
Het ding

Alle afstanden in tijd en ruimte krimpen in. §7aar de mens vroe-
ger weken en maanden over deed om er te komen, daar geraakt

hij nu met het vliegtuig in eén nacht. rVaar de mens vroeger pas

na jaren of nooit kennis van kreeg, dat vemeemt hij tegenwoor-
dig door de radio van uur tot uur op het moment zelf. Het kie-
men en gedijen van het gewas dat door de seizoenen heen ver-
borgen bleef, toont de film nu zichtbaar voor iedereen binnen
één minuut. Afgelegen plaatsen van de oudste beschavingen

brengt de film ons voor ogen alsof ze vandaag midden in ons

straatverkeer lagen. De film bekrachtigt daarenboven het ver-
toonde nog hierdoor, dat hij tegelijk met de camera ook de
mens toont die haar bedient. Het toppuÍrt van de opheffing van
elke mogelijkheid tot afstand wordt echter bereikt door de tele-
visie, die weldra het raderwerk van heel het verkeer door zal
razen en beheersen.

De mens legt de langste trajecten af in de kortste tiid. Hij
brengt de grootste afstanden achter zich en brengt zo alles tot de

kleinste afstand vóór zich.
Maar dit haastige opheffen van alle afstanden brengt geen

nabijheid, want nabijheid bestaat niet in een geringe maat van
afstand. §7at volgens het traject, dank zij het beeld van de film
en het geluid van de radio, op de kleinste afstand van ons staat,
kan ver van ons zijn. §(lat in afstand immens ver verwijderd is,
kan ons nabij zijn. Kleine afstand is nog geen nabijheid. Grote
afstand is nog geen verte.

§í'at is nabijheid als zij uitblijft, ondanks de reductie van de

langste trajecten tot de koftste afstand? §7at is nabijheid als ze

door dit rusteloze opheffen van afstanden zelfs wordt afge-

weerd? §7at is nabijheid als met haar uitblijven ook de vefte
wegblijft?

Wat gebeurt er als door het opheffen van de grote afstanden
alles even ver als nabij is? Wat is dit gelijkvormige, waarin alles

noch ver noch nabij is en als het ware zonder afstand?
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Alles wordt in het geliikvormig afstandsloze op een hoop ge-

gooid. Hoe? Is het op een hoop gooien zonder afstand niet nog

verontrustender dan het uit elkaar spatten van alles?

De mens is geobsedeerd door wat hem met het ontploffen

van de atoombom zou kunnen overkomen' De mens ziet niet

wat reeds lang is genaderd en zelfs is gebeurd als iets dat nog

slechts als zijn laatste uitwerpsel de atoombom en haar ontplof-

fing uit zich naar buiten werpt) om over die ene waterstofbom

maar te zwijgen, waaryan de ontsteking in het ergste geval zou

kunnen volstaan om al het leven op aarde uit te doven' §Taarop

wacht deze radeloze angst nog als het onzettende reeds heeft

plaatsgevonden?

ÉIet ontzettende is datgene wat alles wat is uit zijn vroeger

wezen naar buiten zet. §7at is dit ontzettende? Het toont en ver-

bergt zich in de manieÍ waarop alles aanwezig is; dat namelijk

ondanks het overwinnen van afstanden de nabiiheid van wat is,

uitblijft.
Hoe staat het met de nabiiheid? Hoe kunnen wii haar wezen

ervaren? Nabiiheid kan blijkbaar niet rechtstreeks worden aan-

getroffen. Dit lukt eerder als we afgaan op wat in de nabijheid is'

Nabij is ons wat we dingen plegen te noemen' Maar wat is een

ding? De mens heeft tot nu toe het ding als ding even weinig

bedacht als de nabijheid. Een ding is de kruik' Wat is de kruik?

Wij zeggen: een vat; iets wat iets anders be-vat' Het bevattende

aan de kruik zifn de bodem en de wand. Dit bevattende is zelf

weer vatbaar aan het oor. Als vat is de kruik iets dat op zich

staat. Her op-zich-staan kenmerkt de kruik als iets zelfstandigs.

Als het op-zich-staan van iets zelfstandigs onderscheidt de

kruik zich van een object. §rat zelfstandig is kan obiect worden

als we het voor ons plaatsen, hetzii in de rechtstreekse waame-

ming, hetzij in de tegenwoordigstelling door onze herinnering'

Het ding-zijn van het ding berust echter niet hierop dat het een

voorgesteld object is; ook laat het zich hoegenaamd niet vanuit

de objectiviteit van het object concipiëren.r

Í. aoonxerp, object: De tetrn object die M.H. als synoniem gebruikt voor Gegez-

Jrdrxd staat voor het in de achttiende eeuw opgekomen metafusisch begrip van

het zijn van het ziinde dat geen (menselijk) subiect is, ofnog: voor de werke-

liikheidvanhetwerkeliike.HetGegen.stdndigezegl|etterliik:hettegenover

67



De kruik blijft een vat, of wij ons haar nu voorstellen of niet.
Als vat staat de kruik op zich. Maar wat berekent het dat het
bevattende op zich staat? Bepaalt het op-zich-staan van het vat
de kruik reeds als een ding? De kruik staat als vat toch slechts,
voorzover ze tot 'staan' werd gebracht. Dit is precies wat is
gebeurd en wel door een tot-stand-brengen, namelijk door een
vervaardigen. De pottenbakker maakt de aarden kruik uit de
speciaal daarvoor uitgekozen en toebereide aarde. Daaruit
bestaat de kruik. Door datgene waaruit zij bestaat kan zij ook op
de aarde staan, rechtstreeks of onrechtstreeks door mid.del van
tafel of bank. Wat door zo een tot-stand-brengen bestaat is het
op-zich-staande. Nemen we de kruik als vervaardigd vat, dan
begrijpen we haar toch blijkbaar als een ding en geenszins als
een puur object.

Of zien we ook nu de kruik nog altijd aan als een object?
Alleszins. §Teliswaar geldtzij niet meer alleen als object van de
pure voorstelling; daarvoor is zij immers een object dat een ver-
vaardigen voor ons, tegenover ons en in strijd met ons stelt.
Blijkbaar is het op-zich-sraan kenmerkend voor de kruik ats
ding. In waarheid denken we nochtans het op-zich-staan door
uit te gaan van het vervaardigen. Het op-zich-staan is dat wat
het vervaardigen beoogt. Maar het op-zich-staan wordt ook zo
altijd nog vanuir de objectiviteit gedacht, ofschoon het object-
zijn van het vervaardigde niet meer gefundeerd is op de pure
voorstelling. Nochtans leidt geen weg van de objectiviteit van
het object en van wat op zich staat, naar het ding-zijn van het
ding.

§7at is het ding-karakter van het ding? §7at is het ding op
zich?2 §íe geraken pas dan bij het ding op zich als ons denken
voorafeerst het ding als ding heeft bereikt.

staande; een aooruterp of object (vanhet l-atlinse ob-iacer) is iets dat voor ons
en tegenover ons voorhanden is. Het is dan niet puur present en nabii, zoals
het in het Grieks ervaren Gegeniiber, maar slechts present als het tegenover-
staande van een subject (H: ror; vA: 5r-52; sc: Í4o-r4r;N, rr: r35-r4r). Door
aandacht te schenken aan het substantieel ofzelfstandig karakter van de kruik
ontluikt een meer oorspronkelijke ervaring van de werkelijkheid. Het Duitse
woord Selbstsmndvenaal ik hier door het op-zich-staan, terwiil er ook veel
voor te zeggen valt het bijna letterlijk te vernederlandsen (zie C. Verhoeven,
Voorbij het be§n, r r, hfst. v r r : 'Het woord substantia,, p p. tg5-zz4) .
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De kruik is een ding als vat. §Teliswaar heeft dit bevattende

een vervaardiging nodig. Maar dat de kruik door de pottenbak-

ker werd vervaardigd, maakt geenszins uit wat eigen is aan de

kruik voorzover ze als kruik is. De kruik is geen vat omdat ze

werd vervaardigd, maar de kruik moest worden vervaardigd

omdat ze dit vat is.

De vervaardiging laat ongetwijfeld de kruik ingaan in wat

haar eigen is. Maar dit eigene van het wezen van de kruik wordt
nooit door het vervaardigen tot stand gebracht. Los van de ver-

vaardiging bestaat de zin van de op-zich-staande kruik erin te

be-vatten. Tijdens het proces van de vervaardiging moet de

kruik alleszins vooraf haar uiterlijk voorkomen aan de maker

vertonen. Maar dit zich tonende, het uiterlijk voorkomen (het

eïöoo, de iöés), kenmerkt de kruik enkel en alleen vanuit het
perspectiefwaarin het vat als te vervaaÍdigen zaak tegenover de

maker staat.

