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Twee motto’s  

 

 

 

“Erfragt wird das Wesen der Wahrheit. Und sofern das Ereignis der 

Entscheidung über dieses Wesen die anfängliche Geschichte ist, bleibt das 

Denken von Grund aus geschichtlich und deshalb muss es aus dem ersten 

Anfang über das Ende der Vollendung aller Metaphysik hinaus in den anderen 

Anfang sich tragen lassen durch die unfassliche Tragkraft jener Worte, deren 

Träger wir gar nicht zu kennen brauchen. Um zweihundert Jahre muss solches 

Denken vorausdenken, damit die ersten Deutschen erwachen in eine 

gelichtete Stätte der Entscheidung zwischen der Wahrheit des Seyns und dem 

zur Wüste gewordenen Vorrang des Seienden.” 

“Gevraagd wordt naar het wezen van de waarheid. En voor zover de 

gebeurtenis van de beslissing over dit wezen aanvankelijke geschiedenis is, 

blijft het denken door en door historisch en moet zich daarom vanuit de eerste 

aanvang en via en voorbij het einde van de voltooiing van de metafysica naar 

de andere aanvang laten dragen door de onbegrijpelijke draagkracht van die 

woorden wier dragers wij zelfs niet hoeven te kennen. Een dergelijk denken 

moet tweehonderd jaar vooruitdenken opdat de eerste Duitsers ontwaken op 

de gelichte plek van de beslissing tussen de waarheid van het zijn en de tot 

woestenij geworden voorrang van het zijnde.” 

Martin Heidegger (GA 69, 86) 

 

“Il n’est de noblesse que dans la négation de l’existence, dans une sourire qui 

surplombe des paysages anéantis.” 

“Adel is alleen in de ontkenning van het bestaan, in een glimlach over 

verwoeste landschappen.” 

Cioran (Oeuvres 585) 
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Het succes van de filosofie 

De filosofen zijn allemaal iets anders gaan doen. Zij hebben geheel in lijn met het 

neoliberalisme bedrijfjes gesticht waarmee zij hun klanten helpen beter te reflecteren. 

Hun relaties leren bepaalde dingen beter te accepteren, worden op nieuwe ideeën 

gebracht of blijven domweg hetzelfde doen, maar dan beter, sneller en goedkoper. 

De filosofen zijn ondernemer geworden, manager, coach, therapeut, consultant of 

communicatieadviseur. Zij helpen de mensen hun verhaal te ontwikkelen en uit te 

dragen. Filosofen die politici adviseren winnen de hoofdprijs. Zij hebben de meeste 

invloed. Voorwaarde voor het succes van de filosofie is haar op de eerste plaats als 

ethiek op te vatten. Vanuit de ethiek kan het denken niet alleen het beleid 

rechtvaardigen, door de ethische gerichtheid wordt het denken zelf gelegitimeerd en 

maatschappelijk aanvaardbaar.  

Hier is helemaal niets mis mee. Integendeel, dit is wat filosofen altijd hebben gedaan 

en dat geldt ook voor mij. Filosofen kunnen beter dan anderen visie ontwikkelen. 

Alleen mijn vraag luidt: hoe gaat het nu verder met de filosofie? Wie werkt nog aan 

de vraag hoe de filosofie er in de toekomst uit zal zien? Heeft zij nog betekenis naast 

deze maatschappelijke relevantie en dit nuttige gebruik? Wat gaat er verloren in haar 

overtuigingskracht en doeltreffendheid? Wat verwacht men eigenlijk nog meer van 

haar en zal de filosofie blijvend iets te zeggen hebben als zij zo in de pas blijft lopen 

en blijft genieten van haar succes? 

 

De filosofie loopt ten einde 

Martin Heidegger heeft een duidelijk antwoord op deze vragen. Hij vindt dat de 

filosofie ten einde loopt. De metafysica van de voorsocratici tot heden heeft het zijn 

gedacht als oorsprong en totaliteit van de zijnden en daarbij vergeten naar het zijn 

zelf te vragen. Deze zijnsvergetelheid zal in de gedaante van maakbaarheid en 

techniek nog zo’n tweehonderd jaar duren en het is aan ons de zijnsverlatenheid te 

doorstaan en een andere aanvang voor het denken voor te bereiden. Wij moeten ons 

volgens Heidegger daarbij laten helpen door woorden die zullen worden gesproken 

door naamloze Duitsers die wij nog niet kennen en volgens hem ook niet hoeven te 

kennen. (GA 69,86) (1) 
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Dat van die Duitsers snap ik niet helemaal. Wat zit daar achter? Een knieval voor het 

nationaalsocialisme, een eigen invulling daarvan, of liefde voor de Duitse taal die 

meer dan andere geschikt is om te filosoferen? Gaat het om de Duitsers als natie of 

gaat het om de Duitse taal? Ik kies voorlopig voor het laatste en houdt vast dat 

Heidegger van oordeel is dat de beslissing over de andere aanvang eerder in 

Duitsland dan elders zal worden genomen. Ik besef dat alle belangrijke metafysische 

teksten in het Grieks of het Duits zijn geschreven en ik kan mij specifiek vanuit de 

filosofische taal goed voorstellen dat het Duits zo belangrijk voor Heidegger is. Het 

zijn spreekt maar twee talen: Grieks en Duits. Dat klinkt in de Engelstalige 

communicatieroes van de geglobaliseerde wereld misschien wat ongepast, het is 

daarom niet minder waar. 

 

Macht en tegenmacht 

In de tweede helft van de jaren zeventig van de vorige eeuw raakte ik onder de 

indruk van Foucault en diens Nietzsche-interpretatie. Foucault liet zien hoe macht 

werkt en hoe je tegenmacht kunt ontwikkelen. Bovendien leverde het door hem 

herontdekte Panopticum van Bentham een eenvoudig model om macht uit te leggen. 

Toen ongeveer tezelfdertijd de kritische Nietzsche-editie van Colli en Montinari 

verscheen, waren de verwachtingen hoog gespannen. Men veronderstelde meer 

over de werking van macht in Nietzsches nagelaten werk te weten te kunnen komen. 

Het viel echter tegen. Al datgene, wat ik toen hoopte beter te kunnen begrijpen staat 

niet bij Nietzsche en Foucault, maar bij Heidegger. Deel 69 van Heideggers 

Gesamtausgabe biedt voor zover ik kan overzien het beste inzicht in het functioneren 

van macht. 

Eind jaren zeventig wilde ik met behulp van het verlangen aan de macht ontkomen 

en met behulp van het rhizoom aan het panopticum ontsnappen. Tegenwoordig vind 

ik dat een sprookje. De informatietechnologie en het gesloten televisiecircuit houden 

ons veel beter in de gaten, weten veel meer over ons en kunnen ons veel beter 

manipuleren dan Foucault zich ooit heeft kunnen voorstellen. Het lijkt ons allemaal 

niets uit te maken. Maar Foucault heeft wel een filosofische basis gelegd waarmee 

wij nu een notie kunnen ontwikkelen van de vergaande gevolgen van de indringende 

informatietechnologische vooruitgang. De macht is alleen maar sterker geworden. 
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Hoewel ook Heidegger ICT en internet niet heeft gekend is zijn analyse van de macht 

toch nog beter geschikt onszelf, onze tijd en mogelijke alternatieven te begrijpen. 

