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de taal van het landschap, NUD oagt w.1 freilich du alte Wort buan 
nicht nur, bauen 1ei eigentlich wohneu, oondem es gibt Wll 

sugleich eineo Wm!t, wie wir du voo ihm geoannte Wohoen 
denkeo mii11en. Wir 1tellen uni gewohnlich, wenn vom Wohnen 
die Rede ilt, ein Verhalten vor, du der Menoch nebeu vielen 
anderen Verhaltungoweil.,,1 auch vol!zieht. Wir arbeiteu bier 
und wohnen dort. Wir ""hnen nicht b!oB, du wire bein•he Un
tiitiglleit, wir oteheo in einem Beruf, wir macheu Geoch&fte, 
wir reioen und wohnen unterwego, bald bier, bald dort. Bauen 
heiBt unpriinglich wohnen.1Wo du Won bauen noch unpriing
!ich 1pricht, oagt es zugleich, wie weit du Ween des Wohnen1 
reicht. Bauen, buan, bhu, beo ut n&mlich unoer Won «bin• in 
den We.nduncen: !ch bin, du bilt, die lmperativform bu, 1ei. 
Wu heiBt dann: ich bin? Du alte Wort baueo, su dem du «bin• 
gehort, antwortet: «ich bin•, «du bilt• betagt: ich wohne, du 
wohnot • . Die Art, wie du biot und ich bin, die Wei.te, nach der 
wir M..nochen auf der Enlc: 1inJ1 ut du Buan, du Wohnen; 

het landschap van de taal . 





De taal van het landschap, 
het landschap van de taal. 

door: 

Joost Ahsmann 

afstudeerverslag TUE mei 1988 



lnhoud 

Bijlagen 

I 
II 
Ill 

1 

Het landschap van de taal 

Peter Zuid-kamp 
High-tech park 

"••oDichterisch wchnet der :Mensch ••• n, 

tekst van Martin Heidegger 

vertaald door Joost Ahsmann 

2 tekeningen Peter Zuid-kamp 

3 tekeningen High-tech park 



I 
' 



Proloog 

Onlangs werd door minister Nijpels meegedeeld hoe groot de 
schade, veroorzaakt door zure regen, aan het milieu zal zijn in, 
als ik me niet vergis, 1990. Hij noemde daarbij een bedrag. Dat 
bedrag is me ontschoten, maar niet de vorm van de mededeling. De 
grootte van de schade werd geheel in geld uitgedrukt. Betekent 
dit, vroeg ik me af, dat de wereld af is? Het milieu, iets dat 
zich niet aan staatkundige grenzen stoort en dat we in de 
breedste zin van het woord onze wereld zouden kunnen noemen, is 
blijkbaar volledig productief gemaakt. Zorg en respect voor het 
milieu zijn geen ethische, en allang geen religieuze zaken meer, 
maar zijn een soort onderhouds-management geworden. De vraag naar 
de afschrijvingstermijn lijkt niet eens meer zo absurd. 



Waarom nog architectuur vandaag de dag? 

Het is de laatste tijd gewoon geworden de geschiedenis van de 
architectuur (en we mogen hier ook bouwen, wonen of stedebouw 
lezen> te beschrijven als de geschiedenis van haar crisis. We 
spreken van het "Verlust der Mitte" (milieu is frans voor 
midden), van de vervreemding van de metropolitain, van de 
ontwortelde samenleving. Hoewel die termen al in de eerste helft 
van deze eeuw opgeld deden, blijken deze in oorsprong 
filosofische bedenkingen pas in onze tijd het architectuurdebat 
wezenlijk te be!nvloeden. Een belangrijk condensatiepunt in de 
discussie is daarbij het werk van de filosoof Heidegger uit de 
jaren '50, waarin de techniek, het wonen en het bouwen, de kunst 
en de dingen in een <nieuw) oud mytisch oerlandschap warden 
geplaatst. Maar kan hij ons een antwoord geven op de vraag: 
waarom nog architectuur vandaag de dag? En als hij dat doet, hoe 
dan te bouwen? En tenslotte, mogen we van een filosoof, mogen we 
van de filosofie dat antwoord wel verlangen? 



Heidegger inzetten in een architectuurtheorie lijkt niet alleen 
onherroepelijk te leiden tot een ontkrachting van de po•tische 
waarde van zijn werk - alleen al het doorbreken van het ritme van 
zijn taal, het problematiseren van wat in zijn eigen woorden 
moeiteloos kan warden opgenomen - het kan ook gevaarlijk zijn. 
Heidegger inzetten kan, lijkt me, alleen door Heidegger te lezen, 
door je te laten inspireren door de zorgvuldigheid van de 
constructie, de klaarheid van de taal, het ritme van de zinnen. 
Zijn werk is doorspekt met klankrijm, dat het lezen tot een roes 
maakt. 

Heidegger wil niet mis verstaan warden. Hij vult alle hoeken van 
zijn taal met betekenis, stap voor stap terugwerkend, zodat de 
redenering hermetisch wordt. Maar het is niet de hermetica van 
een systeem. Het is de uitvulling van betekenis. Zadra Heidegger 
wordt ingezet in een theorie binnen een wetenschappelijke logika, 
wordt alles uitwisselbaar. Die uitvulling maakt het ook 
onmogelijk zijn werk te schematiseren. Het schema zou de essentie 
missen Je zou bijvoorbeeld een rijtje werkwoorden kunnen 
opstellen: 

Zijn= bouwen= wonen= dichten= meten 

maar dit zou onrecht doen aan de essentie, het bijeenhoren van 
het strijdige, waar het wonen doorgaans ondichterlijk is, het 
wonen neg geleerd meet warden, het bouwen slechts kan in zoverre 
men woont, dit bouwen als grondtrek van het zijn gezien meet 
warden, en de maat voor het meten op aarde niet te vinden is. 

Heideggers filosofie is geen filosofie van bewijsvoeringen. Zeals 
hij zelf zegt: "Alle bewijsvoering is altijd slechts een 
handeling achteraf op grand van voor-onderstellingen. Als die 
eenmaal zijn ingezet laat alles zich bewijzen." <1> Wat is dan 
het belang van zijn filosofie voor het vakgebied? Ligt die in de 
behandeling van de taal zelf? Hij vult hem uit, hij confronteert 
begrippen, woorden met hun oorsprong en maakt die ervaarbaar door 
de context op dezelfde manier te behandelen. Uiteindelijk 
aanschouwen we een soort oerlandschap van de taal, van alle 
verontreiniging ontdaan. Maar het is een oerlandschap dat nooit 
heeft bestaan. Centraal in dit perspectief staan de werkwoorden. 
Ik wil hier aanstonds op terugkomen. 

Het is verleidelijk de gedachte van het oerlandschap te verbinden 
aan de oorsprong van de architectuur: het bewoonbaar maken van 
het landschap door het inruimen van de plek. Juist dit gebeurt in 
aanzet in de taal: het benoemen.<2> De naam heiligt de plek, 
maakt een plaats tot plek. Naam en betekenis zijn identiek. De 
mens is neg geen slaaf van de taal. 

Ik had het net over het werkwoord als de kern van Heideggers 
filosofie. Dit wil ik nag wat verder uitwerken. Het is niet 
zozeer het werkwoord op zich, maar het zelfstandig gebruikte 
werkwoord dat centraal staat. Zozeer zelfs dat het door andere, 
bijvoeglijk gebruikte werkwoorden wordt versterkt in betekenis en 
klank. Filosofie en taal vallen hier volledig samen: het bestaan 
van de verschillende zijnsvormen Cwonen, bouwen, bevatten, 
bergen, verschijnen, verzamelen,enz. ) is een zelfstandig bestaan 
dat geen subject nodig heeft, of liever gezegd: dat zelf 
onderwerp is, zowel in taalkundige als in filosofische zin. Of 



zeals Geert Hovingh zegt: "een werkzaamheid van de werkelijkheid 
zelf." "Na Nietzsches versplintering van de mens wil Heidegger 
hem ook zijn controle ontnemen." (3) De werkelijkheid is het 
werken zelf. Werkwoorden zijn de namen van de werkelijkheid. (4) 
Het werken, de werking is door Norberg-Schultz uitgewerkt in "the 
concept of dwelling", door architectuur te beschrijven als een 
in-werking-zetten: setting-into-work. The setting into-work of 
rising, the setting-into-work of opening. Om de plek in het reeds 
aanwezige tevoorschijn te brengen, meet het staan, het oprijzen, 
het hangen, het openen, het omhullen enz. in werking gezet 
warden. Oat is het wezen van architectuur. (5) 

Voor Ton Lemaire is het regressieve van een dergelijk denken over 
wonen onderwerp in "Filosofie van het landschap":" Voor een geest 
die verzot is op het unieke, het creatieve, het veranderende als 
de westerse, is het herhaalbare en het zich herhalende beladen 
met slechts negatieve kwalificaties: onoorspronkelijk, vervelend, 
vastgeroest. De prijs die wij evenwel moeten betalen voor ens 
geloof in de geschiedenis is verschrikkelijk: wij zijn de 
vervangbare dragers en promoters van ideeen geworden, wij ZlJn 
slechts "kind van onze tijd", wij beleven de wanhoop van de 
totale vergankelijkh·eid." (6) 
Ton Lemaire houdt zich bezig met de schroom die teweeg wordt 
gebracht door de erkenning van de waarden van het "warme" wonen 
in een filosofie als die van Heidegger. Schroom vanwege de 
bedenkelijke band van diens filosofie met het mysticisme van de 
noordelijke cultuur, het mogelijk provinciale, nationalistische 
of chauvinistische "thuis"-denken, dat zich in Heideggers persoon 
inderdaad korte tijd heeft gemanifesteerd in een foute keuze in 
de jaren '30. Lemaire: "hoe kan men tegenwoordig wonen en 
gevestigd zijn zonder dat men de mythische schuilhoeken 
cultiveert van het chauvinisme, provincialisme en nationalisme, 
maar ook zonder dat men wordt prijsgegeven aan de neutrale lege 
ruimte van de rede en de wetenschappen? Kortom, hoe zo te leven 
dat men profiteert van de mogelijkheden van de universele ruimte 
zonder ontheemd te raken , dus zonder het middelpunt te verliezen 
waarin men zijn ervaringen, herinneringen en zijn gedachten 
verzamelt?" (7) Oat is een vraag die iedereen graag beantwoord 
zou willen zien. Een antwoord blijft hij ens echter schuldig. 
Lemaire beperkt zich tot een uitwerking van de tegenstelling 
tussen het mythisch landschap van de beer en de lege, profane 
ruimte van de stedeling, die met een mengsel van heimwee en 
afschuw het platteland bezoekt, en gaat in op de 
hermytologisering die het Duitse nationalisme in de Blut-und
Boden ideologie het eigen Duitse landschap oplegde, in een tijd 
dat het stedelijk universalisme als tezeer bedreigend werd 
ervaren. 

Geen antwoord, maar wel een glimp van verzoening treft Lemaire 
aan in de landschapsschilderkunst van Breugel, omdat ze noch 
arkadisch, noch ideologisch is, maar desondanks een kosmisch 
vergezicht verschaft, "waarbinnen het leven van de mensen haast 
verloren gaat in het grate leven van de natuur in haar 
jaargetijden."<B> "Breugel's visie op het menselijk leven is dan 
ook modern, in die zin dat hij in staat is om een totaalblik te 
werpen op het leven van de mensen in zijn totaliteit en het 
tevens kan invoegen binnen de horizon van de natuur".(9) De 
horizon is hoog, er is veel aarde, maar er is ook inzicht, of 
beter: overzicht, het overzicht van de stedeling. 



Zoekt Lemaire neg naar een verzoening tussen landschap, stad en 
woning, voor Cacciari is die onmogelijk geworden. Voor hem gaat 
Heidegger niet ver genoeg. Heidegger blijft luisteren naar de 
toespraak, de troost van het wonen, dat zich in het woord, in de 
po~zie heeft teruggetrokken. Voor Cacciari heeft de "nietiging 
van de woning" zich echter al voltrokken en is "het verschil 
tussen wonen, bouwen en dichten •.. niet te keren, noch te 
verzoenen."<10> De architectuur meet zijn belachelijke aanspraak 
op het bouwen van woningen laten varen in een tijd waarin de 
metropool definitief verbrokkeld is, veeltalig en niet meer te 
harmoniseren. Ze meet zich terugtrekken op haar eigen taalgebied: 
het bouwen zelf en alleen daarover spreken. Vandaar zijn 
voorliefde voor Mies van der Rohe en Rossi; de een vanwege 
woningen die niet van wonen, maar slechts van bouwen spreken, die 
het wonen zelfs onmogelijk (zouden) maken, de ander vanwege de 
absolute stilte en leegheid, het door het leven verlatene. 

