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Voorwoord 

Enkele weken geleden stuitte ik op een interessant interview, dat enige jaren geleden in 
Trouw heeft gestaan. ‘Gezuiverd van Sentiment. Denken over gedichten’ zou een perfecte 
aanleiding zijn geweest voor mijn onderzoek, ware het niet dat ik er pas in de laatste 
fase van mijn onderzoek op stuitte. In het interview ziet filosoof Theo de Boer poëzie 
vanwege haar onthulling van de ervaren werkelijkheid als bondgenoot van de filosofie. 
Omdat het artikel een inkijkje geeft in kwaliteiten van poëzie, die ik in deze scriptie ook 
aan de orde zal stellen en verder zal uitwerken, wil ik u het artikel niet onthouden. U 
vindt het in de bijlage. 

De ontdekkingsreis door de stapels boeken waarin ik zocht naar inzicht in de werking 
van poëzie en haar bijdrage aan levensoriëntatie, is ten einde. Nu ik deze laatste zinnen 
schrijf, besef ik dat mijn onderzoek mij niet alleen inzicht heeft verschaft in het 
complexe proces dat levensoriëntatie is, en in de inspirerende rol die poëzie kan 
vervullen bij de ervaring van de werkelijkheid. Ook zijn erdoor nieuwe 
oriëntatiepunten verschenen aan de horizon van mijn humanistische levensoriëntatie; 
met een ontvankelijke, open houding wil ik op poëtische wijze het leven aangaan en 
ervaren wat dat mij brengt. Dit inzicht heeft deze scriptie mij ook opgeleverd.  

Voordat ik afsluit, wil ik enkele mensen bedanken die mij tijdens mijn 
afstudeeronderzoek hebben begeleid en gesteund.  
In de eerste plaats bedank ik mijn scriptiebegeleider Jan Hein Mooren voor zijn niet 
aflatende steun en inspirerende begeleiding. Ik dank hem voor zijn interesse in mijn 
onderwerp, de ruimte en tijd die hij voor mij nam, de bruikbare literatuur waar hij mij 
op wees, en voor de inzage in zijn eigen werk. Hoewel een afstudeeronderzoek een 
betrekkelijk eenzaam proces is, gaf zijn begeleiding mij het gevoel er niet helemaal 
alleen voor te staan.  
Ook wil ik meelezer Christa Anbeek voor haar structurerende opmerkingen en 
aanscherpingen ten aanzien van mijn onderzoeksverslag bedanken.  
In het bijzonder bedank ik ook mijn moeder Anneke Klaverwijden. Zonder haar steun 
en liefde was het voor mij niet mogelijk geweest om weer te gaan studeren. Ook gaf 



haar vertrouwen mij de moed om mijn keuze voor Humanistiek door te zetten. Tevens 
wil ik haar en ook Sara van der Weerd bedanken voor het nauwgezette nakijk- en 
corrigeerwerk.  
Niet in de laatste plaats bedank ik mijn familie, en mijn vrienden en vriendinnen voor 
hun bemoedigingen en interesse, en voor het feit dat zij mij, ondanks de vele keren dat 
ik verstek liet gaan, bleven uitnodigen voor etentjes en andere fijne momenten.  

Het was een groot voorrecht om Humanistiek te studeren; ik heb ervan genoten en ik 
heb zin om straks als humanistisch geestelijk raadsvrouw aan het werk te gaan. Maar 
zover is het nu nog niet. Eerst maak ik een andere ontdekkingsreis; zodadelijk trek ik 
de deur achter mij dicht om op wereldreis te gaan. Op naar de vrijheid en het avontuur.  

Rest mij alleen nog u veel leesplezier te wensen!  
 

Clara Klaverwijden  
November 2009 



Samenvatting 
Bij levensoriëntatie kunnen we ons naast levensbeschouwelijke betekeniskaders ook 
door andere bronnen laten inspireren. Poëzie kan zo’n bron van inspiratie voor ons 
zijn. Zij onthult een ervaren werkelijkheid die we kunnen exploreren, en die met name 
inwerkt op onze zinervaring. Beschouwing van wat we naar aanleiding van poëzie 
ervaren, verstevigt ons identiteitsbesef; we verwerven inzicht in wie we zijn, en 
ontdekken eventueel kanten aan onszelf, waar we eerder nog niet mee vertrouwd 
waren. Tijdens het lezen van een gedicht komen we vanuit de verbinding met een 
ander dan het eigen werkelijkheidsperspectief in beweging. We kunnen poëzie opvatten 
als een actief ervaringsproces waarin de dichter en de lezer met elkaar ‘in gesprek’ tot 
een ervaring komen. Of we worden door onze interpretatieve respons opgenomen in 
de voltrekking van het gedicht. In deze samensmelting wordt verbeeldingsvol materiaal 
aangedragen voor betekenisgeving: de poëtische tekst biedt met haar beeldende en 
meerduidige taalspel een (speel)ruimte voor exploratie van de (mogelijke) werkelijkheid 
en verruiming van het eigen blikveld. Opgedane poëzie-ervaringen, dat wil zeggen onze 
reflecties en evaluaties ervan, kunnen in ons referentiekader worden opgenomen, dat 
zich onder de nieuwe invloeden uitbreidt. 
Met haar reflexieve en verbeeldende taalspel inspireert poëzie ons tot reflectie op en 
evaluatie van onze zinervaringen. Zij geeft hiermee de aanzet tot een diepgaand 
gesprek over onze zinervaring, en wat daarbij van wezenlijk belang is voor onze 
levensoriëntatie.  
Poëzie inspireert, bevestigt, daagt uit en ontwricht onze werkelijkheidsperceptie om 
ruimte te scheppen waarin we tot nieuwe betekenissen kunnen komen. Zij verruimt 
ons werkelijkheidsperspectief en reikt ons mogelijkheden aan voor innerlijke groei en 
zelfexpressie. Zij levert dan ook een verbeeldingsvolle bijdrage aan onze 
levensoriëntatie.  
Als we ons door haar creatieve, verbeeldingsvolle potentieel laten verleiden, dan 
kunnen we misschien zelfs geïnspireerd raken tot de ontwikkeling van een poëtische 
levensoriëntatie, waarin we op speelse en creatieve wijze invulling kunnen geven aan 
wie we zijn, én aan ons leven. 



 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

Het onderzoek 
 
 
 
 
 

 

Nieuwe klinker 
Ik schrijf je tot een nieuwe klinker die ruikt ! 
naar jong gras, met een onbestemde kleur ! 
maar prima op de kast staat, in een vaas of ! 

tussen boeken. Je akoestiek klinkt prachtig naast 
 

andere letters, nooit extreem zacht of kwaadaardig luid. ! 
Jou gebruik ik het meest, mijn mond loopt van je over, 
!mijn pen drinkt gulzig je bloed. Je bent het ontbrekende ! 
brokstuk in de taal, een robuuste tafel waar met servet 

 
aan wordt gedineerd, met eerbied voor spelling. ! 

Aan het einde van een zin vang ik je licht 
!in een woord, als een caleidoscoop draai ik je ! 

alle kanten op. Ik wacht nog op dat ene gedicht. 
Maarten Inghels, 2008 



 1 

Inleiding 
Ik moet een jaar of vijftien zijn geweest toen ik in poëzie een verborgen schat 
ontdekte. Op de middelbare school werd poëzie als onderdeel van de vaderlandse en 
letterkundige geschiedenis een paar weken lang uitvoerig behandeld, van middeleeuwse 
tot postmoderne poëzie. Taalkundige eigenschappen zoals klank en ritme, metrum, 
rijm, en ook de vaste vormregels passeerden de revue, maar erg onder de indruk was ik 
niet. Totdat ik op een ochtend bij binnenkomst het gedicht ‘Op school stonden ze…’ op 
het bord zag staan.  

Hoewel ik was verwikkeld in verwarring en 
verwondering over wat ‘zijn’ voor mij als 
puber inhield, voelde ik dat de woorden een 
inzicht in zich droegen, dat voor mij van 
betekenis zou kunnen zijn. Ik wilde me dat 
inzicht eigen maken, want wat betekent 
‘hebben is oorlog’ en ‘zijn de ziel, is 
luisteren’? Mijn zoeken was dus niet ten 
einde, maar kreeg meer inhoud doordat ik in 
dit gedicht een zoekrichting had herkend die 
mij aansprak. Kennelijk was ik niet de enige 
die zich bezig hield met ‘zijn’ en het grote 
verschil met ‘hebben’. Dat besef raakte me. 
Ik vermoed dat ook de dubbele ervaring - 
het stond immers daadwerkelijk op het bord 

geschreven - bijdroeg aan het magische van dat moment. Mijn fascinatie voor de 
fijnzinnige, dichterlijke expressie en dat mysterieuze woordenspel was gewekt en ik 
begon poëzie te lezen. Bij tijd en wijle nam ik ook zelf de dichterspen ter hand en goot 
een ervaring of gedachte in de mal van dichtzinnen. Ik ontdekte zo een manier om mij 
te uiten en mijn veelal fragiele en kwetsbare hersenschimmen in poëtische taal een 
eigen onderkomen te bieden.  

Op school stonden ze... 
Op school stonden ze op het bord geschreven, 
het werkwoord hebben en het werkwoord zijn; 
hiermee was tijd, was eeuwigheid gegeven, 
de ene werklijkheid, de andre schijn. 
 
Hebben is niets. Is oorlog. Is niet leven. 
Is van de wereld en haar goden zijn. 
Zijn is, boven die dingen uitgeheven, 
vervuld worden van goddelijke pijn. 
 
Hebben is hard. Is lichaam. Is twee borsten. 
Is naar de aarde hongeren en dorsten. 
Is enkel zinnen, enkel botte plicht. 
 
Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken, 
is kind worden en naar de sterren kijken 
en daarheen langzaam worden opgelicht. 

Ed Hoornik, 1952 
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Het prachtige ‘Op school stonden ze…’ is me altijd bijgebleven, en zoveel jaren later raak 
ik nog steeds door het gedicht geïnspireerd als ik de bladzijde opensla.  

Het was pas tijdens mijn humanistisch geestelijke verzorgingsstage dat ik - 
aangemoedigd door humanistisch geestelijk raadsvrouw Lenie Scherpenzeel - begon 
aan een expliciete zoektocht naar mijn persoonlijke bronnen van inspiratie. Voor 
humanisten leidt een dergelijke zoektocht veelal richting andere dan religieuze 
domeinen. Mijn zoektocht leidde naar de dichtkunst. Gaandeweg groeide het 
vermoeden dat mijn liefde voor poëzie van specifieke waarde zou kunnen zijn bij mijn 
ontwikkeling en werk als raadsvrouw, en ik raakte meer geïnteresseerd in de werking 
van gedichten.  
Ik bevind mij overigens in goed gezelschap: sinds mensenheugenis trachten filosofen, 
taal- en letterkundigen en kunstenaars het wezen van poëzie te vangen, en haar 
evocatieve werking te doorgronden. Het blijft echter bij pogingen om haar mysterie te 
onthullen; poëzie heeft haar magie behouden. Misschien schuilt juist daarin wel haar 
kracht en betovering.  

Ook in het humanistisch geestelijk raadswerk wordt poëzie gewaardeerd. Op 
momenten van bezinning, bij uitvaarten, en in groepsgesprekken wordt zij dikwijls 
voorgedragen, en soms wordt zij ter ondersteuning van een individueel contact ingezet. 
Echter, er zijn vanuit de wetenschap van de humanistiek weinig pogingen ondernomen 
om poëzie in het licht van humanistisch geestelijke verzorging te bestuderen, en te 
onderzoeken wat haar bijdrage zou kunnen zijn aan zoekprocessen naar zin, waar het 
in de geestelijke verzorging in de kern om gaat. 
Iemand die zich door speciale gebeurtenissen als ziekte, verlies of opsluiting voor de 
taak geplaatst ziet om zich te bezinnen op het leven en de eigen plek in de wereld, kan 
behoefte hebben aan een gesprek met een geestelijk verzorgende over deze 
vraagstukken. Vaak speelt de ervaring dat de oude levensvisie niet meer lijkt te passen 
op een of andere manier een rol in deze gesprekken. Soms treedt er naar aanleiding van 
deze bijzondere omstandigheden een verschuiving op in de dingen die voor iemand 
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van wezenlijk belang zijn. In feite gaat het in deze gesprekken over de existentiële zin 
of betekenis van de situatie waarin iemand verkeert.  
In gesprek met een geestelijk verzorgende zijn dergelijke zoek- of oriëntatieprocessen  
onderwerp van gesprek en reflectie, waarbij de levensbeschouwelijke expertise van de 
geestelijk verzorgende wordt aangewend om de ander tot steun te zijn bij dit zoeken. 
Door zich uit te spreken over wat iemand bezig houdt, wordt de impliciete levensvisie 
expliciet. De eigen levensvisie kan dan verder worden uitgewerkt en onderzocht, wat 
een (her)oriëntatie op het leven en wat daarin voor iemand wezenlijk van waarde is, 
vergemakkelijkt. Van de geestelijk verzorgende mag dus steun en inzet worden 
verwacht om te komen tot een werkelijk verstaan van de ander, zijn of haar levensvisie 
en wat daarin voor hem of haar van wezenlijk belang is. Ook wordt ondersteuning 
verwacht bij het ontwikkelen van nieuwe perspectieven op zichzelf en het 
leven(seinde). Het is binnen het humanistisch geestelijk raadwerk gebruikelijk om bij 
dit verbeeldingsvolle zoekproces te putten uit wat culturele bronnen als literatuur, 
muziek, beeldende kunst en poëzie een mens te bieden hebben.  
Poëzie lijkt dus op een bepaalde manier verbonden te kunnen worden met zingeving. 
We zouden kunnen zeggen dat in humanistisch raadswerk processen van zoeken naar 
zin en poëzie samen kunnen komen. Het verband hiertussen is voor de meeste mensen 
wel invoelbaar, maar daarmee is verder nog weinig opgehelderd over de manier waarop 
we dit eventuele verband moeten begrijpen, en welke rol de verbeelding hierin zou 
kunnen spelen. Nog lastiger wordt het om te onderbouwen waarom poëzie relevant of 
voedend kan zijn als het om zingeving gaat. Ik vermoed dat de onderliggende reden 
voor de samenhang tussen poëzie en zingeving ligt bij het creatieve en beeldende 
karakter van poëzie, dat naar mijn idee zowel uit zingeving voort kan komen, als dat zij 
aan de ervaring van zin bijdraagt. Hoe dit verband precies zit, wil ik in deze scriptie 
verder onderzoeken en uitdiepen. 
 

Probleemstelling  
Bij verschillende disciplines als de geesteswetenschappen, letterkunde, filosofie en 
theologie is poëzie sinds lange tijd onderwerp van gesprek en onderzoek. Zij wordt 
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bijvoorbeeld binnen de linguïstiek bestudeerd, die op taalkundig niveau de 
eigenschappen van poëzie analyseert, of vanuit Nederlands letterkundig of literair 
perspectief benaderd om haar relevantie voor het voetlicht te brengen. Door de 
eeuwen heen hebben kopstukken uit de filosofie, zoals Plato of Aristoteles met meer 
of minder succes getracht poëzie vanuit filosofische optiek te doorgronden, en met 
name binnen de esthetica krijgt poëzie als kunstvorm door sommigen een speciale 
status tussen de kunsten toegedicht. Filosofen als Paul Celan, Martin Heidegger en 
Friedrich Nietzsche beoefenden de dichtkunst, en ook geestelijken, zoals de theoloog 
Huub Oosterhuis en de predikant François Haverschmidt (Piet Paaltjens) staan bekend 
om hun dichterschap.  

Hoewel we kunnen stellen dat poëzie dus vanuit een verscheidenheid aan invalshoeken 
is en wordt belicht, blijft het op wetenschappelijk gebied toch opvallend stil omtrent 
vragen naar het verband tussen poëzie en zingeving. Wel kunnen we stellen dat poëzie 
binnen humanistische kringen op waarde wordt geschat. Professor doctor Harry 
Kunneman, werkzaam aan de Universiteit voor Humanistiek, stelt bijvoorbeeld dat 
poëzie en muziek naast religie, spiritualiteit en levensbeschouwing kunnen worden 
gezien als gelijkwaardige bronnen van steun en inspiratie (vgl. Kunneman; 2006, 376).  
Echter, een uitgebreide zoektocht naar wetenschappelijk onderzoek en vakliteratuur 
naar het verband tussen zingeving en poëzie wijst uit dat deze samenhang niet zo 
evident blijkt te zijn als verwacht: het ontbreekt op dit punt aan uitgebreid en gericht 
onderzoek.  
Slechts één studie wijst expliciet op een samenhang tussen poëzie en zingeving. Katja 
Beerman (2003) gaat bij haar afstudeerscriptie voor de Universiteit voor Humanistiek 
in op mogelijkheden van poëzie bij existentiële betekenisgeving1. In deze interessante 
studie richt Beerman zich onder meer op ‘de talige gebeurtenis’ van poëzie, waarbij zij 
een relatie legt tussen innerlijke processen die door poëzie op gang kunnen komen en 
gelijksoortige processen binnen humanistische existentiële begeleiding, en waarbij in 
samenspel met de lezer mogelijkheden voor existentiële betekenisgeving vrijkomen, die 
                                                

1 Het door Beerman genoemde existentiële betekenisgeving is een equivalent van zingeving (of levensoriëntatie). 
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in een begeleidende relatie kunnen worden uitgediept door erover in gesprek te gaan 
(Beerman; 2003, 62-65). Hoewel de verbeelding in Beermans studie aan de orde komt, 
kan haar studie met name op dit punt worden uitgebreid.  
De doelstelling van deze scriptie betreft het verwerven van inzicht in het verband tussen 
poëzie en levensoriëntatie2. Aan de hand van een literatuurexploratie onderzoeken we 
de werking en kwaliteiten van poëzie, en betogen we dat zij omwille van haar 
beeldende karakter kan worden opgevat als bron van inspiratie bij levensoriëntatie. 
Daarmee krijgen we tevens in beeld waarom poëzie zo toepasselijk is binnen het 
humanistisch geestelijk raadswerk. 
Voor wat betreft de vraagstelling laten we ons gedurende het literatuuronderzoek leiden 
door de vraag naar de bijdrage van poëzie aan levensoriëntatie. Om deze vraag te 
kunnen beantwoorden, dienen we zicht te krijgen op de wijze waarop we 
levensoriëntatie moeten opvatten, wat functies en kwaliteiten zijn van de verbeelding 
en op welke manier zij een rol spelen bij onze levensoriëntatie. Voor wat betreft de 
poëzie onderzoeken we welke talige en verbeeldingsvolle kenmerken van poëzie 
inwerken op onze zinervaring. We richten ons ten slotte op de vraag naar de bijdrage 
van poëzie aan levensoriëntatie3.  

Onderzoeksmethode  
De aanvankelijk opzet van dit onderzoek was gericht op een andere doelstelling, 
namelijk een exploratief kwalitatief onderzoek naar beweegredenen voor gebruik van 
poëzie in de praktijk van het raadswerk. De doelstelling betrof een bijdrage aan het 
professionele handelen bij de inzet van poëzie bij levens- en zingevingsvragen. 
Halverwege het literatuuronderzoek bleek een verdieping van het theoretisch kader 
dermate interessant, dat het zwaartepunt verschoof naar een literatuurstudie. Door de 
koersverandering moest de onderzoeksopzet grotendeels worden aangepast. Daarnaast 
bleken de bronnen over de drie onderwerpen verbeelding, zingeving en poëzie 

                                                

2 In dit onderzoek zal in plaats ‘zingeving’ de term ‘levensoriëntatie’ worden gebruikt. In het eerste hoofdstuk komt aan de orde wat 
hieronder wordt verstaan en waarom deze term de voorkeur heeft. 
3 Hiermee valt dit onderzoek zowel onder aandachtsgebied 1 als 2 van het onderzoeksthema Geestelijke Begeleiding (CvB; 2007). 
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omvangrijk en complex, wat het moeilijk maakte om de relevantie van te voren te 
beoordelen. Door het verleggen van het zwaartepunt van praktijk naar theorie, en de 
complexe materie is een aanzienlijk deel van de bestudeerde bronnen en verwerkte 
teksten uiteindelijk niet in dit werk opgenomen.  

In tweede instantie koos ik voor een explorerend literatuuronderzoek, waarbij ik zoveel 
mogelijk de oude planning heb aangehouden. 
Ik heb me zowel gericht op wetenschappelijke (vak)publicaties, dissertaties en boeken 
over de drie hierboven genoemde onderwerpen. Ik heb mij gericht op 
wetenschappelijke vakliteratuur vanuit de cognitieve en existentiële psychologie, 
verschillende filosofische benaderingen (waaronder Hume en Kant, de pragmatische 
filosofie van Dewey, de hermeneutische kunstfilosofie van Gadamer), en in mindere 
mate vanuit Neerlandistiek en linguïstiek (Bronzwaer en Van Heusden), en taalfilosofie 
(Lakoff & Johnson), met name om te onderzoeken of er relevante literatuur vanuit de 
taalkundige hoek van enig belang zou kunnen zijn. Bij het verzamelen van de 
documenten heb ik alle beschikbare titels op basis van hun inhoud geselecteerd. 
Daarbij was aansluiting op één of meerdere punten bij de centrale vraagstelling en/of 
de deelvragen het criterium.  
Ik heb de verzamelde literatuur eerst globaal doorgenomen en beoordeeld in functie 
van haar belang voor het onderzoek, waarna ik relevante literatuur heb samengevat en 
bronnen die toch minder relevant bleken terzijde geschoven. Tegengekomen hiaten in 
de literatuur heb ik opgevuld door bijkomende publicaties. Zie voor een uitgebreide 
lijst de literatuur aan het einde van dit werk.  
Mijn humanistische levensbeschouwing heeft bij de verkenning en vooral bij de 
beoordeling van geschikte bronnen met name op het gebied van zingeving 
meegewogen. Ik heb voor dit onderzoek veelvuldig gebruik gemaakt van literatuur uit 
de bibliotheek van de Universiteit voor Humanistiek. Daar ontbrekende titels heb ik 
elders geleend of zelf aangeschaft. Tevens heb ik gebruik gemaakt van beschikbare 
informatie op het internet, met name via de zoekmachine ‘Google’ en 
‘Scholar.google.nl’. 
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Aan de hand van mijn centrale onderzoeksvraag en deelvragen heb ik per deelvraag 
gezocht naar relevante literatuur op basis van volgende trefwoorden: poëzie, 
existentieel, zingeving, existentiële poëzie, poëzie en zingeving, poëzie en humanisme. 
Ook heb ik gezocht op zoektermen: verbeelding, verbeelding en zingeving, verbeelding 
en poëzie, verbeelding, poëzie humanisme, humanistische bronnen van zin, bronnen 
van zin, religieuze bronnen van zin en bijbel als bron van zin. Van de publicatie 
‘Waarvoor je leeft. Studies naar humanistische bronnen van zin’ van Adri Smaling en Hans 
Alma (red.), beiden hoogleraren verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek, die 
ten tijde van dit schrijven nog bij de uitgeverij ligt om gedrukt te worden, heb ik enkele 
hoofdstukken tot mijn beschikking gehad en in deze scriptie verwerkt. Daarnaast heb 
ik de literatuuradviezen van mijn scriptiebegeleider opgevolgd. De interessante lezing 
‘Bestaansoriëntatie en verbeelding’ van Jan Hein Mooren (2008), docent psychologie van de 
zingeving aan diezelfde universiteit, is een belangrijke inspiratiebron geweest voor deze 
scriptie, evenals een concept van Moorens nieuwe boek over bestaansoriëntatie en 
verbeelding (2010), waarover ik beschikking heb gehad. 
Ook heb ik de auteurs waar in de literatuur naar verwezen wordt verder nagezocht met 
Google. Van de relevante literatuur heb ik ook de literatuurlijsten nagelopen. 
Interessante bronnen heb ik bekeken, op relevantie beoordeeld en eventueel gelezen. 
Het resultaat van het literatuuronderzoek is opgenomen in het onderzoeksverslag, 
waarin ik de verschillende inzichten uit literatuur op elkaar betrek om tot een 
onderbouwing te komen van het onderlinge verband tussen zingeving, verbeelding en 
poëzie. 
 

Onderzoeksopzet  
Voor de beantwoording van het eerste deel van de onderzoeksvraag, namelijk de vraag 
naar het verband tussen levensoriëntatie en verbeelding, worden in de eerste twee 
hoofdstukken de onderwerpen levensoriëntatie en het onderlinge verband met de 
verbeelding uitgewerkt. In hoofdstuk een starten we met een conceptualisering van 
existentiële zingeving van Smaling en Alma en werken de twee centrale elementen van 
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zingeving aan de hand van Kruithof uit. De beide besprekingen geven ons voldoende 
inzicht in de belangrijkste elementen van zingeving.  
Op basis van Mooren komen we tot een opvatting van zingeving als ‘levensoriëntatie’, 
een term die in het kader van het onderzoek naar poëzie directe aanknopingspunten 
biedt. Ook wordt de ondersteunende rol van (oriëntatie)metaforen bij levensoriëntatie 
aannemelijk gemaakt, waarmee het verband tussen de verbeelding en levensoriëntatie 
meer vorm krijgt. Bij wat we in het leven voor waar en waardevol houden, laten we ons 
inspireren door bronnen van zin. In het licht van onze vraag naar de bijdrage van 
poëzie in dit proces, komen de ervaring, gemeenschap en kunst als bronnen van zin 
aan de orde. Daarmee sluiten we het eerste hoofdstuk af.  

