
Volksuniversiteit – Kopstukken uit de Filosofie 

Ron Muijzer over Martin Heidegger – verslag van de bijeenkomst op 23/4-2018 
(deze tekst is ook te vinden op www.ronmuijzer.nl) 

We beginnen met muziek, en ik hoop dat in de loop van deze bijeenkomst duidelijk wordt 
hoe ik erbij kom om als ouverture bij de behandeling van het gedachtegoed van de Duitse 
filosoof Martin Heidegger een Franse zanger te laten horen die een gedicht van de Fransman 
Jacques Prevert ten gehore brengt. Yves Montand (eigenlijk een Italiaan met de naam Primo 
Livi) zingt: ‘Les feuilles mortes’. 

Oh ! je voudrais tant que tu te souviennes 
Des jours heureux où nous étions amis 
En ce temps-là la vie était plus belle 
Et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui 
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle 
Tu vois, je n'ai pas oublié... 
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle 
Les souvenirs et les regrets aussi 
Et le vent du nord les emporte 
Dans la nuit froide de l'oubli 
Tu vois, je n'ai pas oublié 
La chanson que tu me chantais. 

C'est une chanson qui nous ressemble 
Toi, tu m'aimais et je t'aimais 
Et nous vivions tous les deux ensemble 
Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais 
Mais la vie sépare ceux qui s'aiment 
Tout doucement, sans faire de bruit 
Et la mer efface sur le sable 
Les pas des amants désunis. 

Les feuilles mortes se ramassent à la pelle 
Les souvenirs et les regrets aussi 
Mais mon amour silencieux et fidèle 
Sourit toujours et remercie la vie 
Je t'aimais tant, tu étais si jolie 
Comment veux-tu que je t'oublie? 
En ce temps-là, la vie était plus belle 
Et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui 
Tu étais ma plus douce amie 
Mais je n'ai que faire des regrets 
Et la chanson que tu chantais 
Toujours, toujours je l'entendrai! 

C'est une chanson qui nous ressemble 
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Toi, tu m'aimais et je t'aimais 
Et nous vivions tous les deux ensemble 
Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais 
Mais la vie sépare ceux qui s'aiment 
Tout doucement, sans faire de bruit 
Et la mer efface sur le sable 
Les pas des amants désunis. 
  
 
Oh, ik zou zo graag willen dat jij je 
de gelukkige dagen herinnert dat wij nog vrienden waren 
In die tijd was het leven mooier 
en de zon scheen feller dan vandaag 
Dode bladeren hopen zich op 
je ziet, ik ben het niet vergeten 
Dode bladeren hopen zich op 
herinneringen, en spijt 
En de noordenwind voert ze mee 
de koude nacht van de vergetelheid in 
Je ziet, ik ben het lied dat je voor me zong niet vergeten 
 
Het is een lied dat op ons lijkt  
Jij hield van mij en ik hield van jou 
en wij leefden samen, met zijn tweeën 
Jij hield van mij en ik hield van jou 
maar het leven drijft mensen die van elkaar houden uit elkaar 
heel langzaam, zonder geluid te maken 
En de zee wist op het strand 
de voetstappen van de gescheiden geliefden 
 
Dode bladeren worden bijeen geschept 
herinneringen, en spijt 
maar mijn stille en trouwe liefde 
glimlacht nog altijd en dankt het leven 
Ik hield zoveel van je, je was zo’n schat 
Hoe wil je dat ik jou vergeet? 
In die dagen was het leven mooier 
en de zon scheen feller dan vandaag 
Jij was mijn liefste vriendin 
maar ik heb nergens spijt van 
en het lied dat je zong 
zal ik altijd, altijd horen 
 
Het is een lied dat op ons lijkt 
Jij hield van mij en ik hield van jou 
en wij leefden samen, met zijn tweeën 
Jij hield van mij en ik hield van jou 
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maar het leven drijft mensen die van elkaar houden uit elkaar 
heel langzaam, zonder geluid te maken 
En de zee wist op het strand 
de voetstappen van de gescheiden geliefden 
 
 
Heidegger verwonderde zich over het feit dat filosofen in de loop van de geschiedenis een 
veelheid aan onderwerpen hadden beschouwd, geanalyseerd en becommentarieerd, maar 
zich niet of nauwelijks hadden beziggehouden met het zijn. We zeggen dingen als “ik ben 
blij”, of “de wijn is duur”, of ‘ik denk dus ik ben’, en doen vervolgens alsof de betekenis van 
‘ben’ en ‘is’ vanzelf spreekt, automatisch duidelijk is. Heidegger is zijn hele leven 
beziggeweest om het ‘zijn’ te doorgronden, en dan niet als activiteit, substantie of 
eigenschap, maar als een fenomeen dat we kunnen ervaren. 
Wat ‘zijn’ voor Heidegger betekende, en met name de moeite die het kost om van ‘zijn’ niet 
iets anders te maken dan het is, bijvoorbeeld door het te vergelijken, of te versimpelen, kan 
misschien het beste worden verduidelijkt aan de hand van het Griekse woord αληθεια     
[alètheia], dat over het algemeen vertaald wordt met ‘waarheid’. Het woord was ook voor 
Heidegger een bron van inspiratie. Het woord is samengesteld uit ‘a’ (niet) en lèthè (de 
Lethe, een van de rivieren in de onderwereld – wie van het water drinkt, vergeet alles). 
Prevert heeft het over ‘la nuit froide de l’oublie’. Het Franse woord ‘oublier’ is afkomstig van 
het Latijnse ‘oblitare/oblinare’ en het Griekse αλινω [alino], dat ‘besmeren, bedekken’ 
betekent. Het perfectum is ‘litus’, en daar is ons woord ‘letter’ uit voortgekomen, en de 
naam van de rivier/godin Lethe is verwant. Het beeld is afkomstig uit de tijd dat op 
wasplankjes geschreven werd. Letters werden in de was gekrast, en door de was weer uit te 
smeren, te ‘oblitare’, werden aantekeningen gewist en werd het plankje weer geschikt 
gemaakt voor de volgende tekst. In de tekst van Prevert komt het beeld nogmaals voor in de 
vorm van de zee die de voetstappen van geliefden uitwist: “la mer efface sur le sable les pas 
des amants desunis”.  
Voor Heidegger zijn de verschillende vormen van ‘zijn’, en misschien zelfs het ‘zijn’ zelf (dat 
weet je bij Heidegger nooit) vergelijkbaar met het tijdelijke bestaan van letters in het zand of 
op een wasplankje. Zijn is voor hem altijd tijdelijk, het is de korte periode dat de letters 
zichtbaar zijn. Waarheid is voor Heidegger ‘onttrekken aan de vergetelheid’. 
Volgens Heidegger stelt het menselijk bestaan de natuur in staat om zichzelf te zien. Het 
grootste deel van het leven is ‘verborgen in zichzelf’. Mensen maken deel uit van dat ‘zijn’, 
maar voegen er iets specifieks aan toe. Heidegger vergelijkt de wereld met een woud. 
Mensen zijn als het ware een tijdelijke open plek in dat woud, en door de mens, het 
menselijk bewustzijn, kan de wereld, kunnen de zijnden ‘uit de verborgenheid naar voren 
komen en zichtbaar worden’. Het woud wordt door de mens a.h.w. in staat gesteld naar 
zichzelf te kijken. 
In die zin is ‘waarheid’ voor Heidegger niet het tegenovergestelde van ‘onwaarheid’; beide 
zijn aspecten van Dasein. Een verhaal kan bestaan uit ware uitspraken, maar in zijn geheel 
onwaar zijn. Het tegenovergestelde daarvan is ‘Seinsvergessenheit’.  
 