In tegenstelling tot Norberg-Schultz is Cacciari erop gebrand 
Heidegger anti-nostalgisch te lezen. Je zou kunnen zeggen: anti
romantisch, misschien anti-noordelijk. Hij wil in Heidegger 
alleen dat lezen dat zijn toepassing kan vinden in de nuchterheid 
van een cultuur die.de fout van naYviteit wil omzeilen. Een 
cultuur die verdachte , regressieve grondtonen wil uitsluiten, 
die architectuur haar ideologische aanspraken voorgoed wil 
ontnemen, en daarom in een aantrekkelijke, maar latent 
gevaarlijke theorie als die van Heidegger allereerst probeert te 
beschrijven wat wonen niet is, wat bouwen niet is, wat "thuis" 
niet is, en wat Heidegger niet wil. Om hem vervolgens met zijn 
eigen woorden (undichterisch wohnet der Mensch) keer op keer te 
overstemmen, omdat hij het slot niet wenst te horen. Heideggers 
wachten blijft voor hem een wachten op de ommekeer, de keer ten 
goede, het wonend-leven blijft voor hem een ideologisch doel. 
Voor Heidegger is de echte woningnood echter al opgelost met het 
besef ervan. Cll> Als Cacciari Heidegger nostalgie ontzegt gaat 
hij hieraan voorbij. Want is nostalgie niet juist het verlangen 
naar het verloren gegane, het besef van het onbereikbare, en als 
zodanig tech ook juist anti-ideologie? Is er geen nostalgie bij 
Heidegger? Dan zou Heidegger juist een ideologie van het thuis 
moeten hebben. Ik geloof niet dat dat het geval is. Het besef van 
het onbereikbare thuis dat door Ruud Kaulingfreks met 
ballingschap wordt omschreven, houdt juist in dat er niet 
wanhopig wordt gepleit voor een terugkeer naar het "echte" wonen, 
zeals de "Gemeinschaft" van Ttlnnies. Citaat :"Het is aan het land 
Elders waar ik toebehoor. Het vaderland van het verlangen. De 
plek die ik nooit gekend heb, maar waar ik thuis ben. Dat land is 
onbereikbaar, is elders, is daar."(12> 
Misschien lijkt dit een onbeduidend taalspel met als inzet de 
definitie van nostalgie, maar ik meen dat juist nostalgie nodig 
is voor de acceptatie van het niet aanwezige, onbereikbare, zeals 
het wonen in de grond dichterlijk meet zijn, wil de mens 
ondichterlijk wonen. De nostalgie van Heidegger is aldus "een 
herinnering aan wat nooit bestaan heeft".<13) 

Een samenvatting geven van Heideggers werk lijkt een onmogelijke 
zaak. De waarde van zijn teksten ligt niet in een samen te vatten 
concept of idee. Ze ligt in de handeling van het lezen zelf, 
omdat ze uit de handeling van het schrijven komt. Het is de 
werking van het denken-schrijven-lezen-denken dat het onderwerp 
vormt. Deze cirkel mag .(meet) warden herhaald. Als hij wordt 
onderbroken wordt hij zinloos. Sterker nog, als hij wordt 



onderbroken wordt hij gevaarlijk. Dit is op zich niet typerend 
voor het werk van Heidegger; de geschiedenis leert ens dat de 
politisering van het geschreven woord steevast een tragisch 
verloop heeft. 

In die zin lijken Norberg-Schultz en Cacciari diametraal 
tegenover elkaar te staan. Waar Cacciari het ethische dogma als 
masker veer de onmacht typeert - de onmacht tot een legika te 
komen binnen de verscheidenheid van talen waaruit de metrepool is 
epgebouwd - blijkt Norberg-Schultz eek in 1984 neg zo'n in
zichzelf-logisch systeem van bouwen-wonen op te voeren, zonder 
zich te steren aan dat ethisch imperatief. Veor hem zijn er 
goede en slechte gebouwen, goede en slechte nederzettingen. Maar 
is het niet juist dat waar architecttur constant aan prebeert te 
ontsnappen? Wat is een gebouw als het niet mag lijken zweven? Als 
het meet verrijzen, zich in de heogte ontwikkelen? Als het de 
meetbaarheid van de ruimte, met egen of veeten, niet mag 
versteren? Als het de blik meet richten, niet verstreeien? Wat is 
een stad als ze niet mag verwarren? Als de anenimiteit eruit 
verbannen is, als ze slechts van gezamelijke waarden spreekt? 



1. Heidegger, "dichterisch •.•.••• "blz.196. 
2. Zie voor een behandeling van het wonen door de taal, het 

naamgeven, het diktaat "Mensen wonen" van Geert Bekaert, blz 
14-15. 

3. Hovingh, Heidegger en de geschiedenis van de architectuur, 
blz 8. 

4. In de voordracht "Wissenschaft und Besinnung" legt Heidegger 
zelf het verband tussen "werkelijkheid" en "werken", waarbij 
het werken gezien moet warden als het tot stand komen van 
iets in het onverborgene. Niet het effectief maken <efficere> 
is de kern van het werken, maar het Claten) verschijnen,het 
aan-wezig warden Cmaken). "Het werkelijke is het werkende, 
het gewerkte: het in het aan-wezen tevoorschijnbrengen en 
tevoorschijn gebrachte." 

5. Norberg-Schulz, The concept of dwelling, blz 29-30. 

6. Ton Lemaire, Filosofie van het landschap, blz 190. 

7. Ton Lemaire, ibidem, blz 128. 

8. Ton Lemaire, ibidem, blz 141. 

9. Ton Lemaire, ibidem, blz 142. 

10. Cacciari, Eupalinos or architecture, blz 112. 

11. "De eigenlijke woningnood berust erop dat de stervelingen het 
wezen van het wonen immer steeds weer zoeken, dat ze het 
wonen nog moeten leren. Hoe, wanneer het dolen van de mens 
erin zou bestaan dat de mens de eigenlijke woningnood neg 
helemaal niet al§_~~ nood bedenkt? Zadra echter de mens het 
dolen Q.~9.~!J!s.i, is het al geen ellende meer." 
M.Heidegger, Bauen, Wohnen, Denken, blz.162. 

12. Kaulingfreks, Ballingen, blz 39. 

13. Deze zinsnede heb ik geleend van Bob van Reeth, die er zijn 
architectuur mee omschrijft. 
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Peter Zuid-kamp 

Het Peter Zuid-kamp is een voormalig kazerneterrein aan de 
oostrand van Veldhoven,dwars op de Poot van Metz gelegen. Het is 
door de Duitsers in de tweede wereldoorlog opgezet, naar ik meen 
voornamelijk als onderkomen voor het militaire personeel van het 
vliegveld Welschap. Alle boerderij-achtige gebouwen dateren uit 
die tijd. Na de oorlog is het terrein door het Nederlandse leger 
in gebruik genomen. Men heeft er enkele gebouwen bijgeplaatst, 
waaronder het bioscoop- en welzijnsgebouw in een soort 
dorpsschool-gedaante. Na 1976 werd het terrein enkel nag af en 
toe voor oefeningen gebruikt. In 1985 is het door de gemeente 
Veldhoven gekocht met de bedoeling er een woonwijk van te maken. 
Alle gebouwen van na de oorlog, behalve het "dorpsschooltje" zijn 
gesloopt, en de vrijgekomen terreinen vragen om invulling. 
De gemeente zegt in het bestemmingsplan het karakter van het 
terrein te willen behouden. Ze gaat er daarbij vanuit dat dat 
ligt in het landelijke, het parkachtige, en denkt dat te kunnen 
waarborgen door van nieuwbouw te eisen dat het het bestaande in 
gedrag en vorm imiteert. 
Het is duidelijk dat men er niets van begrepen heeft. De 
werkelijke karakteri~tiek van het terrein ligt niet in het 
landelijke. Het is een raadselachtige sfeer die het karakter 
bepaalt: de gebouwen liggen net iets te dicht bij elkaar voor 
boerderijen. Ze lijken bovendien alleen maar op het eerste 
gezicht op boerderijen: de ramen zijn veel te hoog geplaatst en 
hun gestalte is te zeer gedrongen. Maar wat belangrijker is: er 
zijn geen aanbouwen. Vear huizen zijn ze te groat, is de kap te 
hoog. Bij nader inzien lijken de gebouwen oak veel te veel op 
elkaar om een dorpsontwikkeling te kunnen zijn. Erfafscheidingen 
ontbreken volledig en de bomen zijn met een opmerkelijke 
willekeur geplant. De gebouwen lijken in het gebied te zwemmen. 
Als we terugkeren in de geschiedenis blijkt dat aan dit 
raadselachtige karakter een heel precieze reden ten grondslag 
ligt: camouflage voor luchtaanvallen. De gebouwen zijn te klein 
om als zelfstandige eenheid van betekenis te kunnen zijn. De 
bunker-boerderijen zijn bovendien t.o.v. elkaar zo geplaatst dat 
er geen enkel duidelijk patroon in te ontdekken valt. Er is niets 
waaraan het oog vanuit de lucht kan blijven hangen. 

De drie voorstellen in mijn plan nemen de richting over van het 
enige gebouw op het terrein dat qua vorm en grootte afwijkt van 
de rest, het enige ook dat de buitenruimte vormt: het na de 
oorlog gebouwde "dorpsschooltje". Tegenover de schijn
organiciteit van de boerderij-bunkers komt de duidelijke ordening 
van de nieuwe vormen, die de drie plekken, en daardoor het hele 
terrein aaneenrijgen. Omdat het terrein gebogen is begint de 
bebouwing nu te "kieren". De spanning die hierdoor tussen oud en 
nieuw ontstaat, maakt het wellicht mogelijk de geplande losheid 
van de bunkers herkenbaar te maken. 
De toevoegingen onderscheiden zich niet alleen door hun formele 
ordening van het bestaande. In tegenstelling tot de oude gebouwen 
begrenzen de nieuwe projecten alle drie een buitenruimte. Ze 
dwingen het bestaande niet daarin mee te doen. De drie ruimtes 
zijn verschillend van karakter: de middelste een Ptrak omsloten, 
steenachtig plein, de grootste een veld waaromheen lage torentjes 
staan, en de kleinste, het dichtst bij de snelweg, een verdiept 
in de grand gelegen sportterreintje, op de plaats van het 
voormalige excercitieplein. De luie trap omlaag vanaf de weg 
dient tevens als tribune, terwijl de zijwanden als kolonnades 



zijn vormgegeven, die zo twee ondiepe overluifelde ruimtes laten 
ontstaan. Het middelste plein heeft ook een arcade, die enkele 
treden hoger ligt dan het plein zelf. Op de begane grand liggen 
33 ruimtes die bedoeld zijn als garages voor de woningen in en 
rend het gebouw, maar die, naar gelang de behoeft ook als 
winkelruimte of als uitbreiding van de 7 appartementen op de 
eerst verdieping kunnen dienen. Die appartementen worden vanaf 
het plein ontsloten en hebben grate terrassen aan zuid-oost of 
zuid-west zijde. Daardoor liggen de terrassen in de oostvleugel 
aan de pleinzijde. Het autoverkeer wordt om het gebouw heen 
geleid, fietsers kunnen wel over het plein. Dok bij het grootste 
project omzoomt een kolommengang het terrein, dat hier echter wel 
op verschillende plaatsen van buitenaf toegankelijk is. Op de 
begane grand heeft elk torentje drie garages. De appartementen 
erboven warden door de trappenhuizen tussen de torentjes in 
ontsloten. Elk appartement heeft een 2-verdiepingen hoge loggia 
op zuidoost- of zuidwest-zijde, behalve het bovenste, dat over 
een dakterras beschikt. 

Dit project heb ik begin 86 gedaan. Teen ik pas geleden het 
terrein opnieuw bezocht bleek dat er gebeurd was wat ik al had 
gevreesd: Het terrein is inmiddels volgebouwd met woningen in 
boerderij-stijl die een lachwekkende concurrentie met de 
boerderij-bunkers waren aangegaan. Een krampachtige mimicry van 
het rustieke. 



III 



High-tech park 

Neg geen kilometer ten zuiden van het Peter Zuidkamp, langs 
dezelfde snelweg, ligt een gebied van ongeveer 15 hectare waarop 
de afgelopen jaren her en der verspreid over het terrein de 
ijdele spiegeldozen van van Aken zijn verrezen. Zender zich iets 
aan te trekken van hun omgeving, van de grand waaruit ze verrezen 
zijn, of van elkaar, tonen ze de onverschilligheid van de high
tech. "De techniek ontkent de vorm", zei Tessenow, en we moeten 
hem gelijk geven. Zijn stroomdraden hadden inderdaad geen vorm, 
maar neg wel een zekere presentie. De mikro-elektronika,het 
product bij uitstek voor dit high-tech park, heeft zelfs dat niet 
meer. Daarom mag het post-industri~le bedrijfsgebouw neg slechts 
de leegte, de schoonte tonen. Deze architectuur ontkent niet 
alleen vorm, ze ontkent de aanwezigheid, de geschiedenis, het 
weer, het verweren, het afval, het aardse, het sterven, de 
achterkant, de onderkant. Ze is niet eens geschikt om tot rufne 
te vervallen. 
De wereld krimpt. Snelheid en <tele-)communicatie hebben de 
betekenis van afstand verkleind. Alles is in principe bereikbaar. 
Maar, Heidegger zei het al, dat wil niet zeggen dat we over 
nabijheid kunnen spreken. We hebben de nabijheid juist verloren, 
omdat de verte verdwenen is. De verte, de horizon. Paul Virillo 
spreekt dan ook van een negatieve horizon. Hij stelt dat de 
snelheid verdwijningen produceert. Heidegger zou dat 
waarschijnlijk beaamt hebben, en zou het verdwenene wellicht met 
het "tussen" hebben aangeduid. Het tussen hemel en aarde, tussen 
het sterfelijke en het goddelijke. Er is geen sprake meer van de 
"viering" van het wonen, het bewoonde landschap is verdwenen; het 
landschap is, om neg een keer Virillo aan te halen, in een 
woestijn veranderd. 

Het ontwerp voor het high-tech park is uitgewerkt tegen deze 
achtergrond, maar eerder als commentaar dan als kritiek. Het 
blootleggen van de ontwikkeling van het ontwerp is voor mij op 
dit moment vrijwel onmogelijk. Daarvoor is het neg te vers. Maar 
misschien hoeft dat ook niet. Tenslotte meet nu het plan zelf 
spreken. Daarom beperk ik me tot een korte uitleg. 

Op het terrein liggen, naast de drie bestaande electronica
bedrijven, een langgerekt gebouw waarin 11 tot 22 kleine 
bedrijven ruimte kunnen huren, een reeks grate bedrijfsgebouwen, 
waarvan in het plan alleen de uiterste grenzen z1Jn aangegeven, 
een beurs- en congresgebouw en een parkeergarage. Het gehele 
complex is tegen de snelweg aangeschoven, zodat een open gebied 
het omgeeft. 
Ik behandel nu punt voor punt de afzonderlijke elementen. 

-Het verhuurgebouw voor kleine bedrijven: het gebouw vormt een 
geperforeerd scherm tussen het groengebied en het plein. Elk 
bedrijf heeft zijn entree op de eerste verdieping, via het 
portiekensysteem van vierkante, 2-verdiepingen-hoge gaten, die 
van beide zijden te bereiken zijn. De begane grond is voor opslag 
en expeditie. Over het gebouw heen staat een losse kap. Machines 
voor installaties bevinden zich tussen kap en dak. De dikke 
kolommen herbergen de noodtrappen. De blinde tussenverdiepingen 
voor de installaties zijn in de gevels zichtbaar als spiegelende 
stroken. Het gebruik van spiegelend materiaal is dus wezenlijk 
anders dan in de gebouwen van van Aken: het dient niet om het 
aanwezige te verbergen, maar om de aanwezigheid van het 



verbo~gene aan het licht te brengen zonder het te tonen. 