 

Mensen wijzen Heidegger af 

Ik kan begrijpen dat veel mensen Heidegger afwijzen. Door zijn avances aan het 

adres van het nationaalsocialisme vertrouwt men hem niet. Zij zien in zijn poging 

voorbij de geschiedenis te denken een vlucht voor de verantwoordelijkheid voor wat 

er werkelijk in de geschiedenis is gebeurd en het elitaire zelfbewustzijn van een 

zichzelf in de geestelijke adelstand verheffende elite. (2) Deze mensen hebben gelijk.  

Heidegger wordt terecht controversieel bediscussieerd. Maar er zijn ook andere 

stemmen (onder andere Zizek (3)) die juist waardering hebben voor zijn poging het 

nationaalsocialisme bij te sturen in de richting van de zijnsvraag, en die het erger 

zouden hebben gevonden als hij dat niet zou hebben geprobeerd. Deze mensen 

hebben ook gelijk. Misschien was Heidegger geen fijne man, maar ik wil zijn werk 

toch bestuderen omdat het zoveel te bieden heeft voor de toekomst van de filosofie. 

In die zin is hij voor mij onontkoombaar.  

 

Ciorans afkeer van Heidegger, maar toch… 

Net zoals Heidegger is Cioran bezweken voor de verleidingen van het fascisme. Hij 

was met Spengler van oordeel dat het Avondland ten onder gaat, maar kon zich daar 

niet bij neerleggen. Hij wilde van Roemenië een moderne geïndustrialiseerde staat 

maken en schrok daarbij niet terug voor het uitroeien van Joden en van iedereen die 

dit plan in de weg zou kunnen staan. (4)  

Hij heeft veel spijt gehad van zijn voorstel van Roemenië een vooraanstaande natie 

in de geschiedenis te maken, en in een later stadium de Roemenen met hun 

passiviteit en indolentie, hun lusteloosheid en afwachtendheid ten voorbeeld gesteld 

als vertegenwoordigers van een posthistorische mentaliteit. Juist dat zij de macht niet 

wilden, en afzagen van bezits- en gebiedsvergroting strekt hen nu tot eer.  

Preludeert resignatie op de andere aanvang? Ciorans afkeer van Heidegger is 

beroemd. Hij ziet in hem een ongekende zwendelaar wiens filosofische taal moet 
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worden beschouwd als een gevaarlijke hard drug. Heidegger staat voor alles wat 

Cioran – zelf ook opgeleid als filosoof – koste wat het kost wil vermijden. Maar toch 

duidt ook hij veel fenomenen van onze tijd (bijvoorbeeld administratief werk in de 

bankensector, en de vele files die het in Parijs nog nauwelijks mogelijk maken om 

over te steken) als vormen van zijnsvergetelheid. (5) Hoe staat Cioran tegenover 

macht en kan hij helpen wat Heidegger zegt over de andere aanvang beter te 

begrijpen, er een invulling aan te geven of er misschien zelfs een alternatief voor te 

bieden?  

Allemaal vragen die ik hier wil proberen te beantwoorden met het oog op de 

toekomst van de filosofie. Cioran wilde vooral geen academisch filosoof of filosofisch 

ondernemer zijn. Alleen daarom al is het voor mij de moeite waard Cioran en 

Heidegger met elkaar te vergelijken. Hij vormt voor mij het contrast waardoor 

Heidegger nog meer Heidegger, en Cioran nog meer Cioran wordt. Zijn hun posities 

verenigbaar of moeten wij een duidelijke keuze maken? Dat is de vraag die ik hier wil 

proberen te beantwoorden. 

 

Techniek en geschiedenis 

Heidegger beschouwt onze tijd als extreem agressief. Wij zien in alles materiaal voor 

ons zelf. De gedachte dat wij verantwoordelijk zijn voor het milieu versterkt die visie 

alleen maar. Wij zijn er niet toe in staat de dingen te ontzien, en maken van alles 

bestanden die wij kunnen manipuleren. Techniek is volgens Heidegger “Angriff auf 

das Seiende im Ganzen zur Eroberung der Selbstbehauptung des Menschen.” (GA 

76, 288) De hele geschiedenis van de metafysica is de voorgeschiedenis van de 

techniek. Het begint al op het moment waarop de oude Grieken de natuur niet meer 

als physis opvatten, als iets dat vanuit zichzelf opgaat, maar het als idea 

ominterpreteren, als iets dat in ons gezichtsveld treedt en er daarmee van en voor 

ons is. 

Metafysica is zijnsvergetelheid. Men kan alles wat is weliswaar heel goed benoemen 

en daardoor ter beschikking stellen, en men kan geloof hechten aan een hoogste 

zijnde en het God noemen, dat neemt niet weg dat men verzuimt te vragen wat dat 

zijn dat telkens in de zijnden aanwezig is, van zich uit en voor zichzelf betekent. Om 

dat zijn, dat weliswaar in alles wat is doorspeelt, maar dat door ons niet expliciet 
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wordt bedacht te onderscheiden van het zijn van de zijnden zoals de metafysica die 

bedenkt, spelt Heidegger dat zijn als Seyn. Seyn is niet oorsprong en totaliteit van de 

zijnden, is niet het geheel van beschikbare bestanden, maar speelt daarin mee en 

onttrekt zich daaraan. Zoals wij het zijn vergeten, heeft het Seyn ons verlaten 

Alles, wat met de geschiedenis van de metafysica en met de verzuimde zijnsvraag te 

maken heeft (en daaronder valt de gehele wereldgeschiedenis inclusief wat 

Nietzsche daarover zegt) noemt Heidegger historie. Historie is de geschiedenis van 

de eerste aanvang. Alles wat te maken heeft met de poging een andere aanvang 

voor het denken te vinden noemt Heidegger Geschichte. In zijn ogen maken wij 

zijnshistorisch niets mee, en kan er pas sprake zijn van Geschichte, wanneer wij een 

plek hebben gevonden in de nabijheid van het Seyn. Het zoeken naar de andere 

aanvang ligt voorbij de geschiedenis zoals wij die gewoonlijk opvatten en kan men 

als posthistorisch betitelen. Techniek en historie hebben gemeenschappelijk dat men 

alles als beschikbare bestanden opvat en voor onze doelen uitlegt. Dat houdt op met 

de andere aanvang. Pas dan is er sprake van geschiedenis in de eigenlijke zin van 

het woord: gebeuren van zijn. 

 

Het niets en de andere aanvang 

Bij dit gebeuren van zijn speelt het niets een hoofdrol: “Das Geschehen dieser 

Geschichte is das Einzige, was in ihr und d.h. als sie selbst geschieht. Was also 

geschieht? Nichts geschieht. Und deshalb ist die Seynsgeschichte dem historischen 

Bemühen stets unbekannt und unzugänglich. Nichts geschieht: das Ereignis 

ereignet.” (GA 70, 171) Wanneer ik Heidegger goed begrijp is de geschiedenis van 

het Seyn, of liever het geschieden van Seyn geen reeks van gebeurtenissen in de 

alledaagse of politieke werkelijkheid, maar het gebeuren van de gebeurtenis. Seyn is 

in en als gebeuren van Seyn en verder niets. 