In het tweede hoofdstuk worden de ondersteunende functie en specifieke kwaliteiten 
van de verbeelding uitgewerkt, die een rol spelen bij levensoriëntatie. We verdiepen ons 
vanuit filosofisch perspectief (Hume, Kant) in de verbeelding en vanuit psychologische 
optiek (Alma en Schachtel) onderzoeken we de exploratieve kwaliteit van de 
verbeelding. Vanuit ontwikkelingspsychologisch perspectief (Harris) worden aspecten 
van de ontwikkeling van de verbeelding bij kinderen behandeld, en kijken we hoe spel 
een rol speelt in de sociale en morele ontwikkeling.  
Dat is niet alleen interessant in het kader van inzicht in de verbeelding, maar dit is ook 
voor de begeleiding van mensen relevant. Middels de verbeelding maken we ons 
namelijk voorstellingen van onszelf, maar ook van anderen. We zijn erdoor in staat om 
ons in te leven in een andere dan onze eigen wereld. Deze perspectiefwisseling kan 
eventueel leiden tot verdieping van contact, en opent ook een moreel perspectief op 
ons handelen. Vanuit filosofische invalshoek komt in dit hoofdstuk aan de orde hoe de 
verbeelding ook een rol speelt bij geloven in het ultieme (Mooren, Pruyser, Tillich), en 
de morele horizon (Taylor) waartegen we aan de hand van onze morele inbeelding 
(Dewey) onze beslissingen afzetten en keuzes maken. Hiermee ronden we het tweede 
hoofdstuk af. We hebben in de eerste twee hoofdstukken zowel inzicht gekregen in 
‘levensoriëntatie’ en ook haar samenspel met en kwaliteiten van de verbeelding uiteen 
gezet als voorbereiding op het verband met poëzie.  
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In het derde en tevens laatste hoofdstuk van dit onderzoek komen de opgedane 
inzichten omtrent levensoriëntatie en haar verband met de verbeelding aan de hand 
van een bespreking van poëzie samen. We concentreren ons op de vraag naar de 
betekenis van poëzie bij levensoriëntatie, waarbij vooral de (esthetische) zinervaring 
onze interesse wekt. Voor de beantwoording van het laatste deel van de 
onderzoeksvraag kiezen we voornamelijk voor een filosofische invalshoek, met wat 
kleine uitstapjes richting de linguïstiek. Met Van Heusden komt de kern van de 
zinervaring bij poëzie aan de orde, waarbij met name het reflexieve karakter van poëzie 
een centrale plaats inneemt. Daarnaast bespreken we aan de hand van Dewey en 
Gadamer de werking van poëzie op de lezer. De complementaire perspectieven bieden 
interessante inzichten voor de beantwoording van de leidende vraag voor dit gedeelte 
van het onderzoek, namelijk wat de verbeeldingsvolle bijdrage is van poëzie. Een veel 
oudere  benadering van de werking van poëzie treffen we aan bij Aristoteles. Zijn 
opvattingen en inzichten bieden ook interessante aanknopingspunten voor de 
expressieve en onderzoekende werkzaamheid van poëzie.  
In de slotbeschouwing komen de inzichten rondom levensoriëntatie en de verbeelding 
samen in een opvatting van poëzie als verbeeldingsvolle bijdrage aan levensoriëntatie.  

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

1.  Levensoriëntatie 
 
 
 
 
 

Woninglooze 

Alleen in mijn gedichten kan ik wonen, 
Nooit vond ik ergens anders onderdak; 

Voor de’ eigen haard gevoelde ik nooit een zwak, 
Een tent werd door den stormwind meegenomen 

 
Alleen in mijn gedichten kan ik wonen. 

Zoolang ik weet dat ik in wildernis, 
In steppen, stad en woud dat onderkomen 
Kan vinden, deert mij geen bekommernis. 

 
Het zal lang duren, maar de tijd zal komen 

Dat voor den nacht mij de oude kracht ontbreekt 
En tevergeefs in zachte woorden smeekt, 

Waarmee ‘k weleer kon bouwen, en de aarde 
Mij bergen moet en ik mij neerbuig naar de  
Plek waar mijn graf in ’t donker openbreekt. 

Jan Slauerhof, 1940 
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1.1  Inleiding 
Als ik terugdenk aan mijn jeugd dan schiet mij direct het beeld van een zoekende puber 
in gedachten. In die tijd hield ik mij voornamelijk bezig met existentiële vragen als “wie 
ben ik?” “wat vind ik belangrijk?”, “wat is de zin van het leven?” en ook “bij wie hoor 
ik en wil ik horen?.” Terugdenkend voel ik weer het verlangen opkomen naar een 
houvast, dat mijn gevoelsleven in die dagen beheerste. Je zou kunnen zeggen dat ik 
zocht naar vaste grond onder mijn voeten. Door de jaren heen hebben vragen als deze 
steeds een andere klank, nadruk, en diepte gekregen, en zijn de antwoorden die ik vond 
niet definitief gebleken, maar antwoorden-in-ontwikkeling. Daaruit volgt de noodzaak 
om steeds opnieuw vragen te stellen, en als dat al mogelijk is, tot nieuwe voor dat 
moment passende antwoorden te komen.  
Natuurlijk ben ik niet de enige die mijzelf dit soort vragen stel; vroeg of laat houden ze 
ons allen bezig. Deze vragen betreffen niet alleen de zin van het leven, maar kunnen 
ook gaan over het gebrek eraan. De vragen die we stellen, werpen een licht op wat het 
betekent om mens te zijn, en wat onze plek in de wereld of de kosmos is, of hoe we 
waardig kunnen (samen)leven en zaken die we voor waar en waardevol houden. 
Mensen zoeken antwoorden op dat soort vragen. Bij het bewust of onbewust zoeken 
naar antwoorden op allerlei levens- of bestaansvragen, fungeert eigen levensvisie als 
een gids: zij wijst de weg naar mogelijke antwoorden, de dingen die het beste bij ons 
aansluiten en waarschuwt ons als het pad dat wij gaan daar vanaf voert.  

In het dagelijkse bestaan is onze levensvisie dikwijls onbewust of onbereflecteerd. Zij is 
echter wel beschikbaar, al wordt zij niet bewust ingezet. Maken we een analogie met 
kennis van de grammatica, dan merken we dat we bij het schrijven onbewust de juiste 
spellingsregels toepassen. Pas bij twijfel blijkt de kennis van de regels oproepbaar en 
dus beschikbaar, doordat we er onze aandacht op vestigen en daarmee de regels in het 
bewustzijn roepen. Zo is het ook met onze kijk op het leven. Onze zingeving wordt op 
dezelfde wijze ondersteund door onze levensvisie (Van Praag; 1978). Over het 
algemeen genomen zijn we ons dus niet doorlopend bewust van de manier waarop we 
tegen het leven aankijken en is niet iedereen zich in dezelfde mate bewust van eigen 
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levensvragen en het zoeken naar antwoorden. Wie dat wel is, maakt gevonden 
antwoorden zelden expliciet.  
Onze antwoorden blijken uit de manier waarop we ons leven vormgeven en de keuzes 
die we maken, en uit de relaties die we aangaan met anderen en de activiteiten die we 
ondernemen. Ook blijken zij uit de normen en waarden die uit ons handelen spreken 
en de leefstijl die we erdoor ontwikkelen (vgl. Kronjee & Lampert; 2006, Mooren; 2010). 

Alhoewel onze individuele zoekprocessen een zeer persoonlijk karaker hebben, worden onze 
vragen en antwoorden ons ook ingegeven door bijvoorbeeld het tijdsgewricht waarin we leven 
en door onze culturele achtergrond.  

Levensbeschouwelijke zingevingskaders wijzen bij zingeving van oudsher de weg. Zij 
bieden richting voor oriëntatie op het bestaan en kunnen worden gezien als bronnen 
van zin. Maar in een tijd waarin deze collectieve zingevingskaders afbrokkelen en 
mensen voor de individuele opdracht staan een eigen weg in het leven te vinden, is de 
vraag naar wat zingeving inhoudt en hoe zingeving in een seculiere levensvisie vorm 
krijgt en gevoed wordt, interessant. Naast levensbeschouwelijke bronnen kunnen we 
ook putten uit andere bronnen voor onze zingeving. In dit hoofdstuk stellen we ons 
tot doel zicht te krijgen op het eerste deel van onze onderzoeksvraag, namelijk wat 
levensoriëntatie in het kader van onze vraag naar poëzie als bron van inspiratie 
inhoudt.  

In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de deelvraag hoe we levensoriëntatie 
moeten opvatten. Ter voorbereiding starten we met een conceptualisering van 
zingeving. Verschillende vormen en centrale kenmerken komen aan de orde, evenals 
een definitie die we aan de hand van Smaling en Alma zullen formuleren (1.2). In de 
volgende paragraaf werken we zingeving als levensoriëntatie uit (1.3). Lakoff en 
Johnson ontdekten dat mensen, als zij over hun levensoriëntatie vertellen, veelvuldig 
gebruik maken van metaforen om zich uit te drukken. In de daarop volgende paragraaf 
zullen we zien dat metaforen niet alleen omwille van hun expressieve kwaliteit van 
belang zijn bij levensoriëntatie, maar ook dat zij een belangrijke rol spelen in ons 
denken over het leven. We analyseren kwaliteiten en functies van metaforen, die hun 
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belang voor levensoriëntatie aannemelijk maken (1.4). In deze paragraaf komt het 
samenspel tussen levensoriëntatie en de verbeelding, het hoofdthema uit hoofdstuk 
twee, in beeld.  
Omdat mensen zich bij hun levensoriëntatie door verschillende bronnen van zin laten 
inspireren, werken we in de afsluitende paragraaf enkele bronnen van zin uit, namelijk 
de ervaring, gemeenschap en kunst (1.5). De bronnen houden verband met de 
poëtische ervaring, waar we ons in het derde hoofdstuk over zullen buigen. 

 
1.2  Zingeving 
Zingeving kent verschillende vormen en gradaties waarin zij zich kan voordoen. De 
meest alledaagse vorm van zingeving betreft situaties waarin we betekenis geven aan 
onze ervaringen en de dingen om ons heen. Deze betekenisverlening helpt ons om 
onze leefomstandigheden hanteerbaar te maken zodat wij goed kunnen functioneren. 
Hoewel de urgentie tot zingeving per persoon en context kan variëren, is de behoefte 
aan betekenisgeving altijd in meer of mindere mate in mensen aanwezig.  
Volgens Smaling en Alma (2009) wordt zingeving existentieel als zij een ordening van 
betekenisvolle verbanden betreft. De zin van bijvoorbeeld gedrag, handelingen, 
mensen, dieren en dingen wordt dan in verband gebracht met het menselijke bestaan, 
waarmee het hier en nu wordt overstegen. ‘Existentiële zingeving is steeds aan de orde 
wanneer we ons eigen leven als zinvol beleven, dat wil zeggen: er een richting, een doel, 
een waarde in ervaren of - meer in het algemeen - wanneer we ons leven kunnen 
plaatsen in een breder verband van betekenissen’ (Smaling & Alma; 2009, 17). 

Hoewel sommigen bij een definitie van zingeving nadruk leggen op cognitieve en 
evaluatieve aspecten (Van der Lans; 1992, 12), zoeken we hier naar een definitie waarin 
ook andere aspecten zijn opgenomen. Te denken valt aan de zinervaring, welke ons 
zomaar kan overkomen, en zinbeleving, die meer verwijst naar emotionele en affectieve 
aspecten, maar ook aan de existentiële betekenis van de esthetische ervaring. 
Bovendien behelst zingeving bij Smaling en Alma niet alleen het zoeken naar 
antwoorden maar ook het vinden van deze antwoorden, bijvoorbeeld binnen een 



 13 

levensbeschouwing. Naast de gangbare cognitieve en evaluatieve aspecten van 
zingeving onderscheiden zij ook nog affectieve, habituele en handelingsaspecten. 
Zij definiëren zingeving dan ook als ‘een persoonlijke verhouding tot de wereld waarin 
het eigen leven geplaatst wordt in een breder kader van samenhangende betekenissen, 
waarbij doelgerichtheid, waardevolheid, verbondenheid en transcendentie worden 
beleefd, samen met competentie en erkenning, zodat ook gevoelens van gemotiveerd 
zijn en welbevinden worden ervaren’ (Smaling & Alma; 2009, 23). 
Bij doelgerichtheid kan worden gedacht aan het stellen van (streef)doelen, en een richting 
of oriëntatie in het leven. Samenhang heeft betrekking op elementen van de 
werkelijkheid die erdoor begrijpelijk en hanteerbaar wordt. Bij de ervaring van 
waardevolheid kan het zowel gaan om eigenwaarde, als dat wat van waarde is in het leven. 
De ervaring van verbondenheid doelt op een meer persoonlijke, gevoelsmatige beleving 
van samenhang (vlg. Smaling & Alma; 2009, 21). Voor de ervaring van samenhang is 
een goede balans tussen zelfbevestiging en overgave een voorwaarde. Bij het ervaren 
van sociale verbondenheid staat de ervaring en erkenning van alteriteit (de ander als 
ander) centraal. De ervaring van transcendentie betreft het overstijgen van het alledaagse, 
vertrouwde en bekende, bijvoorbeeld door verkenning van en het reiken naar het 
nieuwe of onbekende. Competentie duidt op de ervaring of het gevoel ertoe te doen en 
het besef in staat te zijn tot adequaat handelen en de ervaring voldoende controle te 
hebben over het eigen leven. De ervaring van een zinvol leven hangt samen met de 
bevrediging van de behoefte aan erkenning. Van de ervaring van bovengenoemde 
aspecten gaat een motiverende werking uit. Mensen worden erdoor gemotiveerd hun eigen 
leven zelf vorm te geven. Als laatste resulteren deze ervaringen in een gevoel van 
welbevinden.  
Hoewel het Smaling en Alma hier niet om te doen is, kunnen we met Leijssen (2004) 
bij elk van de verschillende ervaringsaspecten oorzaken lokaliseren die mensen 
hinderen bij de ervaring van een zinvol leven, of aspecten aan het individuele 
functioneren, die de ervaring van zinloosheid veroorzaken. En we kunnen met deze 
definiëring tevens op zoek gaan naar bronnen van steun en inspiratie, met andere 
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woorden: bronnen die een constructieve bijdrage leveren aan deze genoemde aspecten 
van zingeving.  

Processen van existentiële ordening kunnen resulteren in de ervaring van en 
beschouwing op samenhang in het bestaan. Voor filosoof Jaap Kruithof (1968) is 
samenhang het meest centrale element van zingeving. Hierbij vormen we een 
samenhangend beeld van hoe wij zelf, de wereld om ons heen, en het leven in elkaar 
steken. Mensen brengen samenhang tot stand tussen denk-, waarderings- en 
actieprocessen, wat resulteert in een geordend geheel (geloofssysteem). Kruithof is een 
van de weinigen die bij zingeving niet alleen oog heeft voor positieve elementen van 
het geloofssysteem, maar ook het ongeloofsysteem als onderdeel van zingeving ziet. 
Anders gezegd gaat het bij zingeving dus niet alleen om zaken die we voor waar 
houden, maar ook om zaken die we afkeuren of voor onwaar houden (Kruithof; 1968, 
Mooren; 2010). Als we nadenken over wat we belangrijk vinden en wat van ons van 
waarde is, kunnen we ook nagaan wat we niet goed vinden, of wat we als onwaar 
afwijzen. Zo kunnen we niet alleen levensbeelden vormen waarnaar we ons willen 
richten, maar wordt tevens ons identiteitsgevoel versterkt doordat we weten wat voor 
ons wel en niet belangrijk is in het leven. 
In de kern gaat het bij samenhang om het aanbrengen van een ordening in onze kennis 
(cognitieve aspect) en streef- of gevoelsleven (affectieve aspect), waar we ons handelen 
(motivationele aspect) voortdurend op afstemmen. Dit resulteert in 
levensovertuigingen en houding(en) en in hiërarchieën van waarden (ibid.).  
Een tweede centrale element bij Kruithof is de ontwikkeling van betrokkenheid op de 
wereld (Kruithof; 1968, Mooren; 1999, 2010). Hier kunnen zaken worden 
onderscheiden die de ontwikkeling van betrokkenheid ondermijnen of juist voeden. 
Als ons gevoelsleven en het contact met anderen door bijvoorbeeld een depressie 
wordt belemmerd, dan steekt menig maal de ervaring van zinloosheid de kop op.  
Van oudsher voeden levensbeschouwelijke/religieuze bronnen deze betrokkenheid, 
maar ook seculiere zingevingskaders zoals het Humanisme vervullen deze functie.  
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1.3  Zingeving als levensoriëntatie  
Mensen zoeken aan de hand van hun levensvragen gedurende hun hele leven naar de 
zin van het bestaan. Bij bestaans- of levensvragen gaat het niet alleen om verklaringen 
van de werkelijkheid in termen van oorzaak en gevolg. ‘Zin’ heeft niet alleen 
betrekking op datgene waardoor je ‘ergens zin in hebt’ (lustgevoel) en waar je 
levenslust aan ontleent, maar ook op datgene waardoor ‘iets zin heeft’ (betekenis 
krijgt), en de ‘zin die je zelf ergens aan geeft’ (de bedoeling, het doel of de bestemming 
die je eraan toekent). 
Sommigen duiden dit zoekproces naar de betekenis of de zin van het bestaan aan met 
de term zingeving. Dit heeft voor Mooren (1999), die daarin de godsdienstpsycholoog 
Jan Van der Lans volgt, een fundamenteel karakter omdat ‘twee belangrijke taken in 
dat proces worden vervuld: oriëntatie (kan ik iets herkennen, begrijpen?) en evaluatie 
(is het voor mij van belang, past het bij me?). (..) Het gaat dan om een ordenende 
activiteit, om positiebepaling en om het bepalen van een richting voor het handelen’ 
(Mooren, red.; 1999, 25). Kunnen we onszelf of de wereld om ons heen niet begrijpen, 
dan raken we gedesoriënteerd en wordt ons leven gedomineerd door angsten, 
onzekerheid en chaos. En als we niet meer kunnen onderscheiden of iets van belang 
voor ons is of niet, dan zien we de zin van de dingen niet meer in. Om goed te kunnen 
functioneren hebben mensen dus een bepaald kader nodig waar vanuit zij zichzelf en 
de wereld om hen heen begrijpen.  

De kernwoorden bij zingeving zijn oriëntatie, motivatie en evaluatie. ‘Oriëntatie’ heeft 
in dit hoofdstuk de focus. Het verwijst naar het vermogen van een mens om zijn relatie 
tot de omgeving in tijd en plaats vast te kunnen stellen. We oriënteren ons om onze 
plaats te kunnen bepalen en ons tot de wereld te kunnen verhouden. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om fundamentele levensvragen als “Wie ben ik? en “Wie ben jij?” maar 
ook “Waar sta ik in het leven, en waar ben jij?, “Waar moet mijn leven naar toe?” en 
“Wat is van mij van waarde?”.  
We doen vooral een beroep op ons oriëntatievermogen als we ons in een kritieke 
situatie of op een kruispunt in ons leven bevinden of bij belangrijke overgangen in het 
leven. Te denken valt bijvoorbeeld aan de overgang van kindertijd naar puberteit, of als 
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mensen een kind krijgen en daarmee een transformatie naar het ouderschap 
doormaken. Ook zaken als het nemen van de beslissing om de gekozen carrière over 
een andere boeg te gooien, of het meemaken van ingrijpende gebeurtenissen van ziekte 
of verlies kunnen zo’n overgang markeren. Dan richten we onze aandacht op dat wat 
voor ons leven van wezenlijk belang is. Op dat soort momenten ‘kan men de aandacht 
richten op datgene wat men beslissend acht en dat daardoor pas ten volle bewust 
wordt. Dit is dan niet een systeem van stelregels, maar optimaal een samenvloeien van 
identiteitsbesef en oriëntatievermogen, geënt op noties omtrent mens en wereld, die 
het rechtvaardigen te spreken van een levensovertuiging’ (Van Praag; 1978, 179). Bij 
dergelijke processen van overdenking en reflectie doen we niet alleen een beroep op 
ons rationele vermogen, maar ook op de verbeelding. In het volgende hoofdstuk zal 
aan de orde komen dat de verbeelding bij ons cognitieve, sociale en morele 
functioneren een grote rol speelt. 
In situaties waarin het vertrouwde levensperspectief onder druk staat, kunnen eerdere  
antwoorden op vragen niet meer passend blijken. Dat noopt tot aanpassing of 
herziening van levensvisie en overtuigingen. In dat geval spreken we van heroriëntatie.  
Op zich kan twijfel of desoriëntatie in processen van zingeving een nuttige functie 
hebben. Dit kan een uiting zijn van bevrijding van verouderde en ondoeltreffende 
kaders en ruimte scheppen voor vernieuwing. Maar het kan ook leiden tot ‘innerlijke 
chaos en vervreemding van het ik, de ander en de samenleving’ (ibid.). We kunnen dan 
spreken van desoriëntatie. In dat geval is de kernvraag of iemands oriëntatievermogen 
te zeer is aangetast om zelfstandig te kunnen komen tot het (her)vinden van de eigen 
plek in het bestaan, (weer) samenhang te ervaren en de breuk in de betrokkenheid op 
zichzelf, anderen en de wereld te herstellen. Is dit niet het geval, dan is deskundige 
begeleiding door een geestelijk verzorgende raadzaam. Vanwege de deskundigheid op 
het gebied van zingeving, en de kennis van levensbeschouwelijke perspectieven en 
tradities, is begeleiding van een geestelijk verzorgende bij uitstek geschikt als 
ondersteuning bij dergelijke zoekprocessen. 
Oriëntatie is een belangrijk vermogen bij zingeving, maar niet het enige. Zoals al bij 
Smaling en Alma en bij Kruithof aan de orde kwam, verwijst zingeving ook naar 
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‘motivatie’ (of handelingsaspect) en ‘evaluatie’. Dit is van belang, want ‘als we ons 
oriënteren, zijn steeds beide andere functies in dat proces betrokken’ (Mooren; 2008, 
41). Hier is sprake van een continu proces: mensen zijn doorlopend betrokken in een 
proces van oriëntatie op het bestaan. Er vindt een constante evaluatie plaats van wat 
wij tegenkomen, meemaken, wat wij kennen en begrijpen, en ook hoe wij daar zelf 
tegenover staan of dit waarderen. Mooren vindt echter de gebruikelijke term zingeving 
niet treffend; zij omvat geen zinervaring en zinvinding. Bovendien is in vergelijking tot 
zingeving het ongewisse karakter van oriëntatie passender. Hierbij staat de uitkomst 
van het oriëntatieproces niet vast; we kunnen wel zoeken naar antwoorden op onze 
vragen, maar of we ze ook vinden is niet zeker. En of dat wat we vinden ook ‘zin’ is, 
blijft tevens de vraag. Zoekprocessen kunnen namelijk ook resulteren in gevoelens van 
zinloosheid. Tevens weegt mee dat ‘de activiteit van zich oriënteren een centrale plaats 
inneemt in de wijze waarop mensen zich verhouden tot de mensheid, het leven, 
sterfelijkheid en de wereld’ (Mooren; 2010). Hij spreekt liever van ‘bestaansoriëntatie’. 
Wat daaronder wordt verstaan vinden we ook terug bij Smaling en Alma, en bij de 
centrale zingevingsprocessen die Kruithof onderscheidt (zie 2.1). 

Moorens overwegingen bij het gebruik van de term ‘zingeving’ zijn begrijpelijk. Echter, 
hoewel Mooren overtuigend beargumenteert dat de term bestaansoriëntatie een meer 
omvattende term is dan zingeving (de term includeert ook de wereld en het 
universum), heeft in kader van ons onderzoek naar poëzie als verbeeldingsvolle bron 
van inspiratie het minder omvattende begrip ‘levensoriëntatie’ hier de voorkeur. 
Omwille van de meer persoonlijke connotatie - namelijk zoek- en oriëntatieprocessen 
die betrekking hebben op het eigen leven - is het makkelijker een brug te slaan tussen 
ervaringen in het persoonlijke leven en de eigen levensoriëntatie, en de voedende of 
inspirerende werking van poëzie bij het ontwikkelen van de eigen levensoriëntatie. 
Eveneens komt door te refereren aan de persoonlijke verhouding tot het leven de 
zinervaring meer naar de voorgrond en krijgt het voor poëzie belangrijke emotieve 
aspect van de ervaring een meer gelijkwaardige positie naast cognitieve en reflectieve 
aspecten.  
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1.4  De ondersteunende werking van metaforen bij levensoriëntatie 
Bij zingeving nemen oriëntatiemetaforen een prominente plaats in, zo legt Mooren 
(2008) uit in zijn interessante lezing ‘Bestaansoriëntatie en de verbeelding. Over de betekenis van 
de verbeelding in de geestelijke verzorging’ die hier al meermaals is aangehaald. Bijvoorbeeld 
bij het vertellen van levensverhalen worden verleden, heden en toekomst metaforisch 
verwoord als oorsprong, huidige situatie en levensdoel. Hij baseert zich onder meer op 
het werk van de filosofen George Lakoff en Mark Johnson (1980), die ontdekten dat 
mensen niet alleen veel gebruik maken van metaforen, maar ook dat taal in het 
bijzonder is doorspekt met oriëntatiemetaforen. Dat is in het kader van 
levensoriëntatie interessant. Op het gebied van taal hebben metaforen specifieke 
functies, die mensen niet alleen in staat stellen om zich te uiten, maar ook om aspecten 
van de werkelijkheid aan de hand van concepten te begrijpen. 
 