-De grote bedrijfsgebouwen: hebben een aaneengesloten, 
representatieve kant aan het plein, waar de bezoekers 
binnenkomen, en een binnentuin aan de achterkant, waar de 
dagelijkse ingang ligt. 

-Het beurs- en congresgebouw: in de reeks van langgerekt tot 
gesloten is dit de laatste ontwikkeling. Van snelheid tot 
stilstand. De scheefgetrokken, kegelvormige koepel staat op hoge 
paten en is zo onderdeel van de draagconstructie. Hij brengt 
daglicht tot in het binnenste van het gebouw en verbindt alle 
verdiepingen visueel met de begane grond, waar het openbare 
beursleven zich afspeelt. De zware hoekkolommen herbergen alle 
dienstfunkties. Op de vijfde verdieping bevindt zich een 
dakterras. De geplande busbaan loept ender het gebouw door. 

-De parkeergarage: imiteert op het eerste gezicht de snelweg, 
maar bij nader inzien alleen het gedeelte tussen de twee 
viaducten: de kuil waarin ze ligt is te beschouwen als het 
negatief van het talud van de snelweg. Door deze organisatie 
wordt ze het moderne evenbeeld van de romeinse paardenrenbaan; de 
paarden zijn hier van blik. De garage zelf werkt als 
geluidsscherm tussen de snelweg en het gebied. Die funktie wordt 
benadrukt door het trappenhuis dat als een lange, doorschijnende 
holle muur is vormgegeven. Deze muur is ook de scheiding tussen 
topos en a-topes; de scheiding tussen ori~ntatie en automatische 
geleiding, volledige bepaaldheid. Elke trap in het trappenhuis 
leidt rechtstreeks naar de hangende gang aan de terreinzijde. Van 
daar af lopen zes bruggen, ieder met een eigen karakter, naar het 
bedrijventerrein. Aan het aantal opstapjes, en dus de hoogte van 
de opening in de gang, is de hoogte van de erachter liggende trap 
af te lezen. Bovenop het trappenhuis aan de uiterste zuidkant, 
ligt een restaurant, dat qua constructie de houten versterkingen 
van stadsmuren imiteert. Ernaast, als een balancerende schijf 
ligt een ei-vormig dakterras. Tegenover dit opwaarts-naar-de
hemel, dat het gebouw een kop geeft ligt aan de andere zijde het 
neerwaarts-naar-de-aarde, in de gedaante van een spiraalvormig 
service-station. 

-Het groengebied: de heggen in het open groengebied 
vertegenwoordigen het verdwijnende, wegstromende landschap. Elke 
haag heeft zijn eigen plantesoort, die een bepaalde relatie met 
de groei, de ontginning, de confiscatie, de weerbarstigheid en 
het verdwijnen heeft, zeals de populier, de brem, de braam, de 
linde, de liguster. 

-Het water: het regenwater dat op het 400 meter lange dak van de 
parkeergarage valt , wordt niet rechtstreeks naar de bodem 
afgevoerd, maar als een wassende stroom het langzaam glooiende 
dak afgeleid, en via een stelsel van aquaductjes naar de ovale 
vijver aan de zuidzijde van het plein gevoerd. Van daar af leidt 
een convergerende overloop over de gehele lengte van het plein 
naar een afvoerput in de vierkante tegelvlakte voor het 
beursgebouw. Het water kan onderweg gebruikt warden voor de 
irrigatie van het green. Het stelsel brengt op deze manier de 
geschiedenis van het terrein in herinnering, dat voorheen vanwege 
de lage ligging regelmatig ender water stend. 
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« ... DICHTERISCH WOHNET 
DER MENSCH ... » 

Das 1'Vort ist einem spiiten und eigentiimlich iiberlieferten Ge
dicht Holderlins entnommen. Es beginnt: «In lieblicher Bliiue 
bl~et mit dem metallenen Dache der Kirchturm ... » (Stuttg. 
Ausg. 2, 1 S. 372 ff.; Hellingrath VIS. 24 ff) Damit wir das Wort 
« ... dichterisch wohnet der Mensch ... » recht horen, miissen wir 
es bedachtsam dem Gedicht zuriickgeben. Darum bedenken wir 
das '\'Vort. Wir ldiiren die Bedenken, die es so gleich erweckt. Denn 
sonst fehlt uns die freie Bereitschaft, dem Wort dadurch zu ant

worten, daB wir ihm folgen. 
« ... dichterisch wohnet der Mensch ... » DaB Dichter bisweilen 
dichterisch wohnen, lieBe. sich zur Not vorstellen. Wie soll je
doch «der Mensch», dies meint: jeder Mensch und stiindig dich
terisch wohnen? Bleibt nicht alles Wohnen unvertriiglich mit dem 
Dichterischen? Unser '\Vohnen ist von der Wohnungsnot be
driingt. Selbst wenn es anders wiire, unser heutiges Wohnen ist 
gehetzt durch die Arbeit, unstet durch die Jagd nach Vorteil und 
Erfolg, behe,.1: durch den Vergniigungs- und Erholungsbetrieb. 
Wo aber im heutigen Wohnen noch Raum bleibt fiir das Dich
terische und abgesparte Zeit, vollzieht sich, wenn es hoch 
kommt, eine Beschiiftigung mit dem Schongeistigen, sei dieses 
geschrieben oder gesendet. Die Poesie wird entweder als ein 
verspieltes Schmachten und Verflattern ins Unwirkliche ver
leugnet und als Flucht in die Idylle verneint, oder man rechnet 
die Dichtung zur Literatur. Deren Geltung wird mit dem MaB
stab der jeweiligen Aktualitiit abgeschiitzt. Das Aktuelle seiner
seits ist durch die Organe der offentlichen zivilisatorischen Mei
nungsbildung gemacht und gelenkt. Eincr ihrer Funktioniire, 
das hciBt Antreibcr und Gctricbcner zugleich, ist dcr literarische 
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" ... DICHTERLIJK WOONT DE MENS •.. " 8 8 1A 

8 W K -t59 
Deze zinsnede komt uit een laat en karakteristiek gedicht van 

Hl:llderlin. Het begint met: "In lieve blauwte bloeit met het 

metalen dak de kerktoren •.. ". Opdat we de zinsnede '' •.• 

dichterlijk woont de mens ... " goed begrijpen, moeten we haar be-

dachtzaam aan het gedicht teruggeven. Daarna nemen we haar in 

overweging. We halen de bezwaren weg die ze onmiddelijk al 

oproept. Want anders ontbreekt ans de vrije bereidheid de 

uitspraak zo te beantwoorden dat we haar kunnen volgen. 

" ... Dichterlijk woont de mens ... ".Dat dichters soms dichterlijk 

wonen kan men zich met enige moeite wel voorstellen. Maar hoe zou 

toch de mens, betekenend: elke mens en wel voortdurend, 

dichterlijk moeten wonen? Is niet al het wonen juist 

onverenigbaar met het dichterlijke? Ons wonen wordt met de 

woningnood bedreigd. Zelfs al ware dat anders, ans huidige wonen 

wordt door de arbeid opgejaagd, rusteloos door de jacht naar 

voordeel e11 succes, behekst door het genots- en herhalingsmecha-

nisme. Waar echter in het huidige wonen nag ruimte blijft voor 

het dichterlijke en vrijgehouden tijd, voltrekt zich op zijn 

hoogst een zich bezighouden met het esthetische, zij het in 

geschreven, dan ~el in uitgezonden vorm. De po~zie wordt 6f als 

een gespeeld smachten of flatteren tot iets onwerkelijks 

geloochend, en als vlucht in de idylle gekleineerd, 6f men rekent 

het dichten tot de literatuur. Haar betekenis wordt met de 

maatstaf van de actualiteit van het moment ingeschat. De 

actualiteit op haar beurt wordt door de organen van de openbare 

beschaafde meningsvorming gemaakt en verdraaid. Een van haar 

functionarissen, d.w.z. aandrijver en gedrevene tegelijk, is het 

literaire 



Betrieb. Dichtung kann so nicht anders erscheinen denn als 
Literatur. Wo sie gar bildungsmii.13ig und wissenschaftlich be
trachtet wird, ist sie Gegenstand der Literarhistorie. Abend
lii.ndische Dichtung lii.uft unter dem Gesamttitel «Europii.ische 
Literatur». 
Wenn nun aber die Dichtung zum voraus ihre einzige Existenz
form im Literarischen hat, wie soil da menschliches Wohnen auf 
das Dichterische gegriindet werden? Das Wort, der Mensch 
wohne dichterisch, stanunt denn auch nur von einem Dichter 
und zwar von jenem, der, wie man hort, mit dem Leben nicht 
fertig wurde. Die Art der Dichter ist es, das Wirkliche zu iiber
sehen. Statt zu wirken, trii.umen sie. Was sie machen, ist nur 
eingebildet. Einbildungen sind lediglich gemacht. Mache hei!Jt 
griechisch Tlol11a1s. Das Wohnen des Menschen soil Poesie und 
poetisch sein? Dies kann doch nur annehmen, wer abseits vom 
Wirklichen steht und nicht sehen will, in welchem Zustand das 
heutige geschichtlich-gesellschaftliche Leben der Menschen -
die Soziologen nennen es das Kollektiv - sich befmdet. 
Doch ehe wir in so grober Weise Wohnen und Dichten fiir un
vereinbar erkliiren, mag es gut sein, niichtem auf das Wort des 
Dichters zu achten. Es spricht vom Wohoen des Menschen. Es 
beschreibt nicht Zustii.nde des heutigen Wohnens. Es behauptet 
vor allem nicht, Wohnen bedeute das Innehaben einer Woh
nung. Es sagt auch nicht, das Dichterische erschopfe sich im un
wirklichen Spiel der poetischen Einbildungskraft. Wer also unter 
den Nachdenklichen mochte sich dann anmal3en, bedenkenlos 
und von einer etwas fragwiirdigen Hohe herab zu erkliiren, das 
Wohnen und das Dichterische seien unvertrii.glich? Vielleicht 
vertragen sich beide. Mehr noch. Vielleicht trii.gt sogar das eine 
das andere, so nii.mlich, dal3 dieses, das Wohnen, in jenem, dem 
Dichterischen, beruht. Wenn wir freilich solches vermuten, 
dann ist uns zugemutet, das Wohnen und das Dichten aus ihrem 
Wesen zu denken. Sperren wir uns gegen diese Zumutung nicht, 

- bedrijf. PoOzie kan zo niet anders verschijnen dan als 

literatuur. Waar ze geheel opvoedkundig en wetenschappelijk 

benaderd wordt, is ze onderwerp van literatuurgeschiedenis. Het 

dichten in het Westen hoort tot de "Europese literatuur''. Als nu 

echter de poOzie bij voorbaat haar enige bestaansvorm in het 

literaire vindt, hoe kan dan menselijk wonen op het dichterlijke 

gebaseerd zijn? De uitspraak dat de mens dichterlijk woont komt 

dan ook enkel van een dichter, en wel een die, naar het schijnt, 

met het leven niet zo'n raad wist. Het ligt in de aard van 

dichters het werkelijke over het hoofd te zien. In plaats van te 

werken dromen ze. Wat ze maken is slechts inbeelding. 

Inbeeldingen warden enkel gemaakt. In het grieks is maken 1tol?.-'J· 
En het menselijk wonen zou po~zie, zou dichterlijk zijn? Oat kan 

tech alleen iemand bedenken die buiten de werkelijkheid staat en 

niet zien wil in welke toestand het huidige historisch-sociale 

!even der mensen - de sociologen noemen dat het collectief - zich 

bevindt. 

Maar voor we op zo'n grove manier wonen en dichten onverenigbaar 

verklaren, is het geed nuchter de zinsnede van de dichter te 

bekiJken. Ze spreekt van het wonen van de mensen. Ze bedoelt in 

ieder geval niet dat wonen het bezit van een woning betekent. Ze 

zegt oak niet dat het dichterlijke zich zou uitputten in het 

onwerkelijke spel van po~tische verbeeldingskracht. Wie van 

degenen die nadenken zou dan nog zonder aarzeling en vanaf 

bedenkelijke hoogte durven beweren dat wonen en het dichterlijke 

onverenigbaar zouden zijn? Misschien verdragen ze elkaar wel 

geed. Sterker. Misschien draagt zelfs het een het ander, en wel 

zo, dat het een, het wonen, op het ander, het dichterlijke, 

berust. Als we dit eenmaal vermoeden dan kunnen we van onszelf 

eisen het wonen en het dichten vanuit hun wezen te denken. 