Anders beginnen, opnieuw beginnen is volgens Heidegger een sprong. Filosofie – 

als je dit denken tenminste nog filosofie kunt noemen – is een sprong. In die sprong 

toont het Seyn zich als niets en verbreekt daarmee de vervallenheid van de mens 

aan het zijnde. Die sprong moet je maken. Dat geldt niet alleen voor de mensen, 

maar ook voor de goden. Heidegger spreekt echt een vloek uit over diegenen die de 

sprong verzuimen: “Götter und Menschen, die sich der Wesung des Nichts 
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widersetzen, berauben sich des eigenen Wesens und bleiben nur Figuren des 

Seienden, dem die Wahrheit seiner selbst, die Wahrheit des Seyns, versagt bleibt 

und nur die Austobung in dem Gemächtebetrieb der Machenschaft übrig gelassen 

wird.” (GA 69, 109) Als je je tegen het niets verzet en weigert de sprong te maken, 

dan ben je alleen maar een speler in het spel van de Machenschaft , dan ben je 

alleen maar iemand die vinkjes zet op formulieren, een beheerder van bestanden, 

een maker van maaksels, iemand die meedoet met het spel van machinaties en 

intriges.  

Hier kun je het mee eens zijn of niet, maar ik vind het verfrissend dat Heidegger iets 

onderneemt tegen de vrijblijvendheid die het succes van de huidige filosofie zo 

kenmerkt. Dit is niet iets waarvan je kunt zeggen “Ja, zo kun je het ook zien.” Maar ik 

begrijp heel goed dat Heidegger hiermee mensen tegen zich in het harnas jaagt en 

vaak diepe haat oproept. Bovendien valt niet te ontkennen dat Heidegger door op 

zo’n generaliserende manier over onze maatschappij te spreken, zichzelf vrijpleit 

voor misstappen die hij zelf heeft begaan. Deze vloek is dubbelzinnig. Hij is niet 

alleen een oproep tot authenticiteit maar werkt ook als een excuus zonder het zo te 

noemen. Evenzogoed is een scheidslijn getrokken, - en daar gaat het om: er valt iets 

te beslissen, er moet een beslissing worden genomen. Het is niet vrijblijvend. 

 

Machenschaft | Machinaties 

De veertig pagina’s die Heidegger wijdt aan Das Wesen der Macht (GA 69, 51-90) 

zijn verbluffend actueel. In 26 punten (GA 69, 62-71) karakteriseert hij haar. Macht is 

altijd meer macht willen, macht is machtiging tot overmachtiging, macht kan geen 

doelen stellen want zodra zij zijn bereikt begint zij weer opnieuw met nieuwe doelen, 

de macht heeft geen dragers nodig, de dragers zijn uitdrukking van de macht, niet 

andersom. Omdat de macht een dwingende invulling door en van het zijn van het 

zijnde is heeft zij het ontbreken van waarheid tot vooronderstelling en fundament. 

Eerst is er geen waarheid, dan pas is er macht. Waarheid kan immers alleen lichting 

van het Seyn zijn, maar Seyn verbergt en onttrekt zich juist in en als macht. Wat voor 

de waarheid geldt, geldt ook voor het recht. Het is onmogelijk een einde aan de 

macht te maken want de zijnsvergetelheid zelf is het wezen van de macht. Macht 

heerst wanneer het Seyn ons heeft verlaten. Macht bepaalt de politiek, niet 
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andersom. Macht en techniek zijn hetzelfde. Machenschaft, maakbaarheid en 

machinaties karakteriseren het tijdperk van de techniek. Overal is onrust. En anders 

dan ik vroeger dacht is niet het verlangen, maar de waardigheid de tegenspeler van 

de macht. En dan gaat het niet op de eerste plaats om de waardigheid van de mens, 

maar om de Würde van het Seyn, want de mens van de macht is niet meer dan een 

fletse functionaris van wie er geen één liegt. En toch liegen ze allemaal. (GA 69, 80) 

Heidegger doet aan Baudrillard denken wanneer deze tegen Foucault in ons 

aanraadt ons niet tegen de macht te verzetten. Ook Heidegger doet de aanbeveling 

de macht te laten imploderen: 

“Die Macht braucht die Öffentlichkeit, aber für die Absicht, diese durch und durch zu 

verwirren und die Möglichkeit einer Meinungsbildung zu untergraben. Die Folge 

dieser Verwirrung ist die völlige Gleichgültichkeit gegenüber allem. Die grössten 

Erfolge verfangen nicht mehr und reizen höchstens noch die leere Neugier auf die 

nächsten, denen man zum voraus schon die Wesenlosigkeit gutgeschrieben hat. 

Solche Gleichgültigkeit scheint die Macht und ihre Wirkfähigkeit zu gefährden. In 

Wahrheit aber wird die Macht nur mächtiger, denn die unbedingte Gleichgültigkeit 

ermöglicht die Zulassung von allem. Allerdings zeitigt sich so im Wesen der Macht 

selbst und durch dieses ihr Gegenwesen, an dem allein sie zerbricht: die unbedingte 

Widerstandslosigkeit. Sie bewirkt, dass die Macht plötzlich in ihre eigene Leere 

hineinmachtet und sich in das Nichts übermächtigt.” (GA 69, 83-84) 

Wat Heidegger hier eind jaren dertig schrijft klinkt actueel. Macht sticht verwarring en 

ondergraaft waarheidsvinding en meningsvorming. Daardoor worden de mensen 

onverschillig. Ook de successen van het systeem maken geen indruk meer. Het lijkt 

alsof die onverschilligheid de macht alleen maar versterkt. Maar dat is slechts schijn. 

De onverschilligheid keert zich ook tegen de macht zelf die op een gegeven ogenblik 

niets meer heeft om te overweldigen. Er is immers geen weerstand. En zo vindt 

volgens Heidegger de macht haar einde. Zij implodeert in het niets. En daar, bij het 

niets begint het Seyn. De zijnsvraag wordt door het nihilisme weer mogelijk. Alleen… 

het duurt nog tweehonderd jaar voor het zover is (zie ons motto GA 69, 86). Daarvan 

zijn er intussen negentig voorbij. Wat kunnen we intussen doen? Welke opgave 

moeten we intussen vervullen? 
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De opgave volgens Heidegger 

“Das Werk, das zu leisten bleibt, wird sehr einfach und gering in den Ausmassen; die 

schweigende Vorbereitung, die für ein solches Denken zu leisten ist, wird die Besten 

verbrauchen. Eine bisher unbekannte Strenge des Anspruchs, eine befremdliche 

Güte des innigsten Einverständnisses, eine Seltenheit des Wortes, eine Loslösung 

von allem Ungemässen, eine ständige Einübung im Wissendbleiben jenes Wissens – 

das ist das Geringste, was dies geschichtliche Denken von seinen Denkern und 

Vordenkern fordert.” (GA 76, 104) Het maken van de sprong, het opzoeken van het 

niets, - eigenlijk is dat helemaal niet moeilijk. Hoewel, je moet op afstand gaan van 

de maatschappij, geen rol willen spelen, strenge eisen stellen, je los maken van het 

ongepaste, weinig spreken, de fakkel van het niets brandende houden en je in dienst 

stellen van het Seyn. De opgave volgens Heidegger, het nihilisme als opdracht 

brengt je wel ver weg van de maatschappij zoals die nu is en roept je op te breken 

met alle conventies. Daar zit de moeilijkheid. (6) 

 In stilte het nieuwe denken, het andere begin voorbereiden. Laten we wel zijn, niet 

direct een uitdaging voor jonge mensen, meer een dagbesteding voor pensionado’s. 