1.4.1  Functies  
Heel algemeen gesteld zijn metaforen een manier om iets via beelden uit te drukken. 
De waarneming en het gevoel wordt directer door het beeld aangesproken dan door 
een systematisch betoog. Ook is het gebruik van het beeld een efficiënte manier om 
verschillende aspecten van iets in een keer duidelijk te maken. Hier maken we 
bijvoorbeeld dankbaar gebruik van als we iemand duidelijk willen maken hoe we ons 
voelen, bijvoorbeeld ‘als een vis in het water’, of juist het tegenovergestelde ‘als een vis 
op het droge.’ Ook vergemakkelijkt metaforiek de expressie van bijvoorbeeld relatief 
abstracte begrippen door het gebruik van een enkel beeld.  
Het beeldgebruik is niet alleen efficiënter dan een gedetailleerd exposé, maar het biedt 
ook toegang tot verschillende betekenisvelden die door het opgeroepen beeld in 
bewustzijn worden geroepen. Een voorbeeld. Als we zeggen dat iemand ‘een boom 
van een vent is’, dan weten we onmiddellijk dat het om een stevige, grote en sterke 
kerel gaat. Allerlei kenmerken die horen bij een boom (stevig, groot, sterk, vitaal, 
enzovoorts) betrekken we op de man, zonder dat we al die kenmerken hoeven te 
benoemen of omschrijven. Een rijke metafoor ontsluit een bepaalde kern; dat wil 
zeggen een of meer eigenschappen, die kenmerkend zijn voor wat er wordt bedoeld, 
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waarbij de metafoor het onderwerp vervangt waar het om gaat. Metaforen hebben dus 
een expressieve functie (Mooren; 2010). Deze is het sterkste bij metaforen, die twee 
beelden actief samenvoegen tot een nieuwe betekenis.   
Sommige metaforische zegswijzen zijn zo vaak gebruikt dat zij zijn uitgehold en 
ingesleten. Ze worden als volkomen vanzelfsprekend gebruikt, zonder nog het besef 
van de figuurlijke betekenis waarnaar wordt verwezen. We zeggen ‘het was een strenge 
winter’ of ‘dat gesprek heeft veel tijd gekost’ zonder erbij stil te staan dat we menselijke 
eigenschappen toepassen op weersomstandigheden (andersom is overigens ook heel 
gebruikelijk), of dat we verwijzen naar de onderliggende vergelijking ‘tijd is geld’. Dit 
worden ook wel ‘dode metaforen’ genoemd: uitdrukkingen die zijn gestold tot vaste 
zegswijzen (Lakoff & Johnson; 1980, Mooren; 2010). Vaak gebruikte of ingesleten 
metaforen moeten we echter niet te snel voor dood verklaren: ook conventionele en 
onbewust gebruikte metaforen zijn vaak zo levend als wat en de contexten die ermee in 
zicht komen, resoneren door in ons begrip en ervaring van het bedoelde. En de dode 
metafoor kan ook worden gereanimeerd, bijvoorbeeld in een woordspeling (vgl. Van 
Gorp, Delabastita & Ghesquiere; 2007, 289).  

Dat metaforen met name linguïstisch van aard zouden zijn, dat wil zeggen in essentie 
talig, wordt door Lakoff bestreden. Voor hem is de metafoor ‘fundamentally 
conceptual, not linguistic, in nature. Metaphorical language is a surface manifestation 
of conceptual metaphor’ (Lakoff; 1994, 224). Metaforisch taalgebruik verwijst volgens 
Lakoff namelijk naar de onderliggende concepten. Metaforen hebben dan ook een 
structurerende functie. Volgens Lakoff en Johnson maken metaforen deel uit van 
conceptuele systemen die ons helpen de werkelijkheid te begrijpen (Lakoff & Johnson; 
1999, Mooren; 2010). Stijlfiguren als de metafoor moeten we dus niet alleen opvatten 
als verfraaiing van taal en literatuur, maar hun belang reikt verder dan in poëtisch en 
esthetische zin. Met name omdat zij verankerd zijn in onze begrippensystemen, 
bepalen zij in grote mate onze denkprocessen (vgl. Lakoff & Johnson; 1980). Volgens 
de psychiater Arnold Modell, die zich eveneens bezig houdt met metaforen, bieden zij 
structuren of concepten die onze ervaringen kunnen structureren. Hij neemt net als 
Lakoff het standpunt in dat metaforen niet eenvoudigweg moeten worden gezien als 
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figuurlijke zegswijzen, maar dat het gebruik ervan primair moet worden opgevat als een 
vorm van denken (Modell; 2003).  
Metaforen hebben ook een constructieve functie. Modell definieert metaforen als 
overdracht van betekenis tussen verschillende domeinen, namelijk van een 
brondomein naar een doeldomein. Het onbewust autobiografische geheugen, de 
herinnering van het zelf en zijn intenties wordt constant gerecontextualiseerd, waarbij 
de verbinding tussen bewuste ervaringen en onbewuste herinnering door de metafoor 
wordt geleverd. Omdat de metafoor een cognitieve modus is, functioneert zij als een 
vertaler van onze onbewuste herinneringen. En dat niet alleen: ‘Our emotional and 
imaginative life is literally unthinkable apart from this unconscious metaphoric process’ 
(Modell; 2003, 26). Door nieuwe combinaties transporteren metaforen niet alleen 
betekenissen, maar kunnen ze volgens Modell ook nieuwe percepties genereren. 
De laatste functie van de metafoor die we hier zullen bespreken is de heuristische functie 
(Mooren; 2010; Vroon & Draaisma; 1985). Hierbij wordt het onbekende benaderd 
vanuit een bekend, maar verrassend perspectief. Hier stuurt en structureert de 
metafoor de waarneming en doet zij ons gerichte vragen stellen (Van Veen & Van 
Laeken; 2005). Zij genereert ideeën over de gemaakte vergelijking en opent 
mogelijkheden om verschillende aspecten, passend bij de metafoor door te trekken 
naar waar de metafoor voor staat om zo tot nieuwe inzichten te komen. Het beeld van 
het zonnestelsel heeft bijvoorbeeld het begrip van en het onderzoek naar het atoom 
fundamenteel vormgegeven.   

1.4.2  Systematiek  
Beelden en hun associaties bieden een houvast voor het uiten van complexe innerlijke 
processen en van concepten die van belang zijn voor een zeker begrip van de 
werkelijkheid. Sommige metaforen kennen namelijk een systematiek. Een metafoor 
kan onderdeel uitmaken van een groep metaforen, die door een onderliggend concept 
met elkaar samenhangen. ‘De systematiek wordt door leden van een taal- en 
cultuurgemeenschap herkend en als vanzelfsprekend begrepen en een deel van de 
communicatie vindt plaats in termen van die systematiek’ (Mooren; 2009, 217).  
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Zo zijn er groepen metaforen waarmee mensen hun gevoelens of gemoedstoestand 
uitdrukken. De vaak complexe gevoelens worden bijvoorbeeld via uitdrukkingen over 
het weer duidelijk gemaakt: een slechte bui of bedrukt kijken, neerslachtige stemming 
of het zonnetje zijn in huis, is iemand weer opgeklaard. Door de expressieve kwaliteit 
van de metafoor zijn we in staat om een ander deelgenoot te maken van onze vaak 
complexe innerlijke belevingswereld. Naast deze expressieve functie verschaft 
metaforisch taalgebruik de gesprekspartners in zekere mate ook een gedeeld begrip 
over wat er zich van binnen afspeelt. Metaforische beelden bieden dus een uitgelezen 
mogelijkheid om hierover in gesprek te gaan.  
Het uitdiepen van een dergelijke beeld of metafoor levert hier aanknopingspunten voor 
een meer gedifferentieerde kijk op en expressie van de innerlijke gesteldheid en 
zelfervaring. Het biedt zowel openingen voor diepere vormen van (zelf)reflectie als 
eventuele openingen om daar met anderen over in gesprek te gaan. 
Of de metaforen nu expressies zijn van eigen gemoedstoestanden, zelfbeelden of van 
levensbeelden, in gesprek kunnen ze worden uitgewerkt en onderzocht, en kan worden 
gekeken of ze passend zijn of dat ze iemand in zijn of haar functioneren belemmeren. 
Een specifieke groep die Lakoff en Johnson noemen, betreft de ‘oriëntatiemetaforen’. 
Zij helpen mensen zich uit te drukken over zinervaringen en andere processen waarbij 
mensen zich in het leven oriënteren. Als mensen over hun levensloop spreken, dan 
doen ze dat vaak in termen van herkomst, afkomst, bestemming, oorsprong (ibid.). 
Dikwijls spreken mensen van een levenspad, een eigen weg vinden of de weg kwijt zijn, 
een bestemming zoeken, e.d. Ruimtelijke oriëntaties mengen zich vaak met andere 
onderliggende concepten zoals een weg, een reis, en haken aan bij soortgelijke 
concepten als varen, koers verleggen, bakens verzetten, e.d. Met behulp van het 
gebruik van verschillende oriëntatiemetaforen kunnen mensen uitdrukking geven aan 
kwaliteiten van ‘zijn’ of van de beleving (goed of slecht, met vertrouwen of in twijfel, 
doelgericht, enzovoorts) en van het zich (n)ergens (weg, koers, richting, doel of gebrek 
hieraan) heen bewegen (bijvoorbeeld lopen of varen). 
Bij het aanduiden van zinervaringen of andere processen van levensoriëntatie, worden 
ook metaforen gebruikt die door Lakoff en Johnson ‘ontologische metaforen’ worden 
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genoemd (Lakoff & Johnson; 1980, 25 e.v.). Mooren (2009) noemt als voorbeeld en 
bekend koppel de licht- en duisternismetafoor, die respectievelijk voor het goede en 
kwade staan, of het reine, heldere en zuivere dat staat voor onschuld tegenover het 
besmette, bevlekte dat duidt op zondigheid. 
Lakoff en Johnson spreken in verband met het gebruik van metaforen van een 
‘verbeeldingsvolle rationaliteit’. Door de inbedding van metaforen zijn we volgens 
Mooren (2008) in staat om de complexiteit van levensoriëntatie via verschillende 
metafoorgroepen tot uitdrukking te brengen. Metaforen hoeven overigens niet altijd 
onderdeel uit te maken van een groep, of groepen. Dat is het geval bij geïsoleerde 
metaforiek, dat wil zeggen metaforen die op zichzelf staan en die geen deel uitmaken 
van een specifieke groep metaforen. Ook deze   eigenstandige metaforen kunnen iets 
uitdrukken over de existentiële positie van een mens (Mooren; 2009, 218).  
 

1.5  Bronnen van zin 

Wanneer we ervan uitgaan dat zin de inzet is van menselijk zoeken, dan kunnen we ons 
afvragen waardoor mensen zich laten inspireren bij de ontwikkeling van hun 
levensoriëntatie. Mensen laten zich van oudsher inspireren door levensbeschouwelijke 
zingevingskaders, maar zoeken voor een persoonlijke invulling van hun levensvisie ook 
hulp en steun bij andere bronnen van inspiratie.  
De filosofe Patricia Rourke onderzocht de inspiratie-ervaring, die zij in essentie de 
gewaarwording van ‘an impelling and compelling power which brings about felt-
illumination, integration of sensations, thoughts, feelings, and responses, leading to a 
transformation of one’s intentional system and a transcendence of limitations’ noemt 
(Rourke; 1983, 169). De meeste respondenten uit haar fenomenologische onderzoek 
spreken van de ervaring geraakt te zijn of ontdekken dat de impact van een 
levensgebeurtenis hen op een speciale manier in contact brengt met zichzelf, die ze 
eerder nog niet zo hebben ervaren (Rourke; 1983, 167). Een sterke inspiratie-ervaring 
brengt een gevoel van transformatie teweeg, die in het onderzoek naar voren komt als 
het op nieuwe wijze denken of voelen, en als veranderde houding. Volgens Rourke 
draagt de inspiratie-ervaring dan ook een bewustzijnsverhogende kwaliteit in zich. 
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Hoewel Rourke zich in haar onderzoek richt op het ondergaan van een ervaring van 
inspiratie en de respondenten zeer verschillende bronnen beschrijven, kunnen we 
evenwel mogelijke bronnen lokaliseren die een inspirerende werking op mensen 
(kunnen) hebben. Uit Rourkes studie blijkt dat een open en ontvankelijke houding een 
belangrijke voorwaarde is voor de ervaring van inspiratie.  
Richten we ons meer op de bronnen, die inspiratie kunnen verschaffen, dan kunnen 
we ondermeer terecht bij de publicatie ‘Waarvoor je leeft. Studies naar humanistische bronnen 
van zin’ van Alma en Smaling (red.; 2009). Hierin worden verschillende bronnen van 
zin behandeld. Enkele van deze bronnen zijn in directe of indirecte zin relevant in het 
kader van het onderzoek naar poëzie als bron van inspiratie. Van de categorieën voor 
bronnen van zin die Mooren (2009) behandelt, worden hier twee weergegeven, te 
weten ‘de ervaring’ en ‘gemeenschap’ als bronnen van zin. Een derde bron die relevant 
is voor ons onderzoek naar poëzie, betreft de bron ‘kunst’.   
 

1.5.1  (Esthetische) ervaring als bron 
Met de psychiater Victor Frankl geeft Mooren aan dat de ervaring an sich kan worden 
gezien als bron van zin. Ervaringen zijn in zichzelf zinvol omdat zij - behorend tot de 
feitelijke levenservaring - mensen een directe ervaring van zin verschaffen (Mooren; 
2009, 201-202). Wil er sprake zijn van een zinervaring, dan is niet alleen de beleving 
ervan aan de orde, maar gaat het voor Mooren in navolging van Smaling en Alma 
(2009) bij zingeving bovendien om de plaatsing in een breder verband. Met andere 
woorden: om te kunnen spreken van een bron van zin dient er ook expliciete reflectie 
en evaluatie aan de ervaring te pas te komen. Wel geeft Mooren met filosofe Martha 
Nussbaum (2001) aan, dat door ervaren emoties betekenisvelden met betrekking tot 
percepties, overtuigingen en waarden op de voorgrond treden die door de opgeroepen 
emotie als het ware kunnen worden ontdekt, tot bewustwording komen (Mooren; 
2009, 202). Ook wijst hij erop dat de ene ervaring in termen van zingeving van meer 
betekenis is dan de andere: intense en ingrijpende ervaringen met bijvoorbeeld 
natuurschoon of natuurgeweld, maar ook de kruispunten van het bestaan als een 
geboorte of het sterven zijn dikwijls aanleiding voor verwondering, ontzag en eerbied 
voor het leven, dan wel het ervaren van de eigen nietigheid. Dergelijke aangrijpende 
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ervaringen zijn in zichzelf niet van levensbeschouwelijke aard, maar zij kunnen wel een 
(levens)beschouwelijke reflectie oproepen, en ze kunnen doorwerken in de 
levenshouding. Voor sommigen zijn deze ervaringen zo belangrijk, dat zij hun 
handelen in grote mate afstemmen op de mogelijkheid om deze ervaringen op te 
kunnen doen. De beoefening van topsport of meditatie kan bijvoorbeeld met deze 
onderliggende motivatie verankerd zijn. 
Bij de ervaring als bron van zin kan ook worden gedacht aan spirituele ervaringen. 
Hoewel humanisme vaak eenzijdig wordt geassocieerd met wetenschap, rationaliteit en 
zelfs atheïsme, wijst Mooren erop dat uit het onderzoek van de humanistica Suzette 
van IJssel (2007) naar spiritualiteit en humanisme blijkt dat de ervaring als 
oriëntatiepunt en bron van zin ook bij humanistisch geestelijk raadslieden een 
belangrijke plaats inneemt. Hierbij is hun verstaan van spiritualiteit sterk gericht op de 
eigen ervaring, en wordt, in tegenstelling tot sommige vormen van religieus 
georiënteerde spiritualiteit, wel uitgegaan van de eigen autoriteit als een van de 
belangrijke kernwaarden van het humanisme. Spiritualiteit als bijzondere 
gevoelservaring kan binnen het raadswerk onderwerp van gesprek zijn en kan ‘een 
fundamentele, dragende, betekenisgenererende rol spelen in het persoonlijke leven’ 
(Van IJssel; 2007, 500). 
 

1.5.2  Gemeenschap als bron & de ervaring van horizontale transcendentie  
Gemeenschap is een andere categorie van zin bij Mooren. Ontmoetingen met anderen 
zijn een manier om zin in het leven te ervaren. Voor Van Praag (1978) 
vertegenwoordigt de persoon van de raadman naast trouw, moed en creativiteit ook 
gemeenschap, waarin iemand wederopgenomen kan worden. Naast het scheppend 
bezig zijn heeft ‘de beleving van gemeenschap’ zingevende betekenis (Van Praag; 1978, 
226). Gemeenschap moet hier breed worden opgevat: niet alleen liefde en 
familiebanden vallen onder dit begrip, maar ook vriendschappen en andersoortige 
relaties als collegiale verhoudingen kunnen hieronder worden verstaan. Mooren breidt 
dit begrip verder uit door ook andere manifestaties van het gevoel van gemeenschap 
hierbij te scharen, bijvoorbeeld met hart en ziel onderdeel uitmaken van een politieke 
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partij, een lidmaatschap van een supportersclub of het met nadruk en trots ‘behoren 
tot een bepaalde bevolkingsgroep die je identiteit en je wijze van in de wereld staan 
bevestigt en ondersteunt’ (Mooren; 2009, 204). 

Sommige zinervaringen, zoals de ervaring van gemeenschap, kunnen een transcendente 
kwaliteit krijgen als er sprake is van een opname in een groter geheel, dat het individu 
overstijgt. Ook bij Rourke zagen we dat inspiratie de overschrijding van de eigen 
grenzen met zich meebrengt.  
Van oudsher is transcendentie of de transcendente ervaring door verschillende religies 
bestudeerd en opgevat als een ervaring in relatie tot God, wat ook wel verticale 
transcendentie wordt genoemd. Hoewel specifieke invullingen verschillen, gaat het om 
een vorm van grensoverschrijding. Deze grensoverstijging hoeft echter niet per 
definitie in verband te staan met ‘het hogere’ of God, maar kan ook in de breedte 
plaatsvinden. 
Een dergelijke opvatting van transcendentie vinden we bij de filosofe Luce Irigaray 
(1930). De filosofe Annemie Halsema, die promoveerde op een proefschrift over 
Irigaray, beschrijft in ‘De stille kracht van transcendentie. Wijsheid in beelden, verhalen en 

symbolen’ dat Irigaray de mens opvat als een wezen dat in relatie staat tot het oneindige, 
een horizon. Men leert zichzelf kennen, door middel van datgene waar men in gelooft 
en wat men waardevol vindt. Om te kunnen ‘worden’, hebben mensen een soort 
essentie nodig, waarnaar zij zich kunnen richten. Binnen de Christelijke traditie is deze 
horizon God. We hebben volgens Irigaray een ideaal voorbeeld nodig voor onze 
spirituele ontwikkeling, en vorm en richting voor ons bestaan. Bij dat ideaal kunnen we 
ons echter ook richten op een mens, de ander, waar we dagelijks mee in relatie treden 
(Halsema; 2007). Volgens Halsema houdt horizontale transcendentie bij Irigaray in dat 
we de ander als transcendent aan onszelf beschouwen, en dat die ander die van ons 
verschilt, ons ‘ik’ ontstijgt en overstijgt. We kunnen de ander immers noch volledig 
kennen, noch volledig aanvoelen. In relatie tot deze concrete ander worden we ertoe 
aangezet ieder moment en in iedere situatie opnieuw respect op te brengen voor de 
onbekende ander, die ons overstijgt.  
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Dat iets het ‘ik’ kan overstijgen, impliceert zelfbegrenzing; ik erken dat ik niet 
almachtig en alwetend ben. Er is van alles om mij heen dat ik niet beheers. De 
realisering dat ik de ander niet beheers, de erkenning van de ander als ander, stelt mij in 
staat om hem in zijn waarde te laten: hij ontsnapt aan mijn gedachteconstructies. 
Transcendentie heeft dan betrekking op wat tussen het zelf en de ander geschiedt. Op 
het moment dat het zelf de ander als transcendent beschouwt, kan er iets gebeuren dat 
beide subjecten te buiten gaat en overstijgt, en dat tevens beiden verandert. Irigaray 
noemt dat liefde. Bij haar is er geen sprake van een samensmelting, maar een ‘tussen’, 
een intermediair of een ontmoeting, waarna beiden tot zichzelf terugkregen, maar die 
beiden verandert. 
Met Irigaray kan horizontale transcendentie worden begrepen als een ethisch erkennen 
van de ander als ander, op basis van begrenzing van het zelf. Deze zelfbegrenzing kan 
leiden tot een ervaring van overstijging van ons ‘zelf’, dat ons eigen ‘worden’, onze 
ontwikkeling ondersteunt. Met haar nadruk op het intermenselijke aspect, geeft Irigaray 
een specifiek humanistische invulling aan het begrip horizontale transcendentie  
(Halsema; 2007). 

De ervaring van gemeenschap en de ervaring van horizontale transcendentie kunnen 
met elkaar samenhangen en zelfs in elkaar overgaan, maar hoeven dat natuurlijk niet te 
doen. De bewustzijnsverhogende kwaliteit van de inspiratie veronderstelt net als de 
zingevende betekenis van deze ervaringen een vorm van beschouwing of reflectie, 
waarmee de bron of de inspirerende ervaring in verband wordt gebracht met de eigen 
levensoriëntatie, waarin ze als betekenisvol wordt opgenomen.  
 

1.5.3  Kunst als bron 

Een derde bron van zin is kunst. Sinds de Verlichting heeft de rede een dominante 
positie in onze samenleving. Hoewel haar belang niet onderschat moet worden, zou 
het leven in een enkel door de rede beheerste wereld voor ons onleefbaar zijn. Nut en 
efficiëntie zouden regeren, en ons leven zou zijn vervuld van een ondragelijke ernst. 
Gelukkig hoeven we het niet alleen te stellen met de rede. Naast het licht dat de 
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menselijke rationaliteit op de werkelijkheid werpt, is er ook het Schone dat mensen in 
een andere relatie tot de werkelijkheid brengt.  
Bij de ervaring van het Schone spelen allerlei ordeningsprincipes een belangrijke rol. Bij 
zaken die in de natuur bijvoorbeeld als mooi en ingenieus worden ervaren, zijn dikwijls 
allerlei regelmatigheden, patronen en onderbrekingen - allemaal ordeningsprincipes - 
aan de orde. Denk maar eens aan een perfecte structuur van een honingraad, of het 
identieke bonte kleurenpatroon van vlindervleugels. Symmetrie is bij de ervaring van 
schoonheid een belangrijke factor. Het is echter niet de enige: een patroon dat 
oneindig wordt herhaald, roept een zekere conventionalisering op waardoor de 
aandacht verzwakt. De-automatisering, een onderbreking van het patroon, zorgt dan 
ook voor spanning tussen het waargenomene en de waarnemer, die de interesse en 
betrokkenheid op het object of beeld optimaliseert.  
Allerlei kunstvormen die een sterk appèl doen op onze waarneming, spelen in op deze 
periodisering, ritmes en patronen. Dat zien we bijvoorbeeld sterk bij kunst van 
Aboriginals, waarin de stippenpatronen de structuur van de gemaakte afbeeldingen 
bepalen. Maar ook andere vormen van kunst leunen sterk op het gebruik van ritme en 
patronen, zoals beeldende kunst, fotografie, enzovoorts.  

Kunst wil in de meeste gevallen echter geen perfecte werkelijkheid weergeven, maar op 
een eigen manier iets van de werkelijkheid benaderen en aanschouwelijk maken. 
Volgens de literatuurwetenschapper Barend van Heusden (2007) moet zij worden 
gezien als de subjectieve expressie van een mens, die tot de verbeelding spreekt en 
gevoelens opwekt. De kunstenaar poogt een origineel, zintuiglijk waarneembare of 
voorstelbare uiting of product te scheppen dat kan worden gezien als een 
metarepresentatie van zijn bewustzijn. Het metakarakter van het werk duidt op de 
reflexiviteit van de representatie van de werkelijkheid, die de kunstenaar in het werk 
naar voren brengt. Als het reflexieve karakter van het kunstwerk afneemt, verschuift de 
representatie van het bewustzijn van de kunstenaar - zijn product - richting het domein 
van het amusement. Zuiver amusement is dus in zekere zin kunst ‘zonder bewustzijn’; 
het reflexieve karakter is nauwelijks of niet aanwezig en moet dan meer worden gezien 
als eersteorde representatie (vgl. Van Heusden; 2007). Kunst met een hoge mate van 
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metarepresentatie biedt haar waarnemer de mogelijkheid om uit de dagelijkse realiteit te 
stappen en de werkelijkheid vanuit een ander perspectief te ervaren, en betekenis te 
verlenen.  

