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Schizofrenie en poëzie bij Hölderlin1 
Philippe Lekeuche       28 mei 2021 
 
 
Als ik het heb over Friedrich Hölderlin in de beschouwingen die volgen, dan is dat in 
de hoop enig licht te werpen op het enigma van zijn poëtische creatie. Ik ben me wel 
degelijk bewust van de beperkingen van mijn benadering, namelijk dat ik een 
thematiek aansnijd vanuit een enkele vraag, maar die vraag lijkt me toch wel 
essentieel: over welk ‘Ik’ gaat het doorheen het œuvre van deze dichter? 
 
Bij Hölderlin moeten we ons zoveel mogelijk hoeden voor de 'mythificatie' die hem 
later te beurt viel. Die mythificatie verdoezelt vaak meer dan ze verduidelijkt; ze 
geeft aanleiding tot een aantal opvattingen die vooral te maken hebben met de min 
of meer uitgesproken verlangens van degenen die hem vereren of, op zijn minst, 
trachten te begrijpen. Ze houdt ons weg van de man zelf. 
Meer bepaald werd in het begin van de twintigste eeuw geleidelijk aan een beeld 
geconstrueerd: in het eerste deel van zijn bestaan dat van de etherische dichter, 
gericht op het absolute, op de pure Idee van poëzie en bestemming. Daarna, vanaf 
de leeftijd van 37 jaar, als kluizenaar over-levend in een toren aan de oevers van de 
rivier Neckar tot zijn dood op 7 juni 1843, op de leeftijd van 73 jaar: een Hölderlin, 
gek geworden in 1802, teruggetrokken uit de wereld - het levend icoon van de 
tragische dichter, goddelijk ingestort. Opgetild door het absolute, ten gronde gegaan 
door zichzelf. 
Vóór de waanzin stond Hölderlin met beide voeten in het leven: hij toonde zich 
enthousiast over de Franse Revolutie, werd begeesterd door het project van een 
Zwabische republiek, een project dat nooit zou slagen, was zeer goed op de hoogte 
van de politieke realiteit van zijn tijd. Hij was ook een zeer knappe man. Men 
beschreef hem als een 'Apollo', die verschillende vrouwen heeft gekend en zelfs een 
op jonge leeftijd gestorven dochtertje heeft gehad, Louise-Agnese, de vrucht van zijn 
clandestiene affaire met Wilhelmine Kirms, gezelschapsdame van Charlotte von 
Kalb. Om nog maar te zwijgen van de grote liefde van zijn leven, Suzette Gontard, 
getrouwde vrouw en moeder van vier kinderen, die de ‘Diotima’ van zijn roman 
Hyperion zou worden. En er was ook, op intellectueel en literair niveau, zijn lange en 
diepe vriendschap met Hegel en Schelling, zijn onmogelijke en toch hartstochtelijke 
relatie met Schiller, zijn sporadische omgang met Goethe, die hem niet mocht. 
Hölderlin had, in tegenstelling tot een man als Goethe, een hekel aan sociale 
evenementen, voelde er zich erg onhandig en ongemakkelijk bij, miste sociale 

 
1 Vertaling: Claudine Vanderborght. NB: ook de in het Nederlands vertaalde verzen. 
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vaardigheden. Komt daar nog bij dat hij genoodzaakt was om In de loop der jaren 
zijn kost te verdienen met verschillende posten als privéleraar; in die tijd werd een 
privéleraar zo goed als gelijkgesteld met een huisbediende. 
 
 
Ik stel voor om beide biografische referenties als achtergrond te gebruiken, zonder 
een poging te willen doen om zijn bestaan samen te vatten. Ik zal slechts enkele 
bakens uitzetten die mij het nuttigst lijken voor de rest van mijn uiteenzetting. 
 
Hölderlin werd geboren in 1770 in Lauffen, Schwaben, in het hertogdom 
Württemberg. Zijn vader, Heinrich Friedrich Hölderlin, beheerder van 
kloosterbezittingen, stierf plots toen Friedrich twee jaar oud was. Zijn moeder, 
Johanna Christiana Heyn, zelf dochter van een stamboom van predikanten, had al 
vóór de geboorte van haar oudste zoon, onze dichter, de gelofte afgelegd om van 
hem een predikant te maken. Toen Friedrich vier jaar oud was hertrouwde ze met 
Johann Christoph Gok, secretaris van het gemeentebestuur en later burgemeester 
van Nürtingen. Hij stierf ook al snel, in 1779. Friedrich, toen negen jaar oud, hield 
veel van hem en zou hem altijd blijven beschouwen als zijn tweede vader. Hij zal 
zeer droevige herinneringen aan zijn jeugd bewaren, een jeugd die gemarkeerd werd 
door veel sterfgevallen. In het huis woonden drie weduwen: zijn moeder, een tante 
en zijn grootmoeder; van de zeven geboorten overleefden slechts een zus en een 
halfbroer. In het ouderlijk huis was er dus geen man meer, noch een vader-
plaatsvervanger. De familiale sfeer baadde in een rouwstemming. 
 