Filosofen zijn ‘van nature’ rare snuiters. Dat hangt samen met hun maatschappelijke functie: 
traditioneel zijn het ‘out of the box’-denkende figuren, door de samenleving vrij gesteld van 
arbeid en voortplanting, om zo optimaal in staat te zijn de belangrijkste taak te vervullen: 
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oplossingen te zoeken voor problemen waar burgers, politici en vaklieden niet 1,2,3 
uitkomen.  
Over kopstukken als Aristoles en Augustinus is niet veel bekend; in die tijd vond men 
informatie over karakter en persoonlijkheid niet erg belangrijk, en als dergelijke informatie al 
voorhanden was, ging het vaak om allegorische, stichtende gegevens. De filosoof was vooral 
voorbeeld, rolmodel. 
Over denkers als Hume, Kant en Rousseau zijn meer persoonlijke gegevens bekend, en over 
Nietzsche zelfs erg veel (en ook veel speculatieve). Zo weten we dat Hume gezellig en 
vriendelijk was, en een hekel had aan conflicten. Rousseau zocht juist conflicten op; hij was 
volgens mij behoorlijk contactgestoord en instabiel. Kant was het tegenovergestelde: 
emotioneel uiterst stabiel, correct en hoffelijk, punctueel en plichtsgetrouw. Pruisisch, als 
het ware. 
Over wat Nietzsche mankeerde, zijn deskundigen nog lang niet uitgepraat. Hij was beslist 
gestoord, maar over de aard van zijn stoornis wordt nog steeds gespeculeerd.  
 
Een kunstenaar hoeft niet aardig, humaan of sociaal te zijn om een belangrijk kunstwerk te 
scheppen. Schrijvers als Louis Ferdinand Céline en onze eigen Harry Mulisch bewijzen dat je 
geen innemende persoonlijkheid hoeft te hebben om een goed boek te produceren. En je 
verwacht van je tandarts en automonteur in eerste instantie betrouwbaar vakmanschap, en 
of zo iemand ook aardig is, is mooi meegenomen, maar komt op de tweede plaats 
Maar voor zover ik weet is over geen enkele schilder, schrijver, beeldhouwer of componist 
een toneelstuk geschreven met als belangrijkste thema: Hoe is het mogelijk dat een dermate 
abject persoon dergelijke cultureel hoogstaande gedachten kon voortbrengen? Bij de 
filosoof Heidegger is dat wel het geval: dit jaar kwam een toneelstuk van Bo Tarenskeen in 
première over Heidegger. Thema: ‘de verbijstering dat zo’n grote geest als Heidegger zo 
compleet is losgezongen van het medemenselijke’. Tarenskeen geeft als voorbeeld dat 
Heidegger het voor elkaar kreeg om in 1942 te verklaren dat ‘er geen echte pijn is in de 
wereld’. De verklaring van Tarenskeen voor Heideggers gedrag is nietzscheaans: waar religie 
verdwijnt neemt populisme de macht over, en de nazi’s boden voor velen, onder wie 
Heidegger, simpelweg het meest aantrekkelijke alternatief. Heidegger bood en biedt 
diepgaande, verrassende nieuwe inzichten, maar de persoon Heidegger is bijna niet te 
beschrijven zonder grof te worden. We komen er later op terug. 
 
Het is bijna niet mogelijk om Heidegger enigszins te begrijpen zonder eerst aandacht te 
besteden aan zijn leermeester, Edmund Husserl. Husserl werd in 1859 geboren in Moravië, 
dat toen deel uitmaakte van Oostenrijk (nu hoort het bij Tsjechië). Husserl was filosoof, wis- 
en natuurkundige, en was professor in Halle, Göttingen, en later in Freiburg, een stad aan de 
rand van het Zwarte Woud, tegen de grens met Frankrijk. Freiburg was (en is) niet erg groot, 
maar zeker aan het begin van de 20e eeuw was de universiteit van wereldformaat, en het 
centrum van de ontwikkeling van de filosofie, en met name de ‘fenomenologie’, de filosofie 
die probeert door het zo precies en zuiver mogelijk beschrijven van wat zich aan het 
bewustzijn voordoet tot fundamentele uitspraken te komen. Husserl is het eens met Kant, 
die stelde dat we de externe wereld alleen maar ‘kunnen denken’ (het ‘noumenon’). De 
‘werkelijke dingen’ zijn voor onze zintuigen onbereikbaar. Empiristen, die beweren hun 
kennis te ontlenen aan een werkelijkheid, hebben daarvoor volgens Husserl dus geen enkel 
bewijs. Husserl stelde hier de ‘fenomenologische reductie’ tegenover: er bestaan bepaalde 
wetmatigheden in de ervaring. Husserls favoriete voorbeeld is de eenhoorn. We weten dat 