Wat echter het vat dat eruitziet als deze kruik, wat en hoe de

kruik als dit kruik-ding is, dat kunnen we door te kijken naar het

uiterlijkvoorkomen, de iàécr, nooit ondervinden, laat staan ade-

quaat denken. Daarom heeft Plato, die zich de aanwezigheid

van het aanwezige vanuit het uiterlijk voorkomen voorstelt, het

wezen van het ding evenmin gedacht als Aristoteles en alle den-

kers die na hen komen.3 Plato heeft veeleer en wel op een beslis-

sende wijze voor later, al het aanwezige als object van de ver-

z. ding-harakter (das Dingliche): Het dingals ding wordt onderwaagd, dus niet als

zus of zo voorgesteld; biivoorbeeld als obiect in de Moderne Tiid, als ezs in de

Middeleeuwen, als res bii de Romeinen en als öv bij de Grieken. Het ding op

zich is datgene wat achter deze opvattingen schuilgaat. De waag is hoe het

zich oorspronkeliik venoont.

3. Plato, Aistoteles en alle denkers die na hen komen; Dit is de aanzet en de periode

van de 'metafusica', dat wil zeggen de fase van de Zijnsgeschiedenis waarin het

Zljn zelf (hier: het ding als ding) in vergetelheid is geraakt doordat er alleen

gevraagd werd naar de zilndheid van het zijnde. Plato heeft deze bepaald als

eïàoo, iöÉo: het uitzicht ofhetuiterlijkvoorkomen (Aussehen) dat een ziinde

biedt of de idee ewan in de zin van aanblik of beeld. Dit staat voor het onver-

anderliike en bestendige, zodat aanstonds het eigenlijke wezen van de ziinden

in de oÈoío, in het tildloze van de substantie als bestendige aanwezigheid kon

worden gesitueerd. De doctrine van de twee werelden van de Middeleeuwen,

het dualisme van Descartes en het subjectivisme van de Tijd van het \(/ereld-

beeld vinden volgens M.H. daar hun oorsprong (vgl. Nnr-rw).

I
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vaardiging begrepen. In plaats van te spreken van object als

voorwerp is het nauwkeuriger te spreken van object als ont-
werp, als tot-stand-gebracht.a In het volle wezen van wat ont-
staan en als zodanig tot-stand-gebracht is, heerst een tweevou-
dig ont-staan; enerzijds het ontstaan in de zin van het afkomstig
zijn van..., ongeacht ofhet een zichzelfte voorschijn brengen of
een vervaardigd worden is; anderzijds het ontstaan in de zin van
het 'erin-staan'van het te voorschijn gebrachte in de onverbor-
genheid van het reeds aanwezíge.

Maar elke voorstelling van het aanwezige, in de zin van wat
tot stand kwam en van wat object is, geraakt nooit tot het ding
als ding. Het ding-zijn van de kruik berust hierop dat ze als vat
is. Wij ervaren het bevattende van het vat als we de kruik vullen.
Bodem en zijwanden van de kruik belasten zich klaarblijkelijk
met het bevatten. Maar kalm aan! Gieten we als we de kruik met
wijn vullen de wijn in de wand en in de bodem? §7e gieten de
wijn hoogstens tussen de wand op de bodem. §?and en bodem
zijn precies datgene wat in het vat niet dóórlaat. Maar wat niet
doorlaat is nog niet het bevattende. Als we de kruik volgieten
vloeit bij het vullen het gegotene in de lege kruik. De leegte is

het bevattende in het vat. De leegte, dit niets aan de kruik, is
datgene wat de kruik als het bevattende vat is.

Ondenussen bestaat de kruik toch uit wand en bodem. Door
datgene waaruit de kruik bestaat, stààt zij. §fat is een kruik die
niet zou staan? Op zijn minst een misbaksel. Dus toch altijd nog
een kruik, eentie namelijk die wel bevat, maar die door voortdu-
rend om te vallen dat wat ze bevat zou laten uitlopen. Maar uit-
lopen kan slechts een vat.

§7and en bodem, waaruit de kruik bestaat en waardoor zij
staat, zijn niet datgene wat eigenlijk bevat. Als dit echter op de
leegte van de kruik berust, dan vervaardigt de pottenbakker die
op de draaischijf wand en bodem vorÍnt, niet echt de kruik. Hij
geeft slechts vorm aan de klei. Nee - hij geeft vorm aan de leegte.

4. object als ztootuserp, object als ont-werp, als tot-stand-gebracht: Dit is een toelich-
tende venaling van Gegenstand en Herstand.ln Her+tandligt de nadruk op
de oorsprong van het obf ectief-zifn, die niet puur en simpel in de maker is
gesitueerd. lVat een ding'is', dat manifesteen zich in zijn wezen, zoals nu
uit de fenomenologie van de kruik zal blilken.

7o 7r

Voor haar, in haar en uit haarvormt hij de klei om tot deze schep-

ping. De pottenbakker griipt in de eerste plaats en altiid het on-

vatbare van de leegte aan en maakt haar tot iets dat bevat in de

gestalte van het vat. De leegte van de kruik bepaalt elk gebaar

van de vervaardiging. Het ding-zijn van het vat berust geenszins

op de materie waaruit het bestaat, maar op de leegte die bevat.

Maar is de kruik werkelijk leeg?

De natuurwetenschap verzekert ons dat de kruik met lucht is

gevuld en met al datgene waaruit het mengsel lucht bestaat. §7e

Iieten ons in de luren leggen door een halfdichterlijke zienswii-

ze, toen we ons op de leegte van de kruik beriepen om aan te

geven wat er het bevattende aan is.

Zodtawe echter aanvaarden om de werkelijke kruik weten-

schappelijk en op haarwerkelijkheid te onderzoeken, toont zich

een andere stand van zaken. Als we de wijn in de kruik gieten,

wordt enkel en alleen de lucht die de kruik reeds vult, verdron-

gen en door een vloeistof vervangen. De kruik vullen betekent

vanuit een wetenschappelijk standpunt: de ene vulling omwis-

selen voor een andere.

Deze gegevens van de fiisica ziin fuist [richtig] ' De weten-

schap stelt hierdoor iets werkelijks vooÍ'waarnaar ze zich objec-

tief richt. Maar is dit werkelijke de kruik? Nee. De wetenschap

heeft altijd slechts betrekking op datgene wat haarvoorstellings-

wijze vooraf als het voor haar mogelijke object heeft toegelaten'

Men zegl dat het weten van de wetenschap dwingend is' Ze-

ker. Maar waarin bestaat haar dwingend karakter? In ons geval

in de dwang om de met wijn gevulde kruik priis te geven en in

haar plaats een holte te poneren waarin zich vloeistofverspreidt'

De wetenschap maakt de kruik-als-ding tot iets nietigs, voorzo-

ver ze dingen niet aanvaardt als het maatgevende werkelijke'

Het op ziin gebied, te weten dat van de objecten, dwingende

weten van de wetenschappen heeft de dingen als zodanig reeds

vemietigd, Iang voordat de atoombom ontplofte. De ontplof-

fing ervan is slechts de grofste van alle grove bevestigingen van

de vernietiging van het ding die reeds lang geleden heeft plaats-

gevonden: van het feit dat het ding als ding nietig blijft. De ding-

heid van het ding bliift verborgen, vergeten. Het wezen van het

ding komt niet tevoorschijn, dat wil zeggen ter sprake. Daarop
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doelt het spreken over de vernietiging van het ding als ding. De
vernietiging is daarom zo onheilspellend, omdat ze een twee-
voudige verblinding meebrengr: enerzijds de opvatting dat de
wetenschap vóór elke andere ervaring het werkelijke in zijn wer-
kelijkheid vat; anderzilds de illusie dat, ongeacht her weren-
schappelijk onderzoek van het werkelijke, de dingen toch din-
gen zouden kunnen zijn, hetgeen vooronderstelt dat ze in elk
opzicht altijd reeds dingen waren die als zodanig hun wezen
ontplooiden. Indien de dingen zich echter altild al a/s dingen in
hun dingheid hadden getoond, dan zou de dingheid van het
ding aan de dag getreden zljn. Zíj zou zich aan her denken re
kennen hebben gegeven. In waarheid blilft echter het ding als
ding uitgesloten, nietig en in deze zin vemietigd.s Dit geschied-
de en geschiedt zo grondig dat de dingen niet alleen niet meer
als dingen worden aanvaard, maar dat de dingen in het geheel
nog nooit als dingen aan het denken konden verschijnen.