Op 18-jarige leeftijd studeerde hij vijf jaar protestantse theologie aan het groot 
seminarie van Württemberg, het beroemde Tübinger Stift. Zijn metgezellen en goede 
vrienden waren Hegel en Schelling. Pierre Bertaux schrijft in zijn opmerkelijke 
biografie Hölderlin ou le temps d'un poète: “Het is inderdaad door de 'wrijving van de 
hersenen' tussen Hölderlin en Hegel dat de zogenaamde dialectische vorm van 
redeneren tot stand kwam, en we weten waartoe dit nadien heeft geleid (…)” (1, 
p.36). 
Na het voltooien van zijn studie, van Kerst 1793 tot juni 1795, werd hij privéleraar bij 
Charlotte von Kalb, in Waltershausen, waar hij de jonge tienerzoon Fritz onder zijn 
hoede nam, een aanbeveling van Schiller. Meer en meer raakte hij echter 
geobsedeerd door het dwangmatig onanisme van zijn student, die hij volledig onder 
controle wou krijgen. De eerste symptomen van psychische stoornis steken de kop 
op. Charlotte schrijft hierover naar Schiller en smeekt hem om hierover niets tegen 
Hölderlin te zeggen omdat "zijn gevoeligheid grenzeloos is – en men zou werkelijk 
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geloven dat dit gedrag voortkomt uit een gestoord bevattingsvermogen." (2, p. 28). 
Hij was uiterst tiranniek geworden jegens zijn leerling. Tegelijkertijd onderhoudt hij 
een geheime affaire met Wilhelmine, Charlotte's hofdame, bij wie hij een onwettige 
dochter verwekte, zoals we al aanstipten. Dit alles maakt dat hij in januari 1795 
plots Waltershausen ontvlucht. Hij trekt naar Jena, waar hij aan de universiteit 
avondlessen volgt bij Fichte, die wordt beschouwd als de grondlegger van het 
Duitse nationalisme. Daar ontmoet hij de 19-jarige baron Isaac von Sinclair, die een 
zeer goede en trouwe vriend zal worden. 
In juni 1795 echter verlaat hij Jena in een opwelling, zonder zelfs afscheid te nemen 
van Schiller. Hij keert terug naar zijn moeder in Nürtingen en brengt daar de zomer 
door, in een diepe depressie. Zijn relatie met Schiller - toch zeer welwillend en attent 
- was voor hem ondraaglijk geworden, als een existentiële impasse: te dicht bij 
Schiller zijn (tien jaar ouder dan hijzelf) ervaart hij als gevaarlijk, terwijl elk afstand 
nemen hem tot wanhoop drijft. Hij schrijft hem in juli: “Ik was er mij heel goed 
bewust van dat ik niet kon afdwalen van jouw nabijheid (Nähe) zonder aanzienlijke 
schade (Abruch) toe te brengen aan mijn innerlijk wezen. (…) Ik kwam voortdurend in 
de verleiding om je te zien, maar bij het zien van jou kon ik alleen maar voelen dat ik 
niets voor je kon zijn (dass Ich Ihnen nichts sein könnte). (...) Omdat ik alles voor je 
wou zijn, moest ik tegen mezelf zeggen dat ik niets voor je was." (2, p.50). Schiller 
had in zijn tijdschrift Thalia in 1794 fragmenten van een eerste versie van de roman 
Hyperion gepubliceerd, evenals enkele gedichten, en hij had de uitgever Cotta de 
uitgave van de roman aanbevolen nog voordat deze voltooid was. 
 