Vanwege haar reflexieve kwaliteit kan kunst vanuit het perspectief van levensoriëntatie 
worden opgevat als bron van zin. Filosoof Ruud Kaulingfreks en Alma (2009) zien 
kunst dan ook als zodanig. In hun benadering maken zij een vergelijkbaar onderscheid 
(hoewel hun onderscheid minder neutraal is dan bij Van Heusden), dat zij grofweg 
aanduiden als het verschil tussen estheticisme en esthetica. De laatstgenoemde is de 
filosofie die het Schone tot de kern van haar onderzoek maakt. Hier richt het discours 
zich op het wezen van kunst en van schoonheid. Het Griekse woord betekent zowel 
zintuiglijke ervaring als gevoel en verwijst naar die aspecten van de menselijke beleving 
van de werkelijkheid. We moeten esthetica overigens niet verwarren met estheticisme, 
dat vanuit een overstylering streeft naar genot en schoonheid. Bij estheticisme gaat het 
meer om het gemakkelijke aspect van schoonheid, de aantrekking die de zintuigen 
afstompt en in slaap sust. Van Heusden zou dat eersteorde representatie noemen.  
Volgens Kaulingfreks en Alma onderzoekt de esthetica het wezen van de kunst. ‘Kunst 
tracht  middels haar eigen middelen, een uitspraak te doen over de wijze waarop we de 
wereld hebben ingericht’ (ibid., p. 176). Het zou een misvatting zijn om daar alleen bij 
te denken aan de ervaring van schoonheid die ons gemoed sust en ons plezier 
verschaft; een esthetische ervaring brengt ons namelijk uit evenwicht (Kaulingfreks & 
Alma; 2009, 175). Omdat ‘uit evenwicht raken’ niet per definitie prettig hoeft te zijn, 
moet de esthetische ervaring dus niet al te gauw worden geassocieerd met genot. Zij 
kan ook ontaarden in angst en verontwaardiging, onthutsing of zelfs walging. De 
aanspraak die kunst op ons doet kan de esthetische ervaring tot een diepe, maar niet 
per se aangename ervaring maken. Over het algemeen genomen hechten mensen 
namelijk nogal aan het vertrouwde, veilige. Het nieuwe, onbekende en het andere dan 
ons eigen perspectief, boezemt ons dikwijls angst in. Het is daarom niet zo makkelijk 
om ons daadwerkelijk open te stellen voor het nieuwe, noch is zij altijd een pretje. Als 
we ons openstellen, doen we dat niet alleen voor de schoonheid van een gedicht, maar 
evenzeer voor de onthutsing of verontrusting, die we erdoor kunnen voelen. 
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Aangenaam of niet, in het moment van beroering worden de grenzen van ons eigen 
werkelijkheidsperspectief - al is het maar voor even - opgeschud, en verruimt de 
esthetische ervaring onze werkelijkheidshorizon.  
Waarneming vanuit gewoonte, dus zonder aandacht, belemmert dit oprekken van 
grenzen in de verbeelding en uitbreiding van het persoonlijk betekeniskader. Volgens 
de filosoof John Dewey (1859-1952) is een esthetische ervaring dan ook het 
tegenovergestelde van die gewoontevorming (Dewey; 1980). Het is een bewuste ervaring, 
die we ten volle ondergaan wanneer we aandachtig stil staan bij wat we waarnemen. 
Het vanzelfsprekende wordt in zekere zin verstoord, en er ontstaat een breuk die 
spanning veroorzaakt. Vaak neemt deze de vorm aan van beroering of ontroering, 
maar zoals we hierboven al stelden kan het ook gaan om huivering of angst. Mits de 
emotie ons niet al te zeer afschrikt, wordt zij omgezet in een verhoogde interesse in en 
betrokkenheid op wat we waarnemen. In een poging de breuk tussen het vertrouwde 
en het onbekende te herstellen, komt reflectie op gang. Zij leidt tot een interpretatie 
van wat we hebben gezien, gevoeld, gedacht en ervaren, die wordt opgenomen in ons 
reeds bestaande betekeniskader van waaruit we de wereld waarnemen. Alma geeft aan 
dat een dergelijke opheffing van spanning en de ervaring van schoonheid of het 
esthetische kan leiden tot een intens levensgevoel. We kunnen er een diepgaand gevoel 
van verbondenheid met het leven bij voelen en een samenhang ervaren waarin we in 
een groter geheel zijn opgenomen. Een open houding en aandachtige verbeelding 
maakt ons dan ook voor dergelijke ervaringen ontvankelijk (Alma; 2002). Het is 
namelijk zo dat de esthetica pas kan opkomen ‘als we de aandacht naar onszelf toe 
richten; als onze beleving van het schone ertoe doet en we ons daarvan bewust zijn’ 
(Kaulingfreks & Alma; 2009, 172). 
Een esthetische ervaring kan zich op verschillende momenten en onder verschillende 
omstandigheden voordoen. Of we nu een speciale natuurervaring beleven, een 
schilderij van Joan Miró (1893-1983) bekijken, of naar de vierde symfonie van de 
componist Dmitri Shostakovich (1905-1975) luisteren, we kunnen stellen dat kunst een 
speciale evocatieve kracht bezit als het om esthetische ervaringen gaat (vgl. Alma 2002;  
Dewey; 1980). 



 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

2.  Verbeelding 
 
 

Tijd 
 

Ik droomde, dat ik langzaam leefde ....  
langzamer dan de oudste steen.  

Het was verschrikkelijk: om mij heen  
schoot alles op, schokte of beefde,  

wat stil lijkt. 'k Zag de drang waarmee  
de bomen zich uit de aarde wrongen  

terwijl ze hees en hortend zongen;  
terwijl de jaargetijden vlogen  

verkleurende als regenbogen .....  
Ik zag de tremor van de zee,  

zijn zwellen en weer haastig slinken,  
zoals een grote keel kan drinken.  
En dag en nacht van korte duur  

vlammen en doven: flakkrend vuur.  
- De wanhoop en welsprekendheid  

in de gebaren van de dingen,  
die anders star zijn, en hun dringen,  

hun ademloze, wrede strijd ....  
Hoe kón ik dat niet eerder weten,  

niet beter zien in vroeger tijd?  
Hoe moet ik het weer ooit vergeten? 

Maria Vasalis, 1940 
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2.1  Inleiding  
Om een brug tussen levensoriëntatie en poëzie te kunnen slaan, richten we ons in dit 
volgende hoofdstuk op de verbeelding. We zullen inzicht verwerven op de wijze 
waarop de verbeelding een rol speelt bij onze levensoriëntatie, en we zoeken naar 
kwaliteiten en functies van de verbeelding, die relevant zijn voor ons begrip van de 
werking van poëzie.  

De verbeelding is op te vatten als een essentieel menselijk vermogen, dat zich niet zo 
gemakkelijk laat definiëren. Als we het woord ‘verbeelding’ wat nauwkeuriger bekijken, 
dan zien we dat het zowel een zelfstandig naamwoord als een vervoegd werkwoord is. 
Daarmee verwijst het woord niet alleen naar de activiteit van het omzetten van iets in 
beeld, maar ook naar het omgezette beeld zelf. Dat houdt in dat we bij verbeelding niet 
alleen moeten kijken naar de uitkomst van verbeelding, maar ook naar processen die 
ertoe leiden. Dit bemoeilijkt een goede definitie, omdat we zowel op zoek zijn naar een 
definitie die de activiteit behelst, als de uitkomst van die activiteit. In deze scriptie 
zoeken we naar een brede opvatting van verbeelding, namelijk ‘het vermogen om mentale 

beelden te vormen’ (Roth; 2007). Deze brede definitie geeft een denkrichting aan, namelijk 
de verbeelding als voorstellingsvermogen. Af en toe verwijst zij naar de activiteit van 
het voorstellen, op andere momenten verwijst zij echter naar de uitkomsten van de 
activiteit van dit vermogen. De context is steeds bepalend voor de betekenis waar 
verbeelding naar verwijst.  
Verbeelding roept zowel positieve als negatieve associaties op. In negatieve zin 
verwijzen wij naar de verbeelding, als deze op hol geslagen is en op gespannen voet 
staat met de werkelijkheid. Als we zeggen “verbeeldt je maar niets!” dan doelen we op 
de aanmatiging en verwaandheid waarmee mensen onder invloed van hun verbeelding 
kunnen worden bevangen. En als we ons al te zeer vastbijten op nog niet gerealiseerde 
mogelijkheden van de toekomst, lopen we het risico om ons te verliezen in 
ontkenning. Zo gezien verwijst de verbeelding naar de wens om te ontsnappen aan 
pijnlijke feiten en ondraaglijke conclusies.  
In positieve zin doet zij  denken aan het hebben van een rijk fantasieleven, dat kleur 
geeft aan onze realiteit. Kunstzinnige uitingen associëren we dan ook met verbeelding, 
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waarbij we haar krachtige en creatieve potentieel voor ogen hebben. En als we zeggen 
dat iets tot de verbeelding spreekt, doelen we ook op positieve kwaliteiten.  
De verbeelding bezit soms ook een revolutionaire kwaliteit, waarom zij wordt geroemd 
en gevreesd. Dat was bijvoorbeeld het geval bij de Parijse studentenstakingen van mei 
‘68, waar studenten met spandoeken liepen waarop de leuze: “Sous les pavés, la 
plage’’ (“Onder de stenen ligt het strand!”) stond geschreven. Deze vooral 
linksgeoriënteerde manifestanten, waaronder de boegbeelden Jean-Paul Sartre, Herbert 
Marcuse en Jacques Derrida, rebelleerden tegen de gevestigde orde en probeerden de 
mensen wakker te schudden op tal van zaken, zoals op het gebied van onderwijs en de 
vrije liefde. Zij kregen ongeveer tweederde van de gehele Franse bevolking mee in hun 
stakingsacties. Bij dit voorbeeld verwijst verbeelding zowel naar haar revolutionaire als 
creatieve kwaliteit: zij roept op tot bevrijding van het oude, vastgeroeste leven en is 
gericht op het openen van de geest voor nieuwe mogelijkheden. Juist om deze kritische 
kwaliteit wordt het werk van kunstenaars in sommige onderdrukkende regimes 
verboden of gecensureerd. Hoezeer de kracht van de verbeelding wordt gevreesd is 
ook te zien in de prachtige film ‘Das Leben der Anderen’. Hierin luistert de Oost-Duitse 
geheime agent voor het Ministerie voor Staatszekerheid (Stasi) twee populaire 
intellectuele kunstenaars af, zodat hen de mond kan worden gesnoerd zodra hun acties 
en publicaties niet in lijn liggen met de ideologie van de socialistische heilstaat.  
Kijkend naar de betekenissen van verbeelding, kunnen we haar dus associëren met een 
bonte kijk op werkelijkheid die eventueel kan uitmonden in een vlucht ervoor, maar we 
kunnen haar ook zien als kleurrijke en creatieve gast van de werkelijkheid, of een 
rebelse oproerkraaier die de werkelijkheid omver wil werpen (vgl. Vandeputte; 2006). 

In dit hoofdstuk gaan we dieper in op het belang, de functie en het vermogen van de 
verbeelding. We staan stil bij het belang van de verbeelding op verschillende terreinen 
in het leven (2.2). Omdat verbeelding naar verschillende zaken kan verwijzen - zij kan 
namelijk als de uitkomst van een proces worden opgevat maar ook als het proces zelf - 
gaan we in op verschillende opvattingen van verbeelding. Als eerste benaderen we haar 
als een product (2.3). Bij de opvatting van verbeelding als mentaal proces (2.4) starten 
we bij Hume en Kant die ieder op eigen wijze de functie ervan inzichtelijk maken. Om 
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net een iets andere invalshoek van het constructieve vermogen van de verbeelding te 
kunnen bespreken, gaan we in op Alma’s opvatting van verbeelding als mentale 
exploratie, waarbij zij zich met name door Schachtel laat inspireren. De voorlaatste 
paragraaf gaat aan de hand van Harris in op de ontwikkeling van verbeelding bij 
kinderen. We leggen verband tussen het vermogen tot verbeelding en sociale en morele 
aspecten van de menselijke ontwikkeling (2.5). In de laatste paragraaf onderzoeken we 
wat met ‘morele verbeelding’ wordt bedoeld, en hoe beelden van de ‘de ultieme 
omgeving’ hiermee samenhangen (2.6). 
 

2.2  Het belang van verbeelding 
Het vermogen om mentale beelden te vormen gebruiken wij bij alles wat we zien en 
benoemen, maar ook als we iets creëren. Zij helpt ons bij ons begrip van onszelf en de 
wereld om ons heen. Hoe belangrijk het beeldend vermogen is, beseffen we 
bijvoorbeeld als we mensen met autisme zien worstelen om greep te krijgen en te 
houden op de werkelijkheid. Mensen met deze stoornis zitten vaak gevangen in de 
letterlijkheid van hun waarneming en het ontbreekt hen aan het vermogen tot 
verbeelding. Dat zien we bijvoorbeeld terug in reacties op taal waarin verbeelding een 
belangrijke rol speelt. Vragen we iemand die autistisch is “Wat is er aan de hand?” dan 
is de kans groot dat hij naar zijn hand kijkt om te zien wat daarmee is. Het oppikken 
van de inhoud van een figuurlijke boodschap wordt door autisme bemoeilijkt, omdat 
gemist wordt dat een woord of zinsdeel overdrachtelijke moet worden begrepen.  
Ook kan figuurlijk of metaforisch taalgebruik voor verwarring zorgen als iemand 
geneigd is de betekenis van woorden in de letterlijke woorden te zoeken. Door het 
taalgebruik en de context van de zinnen, vormen we ons een beeld waar het over gaat, 
en begrijpen we of de boodschap in de letterlijke of figuurlijke betekenis moet worden 
opgevat. Bij (taal)grapjes en allerlei andere vormen van humor wordt van dit 
mechanisme dankbaar gebruik gemaakt door bijvoorbeeld de letterlijke en figuurlijke 
betekenissen met elkaar te verwisselen, waarmee de grap haar clou krijgt.  

Moeten we het stellen zonder onze verbeelding, dan zitten we dus wat betreft onze 
ervaring van de werkelijkheid vast aan (kale) feitelijkheden van dat moment. Zonder 
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verbeelding missen we het contact met de gelaagdheid van cognitieve, emotionele en 
sociale aspecten van de ervaring, dat de meesten van ons als vanzelfsprekend hebben 
(vgl. Byrne; 2005). In de verbeelding worden deze aspecten namelijk geïntegreerd tot 
(gelaagde) beelden die onze ervaring direct en op verschillende niveaus tegelijkertijd 
aanspreken. We spreken bij de verbeelding dan ook van een integratieve kracht. Het 
samenspel van de verschillende aspecten verschaft onze ervaringen een potentiële 
diepte, die verder reikt dan de feitelijkheid van de situatie waarin wij verkeren. In onze 
verbeelding verbinden of associëren we onbewust onze nieuwe ervaringen met 
herinneringen, gedachten en gevoelens van eerdere momenten. De vaak impliciete, 
sluimerende beelden van onszelf, van anderen en de wereld om ons heen zijn dan ook 
op de achtergrond aanwezig; zij werken door in de nieuwe ervaringen die we opdoen. 
Door middel van de verbeeldingkracht zijn we niet alleen in staat om eigen ervaringen 
te onderzoeken door er expliciet bij stil te staan en ons erover uit te spreken, maar 
tevens om onszelf, onze situatie en ons leven op een bepaalde manier te interpreteren, 
er een samenhang in te ervaren en op zoek te gaan naar nieuwe vormen van kijken en 
denken. Opgeworpen beelden bieden dan ook ingangen voor (zelf)reflectie. Zij kunnen 
wellicht mogelijkheden voor nieuwe inzichten of alternatieve kijkwijzen aandragen die 
we kunnen onderzoeken. Mooren geeft aan dat zij daarmee ook bruikbaar zijn voor het 
overstijgende denken, dat het proces van oriëntatie op het bestaan kenmerkt (vgl. 
Mooren; 2009, 216). 
De verbeelding stelt ons verder in staat om ons dingen voor te stellen die in 
werkelijkheid (nog) niet (kunnen) bestaan. Daardoor kunnen we ons voorstellingen 
maken van een werkelijkheid zoals we deze zouden wensen. Doordat we ons 
voorstellingen kunnen maken zijn we in staat te verlangen, te dromen en te wensen. En 
onze voorstellingen spelen een beslissende rol bij de totstandkoming van onze idealen, 
en liggen ten grondslag aan onze pogingen deze idealen te realiseren. 

In de wetenschap zien we deze constructieve kwaliteit op het gebied van innovaties, 
inzichten en nieuwe ideeën. Denk alleen al aan het werken met hypothesen, waarbij 
mogelijkheden worden geformuleerd die wetenschappelijk moeten worden getoetst. 
Door het (on)mogelijke te denken kan een brug worden geslagen naar zaken die eerder 
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buiten ons bereik lagen. Een visionair voorstellingsvermogen ligt dan ook aan de basis 
van grote uitvindingen: zonder het idee en grote verlangen dat vliegen mogelijk zou 
zijn - denk bijvoorbeeld aan de vierhonderd luchtvaartuigontwerpen die Leonardo Da 
Vinci reeds in de vijftiende eeuw schetste - zou de wetenschap zich nooit hebben 
kunnen ontwikkelen tot het punt waarop de gebroeders Wright in 1903 de eerste 
succesvolle gemotoriseerde vluchten maakten. En zonder de droom op de maan te 
kunnen landen, zouden er nooit serieuze pogingen zijn ondernomen om er 
daadwerkelijk te komen. De verbeelding ligt dus niet alleen aan de basis van allerlei 
vormen van kunst, maar ook van de ontwikkelingen in de wetenschap en techniek. 
 

2.3  Producten van verbeelding 
In de inleiding introduceerden we het verschil tussen de activiteit van zich iets 
voorstellen en de producten waartoe dat kan leiden. Hier concentreren we ons op de 
uitkomsten van ons voorstellingsvermogen. Waar moeten we dan aan denken bij 
verbeelding? In het alledaagse taalgebruik denken we bij verbeelding vooral aan 
uitbeelden, dat wil zeggen dat innerlijke gemoedstoestanden of ideeën worden gevormd 
tot iets tastbaars, een materieel product zoals een boek, film of schilderij. Verbeelding in 
deze betekenis roept de associatie op met kunst. Deze vorm van verbeelding is te 
omschrijven als uitingen of producten van creatieve verbeelding (Mooren; 2008). 
Kenmerkend voor de zeggingskracht van dit soort uitbeeldingen is de gelaagdheid en 
meerduidigheid ervan, waardoor we er verschillende betekenissen in kunnen 
ontdekken. Hierbij denken mensen vaak aan schilderkunst. Een sprekend voorbeeld 
hiervan is de door Leonardo da Vinci geschilderde Mona Lisa, beroemd vanwege haar 
mysterieuze glimlach. Niet alleen schilderkunst maar ook muziek, romans en poëzie 
kunnen worden gezien als producten van creatieve verbeelding. En ook bij industriële 
vormgeving, design, fotografie en cinematografie is sprake van producten van creatieve 
verbeelding (vgl. Mooren; 2008, 22).  
De verbeelding beperkt zich niet tot materiële uitingsvormen; we treffen haar 
bijvoorbeeld veelvuldig aan in onze taal. Beeldspraak is het talige product, een ‘voertuig’ 
van de verbeelding. Zij is de overdrachtelijke gebruikswijze van een woord of 
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uitdrukking, waardoor we in een beeld vrijwel direct begrijpen wat een ander wil 
zeggen, zonder een uitgebreid relaas over wat er precies bedoeld wordt. Anders gezegd: 
“een beeld zegt meer dan duizend woorden.”  
Een bekende vorm van beeldspraak is de metafoor. In het kader van levensoriëntatie 
kwam de werking van metaforen in het vorige hoofdstuk al aan de orde. Hier breiden 
we ons begrip van de metafoor uit door haar op te vatten als een product van de 
verbeelding. 
Volgens de literatuurwetenschapper Wim Bronzwaer (1993) komen metaforen tot 
stand uit een soort ‘taalnood’, dat wil zeggen op grond van het feit dat er betekenissen 
of begrippen ontstaan die (nog) geen naam hebben en er alleen via overdracht een 
kunnen krijgen. Bronzwaer stelt dat het verschijnsel ‘metafoor’ wat betreft Aristoteles 
een zegswijze is waar bij wijze van spreken een benaming wordt ‘overgedragen’. Het 
laatste woord kan zélf niet worden verduidelijkt of gedefinieerd. Hoe de overdracht 
precies in haar werk gaat, kan dus principieel niet uit de definitie worden afgeleid (vgl. 
Bronzwaer; 1993, 158). 
In een algemene benadering wordt de metafoor gezien als een ‘stijlfiguur (..) die berust 
op de betekenisoverdracht tussen twee termen’ (Van Gorp e.a.; 2007, 289). Op grond 
van de  betekenisovereenkomst of het -contrast wordt gebruik gemaakt van het ene 
woord in plaats van een ander. De metafoor wordt in deze benadering gezien als een 
vergelijking waaruit de vergelijkingsgrond en het vergelijkend deel zijn weggelaten, bij 
voorbeeld “die vrouw is (zo lief als) een engel.”   
Een meer structuralistische visie benadert de metafoor als de vervanging van een 
woord door een ander, dat met het eerste een of meer ‘semen’ (minimale 
betekeniscomponenten) gemeenschappelijk heeft (substitutietheorie) (ibid.). In een 
ruimere benadering wordt de metafoor gedefinieerd in de context waarin zij 
functioneert in plaats van haar alleen te beoordelen op betekenisovereenkomst met de 
gesubstitueerde term. ‘Het metaforisch proces kan dan gezien worden als een interactie 
tussen verschillende tekstisotopieën (semantische samenhang van een tekst op grond 
van algemene betekeniscategorieën)’ (Van Gorp e.a.; 2007, 290).  
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Veelgebruikte overdrachtsfiguren zijn kleuroverdracht (zwarte dagen), klankoverdracht 
(schreeuwende stilte), synesthesie (vloekende kleuren), personificatie (het hart spreekt), 
verdinglijking en reïficatie, dat wil zeggen een overdracht van iets abstracts naar iets 
concreets (een allegorische vertelling van een deugd) (vgl. Van Gorp e.a.; 2007, 290).  
Uit onderzoek van Lakoff & Johnson (1980) blijkt dat we in ons dagelijkse taalgebruik 
veelvuldig gebruik maken van metaforen. Onder meer helpen zij ons de werkelijkheid 
of delen ervan te begrijpen, ons erover uit te spreken en de beelden over onszelf en de 
wereld om ons heen te onderzoeken. Met behulp van metaforen begrijpen we namelijk 
de ene situatie in termen van een andere, en besparen ons de moeite van expliciteren 
van complexe en abstracte zaken. Daarnaast hebben metaforen ook een evocatieve 
werking: door het opgeroepen beeld worden verschillende betekenisvelden 
opgeroepen, die ermee verband houden (vgl. Mooren; 2008, 2009). 
De metafoor bezit deze zeggingskracht omdat zij gelaagd is opgebouwd: ‘Metaphor 
formation is intrinsically multimodal, as it must engage visual, auditory and kinesthetic 
inputs’ (Modell; 2003, 32). De verschillende zintuiglijke aspecten worden in een beeld 
geïntegreerd en zijn in staat om op verschillende niveaus tegelijkertijd aan te spreken, 
dat wil zeggen in emotioneel, rationeel en esthetisch opzicht (Mooren; 2010). Daarom 
kunnen we zo diep geraakt worden als we naar een bepaald kunstwerk kijken, of als we 
naar muziek luisteren, of als we een gedicht lezen.  
We zullen in hoofdstuk drie uitwerken dat poëzie op een heel eigenzinnige manier 
gebruik maakt van metaforen en het integratieve vermogen van verbeelding. Zij stelt 
de ervaring van de werkelijkheid (of delen hiervan) in een eigen taalspel aan de orde. 
Met uitzondering van heel experimentele vormen van poëzie, kunnen we zelfs met een 
gerust hart stellen dat poëzie en beeldspraak een onafscheidelijk paar vormen. Hoe hun 
relatie precies in elkaar steekt, bewaren we voor het laatste hoofdstuk.  

Bij de verbeelding kan ook worden gedacht aan creatieve mentale producten van 
cognitieve processen, zoals fantasieën, (dag)dromen, illusies, als-of denken, ontwerpen, 
‘zien als’,  veronderstellen, waanideeën, leugens, en zo meer. Met deze opsomming 
wordt duidelijk dat niet alle mentale producten even positief worden gewaardeerd. 
Producten als (dag)dromen en fantasieën hebben binnen het domein van de psychiatrie 
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verschillende functies. Zij kunnen bijvoorbeeld worden gezien als rijke bron van 
inspiratie en motivatie, bijvoorbeeld om zich een eigen toekomst te visualiseren en 
stappen te kunnen zetten voor de realisatie van de eigen wensen in het leven. Echter, 
we kunnen ons ook voorstellen dat teveel dromen of fantaseren ons contact met de 
werkelijkheid hindert. Dagdromen en fantasieën kunnen daarom ook worden gezien 
als vorm van ontkenning, een afweermechanisme of vlucht uit de werkelijkheid, of 
dienen ter bevrediging van onvervulde verlangens, maar ook als mechanisme om 
ervaringen te verwerken die we in ons bewuste leven (nog) niet aankunnen. Zo 
beschouwd heeft zij een beschermende functie waardoor iemand zich staande kan 
houden, maar die voluit leven ook kan belemmeren. Binnen de psychiatrie worden 
sommige aspecten van verbeelding dan ook beschouwd als pathologie, die moet 
worden behandeld omdat zij mensen te zeer hindert bij het leiden van een ‘normaal’ 
leven. Voorbeelden zijn het ziektebeeld paranoia (waarbij iemand lijdt aan 
achtervolgingswaan) en grootheidswaanzin of megalomanie (waarbij iemand zich 
inbeeldt dat hij een boodschapper is van God of zichzelf goddelijke eigenschappen- of 
status toedicht). Fantasieën, (compulsieve) leugens en wanen, kortom pathologische en 
belemmerende aspecten van verbeelding zijn vanuit een psycho-pathologisch 
perspectief interessant om nader te onderzoeken, maar voeren ons te ver van onze 
doelstelling af. Hoewel we in dit onderzoek vooral focussen op positieve aspecten van 
de verbeelding, zien we aan de hand van bovenstaande dat de verbeelding bij 
levensoriëntatie niet alleen een constructieve rol heeft. Verschillende producten van de 
verbeelding kunnen oriëntatieprocessen weliswaar ondersteunen, maar de 
‘pathologische’ producten kunnen ook een belemmering zijn als het om 
levensoriëntatie gaat. Te denken valt bijvoorbeeld aan wanen of fobieën, die een grote 
stoorzender kunnen zijn in ons functioneren en hun tol eisen op ons 
oriëntatievermogen. En een te grote gerichtheid op de toekomst in termen van de 
fixatie op nog of wellicht onmogelijk te realiseren dromen kan resulteren in een 
barrière bij het vinden van onze weg in ons leven. Die toekomstgerichtheid kan leiden 
tot escapisme en ontkenning (vgl. Griffin; 1996), wat ons hindert bij ons contact met 
de werkelijkheid van dat moment, het uitgangspunt van onze levenservaringen. In 
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relatie tot poëzie trekken vooral de positieve functies en kwaliteiten van de verbeelding 
voor dit onderzoek de aandacht.  

 
2.4  Verbeelding als mentaal proces 
We kunnen de verbeelding ook opvatten als een mentaal proces. Sommigen stellen 
zich dit proces voor als een vermogen om zich willekeurig allerlei dingen voor te 
stellen, zonder daarbij gebruik te maken van onze waarneming. De nadruk ligt hierbij op 
de fantasie en het verzinnen van zaken die niet (zouden kunnen) bestaan. Zoals we 
zagen heeft deze vorm van verbeelding zowel positieve als negatieve kanten. Vanwege 
de creatieve producten die zij kan opleveren, wordt zij in ieder geval gewaardeerd, wat 
bij fantasiefilms, sprookjes, e.d. het geval is. 
Anderen stellen echter dat verbeelding een mentaal proces is waarbij zeker gebruik 
gemaakt wordt van onze zintuiglijke waarneming. Dit is echter niet het enige materiaal 
waaruit de verbeelding put; naast de zintuiglijke waarneming, werken ook zaken als 
onze kennis, ervaringen en herinneringen door in verbeeldingsvolle mentale processen.  
De verbeelding kan worden opgevat als een proces van constructief denken, dat bij 
verschillende denkers een andere nadruk krijgt.  