4



eenhoorns alleen in de fantasie bestaan. Dat wil niet zeggen dat ze niet bestaan: ze bestaan 
als beeld, en moeten ook als zodanig beschreven worden. Dat geldt in feite voor alles: de 
wereld bestaat in het bewustzijn van het ervarende subject. Husserl wees zowel de ervaring 
als het denkvermogen af als bron van zuivere kennis; die verkrijgen mensen alleen door wat 
zich voordoet in ons bewustzijn voor zich te laten spreken. 
In onze ervaring gaan we uit van een aantal dingen die ‘vanzelf spreken’, zoals tijd en 
oorzaak/gevolg (denk aan de categorieën van Kant). En er bestaat geen ‘objectieve blik’; in 
de fenomenologie is het belangrijk om het ervarende subject te plaatsen in zijn leefwereld. 
In die zin is de fenomenologie meer een methode dan een theorie, in de woorden van 
Husserl: ‘een nieuwe manier om naar de dingen te kijken, een manier die ons steeds weer 
terugvoert naar wat we onderzoeken om te zien wat we voor ons hebben, en willen 
onderscheiden en beschrijven’. 
Een voorbeeld: een glas wijn. Je kunt de chemische samenstelling van de wijn beschrijven, 
de geschiedenis van de wijngaard, het productieproces, en je kunt daar boeken over 
volschrijven zonder ook maar in de buurt te komen van wat dit specifieke glas wijn op dit 
moment voor mij betekent. Anderzijds: als ik alleen mijn persoonlijke sensatie van deze wijn 
beschrijf, los van bovenstaande informatie, dan begrijpt niemand waar ik het over heb. Deze 
wijn verschijnt aan mij als ervaring. Om de wijn recht te doen, moet ik alle persoonlijke 
associaties, en alle kennis uit de tweede hand opzij zetten. Husserl noemt dit proces 
‘epochè’, het ‘uitstellen van het oordeel’ uit het klassieke scepticisme. Deze benadering 
werkt bevrijdend, en dat verklaart meteen de populariteit ervan; de fenomenologische 
benadering werkt als een meditatieve reflectie, op je culturele bagage, op normen en 
waarden, op je eigen voorkeuren en illusies, en je kunt de methode gebruiken bij alle 
ervaring, bij een glas wijn, maar ook bij kunst, muziek, opvattingen, ideologieën, 
autoriteiten, religie en mystiek. In de fenomenologie is de persoonlijke ervaring een eerste 
houvast, en dat had een belangrijke functie in de chaos na WOI. En de fenomenologische 
benadering maakte het mogelijk om meer te weten te komen over bijvoorbeeld 
verschijnselen als pijn en bepaalde geestesziekten. De boeken van psychiater Oliver Sacks 
zijn bijv. duidelijke voorbeelden van deze traditie, een traditie waar psychiater/filosoof Karl 
Jaspers, leerling van Husserl, een halve eeuw eerder mee begonnen was. 
Kernbegrippen in de fenomenologie zijn: beschrijven, fenomenen en intentionaliteit, het 
gegeven dat onze geest en onze bezigheden zich altijd ergens naar ‘uitstrekken’: we denken 
altijd aan iets, en zijn altijd ergens mee bezig. In de woorden van Husserl: ‘Alle bewustzijn is 
bewustzijn van iets’. 
Vanaf 1916 tot zijn emeritaat in 1928 was Husserl professor in de filosofie aan de universiteit 
van Freiburg. Heidegger was er een van zijn assistenten. Via zijn colleges en boeken had 
Husserl enorme invloed op filosofen als Emmanuel Levinas, Karl Jaspers, Paul Ricoeur en 
Jean-Paul Sartre. En wat zich in de tijd van Nietzsche al aankondigde, werd nu nog sterker, 
namelijk het gegeven dat filosofie in de Duitse cultuur van die tijd veel meer was dan een 
universitaire discipline: filosofie vormde voor velen de basis van het leven, en van 
levensidealen en van cultuur. Filosofie en religie lagen heel dicht bij elkaar. Het was dus heel 
belangrijk welke universiteit je uitkoos om filosofie te studeren; de professor was een soort 
goeroe en studenten waren zijn volgelingen. Als je het als student niet eens was met je 
professor, dan ging je weg, naar een universiteit en een professor die meer aansloten bij je 
ideeën. Husserl was een goede docent, die studenten kon enthousiasmeren en aan het 
denken kon zetten, maar hij had weinig charisma. Hij was vooral vriendelijk en zachtaardig. 
Bij Heidegger lag dat anders, en hij buitte later de positie van goeroe volledig uit.  
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Niet onbelangrijk in dit tijdsgewricht: Husserl kwam uit een joods gezin, en bekeerde zich op 
zijn 27e tot het protestantisme. Voor de nazi’s bleef hij jood, zodat hij niets meer mocht 
doen op zijn universiteit, en alleen nog illegaal via België kon publiceren. Hij overleed in 
1938.    
 
Martin Heidegger werd in 1889 (ook het geboortejaar van Adolf Hitler – en Charles Chaplin – 
en het jaar waarin Nietzsche geestelijk onbereikbaar wordt) geboren in Messkirch, ruim 100 
km ten oosten van Freiburg. Zijn vader was koster van de katholieke kerk, en daarnaast 
kuiper. Zijn grootvader was schoenmaker. Martin Heidegger behield zijn leven lang een 
voorliefde voor hout, bos en traditionele ambachten. Heidegger noemde zijn boeken 
‘Holzwege’ (bospaden) en ‘Wegmarke’ (wegwijzers). Hij zag zichzelf graag als Zwabische 
boer, maar in werkelijkheid leek hij daar absoluut niet op: hij was klein van stuk, en zo 
verlegen dat hij vrijwel nooit iemand in de ogen durfde kijken. Hij had een opmerkelijk 
gebrek aan humor. Een dorpsgenoot die hem als kind gekend had, karakteriseerde 
Heidegger als volgt: ‘Hij was de kleinste, de zwakste, de drukste, de meest onbruikbare. 
Maar hij was altijd onze leider.’ 
Heidegger ging in eerste instantie theologie studeren in Freiburg, maar stapte onder invloed 
van Husserl over naar de filosofie.  
Husserl verloor een zoon bij de slag om Verdun, en zag in Heidegger een soort vervanger. 
Heidegger accepteerde deze rol van adopiefzoon. Husserl bezorgde hem werk aan de 
universiteit van Marburg, en toen Husserl met emeritaat ging, nam Heidegger zijn leerstoel 
over.  
Heidegger was inmiddels getrouwd, en zijn vrouw liet als cadeautje voor hem een hut 
bouwen in de bergen in de buurt van Freiburg. Daar kon hij zich terugtrekken, nadenken, 
boeken schrijven, en leven als een Zwabische boer. Voor zijn omgeving werd hij als snel ‘de 
magiër uit Messkirch’, een mystieke kluizenaar. Heidegger cultiveerde dit imago, net als zijn 
voorganger Rousseau, door traditionele kleren te dragen (ontworpen door een schilder en 
kostuummaker uit de filmindustrie). Volgens een van zijn leerlingen, Karl Löwith, had 
Heidegger ‘een ondoordringbare uitstraling, die hem een betoverende greep op je gaf’. 
Heidegger was veel moeilijker te begrijpen dan Husserl, en dat maakte hem volgens veel 
studenten ‘opwindender’.  Hij ging in zijn colleges klassieke filosofische teksten te lijf door te 
‘graven’ en te ‘boren’, en hij verwachtte dat ook van zijn leerlingen. Een van zijn leerlingen, 
filosofe Hannah Arendt, stelde later dat ‘Heidegger haar heeft leren denken’.  Heidegger 
heeft overigens jarenlang een intieme relatie met haar gehad.  
 