Waarop berust het niet-verschijnen van her ding als ding?
Heeft de mens alleen maar verzuimd zich het ding als zodanig
voor te stellen? De mens kan slechts dat verzuimen wat hem
reeds is toegewezen. Voorstellen kan de mens zich op om het
even welke manier alleen maar datgene wat eerst vooraf van
zich uit is beginnen op te lichten en zich aan hem heeft getoond
in het licht dat het zelf meebracht.

W'at is nu echter het ding als ding, gezien het feit dat zljn
wezen nog niet tevoorschijn kon komen?

Kwam het ding nog niet voldoende in de nabijheid, zodat de
mens nog niet voldoende aandacht leerde te schenken aan het
ding als ding? Wat is nabijheid? Dit vroegen wij reeds. §lij
ondervroegen, om dat te weten, de kruik in de nabijheid.

5. nietig (nichtig) betekent niet onaanzienlijk ofuitermate klein en aernietigd
(aernichtet) niet vernield, maar niet-zijnde. Het zrer wijst op datgene war nooit
en nergens een zijnde is, namelijk het Zijn: 'Het Niets is het niet van het zijnde
en aldus hetZtjn, ervaren vanuit het zijnde', zegt M.H. (in het Voorwoord
op wc: 5). Het Niets wordt ook de sluier van het Zijn genoemd, omdat het
Zijn zich in elke openbaring van zichzelf revens verbergr (§7iM: 5r). Een
kernexplosie kan in die zin niet ver-nietigen. Ze is zelf het resultaar van een
nihilistische visie op de werkelijkheid, die het zijnde als ding reeds bij voorbaat
aernietigdheeft door het te reduceren tot niets anders dan beschikbare grond-
stofen energie.

\il7aarop berust het kruik-zijn van de kruik? \il7e hebben het
plotseling uit het oog verloren, en wel op het ogenblik dat zich
de illusie opdrong dat de wetenschap ons over de werkelijkheid
van de reële kruik uitsluitsel zou kunnen verschaffen. §7e stel-
den ons de effectieve werking van het vat voor, zijn be-vattings-
vermogen, namelijk de leegte, als een met lucht gevulde holte.
Dat is de leegte werkelijk, natuurwetenschappelijk gedacht:

maar het is niet de leegte van de kruik. We lieten de leegte van

de kruik nieÍ haar leegte zijn. \We hadden geen aandacht voor
wat aan het vat het bevattende is. Wij bedachten niet hoe het
bevatten zelf weest. Daarom moest ons ook ontgaan wat de

kruik bevat. De wijn werd voor de natuurwetenschappelijke
voorstelling louter vloeistof en deze weer tot een algemene,
overal mogelijke aggregaattoestand van de materie. \il7e lieten
na ons te bezinnen op wat de kruik bevat en hoe ze dit doet.

Hoe bevat de leegte van de kruik? Ze bevat doordat ze het
ingegotene opneemt. Ze bevat doordat ze het opgenomene
behoudt. De leegte bevat op een dubbele wijze: door op te
nemen en door te behouden. Het woord 'bevatten' is daarom
dubbelzinnig. Het opnemen van het ingegotene en het vasthou-
den ervan horen echter tezamen. Hun eenheid wordt evenwel
vanuit het uitgieten bepaald, waarop de kruik als zodanig is

afgestemd. Het tweevoudige bevatten van de leegte berust op
het uitgieten. Dit uitgieten is eigenlilk het bevatten, zoals het is.

Uitgieten uit de kruik is schenken. In het schenken van de vloei-
stof ontplooit zich het wezen van het bevatten van het vat. Het
bevatten heeft de leegte nodig als datgene wat bevat. Het wezen

van de leegte die bevat, is verzameld in het schenken. Schenken
is echter rijker in betekenis dan het pure uitschenken. Het
schenken, waarin de kruik kruik is, verzamelt zich in het twee*

voudige bevatten, en wel in het uitgieten. We noemen de verza-

meling van bergen het gebergte. rJTe noemen de verzameling
van het tweevoudige bevatten in het uitgieten die beide samen
pas het volle wezen van het schenken uitmaken: het geschenk.6

6. geschenk: Schenken zegt uitschenken en tevens aanbieden, geven. Wat men
geeft is datgene wat men heeft weten te ontvangen en te bewaren. De gave is

een dankbaar eerbetoon. De eindigheid van de kruik maakt haar tot een ding
dat ontvangt en dat zich voltooit in het gebaar van het schenken.

1)
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7
Het kruik-zijn van de kruik ontplooit zich in het geschenk van
het geschonkene. Ook de lege kruik verkrijgt haar wezen vanuir
het geschenk, ofschoon er uit een lege kruik niets te schenken
valt. Maar dat er dan niets te schenken valt, is eigen aan de kruik
en alleen aan de kruik. Een zeis of een hamer kunnen er zich niet
toe lenen.

Het geschenk van het geschonkene kan een dronk zijn. Hij
geeft water, hij geeft wijn te drinken.

In het water van het geschenk verwijlt de bron. In de bron
verwijlt het gesteente en daarin de donkere sluimer van de aar-
de die regen en dauw van de hemel ontvangt. In het water van
de bron verwijlt de bruiloft van hemel en aarde. Ze verwijlt in de
wijn die de vrucht van de wijnstok geeft, waarin het voedende
van de aarde en de zon van de hemel elkaar ziin toevertrouwd.
In het geschenk van het water, in het geschenk van de wijn ver-
wijlen telkens hemel en aarde. Het geschenk van het geschon-
kene is evenwel \Mat de kruik tot kruik maakt. In het wezen van
de kruik verwijlen aarde en hemel.T

Het geschenk van het geschonkene is de dronk voor de ster-
velingen. Hij laaft hun dorst. Hij verkwikt hun rust. Hij vrolijkt
hun gezelligheid op. Maar het geschenk van de kruik wordt
soms ook voor een wijding geschonken. Dient het geschonkene
daartoe, dan lest het geen dorst. Fletverhoogt de feestelijkheid.
Dan wordt het geschenk van het geschonkene noch in een kroeg
uitgeschonken, noch is het geschenk een dronk voor de sterye-
lingen. Ffet geschonkene is de drank die aan de onsterfelijke
goden wordt opgedragen. Het geschenk van het geschonkene
als drank is het eigenlijke geschenk. In het schenken van de
gewijde drank ontplooit zich het wezen van de gietende kruik
als het schenkende geschenk. De gewijde drank is datgene wat
het woord 'Guss' eigenlijk noemt: gave en offer. 'Guss', 'gieten'

7. verusijlen: Het veÍoeven of zich ophouden benadrukt het tiidskaraker van het
aanwezig-ziin van de natuurlijke component in de kruik als ding. Het uit-
schenken bewaart. Op het moment dat de kruik daanoe overgaat, bevat ze en
bewaart ze, omdat ze datgene tot ziin bestemming brengt wat ze zelf heeft ont-
vangen. De cultuur-historische component komt nu aan bod in de beschrij-
ving van het aandeel van de stervelingen en de goddeliiken in het wezen van
de kruik.

luidt in het Grieks: Xéetv, in het Indogermaans: ghu. Dat bete-
kent: offeren. Gieten is, waar het grondig volbracht, toereikend
gedacht en echt gezegd wordt: geven, offeren en derhalve
schenken. Daarom alleen kan het gieten, zodra zljn wezen ver-
schraalt, tot een puur in- en uitschenken worden, totdat het
tenslotte ontaardt in een ordinaire tapperij. Gieten is niet het
pure in- en uitgieten.

In het geschenk van het geschonkene dat een dronk is, ver-
wijlen op hun wijze de stervelingen. In het geschenk van het
geschonkene dat een drank is, verwijlen op hun wiize de godde-
lijken die het geschenk van het schenken als het geschenk van de
gave terugkrijgen. In het geschenk van het geschonkene verwij-
len, telkens verschillend, de stervelingen en de goddelijken. In
het geschenk van het geschonkene verwijlen aarde en hemel. In
het geschenk van het geschonkene verwijlen rczamen aarde en
hemel, de goddelijken en de stervelingen. Van zich uit ondeel-
baar vereend horen deze vier tezamen. Ze zijn, al het aanwezige
anticiperend) tot een uniek vierkant ver-een-voudigd [eingefal-
tetl.8

In het geschenk van het geschonkene verwijlt de eenvoud
van de vier.