Maar wat verslijt de besten, wat gebruikt ze op, en wie is bereid overal van af te zien, 

de zijnsverlatenheid te doorstaan en uit te komen bij… ja, waarbij eigenlijk? 

Heidegger geeft ons daarop geen antwoord. Hij geeft wel de hint dat Hölderlin de 

dichter is die ons daar het dichtste bij brengt. (GA 70, 145-168) 

Als het over Hölderlin gaat heeft Heidegger absoluut een punt, dat kan ik u 

verzekeren. (7) Maar dit keer wil ik niet op Hölderlin ingaan, maar een ander pad 

inslaan. Als het om al die dingen gaat waar Heidegger het over heeft, en dan met 

name de sprong en het niets, is Cioran dan niet bij uitstek degene, die ondanks zijn 

afkeer van Heidegger, precies datgene heeft gedaan en voorgeleefd wat Heidegger 

voorstelt: de wereld van de macht verlaten en uitstappen uit het tijdperk van de 

geschiedenis? En anders dan Heidegger doet Cioran dat zonder ons ook maar iets in 

het vooruitzicht te stellen. Dat is heel dapper en ook heel overtuigend hoewel er net 

zoals er een affaire Heidegger is, er ook een affaire Cioran is. (8) 
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Lorrain in onszelf  

Vergeleken met Heidegger, maar ook met Nietzsche en Foucault, is Ciorans analyse 

van de macht een stuk minder uitgewerkt. Hij ziet eerzucht en afgunst als drijfveren 

over anderen te heersen en zo een historische rol te spelen. Politiek is altijd 

onderweg naar tirannie maar uiteindelijk is de godsdienst toch het beste middel in de 

huid van de mensen te kruipen en ze te knechten. Zonder tirannie zouden we ons 

vervelen. De democratie is niet meer dan een spel waarin de middelmatigen elkaar 

wederzijds de voet dwars zetten. Alleen daaraan hebben we onze vrijheid te danken. 

Visioenen, visies en utopieën zijn nodig om de massa’s in bedwang te houden en 

een levensdoel te geven, maar als je verstandig bent probeer je zoveel mogelijk 

buiten dit spel van de ideologieën te blijven en probeer je ervan af te zien een rol in 

de geschiedenis te spelen. Cioran gaat uitgebreid op geopolitiek in, maar wordt pas 

interessant wanneer hij ons weg van het wereldtoneel vandaan probeert  te gidsen. 

Dat doet hij onder meer aan het slot van Histoire et utopie. Hij schrijft daar over de 

gouden eeuw en over de schilderijen van Lorrain die zo’n diepe indruk hebben 

gemaakt op Marx, Nietzsche en Dostojewski. Cioran waarschuwt ons dat wij niet 

moeten proberen de wat hij noemt fades enchantements (Oeuvres 1059) (9), de 

weeïge bekoringen van deze idylle van de universele wederzijdse liefdesgloed, in de 

praktijk te brengen. Geschiedenis is altijd gewelddadig ook al probeert men de 

klassieke harmonie en de verloren onschuld te herstellen. Het paradijs ligt noch aan 

het begin, noch aan het einde van de geschiedenis. Men kan niet verder en men kan 

niet terug. De posthistorische mens laat zich niet meer verleiden om uit naam van het 

herstel van de oorsprong het strijdperk te betreden, maar vindt het paradijs van voor 

de zondeval in zichzelf als iets dat buiten de tijd staat en daarmee buiten de 

geschiedenis. 

Voor mij als liefhebber van Lorrain is het wel een beetje vreemd dat Cioran diens 

werk als verschaald en krachteloos beschouwt, terwijl hij het toch als symbool van de 

gewenste innerlijke toestand accepteert en ten voorbeeld stelt. Maar dat terzijde. (10) 
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De opgave volgens Cioran 

Cioran is zich ervan bewust hoe moeilijk het is juist niet me je talenten te woekeren, 

juist niet alles, wat je in potentie bent te actualiseren. Aan de andere kant zijn wij 

onze cultuur al behoorlijk beu en wil lang niet iedereen in zijn kracht staan. Maar lang 

voordat personal development bij ons in zwang kwam, was het bij Cioran al helemaal 

uit. Cioran ziet heel goed welke verstikkende dwang de historie ons oplegt en hoopt 

dat wij er in zullen slagen haar achter ons te laten. Maar zullen wij dat echt kunnen, 

en is dat hetzelfde wat Heidegger voorstelt? 

“L’homme post-historique, être entièrement vacant, sera-t-il apte à rejoindre en soi-

même l’intemporel, c’est-à-dire tout ce qui a été étouffé en nous par l’histoire?” 

(Oeuvres 1432) | “De mens na de geschiedenis, een volledig vacant wezen, zal hij er 

toe in staat zijn in zichzelf datgene, wat buiten de tijd staat te verenigen, dat wil 

zeggen al datgene, wat de geschiedenis in ons heeft verstikt?” 

Het afzweren van de geschiedenis in de zin van historie, wordt gemakkelijker 

wanneer je je concentreert op dingen die al in onze tijd ver weg van de tijd lijken te 

staan. Daarbij gaat het niet op de eerste plaats om symbolen van de eeuwigheid 

maar wel om dingen die langdurig onveranderlijk lijken en zich weinig van de tijd 

lijken aan te trekken. Zo’n ding is de zee, zo’n ding is God: 

“Ik ben als een zee die zijn wateren terugtrekt om plaats te maken voor God. Het 

imperialisme van God heeft de eb van de mens tot vooronderstelling. Overweldigd 

door de eenzaamheid van de materie heeft God oceanen en zeeën bijeen geweend. 

Daar vandaan komt de geheime roep van de uitgestrekte zee en de verlokking 

definitief onder te duiken als omweg naar God toe…” (Oeuvres 305) 

Om iets groots mee te maken moet je je zelf niet groot, maar juist klein maken. Om 

ruimte te scheppen voor het zijn moet je het zijnde afzweren. Net als Heidegger 

opteert Cioran voor het niets, en net als Heidegger ziet Cioran dat je aan het niets 

wijden betekent breken met maatschappelijke conventies en het risico lopen 

onbegrepen te blijven: 

“Gevoel voor het niets hebben of niet – dat deelt de mensheid in twee categorieën in. 