In 1927 publiceerde Heidegger zijn magnum opus: ‘Sein und Zeit’. In het voorwoord spreekt 
hij zijn verwondering uit over het feit dat vrijwel iedereen het werkwoord ‘zijn’ als een 
vanzelfsprekendheid accepteert. Hij prijst zijn leermeester Husserl heel beleefd, maar uit 
indirect stevige kritiek, omdat Husserl en zijn studenten zo’n essentieel gegeven hebben 
laten liggen.  
Heidegger maakt onderscheid tussen ‘zijnden’ en het ‘zijn’. De ‘zijnden’ zijn alle dingen, de 
entiteiten. Mensen hebben meer ‘zijn’ dan fietsen of krentenbollen, want mensen kunnen 
zich verwonderen over het zijn van dingen. Het zijn kun je volgens Heidegger niet benaderen 
via andere disciplines, als psychologie of fysica, en ook niet via de klassieke filosofie. Er is een 
nieuwe filosofie voor nodig. Daar ging Heidegger mee bezig, en om verwarring te voorkomen 
met eerdere filosofische of religieuze theorieën, verzon hij nieuwe namen voor de diverse 
elementen in zijn filosofische benadering. Zo noemde hij een mens die vragen stelt bij het 
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zijn een ‘Dasein’ (er-zijn). Het Dasein noemde hij ‘zijn als mogelijkheid’. Een mens is wat hij 
besluit te zijn. Heidegger probeerde op deze manier een ‘Verfremdungseffekt’ op te roepen, 
om illusies van vanzelfsprekendheid te doorbreken, en de lezer en toehoorder ‘scherp’ te 
houden. Arnon Grunberg klassificeert Heideggers taalgebruik in de Volkskrant van afgelopen 
weekend als ‘onhandig’, maar dat was het dus niet: Heidegger gebruikt door alle wonderlijke 
constructies en benamingen bestaande taal niet simpelweg als voertuig voor zijn ideeën, 
maar als middel om denken bij de ander te activeren. Hij was een begenadigd spreker, die 
zijn publiek kon meeslepen in zijn gedachtengang, maar zijn zoon Jörg zei later: “Als ik mijn 
vader hoorde spreken was alles glashelder, maar als ik het later teruglas op papier, snapte ik 
er niets meer van”. En studenten vertelden dat ze na een college enthousiast en ontroerd 
achterbleven, ervan overtuigd dat ze ingrijpende, wereldschokkende inzichten, en tegelijk 
verbijsterd, omdat niemand wist waar het over ging.  
 
Voorbeelden: 
= de ‘defintie’ van Dasein (‘Sein und Zeit’ pag. 181): 
“das verfallend-erschlossene, geworfen-entwerfende In-der-Welt-sein, dem es in seinem 
Sein bei der Welt und im Mitsein mit Anderen um das eigenste Seinkönnen selbst geht.” 
(het vervallend-ontsloten, geworpen ontwerpend in de wereld zijn, dat het in zijn zijn bij de 
wereld en in het mede-zijn met anderen om het oereigen kunnen-zijn zelf gaat) 
 
= en over ‘het zijnde’ schrijft hij op pag. 183: 
“Seiendes ist unabhängig von Erfahrung, Kenntnis und Erfassen, wodurch es erschlossen,  
entdeckt und bestimmt  wird. Sein aber »ist« nur im Verstehen des Seienden, zu dessen Sein 
so etwas wie Seinsverständnis gehört.” 
(een zijnde is onafhankelijk van ervaring, kennis en de bevattingswijze waardoor het 
ontsloten, ontdekt en bepaald wordt – maar zijn ‘is’ alleen in het verstaan van het zijnde met 
een zijnskarakter waartoe zoiets als het zijnsverstaan behoort) 
 
Veel denkers voor hem abstraheerden ideeën en inzichten uit de dagelijkse praktijk, en 
gebruikten algemeen aanvaarde begrippen om deze te verwoorden. Heidegger draaide de 
situatie om: hij beschrijft alledaagse ‘zijnden’ in vernieuwende, ongebruikelijke taal. Het gaat 
om het alledaagse ‘in der Welt sein’. Een beroemd college van hem ging bijvoorbeeld over 
zijn eigen spreekgestoelte. 
In het dagelijks leven gebruiken we zijnden met een bepaald doel. Mensen doen dingen 
binnen een netwerk van doelen en verbanden: Ik hak hout voor een vuur, want ik krijg 
vanavond visite en wil dat het dan warm is, want een van de gasten is ziekelijk en heeft het 
snel koud, en juist van deze persoon wil ik geld lenen voor … etc., etc. 
Om te hakken gebruik ik ‘Zeug’: instrumenten, in dit geval een bijl (een ‘bijl-ding’). Het zijn 
van deze instrumenten/gereedschappen noemt Heidegger ‘zuhanden-sein’. Maar als ik de 
bijl beschouw los van het gebruik ervan, wordt het zijn ‘vorhanden’.  
Volgens Heidegger begaan filosofen de fout dat ze dingen die zorgen voor de realisatie van 
een bepaald doel beschouwen alsof ze ‘vorhanden’ zijn. Daardoor verbreken deze filosofen 
de relatie tussen filosofie en het dagelijkse leven. In het dagelijks leven is alles met elkaar 
verbonden, en als je die verbondenheid verbreekt of ontkent, is er volgens Heidegger sprake 
van ‘deficiëntie’. Een bijl is niet zomaar een bijl: ik gebruik mijn bijl altijd in een specifieke 
situatie. ‘In der Welt sein’ is altijd ‘mit-sein’. Ook het denken aan anderen, of aan wat 
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ontbreekt, is een vorm van ‘mit-sein’. Het fundament is praktische zorg, het realiseren van 
een doel in een specifieke situatie. Filosofische reflectie is een afgeleide daarvan.  
Disciplines hadden zich sinds het eind van de 19e eeuw gespecialiseerd in een bepaald 
gebied: medische wetenschappen bestudeerden medische problemen op een specifieke 
manier, de fysica bestudeerde natuurverschijnselen, en de psychologie menselijk gedrag. 
Maar een discipline kan niet zichzelf bestuderen: wat economie is, kun je niet berekenen, 
wat fysica is, kun je niet in een laboratorium onderzoeken. Voor dergelijke vragen heb je de 
filosofie nodig. Heidegger zag, net als veel tijdgenoten, de filosofie als de ‘oerwetenschap’. 
En waar Nietzsche zich richtte op de toekomst, ‘de laatste mens’, zag Heidegger het als zijn 
taak mensen de weg te wijzen terug naar het oorspronkelijk zijn, ‘de zijnsgrond van ons 
bestaan’. Dat ‘oer’ zit nog in elk van ons, soms diep verborgen: Elke vraag die we stellen 
vooronderstelt enige impliciete notie van het antwoord. Zonder zo’n notie komt een mens 
niet op het idee om een vraag te stellen. Dat geldt ook voor vragen over het zijn. De notie 
daarvan vormt onze basis voor het Dasein. 
 
In 1927 probeerden Husserl en Heidegger samen een tekst te schrijven over fenomenologie 
t.b.v. de Encyclopedia Brittannica. Ze konden het niet eens worden: Heidegger zag Husserl 
als een gepasseerd station, een romantische idealist, en Husserl was geschokt dat Heidegger 
zich niet wenste te gedragen als zijn opvolger. Volgens Husserl vergat Heidegger aandacht te 
besteden aan de ‘epochè’, het uitschakelen van traditionele vooronderstellingen en 
aannames, en volgens Heidegger had Husserl gekozen voor de geestelijke contemplatie, en 
daarmee de band met de alledaagse werkelijkheid, het ‘in de wereld zijn’ losgelaten.  
 