Het geschenk van het geschonkene is geschenk, voorzover
het aarde en hemel, de goddelijken en de stervelingen doet ver-
wijlen. Maar verwijlen is nu niet meer het pure blijven van iets
dat voorhanden is. Verwijlen is een gebeuren. Het brengt de
vier in het licht van hun eigenheid. Vanuit hun eenvoud zijnze
elkaar toevertrouwd. In deze wederkerigheid verenigd zijn ze

onverborgen. Het geschenk van het geschonkene doet de een-
voud van het met-vieren-zijt [Geviert] van de vier verwijlen. In
het geschenk is de kruik echt waÍ ze is àls kruik. Het geschenk

verzamelt wat tot het schenken behooft: het tweevoudige bevat-
ten, het bevattende, de leegte en het uitgieten als offergave. §íat
in het geschenk is verzameld, verzamelt zichzelf hierin dat het
duur verleent aan het vierkant door het te laten gebeuren. Dit in
veelvuldig opzicht enkelvoudige verzamelen is het wezende van
de kruik. Onze taal noemt wat verzameling is met een oud
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8. zter-een-aoudigd.: zie p. 5r noot 5
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woord. Dit luidt: thing. }{et wezen van de kruik is de zuivere
schenkende verzameling van het eenvoudige vierkant in een
wijle. De kruik weest als ding. De kruik is kruik als een ding.
Maar hoe weest het ding? Het ding dingt. Het dingen verza-
melt. Het brengt het wezen van het vierkant tot zijn eigenheid
en verzamelt het zo in iets dat verwijlt: in dit, in dat ding.r

\J7e geven aan het aldus ervaren en gedachte wezen van de
kruik de naam ding. We denken nu deze naam vanuir het
gedachte wezen van het ding, vanuit het dingen, begrepen als
het verzamelend-gebeurend verwijlen van het vierkant. §7e her-
inneren ons daarbij echter revens het Oudhoogduitse woord
thing. Deze taalhistorische verwijzing geeft gemakkelijk aanlei-
ding om de wijze waarop wij nu het wezen van het ding denken,
verkeerd te verstaan. FIet zou kunnen lijken alsofhet wezen van
het ding, zoals we het nu denken, als het ware uit de toevallig
opgeraapte woordbetekenis van de Oudhoogduitse benaming
thingwerd geperst. De verdenking komt op dat de nu beoogde
ervaring van het wezen van het ding op de willekeur van een ety-
mologisch spelletje is gebaseerd. De gedachte schiet wortel en
wint reeds veld, als zou hier in plaats van de wezenlijke verhou-
dingen te denken alleen maar een woordenboek worden ge-
bruikt.

Toch is het tegendeel van wat hier gevreesd wordt het geval.
Het is waar dat het Oudhoogduitse woord thing veruameling
betekent en nog wel de verzameling ter behandeling van een
kwestieuze aangelegenheid, van een geschil. Dientengevolge
worden de oude Duitse woorden thing en dinc tot naam voor
een zaakl ze noemen alles waar de mensen op een of andere wij-

9. dingt ... íets dataentijb: Het neologisme 'dingen' betekent: zijn wezen uit-
oefenen of ontplooien als ding. Het woord voor dit'wezen'hemeemt het
naamwoord van de zaak in kwestie in een werkwoordelijke vorm en intensi-
veert of bevestigt het daarmee. Zo'n intensiverende herhaling komt in de
gesproken taal veel voor (ia-ia, kom-kom). M.H. herhaalt aanstonds deze
stiilfiguur in: de wereld 'wereldt', zoals elders nog: de taal taalt, de ruimte
ruimt, de tiid tijdigt, en dergeliike. Deze op het eerste gezichr wat gezochre
woordvormen, waarover men zich op eigen kosten woliik kan maken, be-
noemen op een zinvolle wijze de Ziinsstructuur die ter sprake komt (zie ook
s c: zr3). - Het vierkant uenoíjh inhet schenken van de aangeboden drank
dat het 'wezen' zelf van de kruik is. De kruik is een ding dat eenwijle duwt,
getoegd als ze is tussen de limieten van haar 'wezen'. 'Chaque chose conduit,
comme chose, le Quadriparti dans un (quelque chose) qui est lié à une durée
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ze mee begaan zijn, wat hen aanbelangt; alles waarover bijge-
volg gesproken wordt. Datgene wat besproken wordt, noemen
de Romeinen res; siprrl (pqróo, Fírpo, pflpo) betekent in het
Grieks: over iets spreken, daarover handelen; res publicabete-
kent niet: de staat, maar dat wat iedereen in het volk publiek
aanbelangt, hem 'heeft' ftrreoccupeert] en daarom publiek
wordt besproken.

Alleen omdat res het aanbelangende betekent, kan het tot
woordverbindingen komen als res adaersae en res secundae; }:,et

ene is wat de mens op een negatieve wijze raakt; het andere wat
de mens op een gelukkigewljze leidt. De woordenboeken verta-
len res adztersae wel correct door ongeluk en res secundae dooÍ
geluk. §7at die woorden echter zeggen als ze denkend worden
uitgesproken, daarover melden de woordenboeken weinig. In
waarheid is het in dit en in de andere gevallen niet zo gesteld dat
ons denken van de etymologie leeft, maar dat de etymologie
erop aangewezen blijft om in eerste instantie de wezenlijke ver-
houdingen te denken van wat de woorden afzonderlijk als woor-
den in hun diepte-structuur noemen.ro

Het Romeinse woord res noemt datgene wat de mens aanbe-
langt de zaak, het geschil, het geval. Daarvoor gebruiken de Ro-
meinen ook het woord causa. Dat betekent in wezen en op de
eerste plaats geenszins 'oorzaak'; causabetekent het geschil en
derhalve ook dat iets het geval is, dat zich iets voordoet e\zal
voordoen. Alleen omdat causa, bíjna in dezelfde betekenis als

res, het geschil betekent, kan later het woord causa de betekenis
van ooruaak krijgen, in de zin van wat een gevolg veroorzaakt.
Het Oudhoogduitse woord thing en dinc ís met zijn betekenis

(in einJe-weiliges) et oÈ la simplicite du monde demeure, c'est-à-dire dure et
attend' (M.H. in Essais et conférencesi pp. zt5-2r6, noot z). De verzameling in
de dingen van de zuflvan het vierkant is in deze zin een voeging (eine Fuge:
voeg, verband) en tevens is ze een schikking (eine Ftigung: in elkaar zetten,
inpassen, verbinding): tegelifk een samen-schikking en een be-schikking. De
wijl of de zrle is het dichterlijke woord voor enig tiidsverloop (een poos). .Ein

Je-weiliges is iets dat telkens een aspect van duur vertoont.
to. de woordzn afzonderlijk ak woorden in hun diepte-struetuur (die Wöru als lVone

unentfahet): De studie van de ongecompliceerde (oer-)betekenis van een
woord is één van M.H.'s denkwegen. De vertaling in diepte-smtcruurverwijst
naar het oorspronkeliik gedachte in een woord dat in het geëvolueerde gebruik
in vergetelheid is geraakt en ongedacht bliift.
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van verzameling, namelijk ter behandeling van een zaak, als
geen ander ertoe geëigend het Romeinse woord res, dat wat aan-
belangt, adequaat te vertalen. Maar uit dat woord van de Ro-
meinse taal dat binnen die taal met het woord res overeenkomt,
uit het woord causa in de betekenis van geschil en zaak, wordt
het Romaanse la cosa en het Franse la chosel wij zeggen: het
ding. In het Engels heeft thing nog de volle zeggingskracht van
het Romeinse woord res bewaard: he knozls his things, hij kent
zijn'zaken', hij is op de hoogte van wat hem aanbelangt; he

knous how to handle things, hij weet hoe hij mer zaken dient om
te gaan, dat wil zeggen met datgene waarom het van geval tot
geval gaat; thar's a great thingi dat is een grootse (fijne, geweldi-
ge, heerlijke) zaak, dat wil zeggen iets dat vanuir zichzelf komt
en de mens aanbelangt.

Intussen is het doorslaggevende nu geenszins de hier bondig
geschetste geschiedenis van de woordbetekenis van res, ding,
causa) cosa en chose, thingrmaar iets geheel anders, dat tot nu toe
in het geheel nog niet werd bedacht. Het Romeinse woord res

noemt datgene wat de mens op een of andere wijze aanbelangt.
Dat wat aanbelangt is het reële van de res. De realitas van de res

wordt in het Romeins aangevoeld als datgene wat aanbelangt
[der Angang]. Maar de Romeinen hebben hun aldus ervaren
zaak nooit uitdrukkelilk in haar wezen gedacht. Veeleer wordt
de Romeinse realitas van de res vanuit de overname uit de Laat-
Griekse filosofie in de zin van het Griekse öv opgevat; öv, in het
Latiln ezs, betekent het aanwezige in de zin van het tot-stand-
gebrachte. De res wordt tot ens) Íot aanwezig in de zin van het
voortgebrachte en voorgestelde. De karakteristieke realitas van
de oorspronkelijk op de Romeinse wijze begrepen res, namelijk
dat wat aanbelangt, blijft als wezen van het aanwezige verbor-
gen. Later dient de benaming res daarenboven, vooral in de
MiddeleeuwenJ ter aanduiding van elk ens qua ens, daÍ wil zeg-
gen van datgene wat op enigerlei wijze aanwezig is, ook als het
slechts in de voorstelling bestaat en dan aanwezig is als ens ratio-
nis. Het woord dinc, dat overeenstemt met res, heeft dezelfde
geschiedenis, want dincbetekent alles wat op om het even welke
wijze is. Dienovereenkomstig gebruikt Meesrer Eckehart het
woord dinc zowel voor God als voor de ziel. God is voor hem

'das hoechste und oberste dinc' (het hoogste en opperste ding).
De ziel is'ein groz dinc' (een groot ding). Daarmee wil deze

meester van het denken geenszins zeggen dat God en de ziel iets

zouden zijn als een rotsblok: een materieel object. Dinc is hier
de voorzichtige en sobere benamingvoor iets dat eenvoudigweg
is. Zo zegt Meester Eckehan volgens een woord van Dionysius
de Areopagiet: 'diu minne ist der natur, daz si den menschen
wandelt in die dinc, die er minnet' (de minne is van die aard dat
ze de mens verandert in het ding dat hij bemint).