Stellen we ons niet tegen deze eis teweer, 



dann denken wir das, was man sonst die Existenz des Menschen 
nennt, aus dem Wohnen. Damit lassen wir allerdings die ge
wohnliche Vorstellung vom Wohnen fahren. Nach ihr bleibt das 
Wohnen nur eine Verhaltungsweise des Menschen neben vielen 
anderen. Wir arbeiten in der Stadt, wohnen jedoch auBerhalb. 
Wir sind auf einer Reise und wohnen dabei bald hier, bald dort. 
Das so gemeinte Wohnen ist stets nur das Innehaben einer Un
terkunft. 
Wenn Holderlin vom Wohnen spricht, schaut er den Grundzug 
des menschlichen Daseins. Das «Dichterische» aber erblickt er 
aus dem Verhiiltnis zu diesem wesentlich ventandenen Woh-
nen. 
Dies bedeutet freilich nicht, das Dichterische sei nur eine Ver
zierung und eine Zugabe zum Wohnen. Das Dichterische des 
Wohnens meint auch nicht nur, das Dichterische komme auf 
irgendeine Weise bei allem Wohnen vor. Vielmehr sagt das Wort: 
« .•. dichterisch wohnet der Mensch ••. »: das Dichten laBt das 
Wohnen allerent ein Wohnen sein. Dichten ist das eigentliche 
Wohnenlassen. Allein wodurch gelangen wir zu einer Wohnung? 
Durch das Bauen. Dichten ist, a1s Wohnenlassen, ein Bauen. 
So stehen wir vor einer doppelten Zumutung: einmal das, was 

man die Existenz des Menschen nennt, aus dem Wesen des Woh
nens zu denken; zum anderen das Wesen des Dichtens als Woh
nenlassen, als ein, vielleicht sogar als das ausgezeichnete Bauen 
zu denken. Suchen wir das Wesen der Dichtung nach der jetzt 
genannten Hinsicht, dann gelangen wir in das Wesen des Woh
nens. 
Allein woher haben wir Menschen die Auskunft iiber das Wesen 
des Wohnens und des Dichtens?Woher nimmt der Mensch iiber
haupt den Anspruch, in das Wesen einer Sache zu gelangen? 
Der Mensch kann diesen Anspruch nur dorther nehmen, von 
woher er ihn empfangt. Er empfangt ihn aus dem Zuspruch der 
Sprache. Freilich nur dann, wenn er und solange er das eigene 

dan kunnen we het wonen zien als wat men anders de e~istentie van 

de mens noemt. Daarvoor laten we allereerst de gewone 

voorstelling van wonen varen. Volgens die voorstelling blijft het 

wonen nog slechts een manier van leven naast vele andere mensen. 

We werken in de stad, maar wonen ergens anders. We zijn op reis 

en wonen soms hier, soms daar. Het wonen in die zin is steeds 

slechts het bezitten van een onderkomen. 

Als Htilderlin over het wonen spreekt, beschouwt hij de grondtrek 

van het menselijk bestaan. Het dichterlijke echter beschouwt hij 

vanuit zijn houding tegenover dit werkelijk begrepen wonen. Dit 

betekent allerminst dat het dichterlijke slechts een versiering 

en een toegift op het wonen zouden zijn. Het dichterlijke van het 

wonen betekent oak geenszins dat het dichterlijke slechts op de 

een of andere manier in al het wonen voorkomt. De zinsnede:• •.• 

dichterlijk woont de mens •.. ", betekent veeleer dat juist het 

dichten het wonen tot wonen maakt. Dichten is het eigenlijke 

wonen-laten. Langs welke, enige weg verkrijgen we een woning? 

Door te bouwen. Dichten is, als wonen-laten, een bouwen. 

Zo staan we voor een dubbele opgave: enerzijds dat wat men de 

menselijke existentie noemt vanuit het wezen van het wonen te 

beschouwen, anderzijds het wezen van het dichten als wonenlaten, 

als een, misschien zelfs wel als het bouwen bij uitstek te 

denken. Zoeken we het wezen van het dichten via dit zojuist 

gewonnen inzicht, dan bereiken we het wezen van het wonen. Maar 

waar hebben wij mensen de informatie over het wezen van het wonen 

en het denken vandaan? Waar haalt de mens ilberhaupt de aanspraak 

vandaan tot het wezen van de zaak door te dringen? De mens kan 

deze aanspraak alleen daarvandaan krijgen vanwaar hij haar 

ontvangt. Hij ontvangt haar uit de toespraak <Ietterlijk: troost 

JA) van de taal. Echter alleen wanneer en zolang als hij het 

eigen 



Wesen der Sprache schon achtet. Indessen rast ein ziigelloses, 
aber zugleich gewandtes Reden und Schreiben und Senden von 
Gesprochenem rings um den Erdball. Der Mensch gebardet sich, 
als sei er Bildner und Meister der Sprache, wiihrend doch sie die 
Herrin des Menschen bleibt. Wenn dieses Herrschaftsverhli.ltnis 
sich umkehrt, dann verfallt der Mensch auf seltsame Machen
schaften. Die Sprache wird zum Mittel des Ausdrucks. Als Aus
druck kann die Sprache zum blo.Ben Druckmittel herabsinken. 
Da.B man auch bei solcher Benutzung der Sprache noch auf die 
Sorgfalt des Sprechens ha.It, ist gut. Dies allein hilft uns jedoch 
nie aus der Verkehrung des wahren Herrschaftsverhli.ltnisses 
zwischen der Sprache und dem Menschen. Denn eigentlich 
spricht die Sprache. Der Mensch spricht erst und nur, insofem 
er der Sprache entspricht, indem er auf ihren Zuspruch hort. 
Unter alien Zuspriichen, die wir Menschen von uns her mit 
zum Sprechen bringen diirfen, ist die Sprache der hiichste und 
der iiberall erste. Die Sprache winkt uns zuerst und dann wie
der zuletzt das Wesen einer Sache zu. Dies hei.Bt jedoch nie, daB 
die Sprache in jeder beliebig aufgegriffenen Wortbedeutung uns 
schon mit dem durchsichtigen Wesen der Sache geradehin und 
endgiiltig wie mit einem gebrauchsfertigen Gegenstand belie
fert. Das Entsprechen aber, worin der Mensch eigentlich auf 
den Zuspruch der Sprache hort, ist jenes Sagen, das im Element 
des Dichtens spricht. Je dichtender ein Dichter ist, um so freier, 
das hei.Bt um so offener und bereiter itlr das Unvermutete ist 
sein Sagen, um so reiner stellt er sein Gesagtes dem stets be
miihteren Horen anheim, um so femer ist sein Gesagtes der 
blo.Ben Aussage, iiber die man nur hinsichtlich ihrer Richtig
keit oder Unrichtigkeit verhandelt. 

« .•• dichterisch, wohnet der Mensch •.. » 

sagt der Dichter. Wir horen das Wort Holderlins deutlicher, 
wenn wir es in das Gedicht zuriicknehmen, dem es entstammt. 

wezen van de taal reeds eerbiedigt. Wat dat betreft raast er een 

tomeloos maar tegelijkertijd moeiteloos praten en schrijven en 

uitzenden van gesproken klank om de aardbol. De mens gedraagt 

zich alsof hij de maker en meester van de taal is, terwijl zij 

toch juist meesteres van de mens blijft. Wanneer deze 

machtsverhouding zich omkeert vervalt de mens in zonderlinge 

intriges. De taal wordt tot uitdrukkingsmiddel. Als uitdrukking 

kan de taal tot louter pressiemiddel dalen. Oat men ook bij zulk 

een toepassing van de taal nag op de zorgvuldigheid van het 

spreken let, is goed. Dit alleen helpt ons echter nooit uit de 

verdraaiing van de machtsverhoudingen tussen de taal en de 

mensen. Want eigenlijk is het de taal die spreekt. De mens 

spreekt pas en enkel in zoverre hij aan de taal voldoet, doordat 

hij haar toespraak beantwoordt. Onder alle toespraken die wij 

mensen vanuit onszelf mede tot spreken kunnen brengen is de taal 

de hoogste en altijd de eerste. De taal wuift ans eerst vooraf en 

daarna ook achteraf het wezen van een zaak toe. Dit betekent 

echter nooit dat de taal in elke willekeurig opgevatte 

woordbetekenis ans al onomwonden en definitief van het 

doorzichtige wezen van de zaak, als was het een gebruiksklaar 

voorwerp, voorziet. Maar het overeenstemmen, waarin de mens 

eigenlijk de toe-spraak van de taal beantwoordt, is dat te zeggen 

dat in het element van het dichten spreekt. Hoe dichtender een 

dichter is, hoe vrijer, d.w.z. hoe opener en beter bereid voor 

het onvermoede zijn spreken is, hoe zuiverder hij zijn gezegde 

aan zijn gehoor voorschotelt, hoe verder zijn gezegde van het 

naakte oordeel verwijderd is waarin men slechts m.b.t. juistheid 

of onjuistheid spreekt. 

" .•. dichterlijk, woont de mens ... " 

zegt de dichter. We begrijpen de zinsnede van H~lderlin beter als 

we haar in het gedicht terugplaatsen waar ze vandaan komt. 



Zunii.chst horen wir nur die zwei Verszeilen, aus denen wir das 
Wort herausgelost und dadurch beschnitten haben. Sie lauten: 

«Voll Verdienst, doch dichterisch, wohnet 
Der Mensch auf dieser Erde.» 

Der Grundton der Verse schwingt im Wort «dichterisch». Die
ses ist nach zwei Seiten herausgehoben: durch das, wa.s ihm vor
aufgeht, und durch das, was ihm folgt. 
Vorauf gehen die Worte: «Voll Verdienst, doch ... »Das ltlingt 
beinahe so, als brii.chte das folgende Wort «dichterisch» eine 
Einschrii.nkung in das verdienstvolle Wohnen des Menschen. Al
lein es ist umgekehrt. Die Einschriinkung wird durch die Wen
dung «Voll Verdienst» genannt, dem wir ein «zwar» hinzu
denken miissen. Der Mensch macht sich zwar bei seinem Woh
nen vielfa.Itig verdient. Denn der Mensch pflegt die wachstiim
lichen Dinge der Erde und hegt das ihm Zugewachsene. Pfle
gen und Regen (colere, cultura} ist eine Art des Bauens. Der 
Mensch bebaut jedoch nicht nur das, was von sich aus ein Wachs
tum entfaltet, sondem er baut au_ch im Sinne des aedificare, 
indem er solches errichtet, was nicht durch Wachstum entstehen 
und bestehen kann. Gebautes und Bauten in diesem Sinne sind 
nicht nur die Gebii.ude, sondem alle Werke von Hand und durch 
Verrichtungen des Menschen. Doch die Verdienste dieses viel
faltigen Bauens fiillen das Wesen des Wohnens nie aus. Im Ge
genteil: sie verwehren dem Wohnen sogar sein Wesen, so bald 
sie lediglich um ihretwillen erjagt und erworben werden. Dann 
zwii.ngen niimlich die Ve°rdienste gerade durch ihre Fiille iiberall 
das Wohnen. in die Schranken des genannten Bauens ein. Dieses 
befolgt die Erfiillung der Bediirfnisse des Wohnens. Das Bauen 
im Sinne der bii.uerlichen Pflege des Wachstums und des Err.ich
tens von Bauten und Werken und des Herrichtens von '\Yerk
zeugen ist bereits eine Wesensfolge des Wohnens, aber nicht sein 
Grund oder gar seine Griindung. Diese muB in einem anderen 

Laten we de twee versregels beluisteren waaruit we het citaat 

hebben gehaald en daardoor hebben beknot. Ze gaan zo: 

"Verdienstelijk, doch dichterlijk, woont 

de mens op deze aarde." 

De grondtoon van de regels draait rand het woord "dichterlijk". 

Dat wordt aan twee kanten benadrukt: door dat wat eraan vooraf 

gaat, en door dat wat erop volgt. Vooraf gaan de woorden: 

"Verdienste!ijk, doch". Dat klinkt bijna alsof het volgende woord 

"dichterlijk" een beperking in het verdienstelijk wonen der 

mensen stelt. Maar het is omgekeerd. De beperking wordt door de 

wending ''Verdienstelijk'' gemaakt, waaraan we e~n '1 weliswaar'' 

zouden moeten toevoegen. De mens maakt zich " weliswaar" bij zijn 

wonen veelvuldig verdienste!ijk. Want de mens verzorgt wat groeit 

op aarde en koestert het hem ten dee! gevallene. Verzorgen en 

koesteren <colere, cultural is een vorm van bouwen. De mens 

bebouwt echter niet alleen dat wat uit zichzelf een groei 

ontvouwt, maar hij bouwt oak in de zin van aedificare, m.a.w. hij 

richt datgene op wat niet door groei ontstaan en bestaan kan. Het 

gebouwde, de bouwwerken in deze zin zijn niet alleen de gebouwen, 

maar alle werk van en door de mensenhand. Maar de verdiensten van 

dit veelvormige bouwen vullen het wezen van het wonen nooit 

geheel. Integendeel: ze ontzeggen het wonen zelfs haar wezen, 

zodra ze slechts om die reden nagejaagd en verworven warden. Dan 

sluiten de verdiensten door hun overvloed namelijk overal het 

wonen op in de kasten van genoemd bouwen. Dit volgt op de 

vervulling van de behoeften van het wonen. Het bouwen in de zin 

van het lande!ijke verzorgen van de groei en het oprichten van 

bouwwerken en het maken van werktuigen is reeds een wezen!ijk 

gevolg van het wonen, maar niet zijn grand of zelfs zijn 

fundering. Dat meet in een ander 



Bauen geschehen. Das gewohnlich und oft ausschliel3lich be
triebene und darum allein bekannte Bauen bringt zwar die 
Fiille der Verdienste in das Wohnen. Doch der Mensch vermag 
das Wohnen nur, wenn er schon in anderer Weise gebaut hat 
und baut und zu bauen gesonnen bleibt. 
«Voll Verdienst (zwar), doch dichterisch, wohnet der Mensch ... ». 

Dem folgen im Text die Worte: «au£ dieser Erde». Man mOchte 
diesen Zusatz fiir iiberfliissig halten; denn wohnen heil3t doch 
schon: Aufentbalt des Menschen au£ der Erde, au£ «dieser», der 
sich jeder Sterbliche anvertraut und ausgesetzt wei.13. 
Allein wenn Holderlin zu sagen wagt, das Wohnen der Sterb
lichen sei dichterisch, dann erweckt dies, kaum gesagt, den An
schein, als reiJ3e das «dichterische» Wohnen die Menschen ge
rade von der Erde weg. Denn das «Dichterische» gehort doch, 
wenn es als das Poetische gilt, in das Reich der Phantasie. Dich
terisches Wohnen iiberfliegt phantastisch das Wirkliche. Dieser 
Befiirchtung begegnet der .pichter, indem er eigens sagt, das 
dichterische Wohnen sei das Wohnen «au£ dieser Erde». Holder
lin bewahrt sodas «Dichterische» nicht nur vor einer nahelie
genden Miildeutung, sondem er weist durch die Beifiigung der 
Worte «au£ dieser Erde» eigens in das Wesen des Dichtens. 
Dieses iiberfliegt und iibersteigt die Erde nicht, um sie zu ver
lassen und iiber ihr zu schweben. Das Dichten bringt den Men
schen erst au£ die Erde, zu ihr, bringt ihn so in das Wohnen. 