2.4.1  Het constructieve vermogen van de verbeelding  
De filosoof David Hume (1711-1776) beschrijft in zijn beroemde ‘Traktaat over de 
menselijke natuur’ (1739, 1740) de verbeelding als centraal vermogen dat zowel uit 
actuele waarneming put, als gebruik maakt van informatie uit ons geheugen.  
Hoewel zij aan bepaalde principes onderhevig is, moeten we de verbeelding vrijer 
opvatten dan bijvoorbeeld het geheugen. Zij is namelijk in staat om de ordening en 
vorm van originele impressies te wijzigen.  
De verbeelding wordt door onze ervaringen uit het verleden beïnvloed. Als we iets 
waarnemen, verwerft het object eenheid door een constante conjunctie in de 
verbeelding (Hume; 1969, 141). Met behulp hiervan kunnen wij de dingen om ons 
heen herkennen en identificeren, zonder ze steeds opnieuw te hoeven onderzoeken op 
hun kenmerken. 
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Naast ervaringen uit ons verleden zijn onze associaties gebonden aan drie principes, 
namelijk het principe van gelijkenis, contiguïteit in tijd of plaats, en aanwezige kennis 
over oorzaak of gevolg (Hume; 2007, 57). Op basis van het principe van de gelijkenis 
leidt volgens Hume een plaatje naar gedachten aan het origineel, roept het noemen van 
een appartement in een gebouw beelden op over de andere appartementen in hetzelfde 
gebouw op basis van het principe van contiguïteit, en volgt bij een wond op basis van 
onze kennis over oorzaak en gevolg de gedachte aan de pijn die hiermee samenhangt 
(ibid.).  
De kwaliteit van de verbeelding wordt mede door deze ordeningsprincipes bepaald. 
Omdat wij gedurende ons leven steeds meer kennis opdoen over oorzaak en gevolg, 
allerlei ervaringen opdoen en ons associatiespectrum in reikwijdte toeneemt, groeit 
onze verbeeldingskracht mee. Hieruit kunnen we concluderen dat Hume onze 
verbeeldingskracht ziet als een vermogen dat zich gedurende ons leven ontwikkelt. Hij 
ziet de verbeelding in oorsprong, dat wil zeggen als een baby wordt geboren, als een 
simpel mechanisme van associatie van ideeën, dat in ons verstand plaatsvindt. Naar 
mate mensen zich ontwikkelen, transformeren de verbeelding en ons verstand zich tot 
de hoogste psychologische functie, die de bron is voor reflectieve, creatieve, 
esthetische en morele aspecten van ons functioneren. 

Bij de transcendentale filosofie van de filosoof Immanuel Kant (1724-1804) neemt de 
verbeelding in zijn ‘Kritik der reinen Vernunft’ (1781) ook een belangrijke plek in. 
Geïnspireerd door Hume neemt Kant een soortgelijk standpunt in als hij stelt dat onze 
waarnemingen nooit alleen datgene zijn wat we waarnemen. Bij onze waarneming 
leveren onze zintuigen allerlei indrukken, maar om zich beelden te vormen is meer 
vereist, namelijk een synthese van die indrukken. Dat kunnen wij dankzij de 
verbeelding (vgl. Kant; 2004, 210). Hiermee onderschrijft Kant het integratieve 
vermogen van de verbeelding. Hij ziet haar als een constructief vermogen.  

2.4.2  Verbeelding als mentale exploratie  
Alma (2008), hoogleraar psychologie en zingeving aan de Universiteit voor 
Humanistiek sluit zich aan bij de opvatting van verbeelding als een constructief proces. 
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Voor haar is verbeelding met name ‘een persoonlijke en emotioneel betrokken 
exploratie van mogelijkheden die de grenzen van het strikt feitelijke overstijgen’ (Alma; 
2002, 120). Zij legt nadruk op de exploratie van alternatieve mogelijkheden, waarbij zij 
zich onder meer baseert op werk van de filosofe Maxine Greene. De verbeelding kan 
dat wat voor ons ‘normaal’ is, de status-quo, doorbreken. Door ons in te leven in de 
wereld van een ander mens, kunnen we kennis maken met dingen die ons wellicht 
vreemd zijn of zaken tegen komen die voor ons niet vanzelfsprekend zijn. De 
verbeelding biedt de mogelijkheid een ander dan het ons vertrouwde perspectief in te 
nemen en de wereld van daaruit te verkennen. Dit perspectief hoeft ons geenszins te 
bevallen of voor ons van waarde te zijn - denk maar eens aan een standpunt van een 
ander dat je tegenstaat - maar we kunnen dit als een menselijke mogelijkheid verkennen 
(Greene; 1995). Met andere woorden: omdat we het werkelijke en het mogelijke binnen 
de gegeven realiteit kunnen bedenken, kunnen we mogelijkheden die de feitelijke 
situatie overstijgen exploreren, waarmee alternatieve perspectieven als een reële 
mogelijkheid voor ons toegankelijk worden (vgl. Alma; 2002, 2008, Alma & Smaling; 
2006). Dit houdt in feite een verruiming van de werkelijkheid in. 
Alma (2008) bouwt echter ook voort op de visie van psychoanalyticus Ernest 
Schachtel. Volgens Schachtel houdt de verbeelding ‘verband met het doorbreken van 
vaste gewoonten en denkpatronen en het stimuleren van openheid naar de wereld 

(Alma; 2008)’. Schachtel benadrukt dat het moeilijk is om werkelijk open te zijn en te 
blijven. Naar mate mensen ouder worden, treedt er namelijk conventionalisering op. 
Onze waarneming wordt beheerst door socialisatie en opvoeding en we zijn steeds 
minder in staat om nieuwe, verrassende dingen waar te nemen. Volgens Schachtel 
heeft dit van doen met de fundamentele spanning tussen openheid naar de wereld en 
het verlangen naar wat veilig en vertrouwd is (resp. het transcendentieprincipe en het 
geborgenheidsprincipe) wat menselijk leven kenmerkt. Wij worden zowel gedreven 
door de behoefte aan geborgenheid en veiligheid als de behoefte het onbekende te 
exploreren, maar laten ons door de behoefte aan de veiligheid van het bekende 
gemakkelijk ervan weerhouden ons buiten de vertrouwde kaders te begeven voor het 
ontdekken van de onbekende werkelijkheid. Fenomenen in onze wereld zoals kunst, 
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spel, humor, e.d. ondersteunen volgens Schachtel het transcendentieprincipe. Zij 
kunnen ons in een situatie brengen waarin de vanzelfsprekende wereld plaatsmaakt 
voor een nieuwe ervaring: ‘Ze helpen ons om vanuit verschillende invalshoeken iets te 
bekijken en voorhanden zijnde perspectieven op wat we onderzoeken op een 
verrassende manier te combineren; ze stimuleren met andere woorden onze 
verbeeldingskracht’ (Alma; 2007, 45). 
Alma noemt allerlei zaken die ons verbeeldingsvermogen kunnen stimuleren, zoals 
humor, spel, dromen, muziek en (religieuze) kunst. Volgens Alma kunnen deze 
creatieve uitingen een brug slaan tussen het bekende en het onbekende. Dankzij de 
verbeelding durven we de stap richting het onbekende te zetten. Dat durven mensen, 
omdat zij in staat zijn om op het mogelijke te anticiperen. Middels de verbeelding 
kunnen we mogelijkheden present stellen die tot de verborgen potenties van de 
werkelijkheid behoren. Dat doen we bijvoorbeeld ook als we een boek lezen, naar de 
film gaan of een expositie bezoeken. Daardoor kunnen we onze werkelijkheid 
onderzoeken zonder dat het ons leven van alledag teveel verstoort. Dit onderzoek 
draagt bij aan ons begrip van de werkelijkheid en verrijkt het met nieuwe of 
alternatieve perspectieven. Alma noemt een dergelijke benadering van verbeelding een 
hermeneutisch proces, een uitproberen waarbij we gebruik kunnen maken van wat 
culturele bronnen ons te bieden hebben (vgl. Alma; 2007, Alma & Smaling; 2006).  
Hoewel poëzie geen expliciete plek krijgt in de zojuist genoemde opsomming van 
Alma, hoort zij wel thuis in dit rijtje. In hoofdstuk drie zal blijken dat poëzie ook zo’n 
zelfde potentie heeft.  
 

2.5  Ontwikkelen van verbeeldingsvermogen 
Bij Hume zagen we al aanknopingpunten voor de ontwikkelingspsychologie, die pas 
ruim anderhalve eeuw later onder leiding van de grondlegger van de moderne 
ontwikkelingspsychologie Jean Piaget (1896-1980) tot ontwikkeling zou komen. Vanuit 
een psychologisch perspectief sluit de hedendaagse ontwikkelingspsycholoog Paul 
Harris (2000) zich aan bij het idee dat het cognitieve vermogen tot verbeelding in de 
loop van de ontwikkeling bij kinderen sterker wordt. Volgens Harris (2000) speelt de 
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ontwikkeling en training van het verbeeldingsvermogen een belangrijke rol in de 
algehele ontwikkeling en het functioneren van mensen. Hoe meer ons 
voorstellingsvermogen is ontwikkeld, des te levendiger kan de kwaliteit van de 
inbeeldingen zijn. 

Harris is met name geïnteresseerd in ‘pretend play’ (‘doen-alsof’ spel) en ‘make belief’ 
(fantasiespel) van kinderen. Hij wil zicht krijgen op capaciteiten die kinderen daardoor 
ontwikkelen. Onder invloed van de grondlegger van de psychoanalyse Sigmund Freud 
(1856-1939) hebben klassieke ontwikkelingspsychologen als Piaget volgens Harris het 
fantasiespel afgedaan als een infantiele neiging tot narcistische zelfabsorptie in 
onrealistische fantasieën, die het kind tijdens zijn ontwikkeling moet zien te 
overkomen, zo stelt Harris (Christou; 2002). Het doen-alsof spel wordt vanuit deze 
optiek benaderd als een vorm van denken die geleidelijk aan zal afnemen naarmate het 
kind meer objectiviteit ten aanzien van de werkelijkheid ontwikkelt (Harris; 2000, 8). 
Harris is het oneens met zijn voorgangers. Volgens Harris zijn doen-alsof en 
fantasiespel belangrijk voor de ontwikkeling van het verbeeldingsvermogen bij 
kinderen, dat zich in zijn optiek gedurende de gehele levensduur in een andere vorm 
verder ontwikkelt en waar mensen voor een breed scala aan verschillende redenen een 
beroep op doen.  

We weten dat kinderen hun verbeeldingsvermogen onder meer oefenen en 
ontwikkelen in hun spel. Al vanaf ongeveer het tweede levensjaar maken kinderen in 
hun spel gebruik van hun verbeeldingsvermogen. Zij hebben op die leeftijd al een 
zeker functioneel begrip van hoe de wereld in elkaar zit, maar kunnen dan al in hun 
spel afwijken van de feitelijke situatie, zonder dat er sprake is van een gebrek aan 
realistisch begrip van de wereld. We weten dat, omdat kinderen in hun spel wel gebruik 
maken van hun kennis over causale relaties in de fysieke en mentale wereld (Alma & 
Smaling; 2006, Harris; 2000). Het doen-alsof spel ‘offers a way to imagine, explore and 
talk about possibilities inherent in reality’ (Harris; 2000, 8). Dergelijk spel moet dus niet 
gezien worden als een terugtrekken in de innerlijke wereld, maar als exploratie van 
mogelijke werelden. Dat alternatieven al vanaf jonge leeftijd coherent en opeenvolgend 
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worden overwogen, is een indicatie voor een levenslange mentale capaciteit om 
alternatieven van de realiteit in ogenschouw te nemen (vgl. Harris; 2000, 28). Alma, 
bekend met Harris’ werk, baseert zich dan ook mede op  zijn opvatting van 
verbeelding als deze mentale capaciteit (Alma; 2008, Alma & Smaling; 2006). 
Mensen zijn volgens Harris door de verbeelding ook in staat om verbanden te leggen 
tussen uitkomsten en de wijze waarop de dingen onder invloed van onze keuzes anders 
hadden kunnen lopen. Als er iets mis is, vragen we ons af wat er verkeerd is gegaan, en 
dankzij de verbeelding kunnen we ons alternatieven voorstellen voor hoe het anders 
had gekund. Dat is niet alleen belangrijk bij een reconstructie van wat er fout ging; bij 
het innemen van een moreel standpunt of het vellen van een oordeel denken we 
eveneens na over alternatieven en vragen ons af of iets beter of anders zou hebben 
gekund. Dit is dus van belang bij de ontwikkeling van moreel besef bij mensen, want 
daarmee komen mogelijke alternatieven in zicht betreffende hoe we zouden moeten 
handelen en zijn we in staat daar een moreel standpunt over in te nemen. Ook daarbij 
doen we volgens Harris een beroep op onze verbeelding.  
Het doen-alsof en fantasiespel is niet alleen van belang voor de ontwikkeling en 
training van de verbeelding en ons morele besef, maar het kan ook de sociale 
ontwikkeling verdiepen. Kinderen doen namelijk rollenspelletjes waarbij zij tijdelijk een 
ander spelen in handelingen en uitingen. We zien kinderen bijvoorbeeld ‘vadertje, 
moedertje’ spelen en doen alsof zij vanuit de vader of moeder de wereld ervaren. In 
feite is er sprake van een wisseling van perspectief, waarbij het kind zich bewust en 
actief verplaatst in de belevingswereld van een ander. Dit versterkt hun sociale binding, 
omdat een dergelijke perspectiefwisseling onder meer inlevingsvermogen en een 
emotionele betrokkenheid bij het kind oproept. Deze capaciteit is niet alleen belangrijk 
voor de sociale ontwikkeling van kinderen, maar neemt naarmate het kind ouder wordt 
andere vormen aan (Harris; 2000). Alma (2002) is het met Harris eens. Zij stelt dat de 
verbeelding en daarmee gepaard gaande emotionele geladenheid in de kindertijd nog 
aanzienlijk vrij is. Bij het volwassen worden wordt onze verbeelding door ons contact 
met de werkelijkheid en onze kennis ervan in zekere zin aan banden gelegd. In welke 
mate onze verbeelding vrij blijft, verschilt per persoon en per situatie. We kunnen ons 
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indenken dat het behoud van die vrije verbeelding een breder spectrum aan 
constructies van de werkelijkheid voor ons toegankelijk maakt (Alma; 2002). Het 
vermogen om ons open te stellen voor een exploratie van alternatieven en ons 
vermogen dingen tijdelijk voor ‘waar’ te houden, verschilt niet alleen per persoon en 
per situatie, maar varieert ook per leeftijdsfase. Tevens ontwikkelen kinderen 
verbeeldingsvol spel in verschillende mate; afhankelijk van motivatie, doelstellingen, 
cognitieve stijl en persoonlijkheid verschillen mensen in hun verbeeldingsvolle denken 
(vgl. Alma & Smaling; 2006).  
Inbeelding in de innerlijke leefwereld van een ander is essentieel bij het aangaan van 
wezenlijk contact met anderen. Het is een capaciteit die in het bijzonder van belang is 
in het kader van allerlei vormen van begeleiding van mensen, bijvoorbeeld binnen het 
humanistisch geestelijk raadswerk, waarin contact en betrokkenheid centraal staan. 
 

2.6  Inbeelding van ‘ultieme omgeving’ & ‘morele verbeelding’ 
In het humanistisch geestelijk raadswerk neemt identiteit naast zelfbestemming een 
belangrijke plaats in. Voor Jaap van Praag, belangrijkste voorman bij de oprichting van 
de humanistische beweging, is het identiteitsbesef een van de geestelijke voorwaarden 
die zelfbestemming mogelijk maken. Volgens Van Praag geven we ons leven vorm 
door middel van beslissingen, die we binnen een bepaald gegeven kader maken. Hierbij 
laten we ons leiden door ons identiteitsbesef, oriëntatievermogen en ons 
zelfbewustzijn. Deze beslissingen geven ons leven zodanig richting, dat dit ons een 
besef van doelgerichtheid verschaft, dat ons leven de moeite waard maakt (vgl. Van 
Praag; 1978, 180).  
In gesprek met humanistisch geestelijk verzorgenden is de vraag “wie ben ik?” vrijwel 
altijd impliciet of expliciet aan de orde. Dikwijls noopt de existentiële situatie waarin 
iemand verkeert tot het verkrijgen of houden van zicht op wat in het leven van belang 
is, hoe iemand zich (wil) verhouden tot die situatie, en wie hij ten diepste is. In 
dergelijke gevallen kan zich ook de noodzaak tot (her)oriëntatie voordoen; eerdere 
levensvisies lijken dan niet meer te passen bij de situatie die zich aandient. Soms is er 
eventueel sprake van desoriëntatie, waardoor de noodzaak tot begeleiding nog 
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prangender op de voorgrond treedt. Een gesprek met een geestelijk verzorgende kan 
zich richten op het weer in zicht krijgen van het eigen kader, waarmee het 
zelfbewustzijn wordt vergroot en iemand weer in beeld krijgt wat voor hem of haar de 
belangrijke waarden in het leven zijn voor de levensoriëntatie. Iemand is dan beter in 
staat om met het hervonden identiteitsbesef invulling geven aan zijn of haar 
zelfbestemming.  
Voor wat betreft de vraag naar de kaders die dienen als maatstaf voor wat ons leven de 
moeite waard maakt, kunnen we terecht bij de filosoof Charles Taylor. Volgens hem 
begeven we ons in een morele ruimte waarbinnen we een individueel of collectief kader 
- hij noemt dat referentiekaders - moeten construeren of kiezen. Ons referentiekader 
biedt de horizon waarbinnen we weten waar wij staan en welke betekenis de dingen 
voor ons hebben en kan gezien worden als de achtergrond van onze morele oordelen, 
intuïties of reacties. In feite oriënteren we ons in deze ruimte op datgene wat wij goed, 
waardevol en bewonderenswaardig of zinvol vinden. Voor Taylor wordt onze identiteit 
afgebakend door de verbintenissen of identificaties die het kader of de horizon bieden 
en waarbinnen we kunnen proberen te bepalen wat goed of waardevol is, wat gedaan 
behoort te worden, wat we kunnen onderschrijven of waar we ons tegen verzetten. Het 
is de morele horizon waartegen we in staat zijn een eigen standpunt in te nemen. Gaat 
de verbinding met dat wat we voor waar houden verloren, dan is er volgens Taylor 
sprake van desoriëntatie en weten we niet meer welke betekenis de dingen voor ons 
hebben. Identiteit en morele oriëntatie zijn bij Taylor dan ook sterk met elkaar 
verbonden (Taylor; 2007). 
Een opvatting die raakvlakken heeft met Taylors ‘morele horizon’ is het idee van de 
‘ultieme omgeving’. Hebben we het over wat we belangrijk of nastrevenswaardig 
vinden, dan gaat het volgens Mooren (2009) in feite (delen van) onze beelden uit de 
‘ultieme omgeving’. Hij beschrijft het samenspel tussen de ultieme omgeving en de 
verbeelding. ‘In het proces van het verbeelden van de ultieme omgeving werken onze 
intuïtie, logisch redeneren, het onbewuste, de herinnering, de zintuiglijke waarneming 
en het associatief vermogen samen’ (Mooren; 2009, 216). Voor de bepaling van wat 
mensen nu van wezenlijk belang achten, putten zij uit hun illusies. We zagen in dit  
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hoofdstuk al dat de illusie net als andere mentale producten van verbeelding 
uiteenlopend wordt gewaardeerd (zie 2.3). In de psychologie van de waarneming duidt 
zij op een foutieve of verstoorde waarneming, waarbij een gebrek aan realiteitsgehalte 
wordt benadrukt. Mooren geeft aan dat de psycholoog Paul Pruyser (1916-1987) een 
ander standpunt inneemt wat betreft illusies. Pruyser sluit zich aan bij de ideeën van de 
psycholoog Donald Winnicott over ‘transitional objects’ en illusoire wensvervulling. 
Winnicott spreekt van een mentale overgangsruimte tussen de binnenwereld en de 
buitenwereld, die hij een ‘transitional sphere’ noemt. Illusies behoren tot deze 
overgangsruimte. Bij Pruyser is van belang dat deze overgangsruimte ook in de 
volwassenheid werkzaam blijft als brug tussen binnenwereld en buitenwereld. Illusies 
moeten we dan ook niet opvatten als iets wat mensen ontgroeien naar mate zij ouder 
worden, maar als producten van verbeelding die zich tot in de volwassenheid 
ontwikkelen en werkzaam blijven. Mooren stelt met Pruyser dat hierbij sprake is van 
‘een diepgaande transformatie van betekenisgeving die de onmiddellijke waarneming 
overstijgt’ (Mooren; 2009, 213), een aspect van het verbeeldingsproces dat we reeds bij 
Hume en Kant aan de orde stelden. Illusieformatie is in deze benadering geen 
zwakheid van het realistische denken, maar een uniek proces dat voortkomt uit de 
verbeelding. Fenomenen als wetenschap, kunst, religie en muziek rekenen we tot de 
‘transitional sphere’, maar poëzie kan hier ook toe worden gerekend.  
Mooren stelt dat de verbeelding bij Pruyser een rol speelt in het tot stand komen van 
iemands levensvisie. Hiervoor baseert Mooren zich eveneens op de theorie over de 
religieuze ontwikkeling van de hedendaagse James Fowler, waarin de verbeelding 
eveneens een centrale plek inneemt. Fowler neemt het concept ‘geloven’ van de 
theoloog en filosoof Paul Tillich als uitgangspunt. Bij Tillich is geloven een act van 
onvoorwaardelijke betrokkenheid op zogeheten ‘ultimate concerns’ (waar geen goed 
Nederlands equivalent voor bestaat) (Tillich; 1957, 1-4). Volgens Mooren overstijgt 
Tillich bij zijn geloofsconcept daarmee de inhoudelijke bepaling van wat geloofd 
wordt.’ (Mooren; 2009, 214).  
Fowler, die Tillich hierin volgt, legt eveneens het accent op de act van het geloven, 
Hierbij accentueert Fowler de ‘ultimate concern’ op bepaalde manier, namelijk als ‘de 
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relatie die mensen hebben met wat voor hen het meest van waarde is, wat hen ten 
diepste aan het hart gaat’ (Fowler, 1981; 4-5). Fowler gaat nog een stap verder dan 
Tillich en introduceert het begrip ‘ultimate environment’. Net als de ‘ultimate concerns’ 
is de ultieme omgeving niet makkelijk te definiëren. Het concept ‘ultieme omgeving’ 
verwijst naar ‘het geheel van representaties van datgene wat iemand ten diepste voor 
waar en waardevol houdt’ (Mooren; 2009, 215). Zij bestaat onder meer uit beelden van 
zichzelf, van anderen, van de mens, wereld en kosmos en kan daarmee worden opgevat 
als een product van de verbeelding. Onze beelden zijn richtinggevend voor onze 
strevingen; ze helpen bij de oriëntatie op wat van waarde is en hoe we 
dienovereenkomstig zouden moeten of kunnen leven. Dit concept overstijgt een 
specifieke levensovertuiging; het is neutraal ten aanzien van de invulling van wat ‘goed’ 
en ‘waardevol’ voor ieder van ons inhoudt.  

Tegen de achtergrond van Taylors morele horizon bieden onze beelden van de ultieme 
omgeving een oriëntatie voor ons doen en laten en ons leven. De vraag hoe we 
(zouden) moeten leven staat dus in verband met onze opvattingen en overtuigingen 
wat er in het leven zinvol is, wat we de moeite waard vinden, of ten diepste voor waar 
en waardevol houden. Mooren (2009) schetst aan de hand van Dewey hoe de 
verbeelding bij onze morele oriëntatie een rol speelt. Volgens hem wordt ‘de rol van de 
verbeelding (…) zichtbaar als we de vraag trachten te beantwoorden hóe dit proces van 
morele oriëntatie verloopt’ (ibid., p. 220). We staan stil bij Deweys opvatting van de 
morele verbeelding.  

Bij een keuze of dilemma zullen mensen geen rationele redenering maken langs de lijn 
van ethische regels omtrent ongepast of toegestaan gedrag. In plaats daarvan beelden 
we ons in een flits in wat mogelijke gevolgen zijn van het eigen handelen. Deze 
voorstelling noemt Dewey ‘morele verbeelding’, waarbij het effect van het handelen 
voor de wereld van belang is, evenals de mens die we worden door zo te handelen. De 
verbeelding van eventuele handelingsmogelijkheden, die het karakter heeft van een 
‘dramatic rehearsal’ van de gevolgen, is de toetssteen of de voorstelling passend is binnen 
het kader van de eigen morele horizon (vgl. Mooren; 2009, 221). In feite herkennen we 
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hier - zij het toegespitst op moraliteit - Deweys exploratie van alternatieve 
mogelijkheden in de verbeelding, waarbij moraliteit hier de uitkomst is van het proces 
van verbeelden.  
De handelingsalternatieven worden razendsnel afgewogen. Nadat de keuze is gemaakt - 
een van de afwegingen krijgt voorrang - is het morele proces nog niet ten einde. De 
gevolgen van het handelen voor de wereld of wat het met ons doet en de daarbij 
gepaard gaande gevoelens van opluchting, schaamte, trots, verontwaardiging, schuld, 
boosheid, enzovoorts wijzen op het voortduren van onze moraliteit, die nu het 
karakter aanneemt van evaluatie. Mooren vat dat kernachtig samen door te stellen dat 
de morele verbeelding niet alleen prospectief maar ook retrospectief is van aard. In 
tegenstelling tot het algemeen gehanteerde morele redeneren of oordelen dat ons 
handelen zou bepalen, laat Mooren met de filosoof Steven Fesmire (2003) zien dat 
Dewey aannemelijk maakt dat ons voorstellingsvermogen in dit morele proces het 
primaat heeft, en het morele als ervaringssfeer voorop staat (Fesmire; 2003, 27-30). In 
dit proces is onder meer sprake van ‘empathische projectie’ - het innemen van de 
positie van een ander - en van ‘creatief kijken naar de mogelijkheden van een situatie’ 
(ibid. 65). In onze bespreking van de exploratie van alternatieve mogelijkheden werd 
dit al aan de orde gesteld, maar hier krijgt dit het karakter van moraliteit. Net als Harris 
hecht Dewey belang aan de betekenis van kinderspel voor onze morele ontwikkeling. 
‘The healthy imagination deals not with the unreal, but with the mental realization of 
what is suggested. Its exercise is not a flight into the purely fanciful and ideal, but a 
method of expanding and filling in what is real’. (Dewey; 1997, 166).  
Met deze mentale inbeelding, die we met Dewey in het volgende hoofdstuk 
‘experimenteren’ zullen noemen (zie 3.3), komen alternatieve handelingsmogelijkheden 
in beeld, en kunnen we op grond hiervan onze handelingen afstemmen op onze eigen 
morele horizon. Met behulp van Dewey en Mooren zien we dus dat inbeelding niet 
alleen van belang is bij spel en inleving in de leefwereld van anderen, maar dat de 
verbeelding ook een cruciale rol speelt bij het maken van morele afwegingen.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Dichtkunst 

De dikke dronken zwermen van gevoelen 
krijgen bestel, wanneer ze in de taal 

op woorden samentrekken, die ze schaal 
geven, zodat ze tot kristal verkoelen. 