Wat zeg ik? In twee soorten. De andere verschillen vallen weg ten aanzien van deze 

afgrond die de sterfelijken in vijandige en noodlottige scharen splijt. Diegenen die in 
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de wereld van het niets zijn binnengedrongen hebben niets met de anderen 

gemeenschappelijk.” (Leitfaden II, 54) 

Wanneer Heidegger zegt dat Seyn betekent dat niets gebeurt, dan zegt Cioran iets 

soortgelijks. Alleen bij Heidegger proef ik iets als de verwachting dat de andere 

aanvang een nieuwe volheid zal brengen. Maar bij Cioran is dat niet het geval: 

“Niets gaat aan ons vooraf, niets gaat hand in hand met ons, niets komt na ons. Het 

isolement van één schepsel staat gelijk aan het isolement van alle schepselen. Het 

zijn is een absoluut nooit.” (Oeuvres 529, Leitfaden 38) 

Cioran blijft bij het niets, en zonder doel, zonder reden, zonder verwachting. Het is 

onze enige taak: “De ziel van de leegte zijn, het hart van het niets!” (Oeuvres 571, 

Leitfaden 116) 

Het lijkt alsof het niets bij Cioran anders dan bij Heidegger geen doorgangsstation is 

maar een eindpunt, en alsof Cioran niet gelooft aan een nieuw begin, zoals 

Heidegger dat met Hölderlin als voorportaal van de andere aanvang op het oog 

heeft. Dat heeft niets met pessimisme of optimisme te maken. Dat zijn termen die je 

alleen maar gebruikt wanneer je naar de historie kijkt en denkt dat daar nog opgaven 

voor ons zouden kunnen liggen. In de ogen van onze filosofen is dat niet het geval. 

In zover zijn ze beide leerlingen van Spengler. Beide breken met de academie als 

plek voor de filosofie, beide vinden dat de universiteit als plaats van waarheid en 

wetenschap passé is. Beide zien dat heel de geschiedenis van het westerse denken 

niets anders is dan de voorbereiding en rechtvaardiging van de uitbuiting. Beide zien 

dat de techniek de opgave voor het denken in de weg zit. Maar wat betekent hun 

eenzame pad en waarom zouden we ze moeten volgen? Heidegger roept op tot 

navolging en spreekt zelfs een vloek uit voor wie weigert. Cioran is daar een stuk 

bescheidener. Maar jezelf in stilte uitwissen, is dat werkelijk waarop wij uitkomen? Is 

dat de juiste invulling voor een nieuw begin, een andere aanvang, juist nu de filosofie 

succesvoller is en meer weerklank vindt in de maatschappij dan ooit te voren? 
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Dood en afscheid bij Cioran 

Ik wil nu de hypothese opstellen dat Cioran weliswaar goed thuis is in de 

geschiedenis van de metafysica, ten opzichte daarvan een eigen positie inneemt, 

haar op geheel eigen wijze doorziet en afwijst, maar dat hij desondanks niet is 

doorgedrongen tot de dimensie van het Seyn en de andere aanvang. Om dat aan te 

tonen wil ik inzoomen op dood en afscheid bij Cioran, Rilke en Heidegger. Waarom 

komt Rilke erbij? Ik wil kijken of mijn vermoeden klopt dat Cioran een vergelijkbare 

positie inneemt als Rilke, en daarmee onder Heideggers Rilkekritiek zou vallen. Net 

zoals Rilke draait bij Cioran alles om verinnerlijking. Je doet niet mee, ziet van alles 

af en neemt van alles afscheid met als doel in je eigen innerlijk af te dalen en alles 

wat je ziet en meemaakt te vergeestelijken. Je draagt je dood in je als een pit in de 

vrucht. Zulke dingen zegt Rilke ook. Ook hij verinnerlijkt alles tot Weltinnenraum om 

op tijd en op de juiste wijze afscheid te kunnen nemen. In de ogen van Heidegger 

hoort dat bij de voltooiing van de metafysica als subjectiteit. Heidegger ziet de dood 

niet vanuit het subject (of het object) maar als zijnsgebeuren. De dood is in één van 

zijn notities het Seyn zelf, terwijl de dood bij Rilke en Cioran de subjectieve ervaring 

bij uitstek is. 

Cioran begrijpt heel goed dat hij iets van ons verwacht dat nauwelijks mogelijk is. Zijn 

drijfveer is niet succes, geluk of een zinvol bestaan. Zoals bij iedere filosoof die die 

naam waardig is, gaat het ook bij hem om het zijn en de waarheid, waarbij hij heel 

goed weet dat zijn opvatting van waarheid onleefbaar is: “Alleen die waarheden 

waarmee niet te leven valt, zijn het waard waarheden te worden genoemd.” (Oeuvres 

1415) En hoewel Cioran zonder twijfel de grootste scepticus in de gehele 

geschiedenis van de filosofie is, speelt toch ook bij deze metafysicus zijn een 

hoofdrol. Daarbij komt het tot observaties die op het eerste gezicht nauwelijks van die 

van Heidegger verschillen:  

“Tout laisse présager que l’histoire passera et, avec elle, l’être, au détriment duquel 

elle s’est edifiée; il reposait en soi, elle l’a entraînée hors de lui-même et l’a associé à 

ses convulsions; aussi répresente-t-elle le terrain òu il n’a cessé de s’effriter, de 

s’avilir.” (Oeuvres 1434) 

Dit lijkt verbluffend op wat Heidegger ook zegt: de geschiedenis is zo goed als voorbij 

en daarmee het zijn waarop die geschiedenis is opgebouwd, waarvan de 
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geschiedenis zo geprofiteerd heeft en dat de geschiedenis zo heeft uitgemergeld en 

vernederd. Maar over het zijn zegt Cioran ook dat hij het nooit heeft kunnen ervaren 

behalve op hoogst onfilosofische ogenblikken. (Oeuvres 1497) Dat roept bij mij de 

vraag op of Cioran en Heidegger het wel over hetzelfde zijn hebben. Zover het zijn 

tegelijk met de geschiedenis zijn tijd heeft gehad, zijn Cioran en Heidegger het 

duidelijk eens. Maar het zijn gaat bij Cioran niet verder, op de posthistoire volgt geen 

andere aanvang. Wat Heidegger Seyn noemt, lijkt bij Cioran niet voor te komen. 

Komen de vorige citaten uit Écartèlement, aan het slot van La tentation d’exister 

komt Cioran tot een nog duidelijker veroordeling van de geschiedenis als een 

oneigenlijke zijnswijze, als een vorm van ontrouw ten opzichte van onszelf. (Oeuvres 

965) Trouw aan jezelf ben je volgens Cioran alleen wanneer je je eigen gevoelens en 

ervaringen volgt. Daar ligt voor onze scepticus de enige bron van echte zekerheid: 

“Ieder wezen is zijn doodservaring.” (Oeuvres 963) In de dood valt de zekerheid met 

de waarheid samen. De dood is voor Cioran de allerindividueelste zekerheid, een 

Cartesiaans fundamentum absolutum inconcussum veritatis. Ik twijfel aan alles, maar 

waaraan ik ook twijfel, ik kan er niet aan twijfelen dat ík het ben die twijfelt, - en dat ik 

is door en door sterfelijk, reden waarom het niets en het afscheid centraal staan in dit 

denken. De dood is niet alleen het vertrekpunt voor het denken, het is ook het 

scharnierpunt dat mij in staat stelt de geschiedenis de rug toe te keren en mij te 

wijden aan innerlijk en verinnerlijking – dé opgave volgens Cioran en zijn specifieke 

invulling van de filosoof als secretaris van zijn eigen gevoelens. (Oeuvres 1486) Maar 

dit is ook een kristallisatiepunt van wat Heidegger subjectiteit noemt. Cioran is veel 

meer een cartesiaan dan je op het eerste gezicht zou vermoeden. 