Aangezien het woord ding in het taalgebruik van de westerse

metaflisica datgene noemt wat eenvoudig en op een of andere

wijze iets is, daarom wíjzigt de betekenis van de naam 'ding'
zich overeenkomstig de uitleg van dat wat is) dat wil zeggen van
het zijnde. Op een wijze die aan Meester Eckehart doet denken,
spreekt Kant over de dingen en hij verstaat onder deze bena-
ming iets dat is. Maar bij Kant wordt dat wat is tot object van de

voorstelling die zich in het zelfbewustzijn van het menselijk ik
voltrekt. Het ding op zich betekent voor Kant: het object op

zich. Het karakteristieke 'op zich' wil voor Kant zegger, dat het
object op zich object is, zonder dat het betrokken is op de men-
selijke voorstelling, dat wil zeggele zonder het 'ob' [het tegen-
over van het sub-ject], waardoor het in eerste instantie vóór dit
voorstellen staat. 'Ding op zich' betekent, strikt kantiaans
gedacht, een object [Gegenstand] dat er voor ons geen is, om-
dat het moet staan zonder een mogelijk 'tegenover' [Gegen]:
voor de menselijke voorstelling die erop reageert.Il

Noch de reeds lang versleten algemene betekenis van de in
de filosofie gebruikelijke benaming'ding', noch de Oudhoog-
duitse betekenis van het woord 'thing' bieden ook maar de
geringste hulp in de moeilijkheid om de wezenlijke oorsprong te
beseffen en toereikend te denken van wat wij nu over het wezen

van de kruik zeggen. Daarentegen is het wel juist dat een bete-

tt. 'ding op zich'.'Tussen aanhalingstekens verwijst dit naar een kernwoord van de

kantiaanse kentheorie, namelijk naar het ding voorzover het als voorwerp niet
toegankelijk is voor de (zintuiglijke) ervaring. 'Op zich' is het onkenbaar, maar
wel 'voor mij', voorzover het als fenomeen tegenover mij staat en mijn voor-
stelling erop reageert (ihnt entgegnet: zich tegenwerpt; letterlijk: het ontdoet
van zijn'tegenover').
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keniselement uit het oude taalgebruik van het woord thing,
namelijk'verzamelen', ons iets zegt dat ingaat op het wezen van
de kruik, zoals we het hierboven gedacht hebben.

De kruik is geen ding, noch in de zin van de Romeins begre-
pen res, noch in de zin van het middeleeuws opgevatte ens, noch
zelfs in de zin van het modern voorgestelde object. De kruik is

een ding, voorzover ze dingt. Overigens is het pas uitgaande van
het dingen van het ding dat het aanwezig-zijnvan het aanwezi-
ge op de wijze van de kruik tot zijn eigen wezen komt en zich
bepaalt.

Tegenwoordig is alles wat aanwezig is even dichtbij als veraf.

Het afstandsloze heerst. Maar al het inkorten ofopheffen van af-
standen brengt geen nabijheid. rJTat is nabijheid? Om het wezen

van de nabijheid te vinden overdachten wij de kruik in de nabij-
heid. Wij zochten het wezen van de nabijheid en vonden het we-
zenyan de kruik als ding. Maar in deze vondst ontwaren we te-
vens het wezen van de nabijheid. Het ding dingt. Dingend doet
het aarde en hemel, de goddelijken en de stervelingen verwijlen;
verwijlend brengt het ding de vier in hun afstandelijkheid elkaar

nabij. Dit naderbij brengen is het naderen. Naderen is het wezen
van de nabijheid. Nabijheid nadert het verre en wel als het verre.
Nabijheid bewaart de verte. Terwijl ze verte bewaart, weest de

nabijheid in haar naderen. Aldus naderend verbergt de nabij-
heid zichzelf en blijft op haar wijze het naaste."

rz. naderer is het wezen tan de nabijheid: Naderen (nöhern) of naderbij komen en
brengenheeftniets uit te staan met het dichtbii-ziin in tiid en ruimte. Nabii is

wat ons in wezen raakt ofwat ons wezenliik 'inter-esseert', zoals vriendschap
ofhet leed van een geliefde . Het naderen wordt op het einde van de Dialoog
oaer de gelatenheid de mooiste naam geheten van wat de dialoog aan het licht
bracht. Nabijheid is in onze tekst een naderbij komen van het polyvalente Zijn
als wereld, als het heilige of helende (UzS: zz-zB). DitZljn wordther naaste

genoemd. Het is weliswaar t:erder dan om het even welk ziinde, en toch meer
nabij danbijvoorbeeld een rotsblok waar men niet omheen kan. Het is iets als

de Heímat die de mens eigen en vertrouwd is, maar waarvan de nabiiheid ver
van hem blijft door zijn hang naar de zijnden (BiiH: zo; z5). Nabijheid bewaart
de verte: De verte (die Feme) is niet het verre of het verwijderde (das Feme).De
verte kent evenmin als de nabijheid een meervoud, omdat ze niet met afstan-
den rekent. Ze heeft wel een ruimtelijk karakter, dat we ons echter niet als een
kwandtatief meetbare afstand of tussenruimte moeten voorstellen (zie p. 57
noot I I over 'de' ruimte).

Het ding is niet 'in' de nabijheid, alsof deze een doos zou

zijn. Nabijheid is werkzaam in het naderen als het dingen van

het ding.
Dingend doet het ding de vereende vier, aarde en hemel, de

goddetijken en de stervelingen verwijlen in de eenvoud van hun

vierkant dat vanuit zichzelfeendrachtig is-

De aarde is de bouwend dragende, de voedend vrucht-

barende [Fruchtende], zorgend voor de wateren en het gesteen-

te, het gewas en het gedierte.

Zeggenwe aarde, dan denken we reeds mede de andere drie

vanuit de eenvoud van de vier.

De hemel is de gang van de zon, de loop van de maan, de

schittering van de sterren, de jaargetijden, licht en schemering

van de dag, duisternis en helderheid van de nacht, het gunstige

ofhet gure van het weer, het trekken van de wolken en de blau-

wende diepte van het hemelruim.
Zeggenwiihemel, dan denken we reeds mede de andere drie

vanuit de eenvoud van de vier.

De goddelijken zijn de wenkende boden van de Godheid'

Uit de verborgen werkzaamheid ervan verschijnt de God in ziin

wezen, dat hem aan elke vergelifking met het aanwezige ont-

trekt.
Noemen we de goddelijken, dan denken we mede de andere

drie vanuit de eenvoud van de vier.