Heidegger won, in die zin dat zijn colleges populairder werden dan die van Husserl. Ondanks 
(of misschien dankzij) het ondoorgrondelijke taalgebruik raakte Heideggers filosofie van het 
‘in der Welt sein’ een gevoelige snaar bij veel studenten in dit tijdsgewricht. Hij legde uit dat 
wanneer iets mis gaat, datgene wat ‘zuhanden’ was, ‘vorhanden’ wordt: het wordt een “nur 
noch vorhandensein eines Zuhandenen”. Wanneer ik hout hak, en de steel breekt, of er zit 
iets hards in het hout dat een braam in het blad van de bijl veroorzaakt, dan raak ik in de 
war, en staar naar de bijl als iets dat ‘vorhanden’ is. Dit geldt ook voor het lichaam: zolang 
het functioneert, merken we het niet op; het ‘is’ er pas wanneer er iets hapert, wanneer iets 
anders is dan normaal. Wat normaal was wordt vreemd, en soms leidt zo’n incident tot het 
ineenstorten van (schijnbaar) vanzelfsprekende zin en betekenis.  Heidegger verleende 
filosofische betekenis aan wat mis gaat, en er ging ontzettend veel mis in het Duitsland van 
de tweede helft van de jaren ’20, en daarna. Heidegger verpakte zijn filosofie in de vorm van 
een mystieke cultus. Hij profileerde zich volgens filosoof Sarah Bakewell als ‘profeet van een 
gevaarlijke maar spannende toekomst’. Heidegger had gevoel voor theater, en maakte grote 
indruk in zijn boerenoutfit.  
 
Een belangrijk element in Heideggers benadering is ‘Stimmung’. Elke stemming beïnvloedt 
het zijn. En angst is volgens Heidegger de ‘grondstemming’; een stemming van ongerichte 
angst zorgt ervoor dat het vanzelfsprekende oplost en plaatsmaakt voor verbijstering, en de 
fundamentele vraag: “Waarom?”. Heidegger gebruikte hiervoor het woord ‘unheimlich’, en 
gaf dit begrip daarmee een positieve connotatie. Juist in de angst doorbreekt de mens het 
‘beruhigt, vertraute in der Welt sein’. Wie het lef heeft de eentonigheid van het veilige 
dagelijkse leven te verlaten, ontdekt zijn vrijheid. Maar de meeste mensen durven hun vrije 
leven niet te ontwerpen; zij zijn te laf en/of te lui om te kiezen voor vrijheid in het 
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‘unheimliche’. Daarom heeft het volk een gids nodig, en dan liefst een die niet te zachtzinnig 
te werk gaat. Volgens Heidegger was Adolf Hitler een geschikte kandidaat voor deze functie, 
maar uit later onderzoek is gebleken dat Heidegger beslist geen blinde volgeling van de 
Führer was; in feite zag hij zichzelf, de filosoof, als de grote geestelijke voorman. Hitler was 
niet meer dan zijn marionet, die hij het ruwe handwerk liet doen. Het Derde Rijk was voor 
Heidegger vooral een filosofieproject, met hemzelf als leraar. Hij was dan ook diep beledigd 
toen hij aan het eind van de oorlog werd opgeroepen voor de Arbeitseinsatz om net als 
iedereen anti-tankgreppels te graven.   
Maar in 1933, bij zijn inaugurele rede aan de universiteit van Freiburg, zei Heidegger nog 
dingen als: “De Führer heeft een nieuwe werkelijkheid geschapen, die ons denken de juiste 
weg en stootkracht verleent” en “Een heerlijke, ontwakende, volkseigen wil staat op in een 
groot wereldduister”. Heidegger was hierin de denker die de wereld zou redden, die de 
wereld zou verlossen uit het duister. Volgens zijn biograaf filosoof Rüdiger Safranski was hij 
‘een nationaal-socialistische revolutionair’. “Het Duitse volk staat op het punt zijn eigen 
wezen terug te vinden en zich zijn lotsbestemming waardig te tonen”, stelde hij in 1933. 
Grote vijanden waren het bolsjewisme, de kapitalistische technologie, het neoliberalisme, 
het internationale jodendom, en alle andere vertegenwoordigers van de ‘zijnsvergetelheid’.  
Het lijkt er op dat Heidegger deze ideeën tot aan zijn dood trouw is gebleven. Wat door 
sommigen geïnterpreteerd is als zijn ‘Kehre’, een ommekeer in zijn denken, richting 
‘Gelassenheit’, acceptatie, is waarschijnlijk niet meer geweest dan het accepteren dat zijn 
revolutie (nog) niet gelukt is.   
 
In zijn boek “Nietzsche en het fascisme” uit 1989 schildert de Duitse filosoof Bernhard 
Taureck hoe i.t.t. tot bijv. de Franse samenleving, het Duitse samenraapsel van hertog- en 
prinsdommetjes, graafschappen en wat dies meer zij, niet afrekende met de oude adel. Tot 
op de dag van vandaag zijn veel politici, bank- en fabrieksdirecteuren lid van de elite. Dit 
beperkte de mogelijkheden van de zich ontwikkelende burgerij om carrière te maken enorm. 
De escape was de ontwikkeling van een sprookjeswereld vol rituelen en symbolen, waarin de 
kantoorklerk een held kon worden in een mythisch drama vol goden, ridders, jonkvrouwen, 
draken, dwergenkoningen en magische ringen. Duitsland werd volgens Taureck een 
hooggeïndustrialiseerde, machtige, nationalistische staat, waar beleid werd gebaseerd op 
een bijna kinderlijke sprookjeswereld. Duitsers ontwikkelden een mystieke, romantische 
band met Geschiedenis, Volk, Bodem, het Woud, de Natuur, en allerlei deugden en 
symbolen uit een ver verleden. Heideggers boerenwereld paste naadloos in dit denken. En in 
de door velen als oneervol ervaren nederlaag na WOI, de ontreddering van de crisis van 
1929, was de ellende enorm. Niemand was zeker van zijn bestaan, en extreem rechtse en 
linkse organisaties bestreden elkaar op leven en dood. In de Weimar-republiek stierf het van 
de Führers, profeten en goeroes, die allemaal een eigen heilsleer predikten. Volgens 
Safranski beschikte in die tijd vrijwel elke stad over zijn eigen heiland die zin verleende aan 
de zinloze, uitzichtsloze ellende. De regering stelde weinig voor. Geweld werd een dagelijkse 
routine. Vrijwel iedereen was op een of andere manier op zoek naar houvast. Dit was precies 
de stemming die Heidegger ‘unheimlich’ noemde.  
 