 

Dood en afscheid bij Rilke 

Cioran was iemand  die veel las. Maar ook als dat niet het geval zou zijn geweest, 

dan nog zou hij het werk van Nietzsche, Spengler en Rilke goed kennen, want dat 

geldt voor iedereen van zijn generatie. Maar ook ik zelf heb Nietzsche en Rilke nog 

gewoon op school gelezen. Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge zijn 

onvergetelijk. Het Parijs van Malte ruikt naar patat en chloroform. Het is geen stad 

om in te leven, maar om in te sterven. De uitgeslagen wand die naast een slooppand 

overeind is gebleven, en die nog laat zien hoe het huis er uit heeft gezien, staat 
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symbool voor Maltes uitgewoonde ziel, die op zoek is naar zijn eigen dood in plaats 

van het anonieme sterven in een hospitaal. Mensen dragen allemaal een masker, 

alleen die ene oude man niet, die houdt zijn gezicht in zijn handen op schoot en 

veroorzaakt zo één van de vele extatische angstaanvallen van Malte. Alleen het 

dichterschap waarnaar hij op zoek is, kan Malte helpen zijn bestaan te accepteren en 

zich een weg te banen door deze stad. Het Parijs van Cioran heeft veel met dat van 

Rilke gemeenschappelijk. 

Maar is Malte nog bang voor de vervreemding, nog bang zijn eigen dood te missen, 

dan verdwijnt deze angst geleidelijk voor Rilke omdat dat helemaal niet kan. Vanaf je 

geboorte draag je je dood al in je, en dat moet je volgens hem koesteren. De dood is 

er altijd al. De dood heeft niets met transcendentie te maken. Hij is helemaal 

immanent, hij zit helemaal in je, zowel in je geest als in je lichaam, maar bovenal in je 

ziel. Poëzie bevat de eigenlijke opgave voor de mens: het werken aan een 

Weltinnenraum in taal, een innerlijke ruimte die zowel de doden als de levenden 

omvat, waarin het vergankelijke wordt gered, en door verinnerlijking zijn plaats krijgt 

en wordt getransfigureerd. Vooral de dingen krijgen een hogere wijding, iets 

waarmee Rilke in de moderne kunst en poëzie school heeft gemaakt. 

In één van de sonnetten aan Orpheus klinkt een duidelijke imperatief, een bevel van 

de dichter aan Orpheus en daarmee aan alle lezers: “Sei allem Abschied voran…” 

Zorg dat je het afscheid voor bent, anticipeer op het einde. Zorg ervoor dat als je 

dood bent, je dood bent in Eurydice, dat de liefde de scheiding overwint, je in elkaar 

geborgen bent, en je je weg hebt gevonden naar de zuivere relatie, den reinen 

Bezug waarin alles is vergeestelijkt en kan worden bewaard, niet in een hiernamaals, 

maar in het gedicht. Orpheus moet een zingend glas zijn dat kapot gaat, hij moet het 

zijn maar ook het niet-zijn doorgronden. Een hoge taak zowel voor Orpheus als voor 

de lezer, met als opdracht in de dood de vervulling van het leven te zien, en in het 

gedicht het document dat daar borg voor staat. (11) De kern, het wezen van iedere 

ontmoeting is het afscheid. Maar voor Cioran en voor velen met hem bijna 

vanzelfsprekend, iets waar men zich zonder meer mee verwant kan voelen.  
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Rilke & Heidegger 

Ook voor Heidegger is Rilke van grote betekenis. Zijn opstel over hem uit Holzwege 

begint ermee te laten zien hoe Rilke een erfgenaam van Hölderlin is. De vraag Wozu 

Dichter? is moeilijk te beantwoorden omdat de meeste mensen niet eens in de gaten 

hebben dat de goden ons verlaten hebben en wij het zijn vergeten hebben. Rilke is 

voor Heidegger daarom zo belangrijk omdat hij ons aan de dood herinnert en ons op 

de eerste plaats als de sterfelijken ziet. Rilke maakt ons wakker. Het is opvallend dat 

Heidegger deze oproep zo sterk aanzet, want volgens mij was Rilke juist hierdoor al 

lang beroemd en geliefd. Het lijkt hier eerder alsof Heidegger meelift op het succes 

van Rilke dan dat hij ons iets nieuws vertelt. 

Nieuw bij Heidegger – en dat is wel belangrijk – is de  koppeling van deze dichter 

aan de zijnsvraag. Voor Rilke is zijn een waagstuk. Men zet zichzelf op het spel en 

stelt zich bloot aan het gevaar. Daarin is Rilke volgens Heidegger schatplichtig aan 

Nietzsche. Hoewel Rilke de macht en de techniek afwijst, breekt hij in de ogen van 

Heidegger toch niet met de metafysica van de wil en het bevel. Bovendien is dat, wat 

Rilke het opene noemt nu juist niet hetzelfde als wat Heidegger onder Lichtung 

verstaat. Het opene bij Rilke is de spontane en onbewuste onbeperktheid en 

grenzeloosheid waarmee het dier leeft omdat het de begrenzing door de dood en 

door de dingen niet kent. Daarin blijft Rilke volgens Heidegger een 

vertegenwoordiger van het biologisme zoals Nietzsche. 

Heidegger ziet heel goed de betekenis van het afscheid bij Rilke. Het afscheid is het 

wezen van de ontmoeting, en dat geldt met nadruk ook voor de ontmoeting met de 

dingen. Het afscheid maakt volgens Heidegger bij Rilke het ding eerst tot ding. Door 

het afscheid kun je van de dingen verschillen en ze tegenover je stellen. Poëzie is 

daarmee ondanks de schijn van het tegendeel niet minder objectivatie van het object 

dan de techniek. Ook Rilke laat alleen maar het zijnde als het gegevene gelden en 

gaat voorbij aan de zijnsvraag. De Weltinnenraum is veel cartesiaanser dan je zou 

denken en een culminatiepunt van de tijd van het wereldbeeld: 

“Für Rilkes Dichtung ist das Sein des Seienden metaphysisch als die weltische 

Präsenz bestimmt, welche Präsenz auf die Repräsentation im Bewusstsein bezogen 

bleibt, mag dieses den Charakter der Immanenz des rechnenden Vorstellens oder 
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den der innerlichen Wendung in das herzhaft zugängliche Offene haben.” (GA 5, 

311) 

Ondanks Rilkes preoccupatie met de dood ziet Heidegger in Rilke dus helemaal 

geen medestander omdat de dood voor Rilke niet meer is dan een intiem gebeuren 

dat zijn bestaansrecht ontleend aan een biologistische denktrant die Heidegger 

achter zich wil laten. Rilke preludeert volgens hem niet zoals Hölderlin op de andere 

aanvang (GA 70, 158). En ook op andere plaatsen in zijn verzameld werk wordt 

Heidegger niet moe ons te waarschuwen (GA 54, 225-240). Wij moeten vooral Rilke 

en Heidegger niet met elkaar verwisselen (wat overigens bij onervaren Heidegger-

lezers veel voorkomt). Nu hoeven wij het natuurlijk niet met Heidegger eens te zijn, 

maar laten wij om zijn poging Rilke te lokaliseren en zijn plaats te wijzen kijken wat 

Heidegger zelf onder dood en zelf onder afscheid verstaat. 