 
De dichter weet het tijdstip te voorvoelen 

waarop zich deze werking integraal 
voltrekken zal, het woordmateriaal 

wentelt in hem met een donker bedoelen. 
 

Aan beide kanten worden kansen wakker. 
Begrip en lust bewegen naar elkaar. 

Hartstocht en rede komen in contact. 
 

Het scala schokt. De symmetrie verstrakt. 
Uit alle lijnen klimmen steile vlakken 

tegen de nu gevonden evenaar. 
Gerrit Achterberg, 1954 

3.  De verbeeldingsvolle bijdrage 
van poëzie aan levensoriëntatie 
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3.1  Inleiding 
Nadat we ons in de vorige hoofdstukken hebben beziggehouden met de relatie tussen 
levensoriëntatie en de verbeelding, richten we ons in dit laatste hoofdstuk op poëzie. 
We zullen onderzoeken welke talige en verbeeldingsvolle kenmerken van poëzie 
inwerken op onze zinervaring, waarmee het antwoord op de vraag naar verband tussen 
poëzie en levensoriëntatie wordt voorbereid. We richten ons ten slotte op de vraag wat 
de bijdrage van poëzie is aan levensoriëntatie. 

Poëzie wordt ook wel aangeduid met de termen ‘gedicht’ en ‘lyriek’. Het verschil zit in 
het volgende. In de meest eenvoudige aanduiding is een gedicht een literaire tekst, die in 
vers gesteld wordt weergegeven. Etymologisch gezien duidt ‘gedicht’ op de afleiding 
van het werkwoord ‘dichten’, wat kan worden teruggevoerd op het Latijnse ‘dictare’: 
‘samenstellen en opschrijven, met nadruk zeggen’. Daarmee onderscheidt de betekenis 
zich dus van ‘dicht’ als ‘gesloten’ of ‘nabij’. Een andere gangbare opvatting is dat de 
term gedicht zijn oorsprong vindt in het ‘dichte’ gecondenseerde karakter van het 
poëtische taalgebruik (vgl. Van Gorp e.a.; 2007, 183). 
De term ‘poëzie’ duidt op het Griekse ‘poiein’, dat (verzen) maken of vervaardigen 
betekent. Poëzie is een taaluiting die ‘gebonden’ is door allerlei vormen van 
parallellisme of contrasten zoals metrum, rijm, klankpatroon, versregels en 
beeldconcentratie. Daarmee onderscheidt zij zich van proza, dat een verdergaand en 
geen terugkerend of herhalend spreken is (ibid., 361). In de loop van de 
literatuurgeschiedenis is dit onderscheid echter steeds moeilijker te maken, omdat 
enerzijds een aantal bindingen in de poëzie door dichters als remmend werd ervaren en 
overboord werd gegooid, terwijl proza aan de andere kant ‘poëtische’ kwaliteiten zoals 
ritmische bewegingen is gaan opeisen. 
Met ‘lyriek’ duiden we poëzie als literair genre aan, met essentiële kenmerken als 
‘nadruk op de klankwaarde en de ritmische beweging van de taal, abstrahering van een 
concrete gebondenheid aan plaats en tijd (een soort tijdeloos nu) en een sterk 
evocatieve stijl die zich richt tot het gemoed’ (Van Gorp e.a.; 2007, 279).  
Velen hebben zich gebogen over een treffende definitie van poëzie. Voor de schrijver 
en dichter Simon Vestdijk (1898-1971) is een gedicht een tekst die zich isoleert uit de 
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reeks van gebeurtenissen. ‘Het [gedicht] geeft een stilstand te zien, een zwevende 
stilstand (..) daar waar het proza voortstroomt, voortkabbelt, en nooit stilstaat’ 
(Vestdijk; 1975, 26). Het gedicht ‘Afsluitdijk’ van Maria Vasalis illustreert dit prachtig: 
de nachtelijke busrit voert over de afsluitdijk en de dichteres wordt de geest van de bus 
gewaar: ‘soms duidelijk als wij, dan weer in zee verdronken.’ Ze ziet zichzelf ‘... alleen 
mijn hoofd deint boven het watervlak, beweegt de mond als sprak het, een verbaasde 
zeemeermin. Er is geen einde en geen begin, aan deze tocht, geen toekomst, geen 
verleden, alleen dit wonderlijk gespleten lange heden’ (Vasalis; 1940, 20). 
Lyriek omvat literaire dichtvormen die wat betreft hun vormgeving en subjectieve 
betrokkenheid op de werkelijkheid gestalte geven aan een lyrische gemoedshouding, 
dat wil zeggen een sterke emotionele innerlijke gemoedstoestand die kan variëren van 
hooggestemdheid tot diepe treurnis (vgl. Van Gorp e.a.; 2007, 279). Zij heeft vanwege 
haar verbeeldingsvolle en meerduidige taalspel associaties en betekenissen, die zij in 
ons bewustzijn roept, een sterke werking op onze ervaring van de tekst. We beleven 
bijvoorbeeld een uitgesmeerd moment - of is het stilgezet? - waarin de blik van de 
dichter, die op slag verliefd wordt, kruist met die van Rika, gezeten in de 
tegenoverliggende trein. Op het moment dat beide treinen elkaar in volle vaart 
passeren vindt hij zijn grote liefde om haar weer direct te verliezen (Paaltjens; 1996). 
Laten we ons meevoeren op het met romantiek omrande cynisme van de dichter? Of 
voelen we de intieme tragiek van de jongen in het bad, want ‘(..) elke week wordt hij 
opnieuw geboren en wreed gescheiden van het veilig water-leven, en elke week is hem 
het lot beschoren opnieuw een bange idioot te zijn gebleven’ (Vasalis; 1940, 10-11)? 

In deze scriptie worden de termen ‘poëzie’ en ‘gedichten’ door elkaar gebruikt om 
hetzelfde aan te duiden. Bij het gebruik van de term ‘lyriek’ ligt de nadruk meer op de 
literaire kwaliteiten van poëzie, en op haar sterke inwerking op onze emoties. 
Daarnaast gaan we bij poëzie voornamelijk in op het lezen van poëzie, en niet zozeer op 
het luisteren ernaar, hoewel poëzie bij uitstek geschikt is voor een luisterend publiek. 
De reden hiervoor is dat we, als we zelf het leestempo kunnen bepalen, meer tijd tot 
onze beschikking hebben voor het zoeken naar de betekenis van het gedicht. En als we 
dat willen, kunnen we het gedicht ook nog eens herlezen. 
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We starten in dit laatste hoofdstuk met enkele tekstkenmerken van poëzie, die 
inwerken op de manier waarop we een gedicht lezen en ervaren. Deze kenmerken 
bieden ons inzicht in het taalspel van de poëzie, dat ruimte biedt voor het ontdekken 
en ervaren van eigen betekenissen (3.2). Deze paragraaf is vooral gericht op het 
verwerven van inzicht in de relatie tussen poëzie en de verbeelding. In de hierop 
volgende paragraaf wordt met name de relatie tussen poëtische taal, onze ervaring en 
levensoriëntatie voorbereid (3.3). Met Van Heusden krijgen we meer grip op de 
onderliggende reden dat poëzie vooral inwerkt op onze zinervaring. In diezelfde 
paragraaf zullen we voor een goed begrip van reacties die in ons opwellen als we een 
gedicht lezen, te rade gaan bij de complementaire visies van Gadamer en Dewey. Bij 
hen verschijnt poëzie als een hermeneutisch proces, waarbij onze respons op de tekst 
wezenlijk is voor de manier waarop we poëzie ervaren en de betekenissen die we eraan 
toekennen. Tevens komt aan de orde wat de functie is van poëtische taal. Ook gaan we 
in op de poëtische zinervaring en levensoriëntatie.  
In de voorlaatste paragraaf besteden we aan de hand van Aristoteles aandacht aan een 
opvatting van poëzie, waarin de katharsis een prominente plek inneemt. We analyseren 
met behulp van Schomakers de katharsis en zetten uiteen welke aspecten van de 
doorleefde katharsis verband houden met levensoriëntatie (3.4).  
De laatste paragraaf van deze scriptie brengt onze verworven inzichten en gegeven 
antwoorden op de onderzoeksvragen samen in de slotbeschouwing van de 
verbeeldingsvolle bijdrage van poëzie aan levensoriëntatie (3.5). 
 

3.2  Poëzie in beeld 

Hoewel de meesten van ons wel een beeld van poëzie hebben, blijkt het niet zo 
eenvoudig om haar als specifiek genre af te bakenen; de meeste van haar kenmerken 
gelden namelijk ook voor andere soorten teksten (Alphen; 1996, Beerman; 2003, 
Luxemburg; 1985). Wel zijn er kenmerken te formuleren, die vaak op een poëtische 
tekst van toepassing zijn, en die in sterke mate onze ervaring van het gedicht bepalen. 
Als we een dichtbundel openslaan, springt allereerst de specifieke bladspiegel in het 
oog. Omdat we in de meeste gevallen de gehele tekst van het gedicht kunnen overzien, 
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weten we dat de kern ervan voor het einde van het laatste woord op de bladzijde staat. 
Dit overzicht verhoogt onze aandacht en betrokkenheid op de tekst.  
Kijken we bij gedichten wat nauwkeuriger naar het woordgebruik, dan valt op dat de 
woordkeuze verschilt van het alledaagse gebruik. De woorden zijn niet alleen van 
belang voor het vertellen van de verhaallijn, maar ook vanwege hun associatieve kracht 
of gevoelswaarde. Ook kiest de dichter dikwijls voor meerduidige woorden, om ruimte 
te kunnen scheppen voor verschillende lezingen. 
Een van de meest belangrijke kenmerken van een poëtische tekst is dan ook het 
gebruik van beeldspraak. Dichterlijke, beeldende taal streeft wat betreft haar inhoud 
naar een hoge concentratiegraad; door de beeldconcentratie weet zij kernachtig over te 
brengen wat ze zeggen wil. Zo op het eerste gezicht lijkt een grote rijkdom aan beelden 
voor sommigen wellicht overbodig, maar ze levert een specifieke bijdrage aan de 
zeggingskracht van een gedicht: hoe rijker de beeldspraak, des te sterker wordt de 
verbeelding aangesproken. We zagen al in hoofdstuk een en twee dat metaforen 
visuele, auditieve en kinesthetische gewaarwordingen met elkaar verbinden, en ons 
door het integratieve vermogen van de verbeelding tegelijkertijd op verschillende lagen 
van het bewustzijn aanspreken, dat wil zeggen zowel in emotioneel, rationeel als 
esthetisch opzicht. Daarom kunnen we zo diep geraakt worden als we een gedicht 
lezen. Metaforisch taalgebruik leent zich dan ook uitstekend voor de overdracht van 
verschillende betekenissen en associaties die erdoor in ons bewustzijn worden 
gebracht. Het is dan ook niet verwonderlijk dat dichters in hun werk veelvuldig van 
metaforen gebruikmaken.  
Ook de rangschikking van de woorden verschilt van spreektaal of proza. Woorden of 
klanken worden bijvoorbeeld herhaald. Kenmerkend voor de poëtische tekst is de 
geperiodiseerde herhaling. De herhaling kan zowel op klankniveau (assonantie, 
alliteratie, rijm) als in de opbouw van de verschillende strofen worden gebruikt. 
Geperiodiseerde herhalingen worden met opzet gekozen; zij leggen een bepaalde 
nadruk, of schuiven een betekenis naar de voorgrond. Ook kan een herhaling vanwege 
haar beeldende karakter worden gebruikt om een bepaalde sfeer te versterken. Zo wil 
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het gebruik van de z-klank bij ‘de zwoele, Zuiderzeelucht’ door de alliteratie het suizen 
van de wind in ons bewustzijn brengen.  
Een laatste tekstkenmerk dat we hier bespreken, is het gebruik van de-automatisering. 
Conventioneel taalgebruik is, net als veelgebruikte of ‘dode’ metaforen, in zekere zin 
aan slijtage onderhevig; zij spreekt in mindere mate tot onze verbeelding (zie ook 1.4). 
Door het veelvuldige gebruik wordt de betekenis als het ware uitgehold. De-
automatisering wil dit tegengaan: zij vertraagt een snelle referentie en 
conventionalisering van de betekenis, waardoor ons begrip van de tekst wordt 
verstoord. Door dit vertraagde en ‘verstoorde’ taalgebruik wordt de betrokkenheid op 
de tekst geoptimaliseerd en ontstaat meer ruimte (en tijd) voor andere betekenisgeving. 
Nieuwe of poëtische metaforen hebben een speciale functie als het om ordening gaat. 
In de vorige hoofdstukken kwam al aan de orde dat metaforen helpen ons uit te 
uitdrukken, onze ervaringen te structureren, en zowel betekenissen over te dragen als 
te genereren. Tevens helpen zij ons om nieuwe aspecten aan de werkelijkheid te 
ontdekken (zie 1.4 en 2.3). Echter, bij nieuwe of poëtische metaforen treedt verwarring 
op omdat deze ongebruikelijker zijn dan de meer conventionele metaforen uit het 
dagelijkse taalgebruik. Met poëtische metaforen tracht de dichter een gewone lezing en 
een snelle referentie te doorbreken. Vaak hebben deze metaforen een meerduidige of 
paradoxale inhoud, en zijn zij geschikt voor het genereren van eigen betekenissen. De 
breuk met de gebruikelijke taalverwachting (de-automatisering) schept ruimte voor een 
nieuwe benadering of constructie van de werkelijkheid.  
Beerman legt met Bronzwaer uit dat deze verwarring omtrent de betekenis functioneel 
is. Door de uitgestelde referentie ontstaat er ruimte voor een eigen lezing. Zo draagt 
poëzie ‘betekenis over en schept betekenis, maar tegelijkertijd wordt het moment 
waarop de betekenis tot stand komt bemoeilijkt en vertraagd’ (Beerman; 2003, 
Bronzwaer; 1993). Iemand heeft dan bijvoorbeeld een houten in plaats van een gouden 
hart, dat niet de moeite waard is om te stelen, of waar je met gemak overheen kunt 
lopen zonder dat het stuk gaat. Of de boomgaard van de dichteres Emily Dickinson 
(1830-1886) verandert in een kerk, met de rijstvogel als koor (Dickinson; 1986, 44-45).  
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Het aanvankelijke onbegrip kan leiden tot verdere bezinning en reflectie. Als een 
zekere samenhang is aangebracht, bijvoorbeeld doordat de metafoor ondanks de 
wijziging in conventie toch kan worden herleid, dan scheppen de associaties en 
betekenissen die via de begrippen werden opgeroepen een nieuw netwerk aan 
betekenissen, waaraan eerdere ervaringen en betekenissen worden verbonden. Dit 
proces leunt dan ook op de constructieve en structurerende functies van metaforisch 
taalgebruik (zie ook 1.4).  
De meerduidige woorden, gebruikte beeldspraak en de poëtische metaforen, met de 
daaraan verbonden associaties, emoties en ervaringen, zijn werkzaam in onze 
verbeelding. Halen we ons de constructieve kracht van de verbeelding uit het vorige 
hoofdstuk weer voor de geest, dan begrijpen we dat poëtische metaforen door hun 
scheppende kracht bijdragen aan de verruiming van onze werkelijkheidsperceptie. 
Volgens Beerman brengen poëtische metaforen op deze manier ‘nieuwe, 
samenhangende betekennissen tot stand en helpen [ze] een mens zich opnieuw te 
oriënteren’ (Beerman; 2003, 54). Hiermee hebben we niet alleen een link gelegd tussen 
poëzie en de verbeelding, maar komt tevens de relatie tussen poëzie en  
levensoriëntatie in beeld.   
 

3.3  De poëtische taalervaring  
Gezien vanuit een taalfilosofisch perspectief dient poëzie een epistemologisch nut; zij 
maakt de relatie tussen de werkelijkheid en de taal tot kern van haar onderzoek. Hierbij 
speelt de waarneming van differentiatie en periodisering een essentiële rol. Volgens 
Bronzwaer heeft periodisering ‘te maken met afwisseling, met terugkeer van het zelfde 
na het andere, met ritme’ (Bronzwaer; 1993, 16). Om het waargenomene te kunnen 
herkennen en te kunnen duiden, moet er sprake zijn van afwisseling of periodisering. 
Het absoluut eenmalige kunnen we namelijk niet waarnemen, en evenmin ‘het zich 
ongedifferentieerd tot in het oneindige herhalende’ (ibid.). We hebben dus verschillen 
nodig om te kunnen waarnemen, en maken bovendien gebruik van ordeningsprincipes 
om dat wat we waarnemen te kunnen duiden. Ritme speelt hier een belangrijke rol, 
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maar ook het ordenen naar gelijkenis en verschil, dient als basis voor een 
ordeningsprincipe (vgl. Van Hout; 2001).  
Ordeningsprincipes manifesteren zich ook op linguïstisch niveau. Door taal, die sterk 
met onze waarneming is verbonden, kunnen we de dingen om ons heen benoemen, 
begrijpen en ordenen, zodat wij ons in de wereld kunnen handhaven. Taal is tevens een 
middel om onze gevoelens en ervaringen in woorden uit te drukken.  
Taal die strikt logisch is en naar de empirische werkelijkheid verwijst, behoort vrij te 
zijn van dubbelzinnigheden. Zij laat weinig aan de verbeelding over en heeft een 
eenduidige referentiële functie die de werkelijkheid zo zuiver mogelijk benadert. Bij 
poëtische taal ligt dat anders. Ze is vrijer dan bijvoorbeeld proza dat wordt ingesnoerd 
door het grammaticale keurslijf waarin proza gevangen zit. Poëzie mag zogezegd 
‘liegen’, bijvoorbeeld door te refereren aan niet gebeurde zaken, of door waargebeurde 
feiten op een wijze te behandelen die niet overeen komt met de historische realiteit, 
waardoor mogelijkheden voor een diepere visie en een grotere dramatische spankracht 
kunnen ontstaan (vgl. Van Gorp e.a.; 2007, 121).  
De dichter speelt dan ook met de taal en manipuleert haar, zodat zij zich kan 
onderscheiden van ‘gewoon’ taalgebruik en een esthetische functie kan vervullen. Hij 
maakt ongewone, zelfs niet bestaande zinsconstructies, of voegt woorden op een 
verrassende manier samen en legt verbanden, die we niet direct kunnen plaatsen of 
begrijpen. De dichter weegt zijn woordkeuze dus zorgvuldig af en zoekt naar 
meerduidige, beeldende verwoordingen om een ruimte te scheppen waarin nieuwe 
betekenissen kunnen ontstaan, die in het samenspel tussen de lezer en de beeldende 
tekst tot stand kunnen komen.  
Volgens Van Heusden moet poëzie dan ook niet worden opgevat als een exacte 
nabootsing van de werkelijkheid (mimesis), maar als een vorm van metarepresentatie, 
waarin een bepaald bewustzijn wordt verbeeld. Dit bewustzijn vereenzelvigt zich met 
het weergevende bewustzijn, maar het weergegeven bewustzijn en de tekst erover (de 
representatie) vallen niet samen. ‘Wat lyriek kenmerkt is dat het weergegeven 
bewustzijn en de weergave van het bewustzijn als het ware in elkaar schuiven - een 
gedicht wil samenvallen met de weergegeven ervaring. Niet iedere ervaring leent zich 
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daarvoor, en het vereist ook dat een tekst bepaalde kenmerken bezit - en dat alles 
bepaalt zowel de specifieke inhoud als vorm van lyriek’ (Van Heusden 2007, 5). Vorm 
en inhoud zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden; zij werken door in onze 
ervaring van wat we lezen. 
Poëzie is bij Van Heusden een mimetische reflectie op aspecten van de ervaren 
werkelijkheid, die poëtisch zijn neergeschreven. We worden deelgenoot gemaakt van 
een moment, een mijmering, een inzicht, kortom: allerlei aspecten van de menselijke 
ervaring, die door de poëtische tekst in ons bewustzijn worden gebracht. Als we 
onszelf erin herkennen, worden we ons bewust van onze eigen gevoelens, gedachten, 
wensen en eventueel weggezakte herinneringen. Zo gezien maakt het lezen van een 
gedicht ons (weer) bewust van wat er zich in ons afspeelt, en nodigt zij uit tot 
beschouwing van de weergegeven ervaring in het gedicht. Dat voedt ons 
identiteitsbesef; we krijgen meer zicht op wie we zijn. Gedichten bieden daarmee de 
mogelijkheid tot verdere exploratie van de eigen belevingswereld en betekenisgeving.  

3.3.1  Ervaring & verbeeldingsvol experiment  
Kijken we naar de wijze waarop de poëtische verbeelding een rol speelt bij onze 
(zin)ervaring, dan zet Dewey ons op een interessant spoor. Omdat zijn opvatting van 
een ‘ervaring’ een andere betekenis heeft dan we in het dagelijkse taalgebruik gewend 
zijn, staan we hier eerst kort bij stil. Bij Dewey is een ervaring een proces dat niet moet 
worden gezien als iets wat zich in de psyche van een individu afspeelt, maar plaatsvindt 
tussen mens en omgeving, of specifieker: de ervaring is de transactie van iemand met 
zijn fysieke en sociale omgeving (Dewey; 1980, 11-19). Daarbij zijn zowel 
gebeurtenissen uit de omgeving als binnen de persoon zelf van belang: zij zijn beiden 
van invloed op de ervaring waarvan zij deel uitmaken. Ontwikkeling van mensen is 
volgens Dewey dan ook mogelijk omdat er in de ervaring steeds nieuwe elementen 
vanuit de omgeving worden toegevoegd, die op hun beurt nieuwe responsen bij ons 
oproepen, beiden elementen die in de ervaring worden opgenomen. In dit proces is 
aandachtige waarneming cruciaal: alleen door aandachtige waarneming kan het volle 
potentieel van de ervaring aan ons ontsloten worden.  
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Gewoonlijk doen we allerlei ervaringen op die betrekkelijk onbewust worden 
opgenomen in ons denk- en betekeniskader. Bij ervaringen die het alledaagse te boven 
gaan, ligt dat anders. Dit is bijvoorbeeld het geval als ons iets overweldigends 
overkomt. Dit kan zowel een ervaring van angst of verlies maar ook van schoonheid of 
ontroering inhouden. Als ons iets dergelijks overkomt, staan we bewust en langer erbij 
stil; deze ervaring overstijgt onze alledaagse ervaringen (zie ook Alma; 2002). Om die 
gebeurtenis te begrijpen, maken we gebruik van al onze zintuigen om haar waar te 
nemen, maar voor de betekenis ervan putten we ook uit eerdere ervaringen en onze 
herinneringen om haar in ons denkkader in te passen. Dewey spreekt in dit verband 
van ‘to mind’, waarmee hij doelt op een aandachtige en bewuste omgang met nieuwe 
gebeurtenissen in ons leven, die onze betekeniskaders kunnen uitbreiden.  
Alma (2008) laat zich in haar werk in sterke mate door Dewey inspireren. Zij stelt met 
Dewey dat de waarneming pas betekenis krijgt tegen de achtergrond van een sociaal en 
cultureel geconstrueerd kader. In de constructie hiervan worden onder meer vroegere 
ervaringen, verworven kennis en waarden en normen die we ons in onze socialisatie 
eigen maken, opgenomen. Dit achtergrondmateriaal is werkzaam in onze actuele 
ervaring: het werkt door in de beelden en betekenissen die wij eraan ontlenen, en die 
eindeloos gecombineerd en gereorganiseerd kunnen worden. In dit verbeeldingsvolle 
proces kan iets nieuws ontstaan, waardoor het hier en nu wordt uitgebreid met 
betekenissen en waarden, die ontleend worden aan wat in onze verbeelding aanwezig 
is. Dewey noemt dit ‘experimenteren’. Hij schetst verbeelding als een proces van 
waarneming en herinnering, waar mentaal experiment en anticipatie aan worden 
toegevoegd. De kennis en culturele bagage die in onze herinneringen zijn opgenomen 
kunnen worden opgeroepen om de nieuwe situatie of gebeurtenis te duiden. Dit is een 
proces waarbij nieuwe gebieden worden geopend, en nieuwe kwaliteiten van het reeds 
bekende worden onthuld. Ook kunnen er door het gedachte-experiment verrassende 
combinaties ontstaan, die nieuwe ervaringen opleveren.  
Ter illustratie nemen we een eigen voorbeeld. De dichteres Irena Ratoesjinkaja (1955), 
die wegens haar gedichten werd veroordeeld en verbannen, geeft in de 
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indrukwekkende documentaire ‘Bela Bela - ik heb het leven nodig’4 een prachtig voorbeeld 
van de scheppende kracht van experimenteren. In het kamp waar zij verbleef tijdens 
haar verbanning, werden gevangenen in veel te kleine cellen opeen gepakt. Dit zorgde 
voor veel onderlinge spanningen en ruzies. Spontaan begonnen de gevangenen hun 
taalgebruik naar het zeer beleefde en voorkomende laat negentiende-eeuwse Russisch 
te modelleren, waarmee zij de innerlijke afstand schiepen die fysiek niet mogelijk was. 
Dit gaf hen de psychische ruimte om de situatie van dat moment te ontstijgen en zich 
ondanks de erbarmelijke omstandigheden beter te kunnen handhaven. Zo zijn er 
talloze andere voorbeelden te geven. 
Dewey (1980) benadrukt dat vooral kunstenaars de gave bezitten om zich voor 
dergelijke ‘ervaringen’ open te stellen. Dikwijls beschikken kunstenaars over een 
bepaalde gevoeligheid of een gerichtheid op het bewust ‘ervaren’ van de werkelijkheid, 
dat wil zeggen dat zij zich doorgaans meer bewust zijn van de interactie tussen zichzelf 
en de omgeving, waarin zich nieuwe of andere mogelijkheden voor perceptie van de 
werkelijkheid aandienen.  
Alma geeft als voorbeeld het lezen van een roman. Dankzij ons verbeeldingsvermogen 
kunnen we ons inleven in personages uit het boek. Vanuit de eigen betekenishorizon 
interpreteren we de vertelling, waarbij we kunnen putten uit eigen herinneringen, 
ervaringen en kennis, inzicht en overtuigingen die we gedurende ons leven hebben 
ontwikkeld en die we kunnen herleiden tot de socio-culturele en levensbeschouwelijke 
kaders waarmee zij zijn verknoopt. Leven we ons in, dan kan het zo zijn dat we ons 
bijvoorbeeld een gemoedstoestand of ervaring uit ons eigen leven herinneren, die 
overeenkomsten vertoont met wat het personage in de roman meemaakt. Of we 
realiseren ons dat de roman verwijst naar een oude legende of verhaal uit de bijbel. 
Tegen deze achtergrond krijgt de tekst een nieuwe, zo niet diepere betekenis. Dewey 
noemt dat ‘een nieuwe ervaring’ waarin in dit geval de roman, de aanwezige 
achtergrondkennis en herinneringen van de lezer samenkomen.  