Heideggers studente en geliefde Hannah Arendt gaf later in haar analyse “The origins of 
totalitarianism” (1951) aan dat juist de fragmentatie van het dagelijks leven demagogen de 
ruimte geeft: vrijwel niemand is bereid zijn leven te riskeren door een groet te weigeren, 
maar wanneer je de nazigroet gebracht had, was je automatisch deel van het systeem. 
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Moreel bewustzijn verdwijnt daardoor, ‘het kwaad wordt banaal’, en het onderscheid tussen 
feit en fictie vervaagt, want de waarheid wordt het product van macht.  
Heidegger noemt dat ‘das Man’. Het ‘Man’ ontstaat wanneer mensen hun mogelijkheid om 
te beslissen afstaan aan iets anders. Het ‘men’ berooft het individu van de vrijheid om zelf 
na te denken. Alleen de stem van mijn authentieke zelf is in staat om weerstand te bieden 
aan het ‘men’. Die stem kan iemand die al afgegleden is naar het ‘men’ overkomen als de 
stem van een vreemde. Voor mensen als Nietzsche, Sartre, en Simone de Beauvoir was deze 
stem, die ‘wees jezelf!’ roept een oproep om non-conformistisch te zijn, en kritisch te staan 
tegenover elke autoriteit. Heidegger gaf tot verbijstering van velen op een andere manier 
vorm aan zijn ‘authentieke zelf’, werd in 1933 rector van de universiteit van Freiburg, 
aanvaardde daarmee de naziwetten, en werd lid van de NSDAP. Hij hield antisemitische 
toespraken, was aanwezig bij boekverbrandingen, en schrapte zijn dankwoord aan (jood) 
Husserl uit het voorwoord van “Sein und Zeit’. Het bestaan werd in Duitsland ‘fragwürdig’, 
bijna niets sprak meer vanzelf, en net als Nietzsche zag Heidegger dat als een positief 
gegeven: in het gevaar komen de besten, en het beste in een mens, bovendrijven.  
 
In het Duitsland van na pakweg 1890 was filosofie de belangrijkste van alle wetenschappen. 
Filosofie werd als belangrijker beschouwd dan fysica, psychologie of economie. Een 
professor in de filosofie genoot per definitie enorm respect. Net als in de klassieke oudheid 
verwachtten mensen juist van filosofen oplossingen voor alledaagse problemen. En 
theorieën werden omarmd of verworpen, en in het eerste geval was het stellen van 
rationele, kritische vragen niet meer aan de orde. Zo konden bizarre theorieën over ras, 
historische samenhangen, en politieke verhoudingen een eigen, en vaak verwoestend, leven 
gaan leiden.  
 
Voor Heidegger was filosofie niet een kwestie van universele, berekenbare, te verifiëren 
waarheid, die geldt voor de hele mensheid; ‘Dasein’ was voor hem gebonden aan een 
specifieke historische realiteit, in zijn geval het nazisme. We bestaan in een situatie en gaan 
uiteindelijk dood: we ‘zijn ten dode’. Domheid was voor hem, in feite net als voor Kant, een 
kwestie van ‘niet in de wereld zijn’. En wanneer je je eigen bestaan begrijpt, of probeert te 
begrijpen vanuit je positie en je sociale relaties, noemt hij dat ‘oneigenlijk zijn’. Je omgeving 
doet geen recht aan je eigenlijke zijn; dat vind je alleen door het besef van je sterfelijkheid, 
je angst voor de dood. 
Heideggers nazisme bracht hem in conflict met joodse vrienden en bewonderaars als 
Hannah Arendt, Karl Jaspers, en Edmund Husserl. Volgens Arendt was Heidegger niet een 
slecht mens, maar ‘een mens zonder karakter’; hij kon zich niet indenken wat zijn houding 
voor anderen betekende. Heidegger trok zich terug in het woud, waar ‘elk ding eenzaam en 
langzaam wordt’. Zijn filosofie was wellicht geniaal, maar niet menselijk, was ‘onbewoond’. 
Hij had, behalve (misschien) voor een kleine kring intimi, geen enkele compassie voor 
menselijk leed. In 1940 schreef hij: “Alles moet door de volledige verwoesting heen. Alleen 
zo kan het 2000 jaar oude stelsel van de metafysica worden opgeschud.” 
 
Hannah Arendt vluchtte naar de VS, Emmanuel Levinas naar Frankrijk, Husserl riep de 
internationale gemeenschap op om de vrijheid van wetenschap te waarborgen, en stierf in 
1938. Heidegger was niet aanwezig bij zijn uitvaart.  
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Tijdens de Tweede Wereldoorlog is Jean-Paul Sartre vanweg zijn slechte ogen gestationeerd 
bij de metereologische dienst, en had genoeg tijd om zijn magnum opus ‘L’être et le néant’ 
te schrijven. Sartre bouwde het fenomenologische ‘zijn van zijnden’ om naar het rauwe 
bestaan (de ‘existentie’) van individuen. Leven is het maken van keuzes en juist in de 
momenten waarop de intentionaliteit hapert, komt de vraag naar de existentie naar boven. 
Mensen zijn vrij om keuzes te maken, en zijn daar tegelijk bang voor. Volgens Sartre is er een 
‘être pour soi’, het vrije bestaan in een niet-bepaalde ruimte, en het ‘être en soi’, het in 
zichzelf gekeerde bestaan dat aan zichzelf genoeg heeft. Het ‘être pour soi’ is een soort niet-
zijn, zoals het ontbreken van een entiteit een realiteit kan zijn (“Jan is er niet, maar hij had er 
moeten zijn” – ook ‘het er niet zijn’ van Jan heeft betekenis). Zeggen dat je niet vrij bent is 
een smoes om onder de verantwoordelijkheid van je vrijheid uit te komen. De 
heideggeriaanse vervreemding, het ‘unheimliche’, activeert het denken, maar zorgt tegelijk 
voor een veilige afstand wanneer je bijv. in ethische problemen komt: je verwondert je over 
je eigen bestaan en je eigen handelen. Misschien hamert Sartre, als reactie daarop, juist op 
je individuele verantwoordelijkheid. Je bent in het leven geworpen, en hebt er mee te 
dealen. Wie onder die verantwoordelijkheid uit probeert te komen, door verzachtende 
omstandigheden aan te voeren, of een zondebok aan te wijzen, handelt volgens Sartre ‘te 
kwader trouw’. Na WOII wordt het ‘existentialisme’ (in feite een verpersoonlijking en 
popularisering van de oproep van Nietzsche ‘Maak wat van je leven!’, ‘Wees niet bang!’ 
‘Word stuurman van je eigen schip!’) razend populair onder studenten en kunstenaars in 
Parijs: ‘Eerst bestaan, experimenteren, uitproberen, dan kom je je ‘essentie’ vanzelf tegen’. 
Dergelijke slogans vormden voor velen een oproep om het benauwde, burgerlijke bestaan 
vaarwel te zeggen. In de jaren ’50 en ‘60 verspreidt het existentialisme als filosofische 
stroming, maar vooral ook de existentialistische levensstijl, zich over heel Frankrijk en over 
vrijwel de hele wereld als een nieuwe levensstijl van de jonge generatie. De ouderen hadden 
er een bende van gemaakt, de jongeren gingen het beter doen, of in ieder geval anders. 
Sartre, en zijn partner/levensgezellin Simone de beauvoir verspreidden de existentialistische 
boodschap via lezingen, boeken, toneelstukken, en werden boegbeelden van een complete 
cultus, met de Parijse voorstad St.Germain des Prés als centrum van de wereld. Ze werden 
met open armen ontvangen in de VS. 
Hannah Arendt probeerde in deze periode uit te leggen dat het Franse existentialisme in 
feite voortgekomen was uit de Duitse fenomenologie, maar die boodschap viel niet in goede 
aarde: Amerikanen, en andere geallieerden lazen in die tijd liever geen boeken van Duitse 
filosofen (die trouwens ook nauwelijks in vertaling uitgebracht waren). Het feit dat 
Heidegger de hele oorlog actief aanhanger van het nazisme is gebleven werd hem door 
velen niet in dank afgenomen.  
 