In de zomer van 1795 ontmoette Friedrich zijn kameraad Magenau. Hij bevindt zich 
dan al in een katastrofale mentale toestand. Een jaar later zou Magenau naar hun 
gemeenschappelijke vriend Neuffer schrijven: “Vorige zomer sprak ik met Hölderlin 
bij mijn ouders thuis. Beter gezegd, ik zag hem, want hij was niet in staat om te 
spreken, was ontoegankelijk voor zijn naasten, een levende dode. Hij kraamde onzin 
uit, had het over een reis naar Rome – Rome, waar onze dappere Duitsers hun 
koelbloedigheid zullen herwinnen" (1, p.81).  Vervolgens, in juni 1799, schreef 
Hölderlin naar Suzette: "Ik richt het vreselijke woord tot mezelf: levend lijk" (6, 
p.176). Al in de zomer van 1795 beleefde Hölderlin zichzelf als versteend. Op 4 
september schreef hij aan Schiller: "In de winter die me omringt sta ik stijf van de 
kou, ik bibber" (1, p.81). Men kan niet uitsluiten dat de depressie die hem dan 
overviel meer is dan een simpele depressie en eerder van psychotische aard, gezien 
er aanwijzingen zijn van waanvoorstellingen, onsamenhangende opmerkingen of 
mutisme en zijn beleving van innerlijke vernietiging. Deze crisis verdwijnt echter 
geleidelijk. Zich schuilhoudend bij zijn moeder en zonder werk, moet hij trachten te 
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ontkomen aan de greep van het Consistorie die hem een post van predikant zou 
kunnen opleggen, omdat het Consistorie gedurende vijf jaar zijn studiekosten aan 
het seminarie van Tübingen had gedekt. De enige ‘legale’ contractuele uitweg is om 
zo snel mogelijk een post van privéleraar te vinden. Zo komt het dat hij op Kerst 
1795 in Frankfurt terechtkomt, bij de bankier Gontard, zijn vrouw Suzette en hun vier 
kinderen. 
Tussen Suzette en Friedrich is het al vanaf de eerste ontmoeting liefde op het eerste 
gezicht; zij is 27, hij is 26. Het schrijven van zijn roman was al lang daarvoor 
begonnen, in 1792, met het personage Diotima. Het is het verhaal van een 
geïdealiseerde liefde tussen haar en Hyperion, een literaire roman die past bij een 
bepaalde literaire traditie van die tijd. Het is zoals de psychoanalyticus Jean 
Laplanche beschrijft: 'Suzette komt precies op de plaats die haar wordt toegewezen 
onder de namen Melite en vervolgens Diotima, tot op het punt dat de echte persoon 
zonder enige speling samenvalt met de poëtische figuur van de roman' (2, p.61). De 
realiteit ontmoet het fantasma. Hölderlin zal nadien dan ook zijn excuses aanbieden 
aan Suzette omdat hij Diotima in zijn roman heeft moeten laten sterven. Ook daar 
zal de werkelijkheid het imaginaire ontmoeten: Suzette zal helaas in het begin van 
het jaar 1802 sterven, waarschijnlijk aan tuberculose. Mogelijks vernam Hölderlin 
het nieuws tijdens zijn post van privéleraar in Bordeaux. Het blijft een feit dat de 
tweeënhalf jaar in Frankfurt met Suzette Hölderlin hem gemoedsrust en een zeker 
mentaal evenwicht had gebracht; hij ging er verder met het schrijven van zijn roman. 
Hij verlaat Frankfurt abrupt in september 1798, weggejaagd door haar echtgenoot, 
de bankier Gontard, die zich bewust werd van de liefde tussen zijn vrouw en de 
jonge privéleraar. 
 
Hölderlin zal vervolgens van september 1798 tot juni 1800 in Homburg verblijven (in 
Saarland, niet te verwarren met Hamburg). Hij werkt er aan zijn grote elegieën, 
schrijft verschillende ontwerpen voor zijn Empedocles, houdt zich bezig met 
theoretische en filosofische essays en vertaalt Pindarus. Bertaux wijst opnieuw op 
zijn depressieve toestand en tegelijkertijd op een intense creatieve activiteit (1, 
p.161). Hölderlin heeft het voornemen, dat niet zal slagen, om een literair tijdschrift 
op te richten dat zijn verschil met de romantiek zou markeren. Bertaux schrijft over 
dit onderwerp: "(...) Uit enkele regels die hij op papier heeft gezet, kunnen we 
afleiden dat hij van plan is om van zijn tijdschrift een oorlogsmachine tegen de 
ontluikende romantiek te maken" (1, p.175). Schiller verwerpt het project, Goethe 
houdt zich doof en zelfs Schelling, een oude vriend, wil er niets mee te maken 
hebben. Deze tegenslagen weerhouden Friedrich er niet van om aan zijn eerste 
grote hymnen te werken, om een kentering te beleven in zijn poëtische creatie en, 
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zoals Laplanche schreef, “een van de grootste dichters aller tijden” te worden (2, 
p.81). Op dit beslissend keerpunt in 1801 komen we later nog terug. 
 
In ieder geval zien we rond het einde van zijn verblijf in Homburg in juni 1800 een 
toename van psychopathologische symptomen, die door zijn entourage zelf worden 
opgemerkt. Inderdaad, Schwab schrijft: “Toen hij terugkeerde uit Homburg, dacht je 
een schaduw te zien, zoveel innerlijke strijd en lijden hadden zijn ooit florerend 
lichaam ondermijnd. Nog opvallender was zijn mentale agitatie; een onschuldig 
woord dat bij toeval werd geuit, zonder enige allusie naar hem, kon hem zodanig 
buiten zichzelf brengen dat hij het gezelschap verliet waarin hij zich bevond, zonder 
terug te keren” (2, p.99). 
 