De stervelingen zijn de mensen. Ze heten stervelingen omdat

ze kunnen sterven. Sterven betekent: tot de dood als dood in

staat zijn. Alleen de mens sterft. Het dier crepeen. Het heeft de

dood als zodanig net zo min vóór zich als achter zich. De dood is

het schrijn van het niets, nameliik van datgene wat in elk opzicht

nooit een puur zijnde is, maar dat toch zlinwezen uitoefent en

zelfs als het geheim van het Ziin zelf. De dood bergt als het

schrijn van het niets het wezende van h etZlininzic}i' De dood is

als het schriin van het niets het verzamelend bergenr3 van het

Zljn.De stervelingen noemen we nu stervelingen - niet omdat

t3. het oerzamelend bergen (das Gebirg): Niet te verwarren met het gebergte (das

Gebirge). Bergen betekent hier in-veiligheid-brengen, zoals het bergen van

schepen ofgoederen.
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14. ueerspiegelen, spiegel-spel: de vier worden door M.H. ook spegals genoemd en
het weerspiegelen is de lichtende wijze waarop ze hun tegen-over en met-erkaar-
zijn uitoefenen. Het geeft, zoals bii Leibniz, de verhouding aan van de wereld
tot het denken. Dit denken moet dan wer ontdaan worden van zijn puur voor-
stellend karakter, omdat de weerspiegeling anders opgevar zou worden in
de zin van de reflectie van de modeme filosofieën van de subjecriviteit. Zo is
ook deze wereld nier metaflisisch te begriipen als de zijnden in hun totaliteit
(hosmos, uni,ersum), maar als de oorspronkelijke eenheid van het vierkant. -
Het beeld van ier s2el wiist op vrijheid in gebondenheid aan regels. Het spel
van het Ziln zelf is wii en gestrucrureerd. De mens speelt dit spel mee dotr
er zich als sterveling in te schikken. De vrijheid van dit wereldspel (.dat
speelt, omdat het speelt,) berust op het af-grondelijke karakter van het Zijn
als Gebeuren, waarvan het (technisch) bestel een voorspel wordt genoemd
(sc: r88; r»: z9).

hun aards leven een einde neemt, maar omdat ze tot de dood als
dood in staat zijn. De stervelingen zijn die ze ziin, wanneer ze als
stervelingen hun wezen ontplooien in het verzamelend bergen
van het Zijn. Ze zijn dewezende verhouding tot het Zijn als Zijn.

De meta$rsica daarentegen stelt de mens als animal, als
levend wezen voor. ook als d,e ratio de animalita.r overheerst,
blijft het mens-zijn nog vanuit het leven en beleven bepaald. De
met rede begaafde levende wezens moeten eerst nog stervelin_
gen worden.

Zeggenwe: de stervelingen, dan denken we mede de andere
drie vanuit de eenvoud van de vier.

Aarde en hemel, de goddelijken en de stervelingen, uit eigen
beweging onderling vereend, horen vanuit de eenvoud van het
ondeelbare vierkant tezamen. Ieder van de vier weerspiegelt op
zijn manier het wezen van de overigen. Ieder weerspiegelt zich
daarbij op zijn eigen wijze in zijn eigenheid binnen de eenvoud
van de vier. Dit weerspiegelen is geen tentoonstellen van een
afbeelding.ra Door ieder van de vier te verlichten manifesteert
de weerspiegeling hun eigen wezen en leidt dit, in de eenvoud
van de wederkerige toeëigening van het eigene, onderling tot
elkaar. Op deze manier weerspiegelend, namelijk door dit
Gebeuren van de [wederkerige] toeëigening en verlichting,
speelt ieder van de vier zich aan elk van de overige toe. De weer_
spiegeling die in het Gebeuren van de toeëigening geschiedt,
laat elk van de vier vrij in wat zijn eigenheid is, maar het bindt de
vrijen in de eenvoud van hun grondig toebehoren aan elkaar.

De weerspiegeling die bevrijdt door te binden, is het spel,

waardoor ieder van de vier aan elk (van de andere) wordt toever-
trouwd vanuit het geëigend en toegeëigend zijn dat hen op een

soepele wijze samenhoudt. Geen van de vier houdt zich kramp-
achtig aan zijn individuele particulariteit. Ieder van de vier is
binnen zijn geschikte toegeëigendheid veeleer onteigend met
het oog op wat hem eigen is [namelijk met vieren te zijn] . Dit
toeëigenen dat onteigent, is het spiegel-spel van het vierkant.
Van daaruit is de eenvoud van de vier onderling verbonden.

'§(/if noemen het onderling toeëigenende spiegel-spel van de

eenvoud van aarde en hemel, goddelijken en stervelingen de

wereld. Wereld weest doordat ze wereldt. Dit betekent dat het
werelden van de wereld net zomin door iets anders kan worden
verklaard als dat het kan worden uitgelegd door iets anders als

grondslag te poneren. De onmogelijkàeid daarvan is niet hierin
gelegen dat ons menseliik denken tot zo'n verklaring en funde-
ring niet in staat zouzijn. Veeleer berust het onverklaarbare en
het onfundeerbare van het werelden van wereld hierop, dat
zoiets als oorzaken en (logische) grond inadequaat bliift ten op-
zichte van het werelden van wereld. Zodra de menselijke kennis
hier een verklaring vereist, overstiigt ze niet het wezen van de

wereld, maar valt achter het wezen van wereld terug. De mense-

lijke zucht tot verklaring komt gewoon niet eens aan het een-

voudige van de eenvoud van het werelden toe. De vereende vier
zijn in hun wezen reeds verstikt, indien men ze slechts als afzon-
derlijke werkeliikheden opvat die door elkaar gefundeerd en

vanuit elkaar verklaard zouden moeten worden.
De eenheid van het vierkant is de viering. Maar de viering

komt niet zo tot stand dat ze de vier omvat en er pas als zodanig
achteraf aan wordt toegevoegd. Ook is de viering meer dan het
feit alleen dat de vier, zodra ze voorhanden zíjn, enkel en alleen

maar bij elkaar staan.r5

t5. aieing: De vierkante ruimte tussen het priesterkoor, de middenbeuk en de
dwarsbeuken in een kruiskerk heet ook in het Nederlands viering. Ze verbindt
deze vier ruimten tot een eenheid en dit niet door ze te omvatten, maar door
ze uiteen te houden. De viering zelfis slechts wat ze is, doordat deze vier zich
rondom haar als hun midden groeperen. Het metaforisch gebruik benadruk
de oorspronkeliike eenheid van de vier (zie p. jr noot 5).
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t6. 'geing': Dit woord kan letterlijk vertaard worden, omdat het zowel in onze
taal als in het Duits de betekenis heeft van onbeduidend, onopvallend, on_
aanzienliik of klein. In het Oudduits betekent het echter ook: soepel, buig_
zaam, meegaand, zich voegend naarr voegzaam. In het taaleigen van M.H. is
er een belangrijke verschuiving in betekenis, zodat dit woord, samen met een
aantal grammaticale varianten ervan, in de context is geraakt van de sleutel_
woorden van ziin denken. Er is sprake van ring (Ring), worstelen of streven
(Ringen),vanonrworsrelenofbevrijden (Entingen)envan.gering, (Gering)in
vermelde betekenissen. Als sleutelwoord staat het ,gering, voor de r..rr_._
lende activiteit waarin het wezen van het Zijn zich ontplooit in d e eertaoud. aan
verschillende wezensverhoudingen, dat wil zeggen het Zijn ars wereld en ars
vierkant. De alinea,s waarin dit crypdsch Gebeuren door M.H. wordt

De viering weest als het spiegel-spel dat russen degenen
gebeurt die in éen-voud onderling zijn verbonden. De viering
weest als het werelden van wereld. Het spiegel_spel van de
wereld is de reidans van dit Zijn als Gebeuren. Daarom
omspant de reidans de vier ook niet eerst als een band. De rei-
dans is de ring die ronddraait in zichzelf, doordat hij het spel
van de weerspiegeling speelt. Door hen te doen verschiinen,
licht hij de vier op in de glans van hun eenvoud. Door te glanzen
doet de ring de vier allerwegen overgaan tot openheid in het
raadsel van hun wezen. Het verzamelde wezen van het aldus in
elkaar grijpende en draaiende spiegel-spel van wereld is het
'gering' [Gering].16 In het .gering, van de spiegelend_spelende
ring voegen zich de vier in hun vereend en toch telkens eigen
wezen. Aldus soepel voegen zevolgzaarrrwereld ontplooiend de
wereld.

Soepel, lenig, plooibaar, volgzaam, licht betekent in onze
oude Duitse taal 'ring, en ,gering,. Het spiegel_spel van de
wereld die wereldt [haar wezen ontplooit als wereld], bevrijdt
doordat het de verzamelende activiteit van de ring is, de vereen_
de vier in de eigen soepelheid, de geringheid van hun wezen.
Vanuit het spiegel-spel van her .gering, van het ring_zijn komt
het dingen van her ding tot zijn eigen wezen.

Het ding doet het vierkant verwijlen. Het ding dingt wereld.
Elk ding doet het vierkant verwijlen in iets dat relkens verbon_
den is aan een duur en waar de eenvoud van de wereld verblijf
vindt.

Als we het ding in zijn dingen vanuir de wereld die het spie_

gel-spel speelt laten wezen) dan denken we aan het ding als

ding. Zo aan-denkend laten we ons door het wereld ontplooi-
end wezen van het ding aangrijpen. Zo denkend zijn we door
het ding als ding geroepen. §(/e zijn - in de strikte betekenis van
het woord - degenen die in een be-dinging staan.IT §7e hebben
de pretentie van al wat niet geconditioneerd is door dingen,
achter ons gelaten.