In Duitstalige landen was na de oorlog een complete volksverhuizing op gang gekomen. 
Miljoenen waren te voet, met hoogstens hun huisraad op een karretje, op weg naar betere 
oorden. Mensen leden honger, steden lagen in puin, de economie lag plat, en er was alom 
sprake van desillusie, schuld, depressie. 
 
Heidegger mocht na een rapport van zijn vroegere vriend Karl Jaspers aan de bezetters geen 
colleges meer geven en niet meer publiceren. Jaspers vond de ideeën van Heidegger ‘te 
gevaarlijk voor de nieuwe generaties’. Hierdoor, en door het feit dat zijn beide zonen vermist 
waren, raakte Heidegger in een diepe depressie. Hij had zijn manuscripten verstopt. Hij trok 
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zich met een groep studenten en collega’s terug in het woud, en later in een kasteel, terwijl 
zijn vrouw achterbleef in het verwoeste Freiburg.  
Heidegger richt zich meer en meer op ‘de helende kracht van het woud’, en kwalificeert de 
werking van communisme en kapitalisme als ‘verwoestend’. Hij ontwikkelde een afkeer van 
‘techniek’.  
 
Na een paar jaar ging het beter: hij mocht weer lesgeven, en zijn zoons bleken nog in leven. 
Hij leefde voornamelijk in zijn hut in het bos, was het liefst alleen, en schreef. 
Hij bleef enorm populair, en zijn filosofie bleef, ook voor zijn tegenstanders, intrigerend. 
 
Door taalproblemen, maar vooral ook door het isolement van Duitsland na de oorlog, 
ontwikkelden fenomenologie en existentialisme zich na de oorlog grotendeels onafhankelijk 
van elkaar. Maar beide stromingen hadden gemeen dat ze angst, tegenslag en ongeluk een 
plaats en functie gaven (en geven). 
  
Naarmate hij ouder wordt, wordt Heidegger wat milder, poëtischer, spreekt hij steeds meer 
in natuur-metaforen. Hij heeft het over ‘Machenschaft’: een houding van uitbuiten van het 
milieu, het ‘auffordern’ van wat je nodig hebt, in plaats van geduldig, ambachtelijk oogsten. 
Machinale productie en het grootschalig opslaan van energie ontneemt de zijnden het 
vermogen om ‘Gegenstand’ te worden. Daardoor kunnen mensen er geen relatie meer mee 
opbouwen, en worden ze zelf ‘Menschenmaterial’ en opgeslokt in de verwoesting.  
Hij ontwikkelt het concept van de ‘Gelassenheit’: de zijnden met rust laten. Iets doen met 
een zijnde zonder het wezen ervan te verwoesten herkent hij in de klassiek-Griekse ‘poièsis’, 
ambachtelijke productie. Ambachtelijke kunstenaars begeleiden het verborgen zijnde naar 
‘Unverborgenheit’.  
In deze periode richt hij zich met name op de desastreuze rol van techniek in de 
‘zijnsgeschiedenis van de mensheid’. Techniek weerhoudt de mens van reflectie op zijn 
bestaansgrond, de individuele mens raakt daardoor zijn identiteit kwijt en wordt onderdeel 
van een blinde massacultuur. Het is niet verwonderlijk dat deze ideeën ook in ons 
chaotische, onzekere tijdsgewricht alom herkend worden en erkenning krijgen. Wij hebben 
elke dag weer te maken met onpersoonlijke soorten ‘men’s’ die we nooit kunnen lokaliseren 
of ontmoeten. En als we er elke dag mee te maken hebben, wordt de ruimte om erover na 
te denken alsmaar kleiner. Maar volgens Heidegger moeten we blijven nadenken over wat 
voor zijn we hebben en willen hebben, over wat voor wezens we willen zijn. 
 
Heidegger keerde zich af van de hectische, technische, kapitalistische wereld van de 
wederopbouw. Existentialisten engageerden zich er juist mee. Hij doet in feite wat Nietzsche 
Wagner verweet: hij schept een mythische, poëtische sprookjeswereld in de natuur. 
Heidegger zat letterlijk boven op een berg, en wie met hem van gedachten wilde wisselen, 
moest 1200 meter klimmen. 
 
Sommigen vonden zijn poëtische formuleringen troostrijk en inspirerend, anderen vonden 
het gezwijmel en gezwets. Maar voor nog veel meer controverse zorgde het gegeven dat 
Heidegger een actieve nazi was geweest, lid van de partij, en dat hij actief reclame had 
gemaakt voor de nazi-ideologie, en het feit dat hij na de oorlog weigerde daar afstand van te 
nemen. Een van zijn leerlingen, Herbert Marcuse, sprak hem daarop aan, maar kreeg van 
Heidegger te horen dat hij niet van plan was om op een huichelachtige manier net te doen 
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alsof hij van mening veranderd was. Sommigen interpreteerden deze houding van Heidegger 
als een oproep om te blijven nadenken; een excuus van Heidegger zou in deze redenering 
meteen geaccepteerd zijn, waarna de discussie gestopt was.  
 
Veel anderen keerden zich van hem af, of minimaliseerden het contact: Immanuel Levinas, 
die een concentratiekamp had overleefd, Karl Jaspers, die zo’n kamp maar net ontliep. Zijn 
vroegere geliefde Hannah Arendt, die in de jaren ’60 wereldberoemd werd door haar verslag 
van het proces tegen oorlogsmisdadiger Adolf Eichmann, zocht Heidegger nog diverse malen 
op na de oorlog, maar had grote moeite met zijn weigering om op zijn minst excuses aan te 
bieden voor zijn gedrag tijdens de oorlog. Ze karakteriseerde Eichmann als een bureaucraat 
zonder ethisch bewustzijn, iemand die zo in de greep was van het heideggeriaanse ‘Man’, 
dat elk moreel besef uit zicht was verdwenen. Ze zag parallellen met de figuur van 
Heidegger, een ‘man zonder karakter’, iemand die moraal beschouwde als ‘een vernislaag 
voor de commerciële rekenarij van de Angelsaksische wereld’. 
Ahrendt betoogde dat het kwaad niet een specifieke eigenschap was, eigen aan bepaalde 
groepen, maar dat in principe vrijwel elke mens onder bepaalde omstandigheden in staat is 
tot het plegen van oorlogsmisdaden. Ze kreeg stevige kritiek op haar standpunt, met name 
vanuit joodse hoek, maar diverse experimenten en onderzoeken rond de vraag hoe ver 
mensen kunnen gaan in het opvolgen van orders of het uitoefenen van macht bevestigen 
haar stelling.  
 