«Voll Verdienst, doch dichterisch, wohnet 
Der Mensch au£ dieser Erde.» 

Wissen wir jetzt, inwiefem der Mensch dichterisch wohnt? Wir 
wissen es noch nicht. Wir geraten sogar in die Gefahr, von uns 
aus Fremdes in das dichtende Wort Holderlins hineinzudenken. 
Denn Holderlin nennt zwar das Wohnen des Menschen und sein 
Verdienst, aber er bringt das Wohnen doch nicht, wie es vorhin 
geschah, in den Zusammenhang. mit dem Bauen. Er spricht 

bouwen geschieden. Het gewone en vaak uitsluitend bedreven, en 

daarom enkel bekende, bouwen brengt wel de rijkdom van de 

verdienste in het wonen. Maar de mens kan alleen maar wonen 

wanneer hij al op een andere manier gebouwd heeft en nog bouwt 

en tot bouwen geroepen blijft. 

"<Weliswaar> verdienstelijk, doch dichterlijk, 

woont de mens ... ". Hierop volgen in de tekst de woorden "op deze 

aarde". Je zou deze toevoeging vlug als overbodig beschouwen; 

want het wonen is toch al: het zich ophouden van de mens op deze 

aarde aan wie zich elke sterveling toevertrouwd en blootgesteld 

weet. Maar wanneer Ha!derlin het waagt te beweren dat het wonen 

van de sterveling dichterlijk is, dan wekt dat, nauwelijks 

uitgesproken, de indruk als zou dat dichterlijke wonen de mensen 

juist van de aarde wegtrekken. Want het dichterlijke hoort toch, 

als het als het po~tische geldt, in het rijk van de fantasie 

thuis. Oichterlijk wonen overstijgt via de fantasie het 

werkelijke. Deze vrees bestrijdt de dichter als hij uitdrukkelijk 

zegt dat het dichterlijke wonen het wonen "op deze aarde'' is. 

Halderlin vrijwaart op deze manier het dichterlijke niet alleen 

van een voor de hand liggende verkeerde uitleg. Hij verwijst door 

het bijvoegen van de woorden "op deze aarde" juist opzettelijk 

naar het wezen van het dichten. Oat overstijgt de aarde niet, om 

haar te verlaten en erboven te zweven. Het dichten brengt de mens 

pas op deze aarde, naar haar toe, brengt hem aldus tot wonen. 

"Verdienstelijk, doch dichterlijk, woont de mens 

op deze aarde". 

Weten we nu in hoeverre de mens dichterlijk woont? We weten het 

nog niet. We !open zelfs het risico vanuit onszelf 

oneigenlijkheden in het dichterlijke woord van Halderlin te 

lezen. Want Halderlin noemt welliswaar het wonen van de mens en 

zijn verdienste, maar hij brengt het wonen evenwel niet, zeals 

voorheen geschiedde, in samenhang met het bouwen. Hij spreekt 



nicht vom Bauen, weder im Sinne des Hegens, Pflegens und 
Errichtens, noch so, daB er gar das Dichten als eine eigene Art 
des Bauens vorstellt. Holderlin sagt demnach vom dichterischen 
Wohnen nicht das gleiche wie unser Denken. Trotzdem denken 
wir das Selbe, was Holderlin dichtet. 
Hier gilt es freilich, Wesentliches zu beachten. Rine kurze Zwi
schenbemerkung ist notig. Das Dichten und das Denken begeg
nen sich nur dann und nur so lange im selben, als sie entschie
den in der Verschiedenheit ihres Wesens bleiben. Das selbe deckt 
sich nie rnit dem gleichen, auch nicht mit dem leeren Einerlei 
des bloB ldentischen. Das gleiche verlegt sich stets auf das 
Unterschiedlose, darnit alles darin iibereinkomme. Das selbe ist 
dagegen das Zusammengehoren des Verschiedenen aus der Ver
sammlung durch den Unterschied. Das Selbe liiBt sich nur sagen, 
wenn der Unterschied gedacht wird. Im Austrag des Unterschie
denen kommt das versammelnde Wesen des selben zum Leuch
ten. Das selbe verbannt jeden Rifer, das Verschiedene immer 
nur in das gleiche auszugleichen. Das selbe versammelt das Un
terschiedene in eine urspriingliche Einigkeit. Das gleiche hin
gegen zerstreut in die fade Einheit d~s nur einformig Einen. 
Holderlin wuBte auf seine Art von diesen Verhiiltnissen. Er sagt 
in einem Epigramm, das die 'Oberschrift triigt: «Wurzel alles 
'Obels» das folgende: 

«Einig zu seyn, ist gottlich und gut; woher ist die Sucht denn 
Unter den Menschen, daB nur Riner und Rines nur sei ?» 

(Stuttg.Ausg.l, 1 S. 505) 

Wenn wir dem nachdenken, was Holderlin iiber das dichterische 
Wohnen des Menschen dichtet, vermuten wir einen Weg, auf 
dem wir durch das verschieden Gedachte hindurch uns dem 
Selben niihern, was der Dichter dichtet. 
Doch was sagt HOlderlin vom dichterischen Wohnen des Men
schen? Wir such en die Antwort auf die Frage, indem wir auf die 

niet van het bouwen, noch in de zin van het verzorgen, koesteren 

en oprichten, noch zo, dat hij het dichten zelf als een vorm van 

bouwen voorstelt. H"lderlin zegt derhalve over het dichterlijke 

wonen niet hetzelfde als wij denken. Desondanks denken we 

hetzelfde als wat H"lderlin dicht. Hier is het echter van belang 

het wezenlijke in acht te nemen. Een korte tussenopmerking is 

noodzakelijk. Het dichten en het denken staan alleen dan 

tegenover elkaar en alleen zolang in hetzelfde als ze 

onderscheiden in de verscheidenheid van hun wezen blijven. Het 

zelf is nooit gelijk aan het gelijke, ook niet aan de lege 

eentonigheid van het louter identieke. Het gelijke legt zich 

steeds toe op het onderscheidsloze, zodat alles erin overeenkomt. 

Het zelf is daarentegen het tesamenhoren van het verscheidene uit 

de verzameling door het onderscheid. Het zelf laat zich alleen 

uitspreken wanneer het onderscheid gedacht wordt. Bij het 

uitdragen van het onderscheidene begint het verzamelde wezen van 

het zelf op te lichten. Het zelf verbant alle ijver die het 

verscheidene alleen met het gelijke gelijk stemt. Het zelf 

verzamelt het onderscheidene in een oorspronkelijke eenheid. Het 

gelijke daarentegen verstrooit in de weke eenheid van het 

eenvormig enkele. Holderlin wist op zijn manier af van deze 

verhoudingen. Hij zegt in een epigram dat het bovenschrift: 

"wortel van het kwaad" draagt: 

"Einig zu seyn, ist g6ttlich und gut; woher ist die Sucht denn 

unter den Menschen, dass nur Einer, und Eines nur sei?" 

Als we nadenken over wat H6lderlin over het dichterlijke wonen 

van de mens dicht, vermoeden we een weg, waarlangs we, door het 

verschillend gedachte heen, tot hetzelfde naderen wat de dichter 

dicht. Maar wat zegt Ho"lderlin over het dichterlijke wonen van 

de mens? We zoeken het antwoord op de vraag die we in 
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Verse 24 bis 38 des genannten Gedichtes horen. Denn aus ihrem 
Bereich sind die beiden zuniichst erliiuterten Verse gesprochen. 
Holderlin sagt: 

«Darf, wenn lauter Miihe das Leben, ein Mensch 
Aufschauen und sagen: so 
Will ich auch seyn? Ja. Solange die Freundlichkeit noch 
Am Herzen, die Reine, dauert, misset 
Nicht ungliiklich der Mensch sich 
Mit der Gottheit. Ist unbekannt Gott? 
Ist er offenbar wie der Himmel? Dieses 
Glaub' ich eher. Des Menschen MaaB ist's. 
Voll Verdienst, doch dichterisch, wohnet 
Der Mensch auf dieser Erde. Doch reiner 
Ist nicht der Schatten der Nacht mit den Stemen, 
Wenn ich so sagen konnte, als 
Der Mensch, der heiBet ein Bild der Gottheit. 

Giebt es auf Erden ein MaaB? Es giebt 
Keines.» 

Wir bedenken nur weniges aus diesen Versen und zwar mit der 
einzigen Absicht, deutlicher zu horen, was Holderlin meint, 
wenn er das Wohnen des Menschen ein «dichterisches» nennt. 
Die ersten der gelesenen Verse (24 bis 26) geben uns einen Wink. 
Sie stehen in der Form einer zuversichtlich bejahten Frage. 
Diese umschreibt, was die bereits erliiuterten Verse unmittelbar 
aussprechen: «Voll Verdienst, doch dichterisch, wohnet der 
Mensch auf dieser Erde.» Holderlin friigt: 

«Darf, wenn lauter Miihe das Leben, ein Mensch 
Aufschauen und sagen: so 
Will ich auch seyn? Ja.» 

Nur im Bezirk der bloBen Miihe ist der Mensch um « Verdienst» 
bemuht. Er verschafft es sich da in Fiille. Aber dem Menschen 
ist zugleich verstattet, in diesem Bezirk, aus ihm her, durch ihn 

regel 24 tot 38 van het genoemde gedicht kunnen beluisteren. Want 

uit die context zijn de beide zojuist toegelichte versregels 

gehaald. H6lderlin zegt: 

" Mag, ~ls !outer moeite het !even, een mens 

Opzien en zeggen: zo 

Wil ik ook zijn? Ja. Zolang de vriendelijkheid nog 

Aan het hart, de zuivere, duurt, meet 

Niet ongelukkig de mens zich 

met de godheid. ls onbekend God? 

ls Hij open zeals de heme!? Dit 

Geloof ik eerder. Der Mensen maat is't. 

Verdienstelijk, doch dichterlijk, woont 

De mens op deze aarde. Maar zuiverder 

ls niet de schaduw van de nacht met de sterren, 

Als ik dat zou kunnen zeggen, dan 

De mens die heet een beeld van de godheid. 

ls er op aarde een maat? Er is er 

Geen." 

We zullen slechts weinig uit deze regels behandelen, en dat 

alleen met het doel, duidelijker te begrijpen wat H6lderlin 

bedoelt, wanneer hij het wonen van de mens een dichterlijk wonen 

noemt. De eerste <24 tot 26) van de aangehaalde versregels geven 

ons een wenk. Ze zijn gesteld in een met voile overtuiging 

bevestigend beantwoorde vraag. Ze omschrijft wat de reeds 

aangehaalde regels rechtstreeks uitspreken: "verdienste!ijk, doch 

dichterlijk, woont de mens op deze aarde." H6!derlin vraagt: 

"Mag, als !outer moeite het !even, een mens opzien en zeggen: zo 

wil ik ook zijn? Ja. 

" Alleen op het gebied van de pure moeite wordt de mens door 

verdienste in beslag genomen. Hij verschaft het zich daar in 

overv!oed. Maar het is de mens tege!ijkertijd gegund, in dit 

vPrhAinr!. h 1 nrv.1nrlrl.=in. nrrinni-hr->,......n 
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hindurch zu den Himmlischen aufzuschauen. Das Aufschauen 
durchgeht das Hinauf zum Himmel und verbleibt doch im 
Unten auf der Erde. Das Aufschauen durchmiBt das Zwischen 
von Himmel und Erde. Dieses Zwischen ist dem Wohnen des 
Menschen zugemessen. Wir nennen jetzt die zugemessene 
Durchmessung, durch die das Zwischen von Himmel und Erde 
offen ist, die Dimension. Sie entsteht nicht dadurch, daB Him-:
mel und Erde einander zugekehrt sind. Die Zukehr beruht viel
mehr ihrerseits in der Dimension. Diese ist auch keine Erstrek
kung des gewohnlich vorgestellten Raumes; denn alles Raum
hafte bedarf als Eingeriiumtes seinerseits schon der Dimension, 
d. h. dessen, worein es eingelassen wird. 
Das Wes~n der Dimension ist die gelichtete und so durchmeB
bare Zumessung des Zwischen: des Hinauf zum Himmel als des 
Herab zur Erde. Wir lassen das Wesen der Dimension ohne 
Namen. Nach den Worten Holderlins durchmiBt der Mensch die 
Dimension, indem er sich an den Himmlischen miBt. Dieses 
Durchmessen unternimmt der Mensch nicht gelegentlich, son
dem in solchem Durchmessen ist ~er Mensch iiberhaupt erst 
Mensch. Darum kann er diese Durchmessung zwar sperren, ver
kiirzen und verunstalten, aber er kann sich ihr nicht entziehen. 
Der Mensch hat sich als Mensch immer schon an etwas und mit 
etwas Himmlischem gemessen. Auch Luzifer stammt vom Him
mel. Darum heiBt es in den folgenden Versen (28 bis 29): «Der 
Mensch misset sich ... mit der Gottheit.» Sie ist «das Maail», mit 
dem der Mensch sein Wohnen, den Aufenthalt auf der Erde unter 
dem Himmel, ausmillt.Nur insofern der Mensch sein Wohnen auf 
solche Weise ver-miBt, vermag er seinem Wesen gemiiB zu sein. 
Das Wohnen des Menschen beruht im aufschauenden Vermessen 
der Dimension, in die der Himmel so gut gehort wie die Erde. 
Die Vermessung vermiBt nicht nur die Erde, yf1, und ist darum 
keine bloBe Geo-metrie. Sie vermiBt ebensowenig je den Him
mel, ovpav6s, fiir sich. Die Vermessung ist keine Wissenschaft. 

naar het hemelse op te kijken. Het opkijken doorloopt het 

opwaarts-ten-hemel en blijft tech beneden op aarde. <Duits: 

durchmessen= doorlopen, maar ook: geheel meten. JA> Dit tussen is 

op het wonen van de mens afgestemd <zugemessen>. We noemen nu de 

afgestemde doormeting, waardoor het tussen van hemel en aarde 

open is, de dimensie. Ze ontstaat niet doordat hemel en aarde 

naar elkaar toegekeerd zijn. De toekering berust harerzijds 

juist op de dimensie. Ze is ook niet de uitgestrektheid van de 

gewoonlijk voorgestelde ruimte; want al het ruimte-matige heeft 

als een ingeruimd-zijn juist de dimensie nodig, d.w.z. dat waarin 

het binnengelaten wordt. 