Denken we het ding als ding, dan verschonen we het wezen

van het ding in dat domein van waaruit het zijn wezen uitoefent.
Dingen is naderen van wereld. Naderen is het wezen van de

nabijheid. Voorzover we het ding als ding verschonen, bewonen
wij de nabijheid. Het naderen van de nabijheid is de eigenlijke
en de enige dimensie van het spiegel-spel van de wereld.

Het uitblijven van de nabijheid in al het opheffen van afstan-

den heeft het afstandsloze aan de macht gebracht. In het uitblij-
ven van de nabijheid bli!ft het ding in de vermelde betekenis als

ding vemietigd. Maar wanneer en hoe zijn dingen als dingen?
Zo vragen we onder de heerschappij van het afstandsloze.

Wanneer en hoe komen dingen als dingen? Ze komen niet
door de kunstgrepen van de mens. Ze komen echter ook niet
zonder de waakzaamheid van de stervelingen. De eerste stap
naar zo'n waakzaamheid is de stap terug uit het slechts voorstel-
lende, dat wil zeggen verklarende denken in het aandenkende

denken.
De stap terug van het ene denken in het andere is echter niet

louter een verandering van standpunt. Zoiets kan het daarom al

nooit zijn, al was het maar omdat elk standpunt, samen met de

beschreven, behoren in taalkundig en wijsgerig opzicht tot de meest be-denke-
lijke van ziin teksten (zie ook p. 33 noot I 2 over het Gebeuren).

17. in een be-din§ng staan (die Be-dingten): Zo venaald bliift de woordspeling van
het Duits enigermate behouden. De bedinging is een bepaling bij overeen-
komst ofhet verwerven van een aanspraak op iets, zoals een bedongen loon.
De mens is op grond van zrinwezenzobetrokken op of geconditioneerd
door dingen, dat zii alleen hem de mogelijkheid verlenen mens te ziin (zie

p. z6 noot z: ntogelijkheid, aermogen). Ín Gelassenheit spreekt M.H. over het
'bedingen', waardoor eerst een ding als ding kan zijn: een kem van een onver-
vreemdbare Ziinsopenbaring (G: 54). Het tegendeel Unbedingt zegt: ontdaan
van dingen, ab-soluut; alleen maar ziinde ofsubject.
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t8. her-inneren (er-innern) : Hier gaat het om een nostalgisch memoreren dat ons
ertoe zou kunnen verleiden de boerenhofstee uit het Zwane Woud als ,de,
manier van wonen te re-produceren. Het echte herinneren is niet het op_
roepen van een beeld uit vroeger tijden, maar aaÍrzet en motor van het aan_
denken: een mede tot ziin volheid (wezen) brengen van het Zijnsdenken (zie
ook p. z7 noot 4: gedachtenis).

r9. zond,er renoon, onopaallend: M.H. verduidelilkt zelf .sans apparence
(unscheínbar) désigne ce qui, étant simple, n,attire pas l,attention et qui
pourtant n'est pas pure illusion,, in: Essais et conférences,p. 2r g noot r.

manier waarop het zich wijzigt, gevangen blijft in de sfeer van
het voorstellende denken. De stap terug verlaat alleszins de
sfeer van het enkel innemen van een standpunt. De stap terug
kiest verblijf in een beanrwoorden dat in het wezen en het bewe-
gen van de wereld antwoordt op het woord dat dit wezen hem
toespreekt. om een ding als ding tot ons te doen komen haalt
een verandering van standpunt alleen niets uit, zoals ook al dat_
gene wat nu als object in het afstandsloze staat, zich nooit zo_
maar laat omschakelen tot dingen. Ook komen dingen ons
nooit als dingen nabij, doordar we de objecten simpelweg van
ons afhouden en ons oude objecten van vroeger her_innerenr8
die wellicht ooit onderweg waren om dingen te worden of zelfs
als dingen aan te wezen.

Vat tot ding wordt komt tot zijn eigen wezen vanuit het
'gering' [verzamelend ring-zijn] van het spiegel_spel van de
wereld. Pas wanneer wereld als wereld, vermoedelijk op een
abrupte wijze, haar wereldspel speelt [wereldt], licht de ring op,
waaryan het'gering, van aarde en hemel, goddelijken..r r,._._
lingen zich bevrijdt in de geringheid van haar eenvoud.

In overeenstemming met dit ,gering'is 
het dingen zelf soepel

en het ding telkens gering, zonder vertoon,e zich voegend naar
zijnwezen. Het ding is gewoon: de kruik en de bank, het brug_
getie en de ploeg. Ding is echrer ook ieder op zijn wijze: de
boom en de vijver, de beek en de berg. Dingen zijn, telkens op
hun wijze dingend: de reiger en het ree, her paard en de stier.
Dingen zijn, telkens op hun wijze dingend, de spiegel en de
haarspeld, het boek en de prent, de kroon en het kruis.

Gewoon en gering zrjn de dingen echrer ook in hun hoeveel_
heid, gemeten aan het ontzettend groot aantal van de alom even

onverschillige objecten, gemeten aan de mateloosheid van het
massale van de mens als levend wezen.

Pas mensen als stervelingen ontvangen de wereld als wereld
door te wonen. Slechts wat zonder vertoon uit (en door) de ring
van de wereld ontstaat, wordt ooit eens ding.

NAWOORD - EEN BRIEF AAN EEN JONGE STUDENT

Freiburg im Breisgau, r8 funi r95o

§íaarde FIeer Buchner,
Ik dank u voor uw brief. De gestelde vragen zijn essentieel en de

argumentatie juist. Toch bliift na te gaan of u reeds de kern van
de zaak raakt.

IJ vraagt: vanwaar onwangt (bondig gezegd) het denken van
}:,et Zíjn zijn instructie [§Teisung] ?

U zult daarbij 'Zijn'niet als een object en het denken niet als

een pure bedrijvigheid van een subject opvatten. Het denken,
zoals het aan de lezíng (Het ding) ten grondslag ligt, is geen pure
voorstelling van iets dat voorhanden is. Het'Zijn' is geenszins

identiek met de werkelijkheid of met het als feit waargenomen
werkelijke. HetZijn is ook geenszins tegengesteld aan het niet-
meer-zijn of aan het nog-niet -zijrr; deze beide horen zelf tot het
wezen van het Zljn. Zoiets begon zelfs reeds de metafysica te
vermoeden in haar evenwel nauwelijks begrepen leer van de

modaliteiten; volgens haar behoort de mogelif kheid net zo goed

tot het ziin als de werkelijkheid en de noodzakelijkheid.
In het denken van het Zijn wordt nooit enkel iets werkelijks

voor-gesteld en dit voorgestelde als hét ware bestempeld.'Zijn'
denken betekent: beanNvoorden aan de aan-spraak van zijn
wezen. Het beantwoorden is een terugtreden voor de aan-

spraak en maakt er zich voor vrij. Het beantwoorden treedt
bescheiden toe tot de aan-spraak en treedt als zodanig binnen in
haar taal. Tot datgene wat deel uitmaakt van de aan-spraak van
hetZíjn, hoort echter wat is geweest en wat zich vroeg heeft ont-
huld ( A),q06ro., 

^oyoq, 
<Duotq), evenals de verhulde aankomst

van wat zich in de mogelijke ommekeer van de vergetelheid van
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20. in de uaar-borg ztan zijn wezen: lnheÍneologisme lyahmis, dat als synoniem
die lYahrheit rrreekreeg (in het nog niet gepubliceerde manuscri pt Die Gefahr)
ligt de betekenis van uahren ert xeru,ahrert (bewaren, behoeden, behartigen)
en van wahr (waarachtig) en die lVahr (synoniem: die Hut, ibidem).

zr- gebonden aan de wezensbestiering (wesensgeschick) tan het Zijn: Het Geschick is
een verzamelwoord dat, uit het simplex s chicken gevonnd, in de vertaling de
dubbele betekenis ervan als zenden (sturen) en ordenen (schikken) moet
bewaren. Deze beschikking is geen noodlot ofeen onderhuidse .zin van de
geschiedenis', maar de bestiering van h etzrjn dat de mens juist de vrijheid
geeft om mens te wezen (zie NHe-ro: 94_95).

22. de uake uan het Zijn: Evenars her u.tachtenbehoorÍ de uake (wrichterschaft) tot
het voorstellingscomplex van de herder vanhet zi)n, zoarsmeermaals in de
BiiH werd aangegeven. De wake is de tegenpool van de houding van geweld_
dadigheid eigen aan - de overigens op haar niveau zinvolle _ wetenschappe_
lijke en technische activiteit van de mens die in het zijnde inbreekt en het
openbreekt (vgl. nu: trt-t24,waar M.H. het eersre koorlied in Sophocles,
Antigone bespreekt) .