Heidegger trok zich op traditioneel-romantisch-Duitse wijze terug in het Woud, de plaats 
waar de Duitse Ziel woont, en Sartre, en hem hem vele anderen, stortten zich op de 
moderne wereld, de nieuwe technologie, politieke uitdagingen. Een mooie illustratie is dat 
Sartre en de zijnen veelvuldig publiceerden in het tijdschrift ‘Les temps modernes’, waarvan 
de titel ontleend was aan de film ‘Modern times’ van Chaplin.     
Toen Sartre en Heidegger elkaar in 1953 voor het eerst ontmoetten, op de universiteit van 
Freiburg, was dat voor Sartre een soort publieke diplomatieke handreiking. Maar Heidegger 
was, gesteund door een paar duizend van zijn studenten, niet van plan om water bij welke 
wijn dan ook te doen. De twee kregen ze al snel ruzie, en Sartre ging boos naar huis. Het zou 
nog tien jaar duren voor er een Franse vertaling van ‘Seind und Zeit’ beschikbaar kwam. 
En hun ruzie was een gemiste kans om het verschil tussen fenomenologie en existentialisme 
scherp te stellen. In jip-en-janneketaal zou je kunnen zeggen dat de fenomenologie de 
werkelijkheid filosofisch probeert te duiden door te verwijzen naar alledaagse fenomenen 
(Heidegger ‘maakte het dagelijkse leven van de gewone burger ook voor filosofen 
begrijpelijk’) en door deze zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven, en het existentialisme 
richt zich op hoe specifieke mensen door keuzes te maken op bepaalde momenten hun 
bestaan (existence) op wezenlijke wijze vorm geven (essence). Veel existentialisten 
gebruikten daarvoor spannende verhalen in romanvorm. Beide stromingen sluiten elkaar op 
geen enkele manier uit, en de verschillen komen m.i. vooral voort uit verschillen in taal, 
cultuur, en politieke, sociale en psychologische factoren in het turbulente krachtenveld na 
WOII. 
Nietzsche had het 50 jaar voor Heidegger nog over ‘voorbij goed en kwaad’. Bij Heidegger 
zijn ethiek, goed en kwaad, vrijwel volledig uit zicht verdwenen; zijn wereldbeeld is 
mechanistisch, en het enige wat mensen, als een van de zijnden, aan de wereld toevoegen is 
een soort spiegelfunctie. Heidegger was een sombere, humorloze, in zichzelf gekeerde man, 
die het liefst de eenzaamheid opzocht. Existentialisten als Sartre en De Beauvoir stonden 
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midden in het leven: ze werkten in kroegen, hielden van discussie, muziek, dansen, nachten 
doorhalen, van mening verschillen en van mening veranderen, en ze bemoeiden zich met 
alles. Misschien zijn fenomenologie en existentialisme totaal verschillende benaderingen van 
hetzelfde. 
 
Gaat het om catastrofe of om transformatie? Hoop of berusting? Is geweld een legitiem 
middel om je doel te bereiken? Mag het welzijn van één individu opgeofferd worden t.b.v. 
dat van een hele groep? Kun je bevriend zijn met iemand die een andere politieke 
overtuiging heeft? Dat waren de gespreksonderwerpen in die tijd, en filosofen hadden in 
feite maar twee opties: je er volledig, met lichaam en ziel, in storten, of je er aan onttrekken.  
 
Heidegger richt zich op een kerngebied, en vermijdt de grijze gebieden er omheen. Vragen 
naar de ontwikkeling van het Dasein plaatst hij buiten de filosofie. Waar in de ontwikkeling 
van een mens begint het? Bij een foetus? Bij een pasgeborene? In de kleuterfase? En hoe zit 
het met Dasein bij een dementerende? Hebben ook dieren een Dasein? En kan het worden 
nagemaakt of opgewekt, bijvoorbeeld virtueel?  
Volgens Heidegger zijn dit allemaal niet ter zake doende vragen, maar zo’n standpunt is op 
zijn minst discutabel. Helaas was discussiëren niet zijn sterkste kant. 
 
In de laatste jaren van zijn leven was Heidegger nog moeilijker te volgen dan voorheen (en 
dat wil wat zeggen!). Volgens sommigen waren zijn gedachten zo diep dat een eenvoudige 
sterveling er maar een fractie van kon begrijpen, volgens anderen was hij aan het 
dementeren. Hij had geen televisie, las geen kranten, en trok zich terug in zijn eigen wereld. 
Heidegger stierf in 1976 op 86-jarige leeftijd, tot het laatst rancuneus, onbegrepen, 
overtuigd van zijn eigen gelijk. 
In ‘Sein und Zeit’ stelt hij dat ‘Dasein’ altijd begrensd is, een ‘Sein zum Tode’. Zijn is altijd een 
zijn in tijd en geschiedenis. Alles is tijdelijk en eindig. En met de dood van een mens 
verdwijnt een open plek in het woud. Heidegger accepteerde de dood als een noodzakelijk 
gegeven, i.t.t. existentialisten als Sartre en De Beauvoir. Voor hen was de dood een 
vreemde, onmenselijke belager, die de mens berooft van zijn bestaan. 
 
In “Le visible et l’invisible” (1964) schrijft fenomenoloog en existentialist, filosoof en 
psycholoog Maurice Merleau-Ponty, vriend van Jean-Paul Sartre en Simone de Beauvoir : 
“Het is alsof ons zicht is gevormd in het hart van het zichtbare, alsof er tussen dat en onszelf 
een intimiteit is zo sterk als tussen zee en strand.” Leven gaat volgens hem over ‘het 
bewustzijn dat verbaasd is over zichzelf’. 
 
We sluiten af, niet met muziek, maar met een gedicht, een volgens mij uitermate 
fenomenologisch gedicht van psychiater Rudi v.d.Hoofdakker / Rutger Kopland (1934-2012): 
 
 
 boomgaard 
 
Woorden weten van zichzelf niet waarvoor ze 
gemaakt zijn – en zo is het met alles in de wereld 
niets weet waarvoor het er is 
en ook wij weten het niet 
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ik kijk door het raam de boomgaard in en zie hoe 
woorden voor vogels bomen gras, voor wat er is daar 
daar niets betekenen en ook de boomgaard zelf 
heeft geen betekenis 
 
in mijn hoofd zoekt iemand naar woorden voor 
iets dat nog geen gevoel is en nog geen gedachte 
 
en langzaam begin ik te voelen en te denken 
dat ook de boomgaard daarnaar zoekt – dat wij 
hetzelfde zoeken, de boomgaard en ik 
 
 
Kern van de filosofische boodschap van Heidegger is volgens mij: Filosoferen gaat niet over 
het leven; filosoferen en leven zijn één.  
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