Het wezen van de dimensie is de verlichte en daardoor 

doormeetbare afstemming van het tussen: het opwaarts-naar-de-

hemel zowel als het neerwaarts-naar-de-aarde. We laten het wezen 

van de dimensie naamloos. Volgens H~lderlin doormeet de mens de 

dimensie, wanneer hij zich aan het hemelse meet. Dit doormeten 

onderneemt de mens niet slechts af en toe, in zulk een doormeten 

wordt de mens pas tot mens. Daarom kan hij deze doormeting 

weliswaar afsluiten, verkorten en misvormen, maar hij kan zich 

niet aan haar onttrekken. De mens heeft zich als mens altijd al 

aan en met iets hemels gemeten. Dok Luzifer komt uit de hemel. 

Daarom staat er in de volgende versregels: "De mens meet 

zich ..• met de godheid". Zeis de maat waarmee de mens zijn wonen, 

het oponthoud op de aarde ender de hemel, uitmeet. Alleen in 

zoverre de mens zijn wonen op zo'n wijze op-meet, is hij in staat 

in overeenc;temming met zijn wezen te zijn, de maat van zijn wezen 

te hebben. Het wonen van de mens berust in het opziende op-meteri 

van de dimensie, waarin de hemel evengoed thuishoort als de 

aarde. 
... 

De opmeting meet niet alleen de aarde op,y, , en is daarom geen 

pure geometrie. Ze meet evenmin slechts de hemel,O~f~VOj. De 

opmeting is geen wetenschap. 
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Das Vermessen ermiOt das Zwischen, das beide, Himmel und 
Erde, einander zubringt. Dieses Vermessen hat sein eigenes 
!lhpov und deshalb seine eigene Metrik. 
Die Vermessung des menschlichen Wesens auf die ihm zugemcs
sene Dimension bringt das Wohnen in seinen GrundriLJ. Das 
Vermessen der Dimension ist das Element, worin das mensch
liche Wohnen seine Gewiihr hat, aus der es wii.hrt. Das Vermes
sen ist das Dichterische des Wohnens. Dichten ist ein Messen. 
Doch was heiLlt Messen? Wir diirfen das Dichten, wenn es als 
Messen gedacht werden soll, offenbar nicht in einer bellebigen 
Vorstellung von Messen und MaB unterbringen. 
Das Dichten ist vermutlich ein ausgezeichnetes Messen. Mehr 
noch. Vielleicht miissen wir den Satz: Dichten ist Messen in der 
anderen Betonung sprechen: Dichten ist Messen. Im Dichten 
ereignet sich, was alles Messen im Grunde seines Wesens ist. 
Darum gilt es, auf den Grundakt des Messens zu achten. Er be
steht darin, daB iiberhaupt ent das MaB genommen wird, womit 
jeweils zu messen ist. Im Dichten ereignet sich das Nehmen des 
MaBes. Das Dichten ist die im strengen Sinne des Wortes ver
standene MaB-Nahme, durch die der Mensch erst das MaB fiir die 
Weite seines Wesens empfangt. Der Mensch west als der Sterb
liche. So heiBt er, well er sterben kann. Sterbenkonnen heiBt: 
den Tod als Tod vermogen. Nur der Mensch stirbt - und zwar 
fortwiihrend, solange er auf dieser Erde weilt, solange er wohnt. 
Sein Wohnen aber beruht im Dichterischen. Das Wesen des 
«Dichterischen» erblickt Holderlin in der MaB-Nahme, durch 
die sich die Vermessung des Menschenwesens vollzieht. 
Doch wie wollen wir beweisen, daB Holderlin das Wesen des 
Dichtens als MaB-Nahme denkt? Wir brauchen bier nichts zu 
beweisen. Alles Beweisen ist immer nur ein nachtragliches 
Unternehmen auf dem Grunde von Voraussetzungen. Je nach
dem diese angesetzt werden, Iii.fit sich alles beweisen·. Doch be-. 
achten konnen wir nur weniges. So geniigt es denn, wenn wir 

De opmeting meet het tussen , dat beide, heme! en aarde, .. 
samenbrengt, op. Oat opmeten heeft zijn eige"j-'-£Tren derhalve 

zijn eigen matenleer <metriek>. 

De opmeting van het menselijke wezen op de op hem toegemeten 

dimensie brengt het wonen in kaart. Het meten van de dimensie is 

het element waarin het menselijk wonen zijn waarborg heeft, 

waaruit het voort-duurt. Het opmeten is het dichterlijke van het 

wonen. Oichten is een meten. Maar wat wil meten zeggen? We mogen 

het dichten, wanneer het als meten gedacht meet warden, niet 

zomaar in een willekeurige voor5telling van meten en maat 

onderbrengen. Het dichten is vermoedelijk een meten bij uitstek 

<ausgezeichnetes Messen). Sterker nag. Misschien moeten we de zin 

"dichten is m@!@n" met de andere klemtoon uitspreken: "~i&b!@D is 

meten". In het dichten vindt plaats wat alle meten in de grand 

van zijn wezen is. Daarom is het van belang de gronddaad van hat 

meten in ogenschouw te nemen. Die bestaat uit het nemen van de 

maat zelf waarmee men meet. In het dichten vindt het nemen van de 

maat plaats. Het dichten is de, in de zuivere betekenis van het 

woord begrepen, "Massnahme" <letterlijk: maatregell, waardoor pas 

de mens de <draag-lwijdte van zijn wezen krijgt. De mens "weest" 

als de sterveling. Hij heet zo omdat hij sterven kan. Sterven 

kunnen wil zeggen: de dood als dood vermogen. Alleen de mens 

sterft, en wel voortdurend, zolang hij op deze aarde verblijft, 

zolang hij woont. Zijn wonen berust echter in het dichterlijke. 

Het wezen van het dichterlijke ziet H6lderlin in het maat-nemen, 

waardoor zich het opmeten van het mens-wezen voltrekt. 

Maar hoe willen we bewijzen dat H6lderlin het wezen van het 

dichten als maat-nemen denkt? We hoeven hier niets te bewijzen. 

Alle bewijsvoering is altijd slechts een handeling achteraf op 

grand van vooronderstellingen. Als die eenmaal zijn ingezet laat 

alles zich bewijzen. Maar er is slechts weinig wat we kunnen 

vernemen. Het volstaat dan oak als we 
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auf das eigene Wort des Dichters achten. In den folgenden Ver
sen frii.gt niimlich Holderlin allem zuvor und eigentlich nur 
nach dem.MaB. Dies ist die Gottheit, womit der Mensch sich 
misset. Das Fragen beginnt mit Vers 29 in den Worten: «1st un
bekannt Gott?» Offenbar nicht. Denn ware er dies, wie konnte 
er als Unbekannter je das MaB sein? Doch - und dies gilt es jetzt 
zu horen und festzuhalten - Gott ist a]s der, der Er ist, unbe
kannt fiir HOlderlin, und als dieser Unhekannte ist er gerade das 
MaB fiir den Dichter. Darum bestiirzt ihn auch das erregende 
Fragen: wie kann, was seinem Wesen nach unbekannt bleibt, 
je zum MaB werden? Denn solches, womit der Mensch sich mis
set, muB sich doch mit-teilen, muB erscheinen. Erscheint es aber, 
dann ist es bekannt. Der Gott ist jedoch unbekannt und ist den
noch das MaB. Nicht nur dies, sondern der unbekannt bleihende 
Gott muB, indem er sich zeigt als der, der Er ist, als der unbe
kannt Bleibende erscheinen. Die Offenbar'/reit Gottes, nicht erst 
Er selbst, ist geheimnisvoll. Darum friigt der Dichter sogleich 
die nii.chste Frage: «!st er offenbar wie der Himmel?» Holderlin 
antwortet: «Dieses/glaub' ich eher.» 
Wesha1b, so fragen jetzt wir, neigt die Vermutung des Dichters 
dahin? Die unmittelbar anschlieBenden Worte antworten. Sie 
lauten knapp: «Des Menschen MaaB ist's.» Was ist das Mail 
fiir das menschliche Messen? Gott? Nein! Der Himmel? Nein! 
Die Offenbarkeit des Himmels? Nein! Das MaB besteht in der 
Weise, wie der unbekannt bleibende Gott als dieser durch den 
Himmel offenbar ist. Das Erscheinen des Gottes durch den Him
mel besteht in einem Enthiillen, das jenes sehen Iii.fit, was sich 
verbirgt, aber sehen lii.Bt nicht dadurch, daB es das Verborgene 
aus seiner Verborgenheit herauszureiBen sucht, sondern allein 
dadurch, daB es das Verborgene in seinem Sichverbergen hiitet. 
So erscheint der unbekannte Gott als der Unbekannte durch die 
Offenbarkeit des Himmels. Dieses Erscheinen ist das MaB, woran 
der Mensch sich misset. 

de eigen woorden van de dichter in ogenschouw nemen. In de 

volgende regels vraagt H6lderlin namelijk veer alles en eigenlijk 

alleen maar naar de maat. Oat is de godheid waarmee de mens zich 

meet. Het vragen begint in regel 29 met de woorden: "Is onbekend 

God?" Klaarblijkelijk niet. Want als hij dat was, hoe zou hij dan 

als onbekende ooit de maat zijn? Maar -en het is belangrijk dit 

te begrijpen en te onthouden- God is als Hij die Hij is, onbekend 

voor H6lderlin, en 21~-Q~~~-QQQ~~~QQ~ is hij nu juist de maat 

voor de dichter. Daarom houdt de brandende vraag:hoe kan, wat 

vanuit zijn wezen onbekend blijft, ooit tot maat warden, hem oak 

sterk bezig. Want dat waar de mens z1ch aan meet, moet zich toch 

openbaren, moet verschijnen. Maar als het verschijnt is het 

bekend. De God is echter onbekend en is desondanks de maat. Oat 

niet alleen, de onbekend blijvende God moet, als hij zich toont 

als Hij, die Hij is, als de onbekend blijvende verschijnen. De 

openbaarheid van God, niet eens zozeer Hijzelf, is geheimzinnig. 

Daarom stelt de dichter oak gelijk de volgende vraag: "Is Hij 

openbaar als de heme!?" H6lderlin antwoordt: "Oat geloof ik 

eerder." 

Waarom, zo vragen we ons nu af, neigt het vermoeden van de 

dichter daartoe? De onmiddelijk daarop volgende zin geeft het 

antwoord. Die luidt bondig: "Der mensen maat is't." Wat is de 

maat voor het menselijke meten? God 7 Nee! De heme!? Nee• De 

openbaarheid van de heme!? Nee' De maat bastaat in de wijze 

waarop de onbekend blijvende God als zodanig door de heme! 

openbaar is. Het verschijnen van de God door de heme! bestaat uit 

een onthullen, dat laat zien wat zich verbergt, maar niet door 

het verborgene uit zijn verborgenheid te trekken, maar alleen 

door het verborgene in zijn zich-verbergen te hoeden. Zo 

verschijnt de onbekende God als de onbekende door de openbaarheid 

van de hemel. Dit verschijnen is de maat waaraan de mens zich 

meet. 
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Ein seltsames MaB, verwirrend, so scheint es, fiir das gewohn
liche Vorstellen der Sterblichen, unbequem fiir das billige Alles
verstehen des tiiglichen Meinens, das sich gem als das RichtmaCJ 
fiir alles Denken und Besinnen behauptet. 
Ein seltsames Ma(} fiir das iibliche und im besonderen auch fiir 
alles nur wissenschaftliche Vorstellen, in keinem Fall ein hand
greiflicher Stecken und Stab; aber in Wahrheit einfacher zu 
handhaben als diese, wenn nur unsere Hiinde nicht greifen, son
dern durch Gebiirden geleitet sind, die dem MaB entsprechen, 
das bier zu nehmen ist. Dies geschieht in einem Nehmen, das 
nie das Mail an sich reiBt, sondern es nimmt im gesammelten 
Vernehmen, das ein Horen bleibt. 
Aber warum soll dieses, fiir uns Heutige so befremdliche Mail 
dem Menschen zugesprochen und durch die Mail-Nahme des 
Dichtens mitgeteilt sein? Weil nur dieses Mail das Wesen des 
Menschen er-miBt. Denn der Mensch wohnt, indem er das «auf 
der Erde» und das «unter dem Himmel» durchmiBt: Dieses 
«auf» und dieses «unter» gehoren zusammen. Ihr Ineinander 
ist die Durchmessung, die der Mensch jederzeit durchgeht, inso
fem er als lrdischer ist. In einem Bruchstiick {Stuttg. Ausgabe 
2, 1 S. 334) sagt Holderlin: 

«lmmer, Liebes I gehet 
die Ertl und der Himmel hiilt.» 

Weil der Mensch ist, insofern er die Dimension aussteht, muil 
sein Wesen jeweils vermessen werden. Dazu bedarf es eines 
Mailes, das in einem zumal die ganze Dimension betrifft. Dieses 
Mail erblicken, es als das Mail er-messen und es als das Mail neh
men, heiBt fiir den Dichter: dichten. Das Dichten ist diese Mail
Nahme und zwar fiir das Wohnen des Menschen. Unmittelbar 
nach dem Wort «Des Menschen Maail ist's» folgen niimlich im 
Gedicht die Verse: «Voll Verdienst, doch dichterisch, wohnet der 
Mensch auf dieser Ertle.» 

Een vreemde maat, verwarrend, zo lijkt het, voor het gewone 

voorstellingsvermogen der stervelingen, ongeschikt voor het 

goedkope alles-begrijpen van het dagelijkse oordelen,dat zich 

graag als de richtmaat voor alle denken en overdenken beschouwt. 