}:et Zijn (in de waar-borg van ziin w ezen2o) aankondigt. Om een
aan-spraak van het Zljnte horen moet het beantwoorden voor_
al acht slaan op dit alles vanuit een langdurige inkeer en in een
voortdurende toetsing van wat ze hoort. Maar juist daarbij kan
het tot misverstanden komen. De mogelijkheid te dwalen is bij
dit denken uiterst groot. Dit denken kan zich nooit legitimeren,
zoals het mathematische weten dit kan. Het is echter evenmin
willekeur, gebonden als het is aan de wezensbestiering van het
Zijn." Zelf is het nochtans nooit bindend als verklaring; veeleer
is het slechts een mogelijke aanzet om de weg van het beant_
woorden te volgen, en wel in de volle concentratie van de be_
dachtzaamheid op het Zijn dat reeds Íer sprake kwam.

Het ontbreken van God en van het goddelijke is afivezigheid.
Maar afivezigheid is nier niets; ze is integendeel de bepaald eerst
eigen te maken aanwezigheid van de verborgen volheid van wat
geweest is en van het aldus verzameld wezende: van het godde_
lijke in de Griekse cultuur, in het profetische Jodendom, in de
prediking van Jezus. Dit niet-meer is op zich een nog_niet van
het verhulde aan-komen van zijn onuitputtelijk wezen. Aange_
zien Zljn nooit lourer onmiddellijk het werkelijke is, kan de
wake van het Zijn, geenszins vereenzelvigd worden met de
functie van een wachtpost die de in een gebouw ondergebrach_
te schatten tegen diefstal beschermt. De wake van het Zljn is

niet gefascineerd door wat zonder meer voorhanden is. In het
voorhandene, op zich genomen, is nooit een aan-spraak van het
Zíjn te vernemen. De wake is aan-dacht voor de bestiering van
hetZijn, waarin hetgeen geweest is en nog duurt zich verzamelt
vanuit een langdurige en zich steeds vernieuwende bedacht-
zaamheid die aandachtig is voor de wijze waarop het Zíjn aan-
spreekt. In de bestiering van hetZiin is er nooit een pure opeen-
volging: eerst [technisch] bestel, dan wereld en ding; er is inte-
gendeel telkens voorbijgang en geliiktijdigheid van het vroege

en het late. In Hegels Fenomenologie aan de geest is de A)"(Oero
aanwezig, zij het in gewijzigde gestalte.

FIet denken vanhetZijn is als beantwoorden een zaak die erg

aan dwaling onderhevig is en daarenboven zeer pover. \il(zellicht

is het denken toch een onontkoombare weg die geen heilsweg
pretendeert te zijn en die geen nieuwe wijsheid aanbrengt. Deze

weg is hoogstens een veldweg,'3 een weg door het veld die niet
slechts praat over afstand doen, maar reeds afstand heeft
gedaan, namelijk van de aan-spraak op een bindende leer en op
een waardevolle culturele bijdrage of op een prestatie van de

geest. Alles is gelegen aan de volop aan misverstand onderhevi-
ge stap terug24 naar het be-denken dat aandacht schenkt aan de

bestiering van het Zrjn, waarin de ommekeer van de vergetel-
heid van ll.et Zijn zich aankondigt. De stap terug uit het voor-
stellende denken van de metafiisica verwerpt dit denken niet,
maar het opent de einders [die Ferne] voor de aan-spraak van
de waar-heid van het Zijn, waarin het beantwoorden staat en
gaat.

Het is me reeds vaker overkomen en wel precies met mensen

die met mij in nauwe betrekking staan, dat ze zeeÍ gaarne en

aandachtig luisteren naar de beschrijving van het wezen van de

kruik, maar dat ze aanstonds de oren sluiten als er sprake is van

23. E'en allusie op het kleine autobiografische werkje Der Feldueg, dat M.H. in
r949 schreefen in r953 voor het eerst publiceerde.

24. stap terug: Geen laudatio tempois acrz, geen terugkeer in de tijd, maar een
inkeer in de zin van een herinneren dat gericht is op het geweest-zijn van ons
tegenwoordig-zijn en dus op de toekomst (zie p.37 noot r7). De uitdrukking
stap terugwljst, zoals de ommekeer, de Heimkehr en de Heimkunft, op het weg-
karakter van dit denken.
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objectiviteit, tot-stand-brengen en afkomst van het tot stand
gebrachte, als er sprake is van het bestel. Maar dit alles hoort
noodzakelijkerwijze mede tot het denken van het ding; een den-
ken dat er wellicht tot in het allergeringste en zonder vertoon
toe bijdraagt dat zulke aankomst tot in het geopende bereik van
het menselijk wezen geraakt.

Tot de merkwaardige ervaringen die ik met mijn lezing op-
doe hoon ook deze, dat men aan mijn denken de waag stelt,
vanwaar het zijn instructie [gebod, bevel, aanwijzing] onwangt,
alsof deze vraag alleen maar ten aanzien van dit denken nodig
zo:u zijn. Niemand laat daarentegen de vraag in zich opkomen,
vanwaar Plato de instructie heeft gekregen om tretZljnals iöÉn
te denken, vanwaar Kant de instructie heeft ontvangen lnet Zrjn
als het transcendentale van de objectiviteit, als geponeerd-zijn

[Gesetztheit] te denken.
Maar wellicht zal men eens op een dag het antwoord op deze

vragen juist in die denkpogingen vinden welke, zoals de mijne,
de indruk geven van een ongebreidelde willekeur.

Ik kan u) wat u ook niet vraagt, geen legitimatiebewijs leve-
ren met behulp waaryan datgene wat ik zeg, op elk moment
gemakkelijk zou kunnen worden bewezen als zijnde in overeen-
stemming met 'de werkelijkheid'.

Alles is hier een weg van het kritisch gehoorzamend beant-
woorden. Een weg is steeds blootgesteld aan het gevaar een
dwaalweg te worden. Om zulke wegen te begaan moet men
geoefend zijn in het gaan. Oefening vereist ambacht. Blijf als het
echt moeilijk wordt op de weg en leer onverdroten [un-ent-
wegt], ook zoekend en dwalend [jedoch beirrt], het ambacht
van het denken.

Met een wiendschappelijke groet

. dichterlijk woont de mens. . . '

Het woord is aan een laat en eigenaardig overgeleverd gedicht
van Hölderlin ontleend. Het begint: 'In lieflijk blauw bloeit met
zijn metalen dak de kerktoren...' (Stuttg. editie t l, r, p. 372 e.v.;
Ed. Hellingrath, vI, p. z4 e.v.). Om het woord '...dichterlijk
woont de mens...' goed te beluisteren, moeten we het met zorg
terugplaatsen in het gedicht.' Daarom overdenken we het
woord. We geven opheldering over de bedenkingen die het on-
middellijk oproept. Anders zouden we immers de onwankelijk-
heid missen om zo op het woord te reageren, dat we het volgen.

'...dichterlijk woont de mens...' Dat dichters somtijds dich-
terlijk wonen, zou men zich desnoods kunnen voorstellen. Hoe
zou echter'de mens', dat wil zeggen élke mens en bij voortdu-
ring dichterlijk wonen? Blijft niet al het wonen onverzoenbaar
met het dichterlijke? Ons wonen wordt bezwaard door de

woningnood. Zelfs als dat niet het geval zouzijn, dan wordt ons
huidige wonen opgejaagd door het werk, ongedurig door de
jacht op gewin en succes, raakt het in de ban van het amuse-

ments- en recreatiebedrijf. Als er echter in het hedendaagse

wonen nog ruimte en wat tijd overblijft voor het dichterlijke,
dan houdt men zich als het opkomt bezig met de bel-esprit, via

r. Het ligt voor de hand het gedicht in zijn geheel te lezen (biivoorbeeld in de
bloemlezing Gedichtenvan Ad den Besten; zie p. II9). Hölderlin begint met
de beschrijving van een oord waar mensen wonen. Op het einde zal bliiken
dat de mens slechts vermag te wonen, zolang de Freundlichkeit dutrt, datwll
zeggen de Grieks begrepen Xoprq (genade, gratie, gunst) van de wederkerige
eenheid van de onderscheiden bestaansdimensies. Op een aarde die de band
met de andere wereldstreken (het Geviert) niet erkent of niet meer kent, waar
de hemel geen 'blauwende diepte van de ether' meer vertegenwoordigt (zoals

de omschriiving in Het dinglttidt), is er geen maat om de menseliike afmetin-
gen van het wonen te meten. Evenals in het gedicht Brot und Wein staat de

ether (cri0rlp) hier als teken voor de vroegere en de toekomstlge gemeenschap

van mensen. Als oeroud zinnebeeld van het al-enige leven is Vader Ether
gemeenschap-stichtend. Hij herbergt de goden en is zelftot een Godheid
gepersonifieerd.
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