                                                

4 Bela bela - ik heb het leven nodig - Marjolein Boonstra. International Documentary Festival Amsterdam 2001. Holland Doc in de serie: 
Zintuigen & Herinneringen. 
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Onder meer op grond van Deweys inzichten stelt Alma (2008) dat een 
roman(personage) een nieuw perspectief kan aanreiken dat relevant is voor een beter 
begrip van de gemoedstoestand uit ons eigen leven, waardoor we eventueel tot andere 
inzichten komen. Iets soortgelijks kunnen we ons natuurlijk moeiteloos voorstellen als 
het gaat om het lezen van poëzie.  
Het roman- of poëzieperspectief kan ons inspireren; het maakt ons bewust van 
verrassende andere zienswijzen en ervaringen, alternatieven die anders niet direct voor 
ons toegankelijk zouden zijn. Zo beschouwd verdiept de verbeelding ons inzicht in de 
werkelijkheid door ons daar op nieuwe manieren naar te laten kijken. Voor Alma loopt 
het experiment van Dewey vooruit op (nog) niet gerealiseerde mogelijkheden; het 
maakt anticipatie op voorhanden zijnde alternatieven mogelijk (vgl. Alma; 2005, 2008). 
We kunnen erdoor een brug slaan tussen datgene wat ons bekend is, en het nog 
onbekende, dat ons kan verontrusten of angst inboezemt. In die zin is er sprake van 
een grensverleggende exploratie.  
Alma benadrukt dat deze manier van ervaren volgens Dewey (en ook Schachtel, zie 
2.4.2) niet eenvoudig is: vaak hechten we te sterk aan de ons vertrouwde kaders om 
werkelijk aandachtig en verbeeldingsvol waar te kunnen nemen en ons open te stellen 
voor een exploratie van het onbekende.  

3.3.2  De onuitputtelijke betekenis van een poëtische tekst 
De filosoof Hans-Georg Gadamer (1900-2002) beschrijft poëzie als een proces tussen 
lezer en tekst, dat hij ‘identificatie’ noemt. Identificatie verwijst naar de interpretatie 
van een tekst door de lezer, waarmee het werk zijn betekenis krijgt (vgl. Gadamer; 
1993, 56). Gadamer ziet kunst - bij poëzie is taalkunst aan de orde - dan ook als een 
hermeneutisch proces. Zij stelt de verhouding tussen de mens en de wereld op een 
andere manier aan de orde dan bijvoorbeeld de feitenkennis uit de wetenschap. Deze 
verhouding kan volgens hem worden gezien als ‘een gesprek’ van vraag en antwoord, 
en van een langzaam groeiend begrip dat geen inzicht in de ‘werking’ van de wereld 
oplevert, maar gaat over haar onuitputtelijke betekenis.  
Bij Gadamer (1993) verschijnt een tekst als ‘een gebeuren’, een proces waarin de lezing 
ervan wordt verondersteld en is opgenomen. De tekst brengt ons in beweging. Zij 
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roept op tot een soort geestesverwantschap, waarin een krachtig appèl op ons wordt 
gedaan om te reageren. Volgens Gadamer kan onze reactie niet vrijblijvend zijn. Zij is 
geëngageerd; we willen begrijpen wat we lezen en zoeken naar de betekenis van de 
woorden in het gedicht.  
Onze eigen interpretatieve inzet leidt tot de betekenis van het werk. Deze betekenis ligt 
echter niet volledig vast; onze verbeelding is als het ware een vrije ruimte die de tekst 
ons biedt, en die wij zelf kunnen invullen terwijl wij de talige evocatie van de verteller 
volgen (vgl. Gadamer; 1993, 53). De betekenis van het gedicht moeten we niet 
opvatten als iets waar de woorden van de dichter naar verwijzen; in de tekst zelf 
manifesteert het verwezene zich, en dat moeten wij zien te bevatten. Onze respons of 
betekenisgeving is een eigen antwoord, dat we al doende naar voren brengen. We 
worden ermee onderdeel van de tekst zelf.  
Omdat onze interpretatieve respons - Gadamer noemt dat identificatie - deel uitmaakt 
van het talige kunstwerk, bestaat er principieel geen verschil tussen het eigenlijke 
kunstwerk en diegene die het esthetisch ervaart (Gadamer; 1993, 56).  
Net als bij Alma en Dewey zijn in deze interpretatie de eigen culturele, historische en 
persoonlijke achtergronden werkzaam en kan de interpretatie nooit los staan van de 
context waarin zij betekenis krijgt. Toch is poëzie voor Gadamer autonoom: het is een 
manifestatie van betekenis, en geen verslag van de boodschap die de dichter aan ons 
wil overdragen.  
Als we ons dus afvragen wat de betekenis is van een gedicht, dan moeten we ons niet 
alleen richten op wat de dichter wil vertellen, maar ook op onze ervaring ervan. Zij 
maakt er immers wezenlijk onderdeel van uit. In de interpretatie en de ervaring van het 
gedicht vindt een horizonversmelting plaats tussen het gedicht en de situatie van de 
interpreterende lezer: beiden zijn in de werkingsgeschiedenis opgenomen waarin de 
tekst haar ware betekenis krijgt. Door deze opname kunnen onze existentiële 
ervaringen naar een overstijgend niveau van het algemeen menselijke worden getild, 
wat gepaard gaat met gevoelens van intense verbondenheid met de mensheid en het 
leven. Deze ervaring van gemeenschap en zin kan met diepe gevoelens van troost en 
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steun gepaard gaan. We spreken in dat verband ook wel van horizontale transcendentie 
(zie ook 1.5.2). 

Gadamers radicale hermeneutische visie laat een gedicht alleen bestaan in het herhaalde 
verstaan van de toeschouwer. Daarmee overstijgt een poëtische tekst haar context en 
origine; de woorden en gedachten van de dichter zullen immers langer voortduren dan 
de dichter zelf. En omdat de lezingen van een gedicht nooit identiek zijn, kan iedere 
lezing worden gezien als een op zichzelf staand, nieuw gedicht. Voor Gadamer voltrekt 
poëzie zich dan ook in een veelheid van interpretaties, die niet moeten worden gezien 
als nabootsingen van het ‘oorspronkelijke’ werk, maar als een zich in de tijd 
ontvouwende tekst.  

3.3.3  De functie van poëtische taal  
Volgens de hedendaagse filosoof David Vessey (2008), die de twee complementaire 
visies van Gadamer en Dewey vergelijkt, ligt het grootste visieverschil bij de opvatting 
van de functie van taal. Beiden vinden dat taal in essentie is verbonden met ‘in gesprek 
zijn’. Zij verschillen echter wat betreft de functie van taal van mening.  
Dewey ziet taal als het hoogste instrument, dat dient als een medium voor emotionele 

communicatie. Hij betoogt dat een gedicht pas is geslaagd als er een verbinding ontstaat 
tussen de emoties van de schrijver en die van de lezer. Niet de referentiële functie van 
de woorden, maar de emotionele kwaliteiten van het gedicht creëren een ervaring voor 
de lezer (Vessey; 2008). Dewey legt dus met name nadruk op de emotionele 
communicatie tussen de dichter en ons als lezers, waarbij taal het middel is om de 
betekenis van het gedicht over te brengen. We kunnen ons indenken dat niet alleen 
‘het gesprek’ tussen de dichter en de lezer van belang is; gedichten bieden ons vanwege 
hun expressieve kwaliteit ook mogelijkheden om over onszelf of wat ons bezig houdt 
in gesprek te gaan met anderen. We hebben wellicht een vergelijkbare ervaring als de 
ervaring die in het gedicht tot uiting komt, of de opgeworpen beelden maken iets in 
ons los waar we aan de hand van die woorden over willen vertellen. De ‘geleende 
woorden’ drukken dan iets uit wat wij met eigen woorden (nog) niet kunnen zeggen. 
Het gedicht is een opening om over eigen ervaringen in gesprek te komen, en aspecten 
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van die ervaringen te onderzoeken die voor ons van betekenis (kunnen) zijn. De 
dichtregels krijgen daarmee tevens een communicatieve functie: wat we eerder niet 
konden zeggen, kunnen we nu wel uitdrukken. 
Voor Gadamer heeft taal een andere functie dan voor Dewey. Gadamer ziet haar 
primair als een instrument voor onthulling: ‘[..] Phenomena do not first disclose 
themselves to a subject, only then to be described, but are disclosed through the use of 
language’ (Vessey; 2008). De voorstellingen die we van onszelf, van anderen en de 
wereld maken, komen ondermeer via ons taalbegrip tot stand. Het zijn de woorden, 
waarin de wereld zich ‘als iets’ aan ons presenteert. Deze ‘als-iets’ structuur van de 
perceptie is bij Gadamer linguïstisch van aard (vgl. Vessey; 2008). We zagen ook al bij 
Bronzwaer dat we de wereld kunnen waarnemen omdat we deze met woorden kunnen 
duiden. Als we de wereld willen leren kennen, dan moeten we erover in gesprek gaan. 
Taal brengt namelijk (een aspect van) de werkelijkheid in ons bewustzijn, en als we de 
dingen om ons heen duiden, en ons erover uitspreken, verwerven we inzicht in de 
werkelijkheid. Bij Gadamer is taal dan ook een instrument om de werkelijkheid te 
ontsluiten en haar te onderzoeken. Omdat poëzie uit een speciaal taalgebruik bestaat, 
onthult zij bij Gadamer op een speciale manier de werkelijkheid.  
Voor Dewey behoudt taal een instrumentele functie. Voor Dewey heeft de poëtische 
taaluiting met een sterke nadruk op de emotionele kwaliteit van ‘in gesprek zijn’, net als 
de wetenschap echter wel betrekking op het domein van de waarheid. Zij doet dat 
alleen op een eigen manier. De emotionele kwaliteit van een gedicht communiceert 
bijvoorbeeld een ervaring of een idee: in wezen communiceert poëzie voor Dewey 
dezelfde werkelijkheid waar het in de wetenschap over gaat.  
Met het verschil in opvatting omtrent de rol en functie van taal tekent zich het 
onderscheid af tussen de esthetische theorie van Gadamer en Dewey. Waar Dewey 
geen onderscheid maakt tussen de kunstervaring (of esthetische ervaring) en andere 
ervaringen, is poëzie bij Gadamer van andere kunstvormen te onderscheiden, doordat 
poëtische taal op speciale manier speelt met en inwerkt op de linguïstische structuur 
van onze ervaring. Hoewel mensen over het algemeen niet beseffen op welke manieren 
taal de werkelijkheidsperceptie structureert, ligt dat bij poëzie wezenlijk anders; daar 
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zien we haar aan het werk om op eigen, onvervangbare manier de waarheid te 
onthullen.  
Doordat poëzie zich met haar linguïstische karakter onderscheidt van andere 
kunstvormen, werpt zij op de meest directe en heldere manier haar licht op de 
werkelijkheid. Bij het lezen van een gedicht construeren we de wereld van het gedicht 
vanuit het gedicht zelf (Gadamer; 1986). Haar betekenis is ‘not one of finding new 
words to express the poem’s meaning, but finding our way into the meaning of the 
poem’s own words’ (Vessey; 2008). Gadamer noemt poëtische taal dan ook ‘the 
highest fulfilment of that revealing which is the achievement of all speech’ (Gadamer; 
1986, 112).   
Zowel Dewey als Gadamer kunnen op het gebied van de kunstfilosofie worden 
beschouwd als ‘respons’ theoretici; beiden richten zich op de manier waarop het 
kunstwerk wordt ontvangen. In het effect wat poëzie op de lezer heeft, krijgt zij haar 
kenmerkende karakter. In de eerste plaats moet kunst - hier poëzie - zowel voor 
Dewey als Gadamer niet worden begrepen in termen van de uitkomst van creatieve 
verbeelding, noch is zij met een bepaalde intentie gecreëerd. Kunstwerken moeten 
primair worden gezien als de uitnodiging tot een respons bij de ontvanger, lezer of 
toeschouwer. Rourke zou deze respons ‘inspiratie’ noemen (zie ook 1.5). Deweys open 
en ontvankelijke houding die tot een ‘ervaring’ leidt, zien we ook bij Rourke terug als 
een voorwaarde om geïnspireerd te kunnen raken. En ook Gadamers oproep tot een 
actief geestesverwantschap met de tekst vraagt een actieve beweging van de lezer 
richting de tekst die hij interpreteert, beiden elementen die we terugvinden als we 
ergens door geïnspireerd zijn. Voor Dewey is de respons echter ‘een ervaring’ en voor 
Gadamer ‘een gebeuren’ waarin de waarheid wordt onthuld. 
 

3.3.4  Poëtische zinervaring & levensoriëntatie 
Met name bij Gadamer en Dewey zien we dat poëzie een zinervaring bij ons teweeg 
kan brengen. Een van de belangrijkste voorwaarden voor het ondergaan van een 
zinervaring betreft een open houding ten aanzien van wat we lezen. Ook is essentieel 
dat we het gedicht aandachtig op ons in laten werken. Misschien ondergaan we dan een 
ervaring van esthetische kwaliteit.  
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Het lezen van een gedicht hoeft natuurlijk niet tot een zinervaring te leiden; zij doet zich 
immers niet altijd voor, zodra we een dichtbundel in handen hebben. Tevens is de 
ervaring van een gedicht per persoon verschillend; zij raakt niet elke lezer op dezelfde 
manier, als er al sprake is van beroering. Wat we mooi vinden of waar we ons door 
laten raken, is natuurlijk subjectief, evenals onze interpretaties van het gedicht, en de 
betekennissen die we eraan geven. Daarnaast is een zinervaring specifiek; juist als de 
idioot uit bad gehaald wordt, voelen we de terugkerende tragiek van loslaten van 
veiligheid in ons opwellen, en niet bij elk gedicht dat over baden gaat. Om deze 
redenen hebben we ons in dit werk niet beziggehouden met een zoektocht naar 
‘werkzame’ poëzie die tot een zinervaring zou moeten leiden. Een dergelijke 
onderneming is overigens ook zinloos omdat een zinervaring zich niet laat dwingen.  

De inhoud van een gedicht kan ons inspireren bij ons zin-zoeken, en zij kan de aanzet 
zijn tot reflectie op interessante inzichten. Tevens kan haar lezing een zinervaring 
teweegbrengen.  
Wat ook meeweegt in de potentiële diepte die onze poëtische taalervaring kan 
aannemen, is de reflexieve kwaliteit van het gedicht. Net als bij andere vormen van 
kunst, bepaalt het reflexieve gehalte of zij als amusement moet worden gezien, of dat 
zij door haar (meta)reflexieve kwaliteit, dat wil zeggen tweedeorde representatie, 
bijdraagt aan het genereren van nieuwe betekenissen. Dat is relevant voor onze 
levensoriëntatie. Het samenspel tussen de taal en de lezer biedt ons als interpreterende 
wezens ruimere mogelijkheden voor perceptie en ordening van de zinervaringen, die in 
het gedicht worden opgeworpen, of door de lezing teweeg worden gebracht. Dat 
maakt poëzie dus zo geschikt als bron van inspiratie bij levensoriëntatie. De poëtische 
beelden of metaforen bieden een ingang voor (zelf)reflectie en beschouwing van 
nieuwe inzichten of alternatieve kijkwijzen, die aan de hand van het gedicht kunnen 
worden geëxploreerd. Daarmee is de poëtische taalervaring ook bruikbaar voor het 
overstijgende denken, dat het proces van levensoriëntatie kenmerkt. Door haar 
potentiële mogelijkheden voor doorbreking van vanzelfsprekende betekenissen 
verruimt zij ons werkelijkheidsperspectief en reikt ons mogelijkheden aan voor 
innerlijke groei en zelfexpressie. 
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3.4  De werking van poëzie volgens Aristoteles 
Een veel oudere opvatting van poëzie komt van de filosoof Aristoteles (384-322 v. 
Chr.). In zijn bijzondere traktaat ‘Ars Poëtica’ (‘Over poëzie’) stelt hij dat we de wereld 
kunnen leren kennen door ons te richten op het bijzondere, dat het algemene of 
‘universalia’ uitdrukt. Aristoteles noemt dit mimèsis, wat we niet moeten opvatten als 
nabootsing van de werkelijkheid, maar als de uitbeelding ervan. Vanwege haar beeldende 
karakter biedt poëzie ons de mogelijkheid om de werkelijkheid te leren kennen. Dit is 
voor Aristoteles het vertrekpunt voor zijn betoog over het nut van de poëzie5.  
In ‘Poëtica’ beschrijft Aristoteles vormen en regels van poëzie en proza, en geeft hij 
richtlijnen waar de tragedie aan zou moeten voldoen om de juiste kwaliteit te kunnen 
bewerkstelligen. Over Aristoteles’ opvattingen omtrent andere vormen van poëzie is 
helaas niets overgeleverd. Boze tongen beweren dat iemand een of meerdere 
hoofdstukken uit ‘Poëtica’ moet hebben weggemaakt omdat de inhoud ervan de lezer 
niet aanstond.  
Of het traktaat nu onaf of incompleet is, het is evenwel veelzeggend. Het getuigt van 
een bijzonder psychologisch inzicht in menselijk gedrag en onthult Aristoteles’ 
diepgaande reflectie op de menselijke natuur.  
In de eerste paragrafen maakt hij duidelijk dat er bij auditieve kunsten zoals poëzie, 
muziek en dans sprake is van uitbeelding van de werkelijkheid. Bij deze uitbeeldingen 
wordt gebruik gemaakt van de middelen ritme, taal en harmonie. Mensen hebben een 
natuurlijke aanleg voor deze middelen; zij beleven plezier aan de uitbeeldingen, en 
kunnen ervan leren. Vervolgens gaat hij in op de Griekse tragedie, aan de hand 
waarvan hij interessante taalaspecten van poëzie behandelt en onderzoekt wat de 
werking is op haar toeschouwers6. 

Voor Aristoteles kenmerken aspecten als metrische taal, versmaat en ritme een gedicht. 
Hij gaat daarnaast in op andere taalaspecten, zoals de metafoor. Deze vat Aristoteles 
                                                

5 Hoewel Aristoteles’ leermeester Plato (± 428/427 - 347 v.Chr.) erg van poëzie hield, beschouwde hij haar in het licht van onze kennis van 
de werkelijkheid als corrupt. Hij deed aan ieder de oproep om het nut van de poëzie te bewijzen om zich een plek te verwerven in zijn 
‘ideale Staat’. Zijn leerling Aristoteles komt in Ars Poëtica met zijn repliek: het nut van de poëzie. 
6 In die tijd werd de tragedie opgevoerd. Aristoteles spreekt dus steeds van toeschouwers en niet van lezers of toehoorders.  
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op als ‘het gebruik van een woord dat eigenlijk op iets anders van toepassing is, en dat 
van de soort op de vorm wordt overgedragen, of van de vorm op de soort, of van de 
ene [soort] op de andere, of dat op analogie gebaseerd is’ (Schomakers; 2000, 77). Het 
poëtische effect wordt volgens Aristoteles het sterkst gegenereerd door metaforen, die 
zijn gebaseerd op de vergelijking. Hij spreekt in dit verband ook wel van bijzondere 
woorden, waar hij een speciale voorliefde voor heeft. Deze voorliefde blijkt onder 
meer uit de kunst die hij aan dichters toeschrijft om zich van bijzondere woorden te 
bedienen. Voor Aristoteles is de taal verheven en het gewone ontstijgend, als deze 
bijzondere woorden incorporeert. Hierbij doelt Aristoteles niet alleen op het gebruik 
van de metafoor, maar op elk woordgebruik dat tegen ‘het gewone’ ingaat. Hier 
herkennen we het effect dat de-automatisering wil bewerkstellingen (zie 3.2). 
Aan de hand van de tragedie gaat hij gedecideerd en gedetailleerd in op de 
verschillende regels waaraan poëzie moet voldoen om de ziel van het publiek te 
bespelen en haar werking te doen gelden. De geheimzinnige doelstelling van de 
tragedie vat Aristoteles als volgt samen: ‘Een tragedie bewerkstelligt door middel van 
medeleven en vrees de katharsis, de zuivering, van dat soort ervaringen’ (Schomakers; 
2000, 123).  

De erudiete nabespreking van de filosoof en vertaler van ‘Poëtica’ Ben Schomakers 
analyseert de katharsis, waarbij Aristoteles wijst op het genoegen dat we aan de tragedie 
kunnen beleven. Voor Aristoteles, die ervan uitging dat in ieder mens een diep 
verlangen naar kennis huist, zit een deel van het plezier in de herkenning: ‘Het verhaal 
van de tragedie ontvouwt het algemene, dat dichters in de werkelijkheid, en niet in een 
ideale wereld gevonden hebben, en dat zij uitbeelden en de toeschouwers ter 
herkenning aanreiken’ (Schomakers; 2000, 153). Mensen vertonen bij de intense 
herkenning van het algemene een directe emotionele respons die heel levendig wordt 
ervaren. Deze ervaring nodigt wat Aristoteles betreft uit tot filosofische reflectie. 
Omdat poëzie een deel van de menselijke werkelijkheid aan de orde stelt, is zij van 
waarde. Tevens maakt zij menselijk gedrag voor ons invoelbaar en begrijpelijk. Ook het 
feit dat we door poëzie iets over onszelf en over het gedrag van mensen kunnen leren, 
is voor Aristoteles een kostbaar resultaat.  
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De ervaring en herkenning van het algemene is echter pas de eerste fase van de 
katharsis. Door reflexiviteit waar zij toe aanzet, krijgen we zicht op innerlijke processen 
die zich in ons voordoen, en leren we tegelijkertijd iets over (delen van) de menselijke 
werkelijkheid. Dit noemt Schomakers de tweede fase van de katharsis. De derde en 
laatste fase ervan is het afstandelijke commentaar dat we door deze herkenning en 
inzichten kunnen leveren op wat de personages overkomt. Wij laten ons niet zoals 
Medea meevoeren op de mateloosheid van onze toorn, want we zijn door onze 
beschouwing in staat om maat te houden en onze passies te beheersen. De voorwaarde 
hiervoor is wel dat we goed begrijpen wat haar zo furieus maakt. We kunnen haar 
passie herkennen, en weten hoe het is om zich zo te voelen. Aristoteles spreekt van het 
algemene dat in de ziel tot leven wordt gewekt, een ervaring die nu niet meer intuïtieve, 
maar reflexieve kwaliteit is. Die verheldering is het intellectuele aspect van de katharsis. 
Het is de ethische beteugeling die ons in staat stelt om een andere dan de tragische 
afloop te installeren, waarmee een dragelijk en zinnig perspectief voor ons toegankelijk 
wordt. We herkennen niet alleen de rol die de verbeelding speelt bij de inbeelding en 
inleving in een ander dan het eigen perspectief, maar ook hoe zij ten grondslag ligt aan 
de exploratie van alternatieve mogelijkheden voor de afloop en onze bespiegeling wat 
wij zelf anders zouden (willen) doen (zie 2.4.2, 2.5, en 2.6).   
Volgens Aristoteles beleven we genoegen aan het door ons verkregen inzicht in onze 
eigen emoties tijdens de katharsis. Wat dit genoegen sterkt, is het besef dat wij het zelf 
beter zouden doen, mochten we ons in dezelfde situatie begeven als de personages uit 
het verhaal. De overwinning die dat besef oplevert, bevestigt ons in onze 
eigenschappen en kwaliteiten. Nu we de katharsis ten volle hebben doorleefd, verlaten 
we niet alleen optimistisch, tevreden en in staat van genoegen het theater, maar we 
nemen tevens de intellectuele en ethische kostbaarheden die we dankzij onze 
beschouwing hebben kunnen delven, op in onze zinervaringen. Deze uitkomst rekent 
Aristoteles tot de grootste bron van ons genoegen.  

