnügt, was an Beruhigung angeboten wird. Widerstand gegen das Genügen. Es ist 
nie genug... 

Anselm Kiefer zet het gedicht in om de wereld te duiden verder dan het genieten, het 
ondergaan ervan in apathie, in wanhoop, in depressie omdat alles zinloos lijkt. Het gedicht 
wil zich niet neerleggen bij hoe de situatie is, bij hoe de situatie wordt gepresenteerd. 
Reclame, wereldbeelden, politieke visies, concrete machtsconstellaties, tegenstellingen, 
bittere situaties van armoede en geweld als gevolg van machtsstreven, het gedicht werpt 
een dam op, onttovert al deze illusies, laat een andere kant zien en legt zich niet er bij 
neer. Ook al is alles zinloos, is de wereld zelf zonder zin, dit streven is dit niet. Het pogen 
van het gedicht, het blootleggen van de wereld en de illusies die leven door het gedicht is 
op zich een zinvolle bezigheid. Zin bestaat in het zich ontladen van betekenissen, telkens 
weer nieuwe, telkens opnieuw, nooit af. In dit proces voelt het gedicht zich thuis en komt 
het thuis. Het gedicht is dus voortdurende opstand tegen vastgelegde en vastgeroeste 
beelden van de wereld. Daarom heeft elk gedicht voor Paul Celan met zijn leven te 
maken, is elk gedicht ook getuige van zijn realiteit. En elke realiteit is complex, 
gedifferentieerd, contextbepaald. Daarom hoeft een gedicht ook niet voor iedereen direct 
toegankelijk te zijn. Er moet moeite voor worden gedaan, ‘effort’ is gevraagd, een 
tijdsinvestering. Dan kan het gedicht zich openbaren en kun je met de ogen van het 
gedicht leren kijken naar de wereld. Ik vermoed, het is meer dan een poging waard. Je 
wereld zal veranderen.  
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Een voorbeeld van de wijze waarop Celan schrijft en zijn gedichten een toegang zijn tot de 
werkelijkheid is dit citaat uit: https://www.nrc.nl/nieuws/1993/10/22/de-gruwelijke-
gedichten-van-paul-celan-flessenpost-7200406-a636777, ik citeer: 

In 1955 verscheen Celans bundel Von Schwelle zu Schwelle, die net als de vorige bundel 
door de Duitse kritiek vol lof werd ontvangen als een geslaagde poging om na de 
verstomming door Auschwitz opnieuw te leren spreken. In de bundel staat het gedicht "Met 
wisselende sleutel'. 

Met wisselende sleutel 

ontsluit je het huis, waarin 

de sneeuw van 't verzwegene woedt. 

Naar gelang het bloed opwelt 

uit je oog of je mond of je oor, 

wisselt je sleutel. 

Wisselt je sleutel, wisselt het woord 

dat woeden mag met de vlokken. 

Naar gelang de wind die jou wegstoot, 

balt om het woord zich de sneeuw. 

Door het gedicht heen waart het woord "sleutelwoord', dat niet genoemd wordt. Met steeds 
weer nieuwe sleutelwoorden, anders gezegd metaforen, probeert Celan het verzwegene, 
het onuitsprekelijke leed toch hoorbaar te maken. De gestaag neervallende sneeuw wordt 
geïnterpreteerd als het bedekken van het verzwegene met een steeds dikkere laag en 
probeert het voor altijd aan de vergetelheid prijs te geven. Wanneer het woord het gevecht 
aangaat met de sneeuw dan wordt de dichter door een grillige wind waar hij geen vat op 



heeft, het woord uit zijn hand gerukt. Het woord valt in de sneeuw. Het lijkt het gevecht 
verloren te hebben omdat de sneeuw zich om het woord balt. Maar op hetzelfde moment 
maakt het door sneeuw omhulde woord zo het verzwegene zichtbaar. Zo spreekt en zwijgt 
het gedicht tegelijkertijd. 

Deze paradox, typisch voor Celan, laat zien dat het verzwegene niet uitgedrukt kan 
worden, behalve als een contour, van gebalde sneeuw, van iets waar geen woorden voor 
zijn. Het gedicht bevindt zich altijd op de rand van het zwijgen. Celan zei daarover bij de 
uitreiking van de Büchner-prijs: “Het gedicht vertoont, dat is onmiskenbaar, een sterke 
neiging tot verstommen. Het gedicht handhaaft zich op de rand van zichzelf.” De paradox 
van het in een gedicht tot een eenheid pogen te smeden van de tegengestelden 
omschreef hij eens als "de waarheid van het gedicht.' In al zijn gedichten probeert hij 
steeds weer nieuwe sleutelwoorden uit om de waarheid te ontsluiten. De woorden, 
voorzien van vele verschillende betekenissen om de kans op het openen van het slot te 
verhogen, zocht hij met name bij mystici in chassidische geschriften, de kabbala, de bijbel 
en de natuur. Dat bezorgde hem het aura van een hermetisch dichter, een omschrijving 
die hij zelf met stelligheid van de hand wees. Hij omschreef zijn werk als "Mehrdeutigkeit 
ohne Maske'. 