Een vreemde maat voor het gewone, en in het bijzonder ook voor al 

het enkel wetenschappelijke beschouwen, in geen geval een 

handzaam houvast, maar in werkelijkheid eenvoudiger te handhaven 

dan dat, als eenmaal onze handen niet meer grijpen, maar door 

gebaren geleid warden, die de maat uitspreken, die hier te nemen 

valt. Dit geschiedt in een nemen dat nooit de maat aan zich 

bindt, maar haar neemt in een beheerst vernemen, dat een horen 

blijft. 

Maar waarom zou deze, voor ans heden ten dage zo bevreemdende 

maat de mens toevertrouwd, en door het maat-nemen van het dichten 

meegedeeld moeten zijn? Omdat alleen deze maat het wezen van de 

mens doet beseffen <ermisst>. Want de mens woont wanneer hij het 

op-de-aarde en het ender-de-heme! kan bevatten <durchmisstl. Dit 

op en dit onder horen bij elkaar. Hun gemeenschappelijkheid is 

de doormeting, die de mens iedere keer opnieuw doorl66pt, in 

zoverre hij als aardling is. In een "Bruchsttlck" zegt H6lderlin: 

"Eeuwig, liefstel gaat 

de aarde en de heme! staat stil." 

Omdat de mens is in zoverre hij de dimensie afbakent, moet zijn 

wezen telkens gemeten warden. Daartoe is een maat nodig die in 

een keer de gehele dimensie raakt. Deze maat beschouwen, ze als 

de maat beseffen en zeals de maat nemen, dat is voor de dichter: 

dichten. Het dichten is dit maatnemen en we! voor het wonen van 
' 

de mens. Onmiddelijk na de zinsnede: "Der mensen maat is't" 

volgen namelijk in het gedicht de regels: "Verdienstelijk, doch 

dichterliJk, woont de mens op deze aarde." 



Wissen wir jetzt, was fiir Holderlin das «Dichterische» ist? Ja 
und nein. Ja, insofern wir eine Weisung empfangen, in welcher 
Hinsicht das Dichten zu denken ist, nii.mlich als ein ausgezeich
netes Messen. Nein, insofern das Dichten als das Er-messen jenes 
seltsamen MaBes immer geheimnisvoller wird. So muB es wohl 
auch bleiben, wenn anders wir bereit sind, uns im Wesensbe
reich der Dichtung auf-zu-halten. 
Indessen befremdet es doch, wenn HOlderlin das Dichten als ein 
Messen denkt. Und das mit recht, solange wir niimlich das Mes
sen nur in dem wz.s gelii.ufigen Sinne vorstellen. Da wird mit 
Hilfe 'von Bekanntem, nii.mlich den MaBstii.ben und MaBzahlen, 
ein Unbekanntes abgeschritten, dadurch bekannt gemacht und 
so in eine jederzeit iibersehbare Anzahl und Ordnung einge
grenzt. Dieses Messen kann sich je nach der Art der bestellten 
Apparaturen abwandeln. Doch wer verbiirgt denn, daB diese 
gewohnte Art des Messens, nur weil sie die gewohnliche ist, 
schon das Wesen des Messens trifft? Wenn wir vom MaB horen, 
denken wir sogleich an die Zahl und stellen beides, MaB und 
Zahl, als etwas Quantitatives vor. Allein das Wesen des Mailes 
ist sowenig wie das Wesen der Zahl ein Quantum. Mit Zahlen 
konnen wir wohl rechnen, aber nicht mit dem Wesen der Zah1. 
Wenn Holderlin das Dichten als ein Messen erblickt und es vor 
allem selber als die MaB-Nahme vollbringt, dann miissen wir, um 
das Dichten zu denken, immer wieder zuerst das MaB bedenken, 
das im Dichten genommen wird; wir miissen auf die Art dieses 
Nehmens achten, das nicht in einem Zugriff, iiberhaupt nicht 
in einem Greifen beruht, sondem in einem Kommen-lassen des 
Zu-Gemessenen. Was ist d~s MaB fiir das Dichten? Die Gottheit; 

' also Gott?Wer ist der Gott? Vielleicht ist diese Frage zu schwer 
fiir den Menschen und zu voreilig. Fragen wir darum zuvor, was 
von Gott zu sagen sei. Fragen wir etst nur: Was ist Gott? 
Zurn Gliick und zur Hilfe sind uns Verse Holderlins erhalten, die 
sachlich und zeitlich in den Umkreis des Gedichtes «In lieb-

Weten we nu wat voor H6lderlin het dichterlijke is? Ja en net\• 

Ja, in zoverre we een aanwijzing krijgen in welk opzicht we het 

dichten moeten denken, namelijk als een meten bij uitstek. Nee, 

in zoverre het dichten als het beseffen van die vreemde maat 

steeds geheimzinniger wordt. Maar zo meet het ook b!ijven, omdat 

we anders geneigd zijn ans in het wezensdomein van het dichten 

op-te-houden. 

Wat dat betreft bevreemdt het tech als H6lder!in het dichten als 

een meten denkt. En terecht zolang we namelijk het meten alleen 

in de voor ans gebruikelijke zin voorstellen. Daarin wordt met 

behulp van het bekende, namelijk de maatstaven en maatgetallen, 

een onbekende afgemeten, daardoor bekend gemaakt em zo in een op 

ieder moment overzienbaar a~ntal en ordening begrensd. Dit meten 

kan naar gelang de gebruikte apparatuur vari~ren. Maar wie 

garandeert dan dat die gewone vorm van meten, alleen omdat ze de 

gewoonlijke is, al het wezen van het meten raakt? Als we aan maat 

denken, denken we geJijk aan het getal en stellen beide, maat en 

getal, als lets kwantitatiefs voor. Maar het wezen van maat is 

evenmin een kwantum als het wezen van het getal. Met getallen 

kunnen we weliswaar rekenen, maar niet met het wezen van het 

getal. Als H6lder·lin het dichten als een meten beschouwt en het 

vOOr alles zelf als een maat-nemen volbrengt, dan moeten we, om 

het dichten te denken, steeds weer eerst de maat overdenken, die 

in het dichten genomen wordt; we moeten op die manier dit nemen 

beschouwen, dat niet in een zich toe-eigenen, Uberhaupt niet in 

een grijpen berust, maar in een komen-laten van het afgepaste. 

Wat is de maat voor het dichten? De Godheid, God dus 7 Wie is de 

God? Wellicht is deze vraag te zwaar voor de mens en te 

voorbarig. Vragen we ons daarom eerst af wat er van God te zeggen 

va!t. Vragen we daarom slechts: "Wat is God?" Gelukkig voor ons 

zijn ons enkele dichtregels van H6Jderlin overgeleverd die qua 

onderwerp en ontstaansperiode in ~e omgeving van het gedicht "In 

Jieve 
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licher Blaue bliihet ... » gehOren. Sie beginnen (Stuttg. Ausgabe 

2, t s. 210): 
«Was ist Gott? unbekannt, dennoch 
Voll Eigenschaften ist das Angesicht 
Des Himmels von ihm. Die Blize nemlich 
Der Zorn sind eines Gottes. Jemehr ist eins 
Unsichtbar, schiket es sich in Fremdes ... » 

Was dem Gott fremd bleibt, die Anblicke des Himmels, dies ist 
dem Menschen das Vertraute. Und was ist dies? Alles, was am 
Himmel und somit unter dem HUmiiel und somit auf der Erde 
gliinzt und bliiht, tont und duftet, steigt und kommt, aber auch 
geht und fiillt, aber auch klagt und schweigt, aber auch erbleicht 
und dunkelt. In dieses dem Menschen Vertraute, dem Gott aber 
Fremde, schicket sich der Unbekannte, um darin als der Unbe
kannte behiitet zu bleiben. Der Dichter jedoch ruft alle Helle 
der Anblicke des Himmels und jeden Hall seiner Bahnen und 
Liifte in das singende Woq und bringt darin das Gerufene zum 
Leuchten und Klingen. Allein der Dichter beschreibt nicht, 
wenn er Dichter ist, das bloBe Erscheinen des Himmels und der 
Erde. Der Dichter ruft in den Anblicken des Himmels Jenes, was 
imSichenthiillengerade das Sichverbergende erscheinen laBt und 
zwar: als das Sichverbergende. Der Dichter ruft in den vertrau
ten Erscheinungen das Fremde als jenes, worein das Unsichtbare 
sich schicket, um das zu bleiben, was es ist: unbekannt. 
Der Dichter dichtet nur dann, wenn er das MaB nimmt, indem 
er die Anblicke des Himmels so sagt, daB er sich seinen Erschei
nungen a1s dem Fremden fiigt, worein der unbekannte Gott 
sich «schiket». Der uns gelaufige Name fiir Anblick und Aus
sehen von etwas lautet «Bild». Das Wesen des Bildes ist: etwas 
sehen zu lassen. Dagegen sind die Abbilder und Nachbilder be
reits Abarten des eigentlichen Bildes, das als Anblick das Un
sichtbare sehen laBt und es so in ein ihm Fremdes einbildet. Weil 
das Dichten jenes geheimnisvolle MaB nimmt, niimlich am An-

blauwte bloeit .•. " thuishoren. Ze luiden: 

"Wat is God? Onbekend, maar toch 

vol eigenschappen is de hemelse aanblik 

door hem. De bliksem namelijk 

die toorn is van een God. Hoe meer dat ene 

onzichtbaar is, schikt het zich naar het onbekende." 

Waarvan de God verstoken blijft: de aanblik van de heme!, dat is 

de mens toevertrouwd. En wat is dat? Alles wat tegen de heme!, en 

dus op de aarde glanst en bloeit, klinkt en ruikt, stijgt en 

opkomt, maar ook gaat en valt, maar ook klaagt en zwijgt, maar 

ook verbleekt en verduistert. Hierin, in het de mens vertrouwde, 

maar de God vreemde, voegt zich het onbekende, om daarin als het 

onbekende behoed te blijven. De dichter echter roept alle 

helderheid van de aanblik van de heme! en elke klank van zijn 

banen en Juchten op in het zingende woord en brengt daarin het 

opgeroepene tot oplichten en klinken. Maar de dichter beschrijft 

niet, als hij dichter is, de naakte verschijning van de heme! en 

de aarde. De dichter roept in de aanblik van de heme! dat op wat 

in het zich-onthullen reeds het zich-verbergende verschijnen laat 

en we!: als het zich-verbergende. De dichter roept in de 

vertrouwde verschijningen het vreemde op als dat waarin het 

onzichtbare zich voegt, om dat te blijven wat het is: onbekend. 

De dichter dicht alleen dan, wanneer hij de maat neemt, waarin 

hij de aanblik van de hemel 26 beschrijft, dat hij zich voegt 

naar zijn verschijningen als het onbekende, waarin de onbekende 

God zich "schikt". De ans vertrouwde naam voor aanblik en 

uiterlijk luidt: beeld. Het wezen van het beeld is: iets laten 

zien. Daarentegen zijn afbeeldingen en kopie@n reeds 

verbasteringen van het eigenlijke beeld, dat als aanblik het 

onzichtbare laat zien en het op die manier in lets, dat hem 

wezensvreemd is, in-beeldt (niet afbeeldt dus, JAl. Omdat het 

dichten die geheimzinn1ge maat neemt, namelijk van het 
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gesicht des Himmels, deshalb spricht es in «Bildern». Darum 
sind die dichterischen Bilder Ein-Bildungen in einem ausge
zeichneten Sinne: nicht bloBe Phantasien und Illusionen, son
dem Ein-Bildungen als erblickbare Einschliisse des Fremden in 
den Anblick des Vertrauten. Das dichtende Sagen der Bilder ver
sammelt Helle und Hall der Himmelserscheinungen in Eines 
mit dem Dunkel und dem Schweigen des Fremden. Durch sol
che Anblicke befremdet der Gott. In der Befremdung bekundet 
er seine unabliissige Nahe. Darum kann Holderlin im Gedicht 
nach den Versen «Voll Verdienst, doch dichterisch, wohnet der 
Mensch auf dieser Ertle» fortfahren: 

« ... Doch reiner 
1st nicht der Schatten der Nacht mit den Stemen, 
Wenn ich so sagen konnte, als 
Der Mensch, der heiBet ein Bild der Gottheit.» 

« ... der Schatten der Nacht» -die Nacht selber ist der Schatten, 
jenes Dunkle, das nie bloBe Finsternis werden kann, weil es als 
Schatten dem Licht zugetraut, von ~m geworfen bleibt. Das 
MaB, welches das Dichten nimmt, schickt sich als das Fremde, 
worein der Unsichtbare sein VV'esen schont, in das Vertraute der 
Anblicke des Rimm.els. Darum ist das MaB von der Wesensart 
des Himmels. Aber der Himmel ist nicht eitel Licht. Der Glanz 
seiner Hohe ist in sich das Dunkle seiner alles bergenden Weite. 
Das Blau der lieblichen Bliiue des Himmels ist die Farbe der 
Tiefe. Der Glanz des Himmels ist Aufgang und Untergang der 
Diimmerung, die alles Verkiindbare birgt. Dieser Himmel ist das 
MaB. Darum muB der Dichter fragen: 

«Giebt es auf Erden ein MaaB ?» 

Und er muB antworten: «Es giebt keines». Warum? Weil das, 
was wir nennen, wenn wir sagen «auf der Ertle», nur besteht, 
insofern der Mensch die Ertle be-wohnt und im Wohnen die 
Ertle als Ertle sein liiBt. 

aangezicht des hemels, daarom spreekt het in beeld•n. Daarom zijn 

de dichterlijke beelden in-beeldingen bij uitstek: niet louter 

fantasie of illusie, maar in-beeldingen als aanschouwbaar 

insluiten van het vreemde in de aanblik van het vertrouwde. Het 

dichterlijke uitspreken van beelden verzamelt helderheid en 

<volheid van> klank van de hemelverschijningen in een met de 

duisternis en het zwijgen van het vreemde. Door zulke aanblikken 

bevreemdt God. In de bevreemding verkondigt hij zijn 

onophoudelijke nabijheid. Daarom kan H~lderlin in het gedicht na 

de regels "Verdienstelijk .•. aarde" doorgaan met: 

" ... Maar zuiverder 

Is niet de schaduw van de nacht met de sterren, 

Als ik dat zou kunnen zeggen, dan 

De mens, die heet een beeld van de godheid." 