Natuurlijk is de tragedie een specifieke vorm van poëzie, die bovendien werd 
aanschouwd en niet gelezen. Hedendaagse dichters zijn ook niet meer gebonden aan de 
strakke richtlijnen die tot een pure Aristotelische katharsis zouden leiden, en we 
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kunnen ons voorstellen dat maar weinig dichters de pen ter hand nemen met het oog 
op de evocatie van een katharsis. Evenwel kunnen we stellen dat in de analyse van de 
katharsis interessante en relevante elementen naar voren komen, die ons inzicht 
verschaffen in relevante kenmerken van poëzie in relatie tot levensoriëntatie.  
In de analyse van de katharsis herkennen we enkele aspecten die Smaling en Alma als 
‘zingeving’ definiëren (zie 1.2). De beeldende taal heeft een sterke werking op onze 
ervaringen; we worden erdoor geraakt en raken ontroerd. Poëzie presenteert ons een 
ervaren werkelijkheid waarin het ‘algemeen menselijke’ in het bijzondere doorschemert. 
Dit kan gevoelens van gemeenschap en verbondenheid bij ons opwekken; we ervaren 
dat we onderdeel uitmaken van de mensheid (transcendentie). Aanvankelijk wordt de 
herkenning bij Aristoteles vooral intuïtief en op emotioneel niveau aangevoeld, maar 
als we ons erop richten, dan kan deze herkenning leiden tot een existentiële 
zinervaring. De metarepresentatie met daarmee gepaard gaande associaties en 
betekenissen resoneren met onze eigen existentiële situatie, die door de lezing in ons 
bewustzijn is getreden. Door beschouwing krijgen we er meer zicht op, en verwerven 
zelfkennis. Dat verstevigt ons identiteitsbesef. Tevens wordt een gevoel van 
zelfvertrouwen (eigenwaarde) opgewekt. Doordat we het perspectief uit de tragedie 
exploreren, en ons inbeelden hoe die werkelijkheid zou moeten zijn, ontwikkelen we 
het gevoel dat we het geopende perspectief van de tragedie zelf anders zouden 
doorlopen (motiverende werking), en ons zelfs beter zouden kunnen handhaven dan 
het personage uit de tragedie (competentie). Deze elementen verschaffen ons met 
Aristoteles’ woorden ‘genoegen’ (welbevinden).  
De Aristotelische katharsis is in zekere zin een zinervaring, waarin beschouwing als 
wezenlijk onderdeel is opgenomen. Zij krijgt daarmee een existentieel en zingevend 
karakter en biedt relevante ingangen en aanknopingspunten voor onze levensoriëntatie. 
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3.5  Slotbeschouwing 
Met Hume en Kant hebben we gezien dat we ons dankzij de verbeelding mentale 
voorstellingen kunnen maken van zaken, die niet op dat moment aanwezig (kunnen) 
zijn. Zo zijn we vrij om deze voorstellingen, bijvoorbeeld beelden van onszelf, van 
anderen en van ons leven, tot onderwerp van beschouwing te maken. Zowel onze 
innerlijke processen en reacties, als het ons nog onbekende werkelijkheidsperspectief 
en wat daaraan goed of juist afkeurenswaardig is, kunnen onderwerp van reflectie en 
evaluatie zijn. De uitkomst ervan geeft ons een richting voor de manier waarop we ons 
leven willen leven. We noemen dit ook wel levensoriëntatie.  
Onze verbeelding speelt bij meerdere aspecten van onze levensoriëntatie een 
belangrijke rol. Als we iets willen uitdrukken over onze existentiële situatie, dan maken 
we dikwijls gebruik van metaforen om onze complexe innerlijke processen uit te 
kunnen drukken. De beeldende metaforen spelen door hun verankering in onze 
begrippensystemen zowel een structurerende als constructieve rol; zij ondersteunen 
onze oriëntatieprocessen en helpen onze ervaringen en begrip van de werkelijkheid te 
structureren. We zijn door de integratieve kwaliteit van de verbeelding in staat om in 
een beeld aan te geven wat we bedoelen. Ook spreken de beelden ons op verschillende 
lagen in ons bewustzijn aan.  
Als kind leren we in ons spel ons verbeeldingsvermogen te gebruiken en te trainen; we 
zijn erdoor in staat om aspecten aan de werkelijkheid te verkennen en we leren 
perspectiefwisselingen te maken, waardoor we ons in anderen kunnen inleven en ons 
met hen kunnen verbinden. Dankzij Deweys morele verbeelding opent zich ook een 
ethische dimensie van reflectie op ons handelen, een aspect van de verbeelding dat 
eveneens van belang is bij onze levensoriëntatie. 

We laten ons bij onze levensoriëntatie door allerlei bronnen van zin inspireren. De 
ervaring en gemeenschap zijn hier voorbeelden van. Kunst kan ook een inspirerende 
werking op ons hebben; zij brengt ons in een andere relatie tot de werkelijkheid en stelt 
ons in staat deze werkelijkheid vanuit een ander dan het functionele of eventueel 
vanzelfsprekende perspectief te benaderen. 
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Poëzie of dichtkunst kan vanwege haar reflexieve karakter ook een dergelijke bron van 
inspiratie voor ons zijn. Omdat poëtische taal met Gadamer en Van Heusden een 
ervaren werkelijkheid onthult, betreft onze exploratie en betekenisgeving met name de 
zinervaring.  
We herkennen (aspecten van) onszelf of onze wereld in de door poëzie opgeworpen 
beelden, die erdoor worden bevestigd. Of we ervaren juist door het aangebrachte 
contrast waar de grenzen liggen van onze herkenning en betrokkenheid.  
Beschouwing van wat ze bij ons teweegbrengt en hoe we ons tot haar beeldinhoud 
verhouden, verstevigt dan ook ons identiteitsbesef: we verwerven inzicht in wie we 
zijn, en ontdekken kanten aan onszelf waar we eerder nog niet vertrouwd mee waren. 
Zij levert daarmee een bijdrage aan onze ontwikkeling.  
Dat kan zij echter niet zomaar bewerkstellingen. Als we aandachtig en behept met 
verbeeldingsvolle ontvankelijkheid een gedicht lezen, stuiten we dikwijls op een gevoel 
van verwarring, omdat we niet direct kunnen begrijpen wat er wordt bedoeld. Het 
gebruik van de-automatisering, verrassende samenvoegingen en poëtische metaforen 
ligt hieraan ten grondslag. Dichterlijk taalgebruik zorgt met opzet voor deze 
verwarring. De vertraging in referentie die erdoor optreedt, kunnen we namelijk 
benutten voor een exploratie van mogelijke betekenissen. Zij is dus poëtisch 
functioneel, en heeft een verhoogde belangstelling en betrokkenheid op de tekst tot 
gevolg.  
Is de veroorzaakte breuk met de ons vertrouwde werkelijkheid echter te groot, dan 
overheerst de verwarring. Als de verontrusting niet kan worden bezworen en ons angst 
inboezemt, sluiten we ons af. Lukt het ons echter wel om de brug te slaan, dan kunnen 
we de aangereikte nieuwe perspectieven op de werkelijkheid dankzij onze verbeelding 
verkennen, en ervaren wat dat met ons doet. We worden erdoor wakker geschud: de 
grenzen van onze betekenishorizon worden getest en wellicht wat opgerekt, al is dat 
soms maar voor even.  
Tijdens het lezen van een gedicht treden we in verbinding met een ander dan het eigen 
vertrouwde perspectief. We worden door de dichtregels geraakt en komen als 
geëngageerde lezers in beweging. Deze interpretatieve respons werd in dit hoofdstuk 
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aan de hand van Gadamer en Dewey inzichtelijk gemaakt. Bij Dewey verschijnt poëzie 
als een actief ervaringsproces waarin de dichter en de lezer met elkaar in verbinding 
staan en ‘in gesprek’ tot een ervaring komen. Gadamer laat ons bij het lezen van poëzie 
(psychisch) in beweging komen. We worden opgenomen in de voltrekking van het 
gedicht. In deze samensmelting wordt verbeeldingsvol materiaal aangedragen voor 
betekenisverlening; de poëtische tekst biedt met haar beeldende en meerduidige 
taalspel een (speel)ruimte voor exploratie van de (mogelijke) werkelijkheid en 
verruiming van het eigen blikveld. Met Rourke zouden we die interpretatieve respons 
ook ‘inspiratie’ kunnen noemen. Niet alleen herkennen we Rourkes integratie van onze 
gedachten, gevoelens en reacties en het daarmee gepaard gaande inzicht, maar we 
herkennen ook het motivationele aspect van in beweging komen, hoewel de inspiratie 
bij Rourke in letterlijke zin doorwerkt op ons intentionele handelen. 
Richten we ons bij onze betekenisgeving niet op een ander, maar op een tekst waardoor 
we met een alternatieve betekenisgeving in verbinding treden, dan kunnen we ook 
onszelf ontstijgen en kan deze exploratie ons na de lezing veranderd doen terugkeren 
tot onszelf. De gemeenschap die we ervaren hebben, kan op zichzelf al zingevend zijn, 
maar als de beschouwing van onze ervaringen wordt opgenomen in onze 
betekeniskader, dan kan poëzie ook worden opgevat als bijdrage aan het ‘worden’ van 
Irigaray. 
Soms leidt poëzie zelfs tot een esthetische ervaring, die kan worden vergezeld van een 
intense ervaring van samenhang en verbondenheid met de mensheid en het leven. Zo 
gezien kan poëzie in potentie leiden tot een ervaring van horizontale transcendentie, 
die een diepe impact op ons heeft.  
Opgedane poëzie-ervaringen, dat wil zeggen onze reflecties en evaluaties ervan, 
worden in ons referentiekader opgenomen, dat zich onder de nieuwe invloeden 
uitbreidt: oude patronen werden herkend en bevestigd, en nieuwe ervaringen en 
zienswijzen worden erin opgenomen.  

Poëzie levert dan ook een verbeeldingsvolle bijdrage aan onze levensoriëntatie. Met 
haar reflexieve en beeldende aard inspireert poëzie ons tot reflectie op en evaluatie van 
onze zinervaringen. Dat maakt het gebruik van poëzie in het humanistisch geestelijk 
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raadswerk zo toepasselijk. Echter, poëzie is niet voor iedereen weggelegd, je moet er zo 
gezegd van houden. Niet elke lezing van een gedicht is een glanzende parel aan de 
ketting van onze mooiste ervaringen. Soms spreekt zij ons niet aan. En als dat wel het 
geval is, dan hoeft ze natuurlijk niet per se tot reflectie of zelfs transcendentie te leiden. 
Dat doet zij ook niet altijd. Maar zij kan het wel, daarover kan geen twijfel meer 
bestaan.  
Poëzie kan de aanzet zijn tot een diepgaand gesprek over wat we ervaren en wat daarbij 
voor onze levensoriëntatie van wezenlijk belang is. Zij inspireert ons niet alleen tot 
exploratie van onszelf, maar ook tot ontdekking van mogelijke werkelijkheden. Deze 
mogelijkheden zijn niet altijd voor ons van betekenis; er zullen altijd onbegrijpelijke, 
onverwachte aspecten aan de menselijke werkelijkheid zitten, die ons 
bevattingsvermogen te buiten gaan. In dit laatste geval biedt poëzie ons een 
mogelijkheid tot afgrenzing van onze levensoriëntatie; we ervaren welke 
oriëntatiepunten geen waarde voor ons hebben. Ook dat is winst. 

We kunnen poëzie nu opvatten als een bron van verbeeldingsvolle inspiratie waarin 
onze levensoriëntatie tot uiting komt, en die ertoe kan aanzetten onze eigen 
levensoriëntatie te overdenken en zo nodig bij te stellen of verder te ontwikkelen. Zij 
inspireert, bevestigt, daagt uit en ontwricht onze werkelijkheidsperceptie om ruimte te 
scheppen waarin we tot nieuwe betekenissen kunnen komen. Poëzie verruimt dan ook 
ons werkelijkheidsperspectief en reikt ons mogelijkheden aan voor innerlijke groei en 
zelfexpressie.  
Ik nodig u uit een poëtische levensoriëntatie te ontwikkelen, waarin ontvankelijkheid voor 
het talige spel van poëzie ons verleidt tot de ontdekking van het ‘andere’, en van 
nieuwe werkelijkheden. Als we het volle potentieel van poëzie leren te benutten om 
nieuwe aspecten van onszelf, anderen en de wereld te ontdekken, dan zijn we ook in 
staat om op een speelse, poëtische wijze invulling te geven aan wie we zijn, én aan ons 
leven.  
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LETTER & GEEST 

29 DECEMBER 2006 

door Peter Henk Steenhuis 

Gezuiverd van sentiment 
denken over dichten 

“Ik ben ervan overtuigd dat in onze tijd poëzie en filosofie elkaar kunnen ondersteunen, en 
niet alleen bij het denken over natuur.’’  
In het tweede van een reeks gesprekken tussen Trouw-redacteur Peter Henk Steenhuis en 
de Amsterdamse filosoof Theo de Boer over denken en dichten, stelt De Boer vast dat juist 
poëzie ons herinnert aan de beperkingen die wij onszelf in het dagelijks leven opleggen. 

Op een dag, ergens begin jaren tachtig, gaf de Amsterdamse filosoof Theo de Boer (1932) 
college over ‘Hebben en zijn’ in het Franse existentialisme. Aan het einde van het college 
citeerde hij een gedicht: 

Op school stonden ze op het bord geschreven,  
het werkwoord hebben en het werkwoord zijn;  
hiermee was tijd, was eeuwigheid gegeven,  
de ene werklijkheid de andre schijn. 
Hebben is niets. Is oorlog. Is niet leven.  
Is van de wereld en haar goden zijn.  
Zijn is, boven die dingen verheven, vervuld worden van goddelijke pijn. 
Hebben is hard. Is lichaam. Is twee borsten.  
Is naar de aarde hongeren en dorsten.  
Is enkel zinnen, enkel botte plicht. 
Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken, is kind worden  
en naar de sterren kijken, en daarheen langzaam worden opgelicht. 
 
“Ik citeerde uit het hoofd”, zegt De Boer, “maakte waarschijnlijk verschillende fouten, en de 
naam van de dichter was me ook nog eens ontschoten. Dat zei ik erbij. Bij het volgende 
college had een student een bloemlezing meegenomen, waarin ‘Op school stonden ze’ van Ed 
Hoornik* was opgenomen. Een andere student heeft het gedicht later ook nog eens 
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vakkundig in het Engels vertaald.” 
 
De Boer is van jongs af aan gegrepen door poëzie: tijdens zijn schooljaren gebruikte hij de 
fietstochten naar het Hervormd Lyceum in Amsterdam om gedichten van bijvoorbeeld P.C. 
Boutens uit het hoofd te leren.  
“Ik woonde in Amsterdam-Noord. Dus stond ik elke dag op de pont. Dan repeteerde ik 
gedichten, en als me een zin ontschoten was, zocht ik die thuis onmiddellijk op.” 
 
Toch duurde het tot in de jaren tachtig voordat De Boer poëzie bij zijn filosofische werk ging 
betrekken. Ook na het college over het existentialisme bleef het lange tijd bij sporadische 
citaten. 
“Ik ben de poëzie pas echt gaan gebruiken bij de filosofie van de natuur. Hier sta je als 
filosoof namelijk met lege handen. Sinds de Italiaanse natuurkundige, filosoof en astronoom 
Galileo Galilei tot de conclusie kwam dat de zon in het midden van ons zonnestelsel staat en 
de planeten, met inbegrip van de aarde, rond de zon draaien, is er een wetenschappelijk 
wereldbeeld ontstaan. Daarin heeft het begrip natuur een volkomen andere betekenis gekregen 
dan in onze leefwereld.” 
 
Natuur is geen natuur? 
“Nee. De natuurkundige ‘gelooft’ in atomen, protonen en neutronen. Kleuren en geluiden 
passen niet in zijn wereld, die zouden alleen in ons hoofd bestaan. Projecties zijn dus. Maar als 
dat zo is, als het zo is dat wat wij dagelijks waarnemen niet meer dan projectie is, hoe kunnen 
we dan blijven geloven dat er een buitenwereld bestaat zoals we die ervaren? 
Met die vraag worstelen dichters niet. Zij beschrijven die dagelijkse werkelijkheid, beschrijven 
wat ze zien, horen, ruiken. Het eerste stuk dat ik over poëzie schreef ging over ‘Dry Salvages’ 
van T. S. Eliot, een gedicht over de zee en de rivier. In een lezing over de schepping 
behandelde ik kort daarop de natuurpoëzie van Guido Gezelle. 
 
Kan poëzie filosofie verhelderen? 
“Ja. Ik ben ervan overtuigd dat in onze tijd poëzie en filosofie elkaar zouden kunnen 
ondersteunen, en niet alleen bij het denken over natuur. De huidige samenleving en ook de 
filosofie streven naar eenduidigheid, maar de poëzie cultiveert de ambiguïteit. Poëzie houdt 
zich bezig met wat door de mazen van de werkelijkheid kruipt. Dat kan in de wetenschap van 
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nut zijn, maar ook zeker bij het bestuur en beheer van een land.” 
 
De premier kan van de poëet leren? 
“Ongetwijfeld. In het algemeen kun je zeggen dat we in onze kapitalistische, 
geïndustrialiseerde samenleving geneigd zijn onze ervaring te verengen. De poëzie probeert 
‘het volledig leven tot uitdrukking te brengen’, zij herinnert ons aan de beperkingen die we 
onszelf in het dagelijks leven opleggen. Vaak onbewust onderwerpen we ons aan allerlei regels 
en definities. We benaderen de dagelijkse wereld bijna automatisch vanuit de vraag hoe we de 
materie onder de knie kunnen krijgen. Zelfs een instituut als een universiteit wil controle, 
overzicht, schrijft voor hoeveel artikelen een hoogleraar jaarlijks moet publiceren. Volgens 
deze maatstaven zouden filosofen als Immanuel Kant en Edmund Husserl lang en breed 
ontslagen zijn voordat zij hun meesterwerken publiceerden. Wat van Willem van Oranje tot 
Willem Deetman vanzelfsprekend was, heeft nu aansturing nodig en vereist overzicht.” 
 
Hoe kan de poëzie ons deze beperkingen doen inzien? 
“Om deze vraag te beantwoorden moet ik een stap terugzetten. De poëzie is lang beschouwd 
als een tegenbeeld van de naar waarheid strevende wijsbegeerte. Die gedachte kom je al bij 
Plato tegen. Omdat de kunst, zo stelt hij in ‘De staat’, zich niet bezighoudt met de 
werkelijkheid, maar met zaken die ze zelf verzonnen heeft, is er in de ideale staat voor haar 
geen plaats. 
Verkapt kom je deze gedachte ook nog tegen in ‘Discours de la méthode’ van René Descartes, 
het boek met de beroemde formulering Cogito ergo sum: ik denk dus ik besta. Descartes 
schrijft daarin ook dat je boeken die iets beschrijven wat niet bestaat, moet wegdoen. Vooral 
romans, voegt hij er nog fijntjes aan toe. Ook later in de Verlichting bleef deze gedachte 
toonaangevend. Jean Le Rond d’Alembert, een van de grondleggers van de Franse 
Encyclopédie, zei nog dat er geen poëzie van de natuur meer nodig is nu we daarvan een 
wetenschap hebben.”  
 
Dit betekende een doodsteek voor de poëzie. 
“Tuurlijk niet. De poëzie is nooit dood geweest, maar zij werd wel als bijkomstig, als 
versiering beschouwd. Poëzie zou een kwestie zijn van verbeelding, niet van kennis. Die 
opvatting is veranderd. Tegenwoordig beschouwen we een beeld als een lens, we zien de 
werkelijkheid er beter door. Neem de metafoor ‘priëlen van zelfbeklag’, ooit bedacht door F. 
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ten Harmsen van der Beek. Wat de dichter daarmee aanduidt, kun je op geen enkele manier 
preciezer zeggen. 
Je kunt beeldspraak niet zonder betekenisverlies in begrippen omzetten. Het hele onderscheid 
tussen die twee is poreus. Het woord ‘begrip’ alleen al heeft een metaforische kern, het is 
afgeleid van het werkwoord ‘grijpen’, net als in het Frans ‘comprendre’ en ‘prendre’ en in het 
Duits ook ‘begreifen’ en ‘greifen’. Begrip komt van in de greep nemen. 
De Franse filosoof Blaise Pascal noemde een kennen dat alles in begrippen wil omzetten 
‘esprit de géométrie’. In een dergelijk kennen wordt veel weggelaten: de verborgen angst, het 
vergeten verdriet en de verdrongen zinloosheid. Maar ook verlangens en dromen behoren 
daartoe.” 
 
U wilt toch niet beweren dat poëzie kennis kan vervangen? Alles wat u nu noemt kan 
voorwerp zijn van wetenschappelijk onderzoek. 
“Klopt, maar het gaat mij in wezen ook om iets anders. In de moderne tijd, die met Descartes 
begon, is empirische, analytische kennis dus allesoverheersend geworden. Het subject, het 
denkende ik, paste deze kennis toe op de natuur, op de samenleving en op zichzelf. Een schot 
in de roos, de exacte wetenschappen hebben afgelopen eeuwen ongeëvenaarde successen 
geboekt. 
Er is alleen een klein maar: door de breuk met onze dagelijkse leefwereld voelt de mens zich 
een vreemdeling. Bestaat de buitenwereld wel zoals we haar zien? En als de buitenwereld 
anders is, wat zien we dan? Deze vervreemding betreft niet alleen onszelf, maar slaat ook over 
op de relatie tot de medemens, en vervolgens op de religie. 
De dichter Martinus Nijhoff vertolkt dit gevoel mooi in ‘De wandelaar’. De vragen over 
vervreemding die hij hierin oproept werden de obsessies voor het moderne denken.” 
 
Wat voor antwoorden geeft dat denken erop? 
“Eind negentiende eeuw vindt er een breuk plaats in de filosofie: de levensfilosofie ontstaat. 
Wat is dat? Immanuel Kant schrijft ergens: het is een schandaal dat de filosofie nog nooit het 
bestaan van de buitenwereld heeft kunnen bewijzen. In de twintigste eeuw antwoordt de 
Duitse filosoof Martin Heidegger: het schandaal is niet dat het ons nooit is gelukt het bestaan 
van de buitenwereld te bewijzen, het schandaal is dat men dit wilde bewijzen. 
Met het eigen bestaan wordt het bestaan van de buitenwereld en van de medemens altijd 
meteen meegedacht. Om vanuit je eigen existentie te kunnen denken, moet je niet zozeer je 
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vermogen tot redeneren eindeloos uitbouwen, maar moet je zorgen voor een goede antenne.” 
 
Een antenne? 
“Ja. Elke filosofie begint met een soort voorbereidende zuivering van de blik. Edmund 
Husserl ontwikkelde een hele methode om de beginnende filosoof te leren zien wat er te zien 
is. Husserl was een zeer exact denker. Voordat hij filosoof werd, studeerde hij wiskunde. 
Twijfelen aan het succes van de exacte wetenschap was dan ook het laatste wat hij deed. 
Tegelijkertijd onderkende hij het probleem dat die wetenschap onze ervaring geen recht doet. 
Voorbeeld. Volgens natuurkundigen zitten geluiden in ons hoofd, maar we horen die diepe alt 
echt op het podium zingen. Een dergelijke ervaring kunnen we onmogelijk negeren.” 
 
Wat te doen met deze tegenstrijdigheid? 
“Husserl stelde voor alle theorieën van fysica en fysiologie even op te schorten. De 
werkelijkheid kent fenomenen die het waard zijn nauwkeurig, zeer nauwkeurig beschreven te 
worden. Die gedachte bracht Husserl ook in praktijk; zo ontstond de fenomenologie. Husserl 
noemde die poging te zien wat er te zien is: epochè of reductie. Hij heeft de problemen goed 
gezien maar niet opgelost. Wetenschapsfilosofen strijden nog steeds over de vraag of 
theoretische entiteiten als neutronen en protonen realistisch opgevat moeten worden of niet. 
Zo ja, dan vervalt de leefwereld.” 
 
Maar wat heeft de poëzie nu voor functie bij dit filosofische probleem? 
“Dat is het hele punt. De filosofie zou nu moeten inzien dat de poëzie echt een bondgenoot is 
omdat ze ook een fundamentele bijdrage levert aan het ontsluiten van de werkelijkheid. Want 
volgens mij is er ook bij de poëzie sprake van een soort reductie of zuivering van de ervaring. 
Men spreekt niet voor niets van poésie pure. 
Ik kan hier aanknopen bij het begrip catharsis dat sinds Aristoteles in de esthetica gebruikt 
wordt en dat ook zuivering betekent. Men heeft dat begrip altijd in morele zin geïnterpreteerd: 
door de tragedie moest men een beter mens worden. Freud interpreteerde het begrip later 
psychologisch als bevrijdende ontlading. Maar je moet catharsis esthetisch interpreteren, en 
dan speelt dat proces zich in de eerste plaats af bij de kunstenaar zelf. 
De dichter kan niet zomaar spontaan zijn gevoelens op papier werpen, zoals de romantici 
dachten. Gevoelens moeten door de zeef van de vorm. Een gedicht maken is moeizame 
arbeid, met veel proberen, schrappen, herformuleren. Denk aan alle varianten die van Nijhoff 
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en Achterberg bekend zijn. In ‘Dichtkunst’ beschrijft Achterberg dit proces. 
Dit gedicht gaat over een zuivering van de hartstocht door de rede of het begrip. Dat is het 
creatieve werk waardoor de ontroering wordt gezuiverd van sentiment. Wanneer je zo naar 
poëzie kijkt, is zij niet meer een aparte provincie die het irrationele koestert. Dichtkunst is 
concentratie van ervaring waardoor je meer werkelijkheid ziet. Zo werkt de lens of de antenne. 
De Russische dichter Osip Mandelstam sprak in dit verband over ‘lyrische aandacht’, dat is 
een geconcentreerd luisteren naar de innerlijke stem, en trouw blijven aan de getuigenis van de 
eigen ervaring, ondanks de soms luidruchtige beweringen van het tegendeel. Omdat de 
reflectie een zwak vermogen is en formele methoden ons weinig helpen, kan de filosoof hier 
in de muze een bondgenoot vinden.” 
 
Het eerste deel van deze serie verscheen op 4 november en is terug te lezen op 
trouw.nl/denkendichten. 
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