 

Dood en afscheid bij Heidegger 

Afscheid wordt vaak geassocieerd met iets negatiefs, met weggaan, verlaten en 

verlaten worden. Bij Rilke is dat echter niet het geval. Afscheid geeft een grens aan 

waardoor men zichzelf kan worden. Mensen hebben eigenlijk pas een relatie met 

elkaar op basis van het afscheid dat zij van elkaar nemen. Dat bepaalt hun 

eigenheid, hun identiteit en hun innerlijkheid. Afscheid bij Rilke ligt dus aan de kant 

van de mens. Bij Heidegger ligt het aan de kant van het Seyn. Afscheid is 

onderscheid, op de eerste plaats tussen het zijn en de zijnden (dat geldt ook voor 

Rilke), maar meer nog tussen de metafysica en het Seyn (dat geldt alleen voor 

Heidegger): “Seyn ist Abschied.” (GA 70, 72) Brengt bij Rilke het afscheid de mens 

tot zijn eigen wezen, Bij Heidegger gaat het om afscheid nemen van de zijnden, 

maar meer nog van het eigen wezen (GA 70, 122). Bij Heidegger leidt het afscheid 

nu juist niet tot identiteit, maar tot onteigening. De dood is dan ook niet zoals bij Rilke 

zelfvinding, maar het zijn zelf: “De dood is ondergang en dat is hoogste aanvang, is 

uiterste verberging, is zijn” (GA 70, 139). De dood is de poort tot de andere aanvang. 

(12) 

Cioran, Rilke en Heidegger zijn denkers van de posthistoire. Met Spengler is voor 

hen het Avondland ten einde. Er zijn geen nieuwe uitdagingen meer. Ons wacht 

alleen de ondergang. Voor Rilke en Cioran leidt die ondergang tot een verdieping 
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van onze innerlijkheid, voor een redding van de dingen in het gedicht, voor een 

sluimer bij de dingen in het paradijs. In de ogen van Heidegger zijn dat de laatste 

toespitsingen van de subjectiteit, de laatste scènes waarin het ik de hoofdrol speelt in 

het stuk over de ontdekking van onze subjectiviteit, van ons wezen en van wie we 

werkelijk zijn. Voor Heidegger heeft dit stuk zijn betekenis verloren. Bij hem is de 

mens berooid en onteigend, hij doet er niet meer toe, een optimale conditie om het 

zijn tegemoet te treden en door de poort van de andere aanvang heen te gaan.  
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Noten 

 

1. 

Martin Heidegger wordt geciteerd naar de Gesamtausgabe. Zie bibliografie. 

 

2. 

Zo bijvoorbeeld Lutz Niethammer: Posthistoire. Ist die Geschichte zu Ende? Reinbek 

bei Hamburg 1989, 100, 103 en 162. Niethammers indringende studie laat zien dat 

het posthistorische denken is ontwikkeld om verkeerde keuzes te camoufleren of toe 

te dekken. Hij laat mooi zien dat er voor de Duitse intellectuelen eigenlijk maar drie 

typen filosofie ter beschikking staan.  

Het eerste type is het type Heidegger-Jünger-Cioran dat na de ondergang van het 

Avondland (Spengler) geen historische opgaven meer ziet, geen waarden die nog 

inzet van een strijd zouden kunnen zijn. 

Een tweede type is het historische denken bij uitstek, waar het op basis van Hegel en 

diens duiding door Marx en Kojève gaat om de strijd om erkenning en de daarop 

berustende emancipatie. 

Een derde type is het denken van Walter Benjamin die de geschiedenis opvat als 

een aaneenrijging van catastrofes die een engel zou willen verhinderen. Maar die 

engel wordt weggeblazen door een storm die uit het paradijs waait. Waait… totdat de 

Messias komt. In de tussentijd moeten wij de messiaanse fakkel brandend houden 

en de onderdrukten bijstaan in hun strijd, waarbij revoluties moeten worden opgevat 

als messiaanse kristallen.  

Er zijn volgens Niethammer geen andere keuzes te maken.  

Hoewel hij dat eigenlijk niet wil, stimuleert Niethammer mij om voor de Heidegger-lijn 

te kiezen, zelf kiest hij voor de Benjamin-lijn. Niethammer ziet heel goed hoe Derrida 

en de deconstructie zich door Farias in opspraak hebben laten brengen (96). Ik 

herinner me nog goed hoe teleurgesteld ik was toen Derrida en Lyotard zich onder 
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invloed van Farias begonnen te distantiëren van Heidegger. Farias heeft een goed 

en goed gedocumenteerd boek geschreven. 

Ik kies echter toch voor en blijf bij de Heidegger-lijn omdat niemand zo goed als hij de 

macht analyseert en ik als filosoof duidelijk omschreven opdrachten en taken van 

specifiek filosofische aard krijg toebedeeld. Het is vooral het appèl-karakter van 

Heideggers tekst die zijn werk voor mij zo aantrekkelijk maakt. Het gaat om een 

beslissing ten aanzien van de wijsgerige professie.  

Niethammers waardevolle studie is het werk van een historicus die zich afvraagt op 

basis van welk fundament men geschiedenis moet schrijven en wat posthistoire 

betekent voor het vak geschiedenis. Mijn invalshoek is filosofisch van aard en gericht 

op de toekomst van het vak filosofie. 

 

3. 

Slavoj Zizek: In Defense of Lost Causes, Londen en New York 2009, 95-153: Radical 

Intellectuals, or, Why Heidegger Took  the Right Step (Albeit in the Wrong Direction) 

in 1933. 

 

4. 

Cioran: Transfiguration de la Roumanie, L’Herne 2009. Vergelijk over Cioran en het 

fascisme: Ilinca Zarifopol-Johnston: Searching for Cioran, Bloomington 2009 en 

Marta Petreu: An Infamous Past. E.M. Cioran and the Rise of Fascism in Romania, 

Chicago 2005. Petreu schreef ook een instructief voorwoord bij Transfiguration de la 

Roumanie, 12-54. Ter inleiding op Cioran zie verder het door Quinten Weeterings 

geredigeerde Filosofie-Tijdschrift 2019|1 dat in zijn geheel aan Cioran is gewijd en 

waarin ook aandacht wordt besteed aan diens fascistische periode. 
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5. 

Cioran: Entretiens, Gallimard 1995, 216 en 253-254. Quinten Weeterings was zo 

vriendelijk mij te attenderen op enkele verwijzingen naar Heidegger in Ciorans  

Cahiers, Gallimard 1997.  

Cioran ergert  zich eraan dat Heidegger de dichter Hölderlin met een voorsocratische 

denker vergelijkt. Hij vindt dat filosofen met hun tengels van de poëzie moeten 

afblijven, maar ziet ook wel dat veel dichters zich gevleid voelen door wijsgerige 

aandacht: “Heidegger parle de Hölderlin comme s'il s'agissait d'un présocratique. 