" ... De schaduw van de nacht" - de nacht zelf is de schaduw, dat 

donkere, dat nooit pure duisternis worden kan, omdat het als 

schaduw in dienst van het licht staat, daardoor geworpen blijft. 

De maat die het dichten neemt, voegt zich als het vreemde, waarin 

de Dnzichtbare zijn wezen schoont in het vertrouwde van de 

aangezichten van de hemel. Maar de heme! is niet enkel licht. De 

glans van zijn hoogte is in zichzelf het donkere van zijn alles-

"bergende" grootte. Het blauw van de "lieve blauwte" van de heme! 

is de kleur van de diepte. De glans van de henel is de op- en 

ondergang van de schemering, die al het v•rkondigbare bergt. 

Deze heme! is de maat. Daarom moet de dichter vragen: 

"Is er op aarde een maat?" 

En hij moet antwoorden: "Er is er geen." Waarom? Omdat dat wat we 

benoemen, wanneer we zeggen "op aarde", alleen bestaat in zoverre 

de mens de aarde bewoont en in het wonen de aarde als aarde zijn 

laat. 



.... 
O'I 

Das Wohnen aber geschieht nur, wenn das Dichten sich ereignet 
und west und zwar in der Weise, deren Wesen wir jetzt ahnen, 
niimlich als die MaO-Nahme fiir alles Messen. Sie ist selber das 
eigentliche Vermessen, kein bloC3es Abmessen mit fertigen 
MaC3stiiben zur Verfertigung von Pliinen. Das Dichten ist darum 
auch kein Bauen im Sinne des Errichtens und Einrichtens von 
Bauten. Aber das Dichten ist als das eigentliche Ermessen der 
Dimension des Wohnens das anfcingliche Bauen. Das Dichten 
lii.C3t das Wohnen des Menschen allererst in sein Wesen ein. Das 
Di«hten ist das urspriingliche Wohnenlassen. 
Der Satz: Der Mensch wohnt, insofem er baut, hat jetzt seinen 
eigentlichen Sinn erhalten. Der Mensch wohnt nicht, insofern 
er seinen Aufenthalt auf der Erde unter dem Himmel nur ein
richtet, indem er als Bauer das Wachstum pflegt und zugleich 
Bauten errichtet. Dieses Bauen vermag der Mensch nur, wenn 
er schon baut im Sinne der dichtenden Maf3-Nahme. Das eigent
liche Bauen geschieht, insofern Dichter sind, solche, die das 
Maf3 nehmen fiir die .Architektonik, fiir das Baugefiige des 
Wohnens. 

Holderlin schreibt am 12. Marz 1804 aus Niirtingen an seinen 
Freund Leo v. Seckendorf: «Die Fabel, poetische Ansicht der 
Geschichte und Architektonik des Himmels beschiifftiget mich 
gegenwiirtig vorziiglich, besonders das Nationelle, sofern es von 
dem Griechischen verschieden ist.» (Hellingrath V2, S. 333) 

« ... dichterisch, wohnet der Mensch ... » 

Das Dichten erbaut das Wesen des Wohnens. Dichten und Woh
nen schlief3en sich nicht nur nicht aus. Dichten und Wohnen 
gehoren vielmehr, wechselweise einander fordernd, zusammen. 
«Dichterisch wohnet der Mensch.» Wohnen wir dichterisch? 
Vermutlich wohnen wir durchaus undichterisch. \'Vird, wenn es 
so steht, das Wort des Dichters dadurch Liigen gestraft und un
wahr? Nein. Die Wahrheit seines Wortes wird auf die unheim-

Het wonen echter geschiedt alleen, wanneer het dichten 

plaatsvindt en "weest" en we! op de manier waarvan we het wezen 

nu vermoeden, namelijk als het maat-nemen voor al het meten. Oat 

is zelf het eigen!ijke opmeten, niet slechts een afmeten met 

gebruiksklare maatstaven ter vervaardiging van plannen. Het 

dichten is daarom ook geen bouwen in de zin van het oprichten en 

inrichten van gebouwen. Maar het dichten is als het eigenlijke 

opmeten van de dimensie van het wonen het bouwen in de kiem.Het 

dichten laat het wonen van de mens pas in zijn wezen zijn. Het 

dichten is het oorspronkelijke wonen-laten. 

De zin: "de mens woont, inzoverre hij bouwt" heeft nu zijn 

eigenlijke betekenis gekregen. De mens woont niet inzoverre hij 

zijn oponthoud op de aarde onder de heme! slechts inricht, als 

hij als boer <Bauer) de groei verzorgt en tegelijk bouwwerken 

opricht. Dit bouwen kan de mens alleen als hij al bouwt in de zin 

van het dichtende maat-nemen. Het eigen!ijke bouwen gebeurt 

inzoverre dichters zijn, diegenen die de maat nemen voor de 

"arc:hitektonik", voor de bouwconstructie van het wonen. 

H6lderlin schrijft op 12 maart 1804 uit Ntlrtingen aan zijn vriend 

Leo v. Seckendorf: "De fabel, po~tische aanblil< van de 

geschiedenis en architektonik van de heme! houden me tegenwoordig 

voortreffelijk bezig, in het bijzonder het nationale, in zoverre 

het verschillend is van het Griekse." 

" ... dichterlijk woont de mens .•• " 

Het dichten sticht het wezen van het wonen. Dichten en wonen 

sluiten elkaar niet alleen niet uit. Dichten en wonen behoren 

veeleer, om en om elkaar uitdagend, bij elkaar. "Dichterlijk 

woont de mens." Wonen wij dichterlijk? Vermoedelijk wonen we 

doorgaans ondichterlijk. wordt, als de zaken zo staan, het woord 

van de dichter daardoor gelogenstraft en als onwaar betiteld? 

Nee. De waa.-1.,PirJ van zijn woord wordt op de "unheim-



lichste Weise bestatigt. Denn undichterisch kann ein Wohnen 
nur sein, weil das Wohnen im Wesen dichterisch ist. Damit ein 
Mensch blind sein kann, muB er seinem Wesen nach ein Sehen
der bleiben. Ein Stuck Holz kann niemals erblinden. Wenn aber 
der Mensch blind wird, dann ist immer noch die Frage, ob die 
Blindheit aus einem Mangel und Verlust kommt oder ob sie in 
einem ~rfluB und 'ObermaB beruht. Holderlin sagt im selben 
Gedicht, das dem MaB ftlr alles Messen nachsinnt (Vers 75/76): 
«Der Konig Oedipus hat ein Auge zu viel vieleicht.» So konnte 
es sein, daB unser undichterisches Wohnen, sein Unvermogen, 
das MaB zu nehmen, aus einem seltsamen 'ObermaB eines rasen
den Messens und Rechnens kame. 
DaB wir und inwiefem wir undichterisch wohnen, konnen wir 
in jedem Falle nur erfahren, wenn wir das Dichterische wissen. 
Ob uns und wann uns eine Wende des undichterischen Wohnens 
trifft, diirfen wir nur erwarten, wenn wir das Dichterische in der 
Acht behalten. Wie unser Tun und Lassen und inwieweit es 
einen Anteil an dieser Wende haben kann, bewahren nur wir 
selbst, wenn wir das Dichterische emst nehmen. 
Das Dichten ist das Grundvermogen des menschlichen Wohnens. 
Aber der Mensch vermag das Dichten jeweils nur nach dem 
Maile, wie sein Wesen dem vereignet ist, was selber den Men
schen mag und darum sein Wesen braucht. Je nach dem MaB 
dieser Vereignung ist das Dichten eigentlich oder uneigentlich. 
Darum ereignet sich das eigentliche Dichten auch nicht zu je
der Zeit. Wann und wie lange ist das eigentliche Dichten? Hol
derlin sagt es in den bereits gelesenen Versen (26/29}. Ihre Er
lauterung wurde bis jetzt absichtlich zuriickgestellt. Die Verse 
lauten: 

« ... So lange die Freundlichkeit noch 
Am He~en, die Reine, dauert, misset 
Nicht ungliiklich der Mensch sich 
Mit der Gottheit ... » 

lichste" manier bevestigd. Want ondichterlijk kan een wonen 

alleen ziJn, doordat het wonen in wezen dichterlijk is. Opdat een 

mens blind kan zijn, moet hij in wezen een ziende bliJven. Een 

stuk hout kan nooit blind worden. Als echter de mens blind wordt, 

blijft de vraag of de blindheid uit gebrek of verlies ontstaat, 

of dat zij in een overvloed en overmaat berust. H6lderlin zegt in 

hetzelfde gedicht, dat over de maat voor al le meten nadenkt: 

"Koning Oedipus heeft een oog teveel wellicht.• Zo zou het kunnen 

zijn, dat ons dichterlijk wonen, zijn onvermogen de maat te 

nemen, uit een vreemde overmaat van razend meten en rekenen 

voortkomt. 

Dat we en in hoeverre we ondichterlij~ wonen, kunnen we in ieder 

geval slechts ervaren, als we het dichterlijke kennen. Of ons, en 

wanneer ons een ommekeer van het ondichterlijke wonen treft, 

mogen we slechts verwachten, als we het dichterlijke in acht 

houden. Hoe ons doen en laten, en in hoeverre het een aandeel aan 

die ommekeer kan hebben, hebben we alleen zelf in de hand als we 

het belang van het dichterlijke er~ennen. Het dichten is het 

grondvermogen van het menselijke wonen. Maar de mens kan altijd 

slechts dichten in de mate dat zijn wezen ge~igend is voor dat 

waarvoor de mens zelf voorkeur heeft en daarom zijn wezen nodig 

heeft. Al naar gelang deze "ge~igendheid" is het dichten 

eigenlijk of oneigenlijk. Daarom vindt het eigenlijke dichten ook 

niet in iedere tijd plaats. Wanneer en hoe lang is het eigenlijke 

dichten? H6lderlin zegt het in de reeds gelezen versregels <26-

29>. Hun toelichting is tot nu toe opzettelijk achterwege 

gebleven. Ze luiden: 

" •.• Zolang de vriendelijkheid nog 

Aan het hart, de zuivere, duurt, meet 

Niet ongelukkig de mens zich 

Met de godheid ..• " 



«Die Freundlichkeit» - was ist dies? Ein harmloses Wort, aber 
von Holderlin mit dem groflgeschriebenen Beiwort «die Reine» 
genannt. «Die Freundlichkeit» - dieses Wort ist, wenn wir es 
wortlich nehmen, Holderlins herrliche Obersetzung filr das grie
chische Wort x6p15. Von der xap15 sagt Sophokles im «Aias» (v. 
522): 

XOp15 XOplV yap faTIV Ii T(K"TOVO'' 6&f. 
«Huld denn ist's, die Huld hervor-ruft immer.» 

«Solange die Freundlichkeit noch am Herzen, die Reine, 
dauert ... » Holderlin sagt in einer von ihm gem gebrauchten 
Wendung: «am Herzen», nicht: im Herzen; «am Herzen», 
das heiflt angekommen beim wohnenden Wesen des Menschen, 
angekommen als Anspruch des Mailes an das Herz so, da.B dieses 
sich an das Mail kehrt. 
So lange diese Ankunft der Huld dauert, so lange gliickt es, 
dafl der Mensch sich misset mit der Gottheit. Ereignet sich die
ses Messen, dann dichtet der Mensch aus dem Wesen des Dichte
rischen. Ereignet sich das Dichterische, dann wohnet der Mensch 
menschlich auf dieser Erde, dann ist, wie Holderlin in seinem 
letzten Gedicht sagt, «das Leben der Menschen» ein «wohnend 
Leben». (Stuttg. Ausg. 2, 1 S. 312) 

Die Aussicht 

Wenn in die Ferne geht der Menschen wohnend Leben, 
Wo in die Ferne sich erglanzt die Zeit der Reben, 
!st auch dabei des Sommers leer Gefilde, 
Der Wald encheint mit seinem dunklen Bilde. 
Dail die Natur ergiinzt das Bild der Zeiten, 
Da.B sie verweilt, sie schnell voriibergleiten, 
1st aus Vollkommenheit, des Himmels Hohe gliinzet 
Den Menschen dann, wie Biiume Bliith' umkriinzet. 

De vriendelijkheid- wat is dat7 Een onschadelijk woord, maar door 

H6lderlin met het zelfstandig geschreven bijwoord "de reine" 

genoemd. "Vriendelijkheid", dit woord is, als we het letterlijk 

nemen, H6lderlins prachtige vertaling van het Griekse woord/(:(.('C5· 

Over deX°'f'5 zegt Sophokles in de "Alas": 

X.;_f'"S -x«.r,v yc(f ttr"t'<V '>J T{K "t'OV<1"
1 'o1...lL. 

"Huld denn ist's, die Huld hervor-ruft immer." 

"Zolang de vriendelijkheid nog aan het hart, de reine, duurt ••• " 

H6lderlin zegt in een door hem graag gebruikte wending: "aan het 

hart", niet: in het hart, "aan het hart" dat wil zeggenm 

aangekomen bij het wonende wezen van de mens, aangekomen als 

aanspraak van de maat aan het hart, zodat die zich naar de maat 

~eert. Zolang deze aankomst van de vriendelijkheid duurt, zolang 

lukt het de mens zich te meten met de Godheid. Vindt dit meten 

plaats, dan dicht de mens vanuit het wezen van het dichterlijke. 

Vindt het dichterlijke plaats, dan woont de mens menselijk op 

deze aarde, dan is, zeals H6lderlin in zijn laatste gedicht zegt 

11 het leven van de mens" een "wonend leven 11
• 

Het uitzicht 

Als in de verte gaat der mensen wonend leven 

Waar in de verte de druiventijd schittert 

Is daarbij ook de lege vlakte van de zomer 

Het woud verschijnt met zijn donkere beelden. 

Oat de natuur het beeld der tijden volmaakt 

Oat ze een wijle blijft, ze snel voorbijglijden, 

Is uit volmaaktheid, de hoogte van de hemel glanst 

De mens dan, als bomen bloei omkranst. 