Appliquer le même traitement à un poète et à un penseur me semble une hérésie. Il 

est des secteurs auxquels les philosophes ne devraient pas toucher. Désarticuler un 

poème comme on le fait d'un système est un crime contre la poésie. Chose curieuse 

: les poètes sont contents quand on fait des considérations philosophiques sur leur 

oeuvre. Cela les flatte, ils ont l'illusion d'une promotion. Que c'est pitoyable!” (367)  

Even verder klaagt hij het parasitisme aan waarmee Heidegger zich van Nietzsche 

bedient. Heidegger praat over filosofie zonder zelf te filosoferen en zichzelf tot inzet 

van het denken te maken zoals Nietzsche deed en Cioran doet :“Tous ces 

professeurs, Heidegger en tête, qui vivent en parasites de Nietzsche, et qui 

s'imaginent que philosopher, c'est parler philosophie. - Ils me font penser à ces 

poètes qui se figurent que la mission d'un poème est de chanter la poésie. Partout le 

drame de l'excès de conscience: s'agit-il d'un épuisement des talents ou d'un 

épuisement des thèmes? Des deux sans doute : défaut d'inspiration qui va de pair 

avec défaut de matière. Disparition de la naïveté; trop de jonglerie, d'habileté, dans 

les choses capitales. L'acrobate a supplanté l'artiste, le philosophe lui-même n'est 

qu'un pédant qui trémousse.” (400-401) Hiermee breekt hij ook doelbewust de 

statuur en het prestige van de filosoof af.  

Nog duidelijker “Je disais tout à l'heure à un Allemand qu'il est ridicule de parler de 

philosophes existentiels, et de les mettre dans le même sac. La différence entre 

Pascal et Heidegger est celle d'un Schicksal et d'un Beruf.” (400-401). Cioran is in 

het geheel niet onder de indruk van Heidegger: “Heidegger dit Etre - avec le même 

accent dont on disait naguère Dieu. D'ailleurs, depuis un siècle, pour l'essentiel, on 

ne fait que remplacer Dieu. Toutes les majuscules remplacent Dieu.” (665)  
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Ciorans kritiek op Heidegger is in mijn ogen niet bijzonder origineel. Dit is al zo vaak 

gezegd. Zijn kritiek maakt het ook moeilijker te zien wat zij gemeenschappelijk 

hebben en waar zij elkaar aanvullen. De thematiek van de posthistoire kenmerkt hun 

beider œuvre evenals de centrale betekenis van het niets. 

 

6. 

Dieter Henrich: Sein oder Nichts. Erkundungen um Samuel Beckett und Hölderlin, 

München 2016, probeert op basis van stringente filosofische argumentatie het 

nihilisme burgerrecht te geven in onze cultuur. Anders dan je zou verwachten zijn 

niet Nietzsche en Heidegger zijn kroongetuigen, maar Hölderlin en Beckett. 

Henrich ziet goed hoe Heidegger het niets als zijnsgebeuren opvat (111), kiest echter 

zelf voor de opvatting dat het niets die situatie betitelt waarin het subject zijn greep 

op de werkelijkheid verliest en ieder rechtvaardiging voor zijn handelen kwijt raakt. 

(221) Door het werkelijkheidsverlies wordt de vraag naar het zijn onvermijdelijk (395).  

Maar is de maatschappij bereid en in staat de zijnsvraag te stellen, het 

werkelijkheids- en het legitimatieverlies onder ogen te zien en het nihilisme te 

aanvaarden? “Der Nihilismus kann man nur als Grundzug einer Epoche erkennen, 

wenn man seine Genese in sich nachvollziehen kann und wenn die öffentliche Kultur 

dies Verstehen nicht von vornherein unter dem Vorzeichen von Selbstverlust, Verfall 

oder Sünde ausgrenzt.” (411) | “Het nihilisme kan men alleen dan als grondtrek van 

een periode beschouwen wanneer men de genese ervan in zichzelf kan na 

voltrekken, en wanneer openbaarheid en cultuur het niet op voorhand veroordelen 

als teken van zelfverlies, verval of zonde.”  

Henrich heeft dus niet alleen oog voor de wijsgerige grondslag van het nihilisme, 

maar ook voor de sociale condities waaraan moet zijn voldaan wil men het erover 

kunnen hebben. 

 

7. 

Eric Bolle: Hölderlin & Heidegger. Een andere aanvang voor de filosofie, Brussel 

2016.  
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Über den Anfang brengt overigens voor het eerst een relativerende opmerking van 

Heidegger over Hölderlin. Het is nauwelijks mogelijk om bij Hölderlin te 

onderscheiden tussen het blijvende in de zin van de metafysica (het bestendige zijn 

in tegenstelling tot het worden) en het blijvende in het Seyn van de andere 

aanvang.(GA 70, 28). In de metafysica betekent blijven voortdurend aanwezig zijn, in 

de andere aanvang betekent blijven afscheid nemen, terug gaan naar de oorsprong, 

en daar blijven. Beide geldt voor Hölderlin.  

Daarmee komt Heideggers Hölderlin-interpretatie op losse schroeven te staan. Dit 

essay over Heidegger in de context van Rilke en Cioran heeft dan ook tot doel de 

weg naar de andere aanvang te verkennen zonder beroep te doen op Hölderlin als 

gids. 

 

8. 

Zie noot 4. 

 

9. 

Ciorans werk wordt als volgt geciteerd:  

Cioran: Oeuvres, bezorgd door Yves Peyré, Gallimard, 1995. 

Cioran: Leidenschaftlicher Leitfaden, uit het Roemeens vertaald door en met een 

nawoord van Ferdinand Leopold, Berlijn 2016. 

Cioran: Leidenschaftlicher Leitfaden II, uit het Roemeens vertaald door en met een 

nawoord van Ferdinand Leopold, Berlijn 2013. 

 

10. 

Cioran heeft het over Lorrains schilderij Acis en Galatea in de Gemäldegalerie in 

Dresden. Maar is dit schilderij dat zich op de Etna afspeelt wel zo idyllisch? Zeker 

spelen onder het tentdoek Acis en Galatea herder en herderinnetje, maar voor het 

blote oog nauwelijks te onderscheiden rechts boven in het struikgewas  loert de 
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cycloop Polyphemus op zijn kans Acis te vermoorden. Hij is zelf verliefd op Galatea 

en jaloers op Acis die hij vermoordt door een rotsblok op hem te storten.  

Galatea vraagt de goden het bloed dat onder het rotsblok vandaan stroomt, in water 

te veranderen, een rivier te laten ontstaan en zo Acis naar de zee te laten stromen. 

Geboortemythe van een rivier op Sicilië door de moord van een afgunstige. Iets 

geheel anders dan wederkerige liefdesgloed. 

 

11. 

Rainer Maria Rilke: Duineser Elegien | Die Sonnette an Orpheus, bezorgd door 

Wolfram Groddeck, Stuttgart 1997, 93. 

 

12. 

Ik kan het niet laten toch nog een noot over Hölderlin toe te voegen. In lieblicher 

Bläue is een gedicht dat Heidegger vaak heeft geïnterpreteerd en waaraan hij veel 

heeft ontleend (bijvoorbeeld over dichterlijk wonen). Moet Heideggers opvatting dat 

de dood de andere aanvang is, niet in samenhang worden gelezen met het slot van 

dit gedicht: “Leven is dood, en dood is ook een leven.”? Vgl. Friedrich Hölderlin: 

Gedichte, bezorgd en van een nawoord voorzien door Gerhard Kurz, Stuttgart 2015, 

122. Ik zie geen ander citaat van Hölderlin dat zo zeer Heideggers opvatting dat er 

maar één andere aanvang is combineert met zijn opvatting dat Hölderlin het 

voorportaal tot de andere aanvang is. 
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