Vervolgens verblijft hij in Stuttgart, in Hauptwyl in Zwitserland en in Bordeaux 
(januari 1802), waar hij slechts een paar maanden lesgeeft bij de consul van 
Homburg, om in mei 1802 haastig terug te keren naar zijn moeder in Nürtingen. De 
redenen voor dit abrupte vertrek blijven duister voor biografen. Een hypothese is dat 
hij een brief van Suzette zou hebben ontvangen waarin ze liet weten op sterven te 
liggen. Bij zijn terugkeer naar huis herkennen zijn familieleden hem niet meer, hij 
komt over als vervreemd, in een staat van waanzin, gestoord. Het was in juli 1802, 
toen hij zich beter voelde en bij zijn vriend Sinclair in Regensburg vertoefde, dat de 
landgraaf van Hessen Homburg hem een gedicht toevertrouwt, de hymne Patmos, 
waarvan het begin legendarisch is: 
 

Heel dichtbij is hij 
En moeilijk te vatten, de God. 
Maar waar gevaar is, groeit 
Het reddende ook. 
In de duisternis nestelen 
De adelaars en zonder te huiveren passeren 
De zonen van de Alpen de afgrond 
Over lichtgebouwde bruggen.2 

 
2 Nah ist 

Und schwer zu fassen der Gott. 
Wo aber Gefahr ist, wächst 
Das Rettende auch. 
Im Finstern wohnen 
Die Adler und furchtlos gehn 
Die Söhne der Alpen über den Abgrund weg 
Auf leichtgebaueten Brücken. 

(Uit: Patmos, Dem Landgrafen von Homburg, in: Friedrich Hölderlin: Sämtliche Werke. 6 Bände, Band 
2, Stuttgart, 1953, S. 172-180.) 
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Jean Laplanche, vooraanstaand psychiater, psychoanalyticus en hoogleraar 
psychopathologie aan de Universiteit van Parijs VII, wijst er in zijn werk Hölderlin et 
la question du père (2) op dat de mentale toestand van Hölderlin vanaf juli 1800 
geleidelijk was verslechterd. Er was een gestage achteruitgang, afgewisseld met 
korte periodes van beterschap, een evolutie die zich afspeelde over een periode van 
bijna twee jaar. Er waren dus wel periodes van remissie, zoals vaak het geval is in de 
evolutie van het psychotische proces. 
Zijn toestand werd gekarakteriseerd door een opeenvolging van periodes van 
wanhoop en opwinding, de beleving van innerlijke ravage, extreme overgevoeligheid 
en prikkelbaarheid, het gevoel van een diffuse dreiging, paranoïde neigingen die hem 
interpretatief maakten, waarvan Schwab hierboven getuigt. Jean Laplanche schrijft: 
“Deze overgevoeligheid zal culmineren in een extreme prikkelbaarheid: elke 
intermenselijke relatie kwetst hem. Wantrouwen. Interpretatie van triviale woorden 
als persoonlijke allusies. Onderbrekingen en impulsief vertrekken (…). In wezen 
subjectieve somatische symptomen, van hypochondrische aard (...). Fysieke 
aftakeling. Ondervoeding. Gewichtsverlies. Gedeeltelijk bewustzijn van zijn 
ziektetoestand. Vermoedelijk een schizofrene evolutie” (2, p.124). 
Toen hij in de zomer van 1802 naar het huis van zijn moeder terugkeerde, was hij in 
de greep van gewelddadige agitatie en, zoals we al zeiden, bestond er voor zijn 
entourage geen twijfel meer over zijn mentale stoornis. Tegelijkertijd bereikte hij 
toen de hoogtepunten van zijn œuvre: de creatie van de grote hymnen. Hij werd 
Hölderlin. Zijn mentale toestand verslechterde echter. Hij werd daardoor meer dan 
een jaar lang (september 1806 - mei 1807) geïnterneerd in de kliniek van dokter 
Autenrieth in Tübingen, van waar hij vertrok om te gaan wonen bij een timmerman 
Zimmer, een rustige en gecultiveerde man. Hölderlin bewoont er een kamer in de 
toren, kan zich vrij bewegen, werd er verwelkomd en omringd door familie. Hij kreeg 
er verschillende bezoeken. Zijn gedrag was nog steeds bizar, maar niet 
gewelddadig; hij improviseerde urenlang op zijn piano, mechanisch, als een 
automaat, hij plukte bloemen die hij weggooide, zwierf 's nachts alleen op het 
platteland. Hij zou er 36 jaar blijven. In april 1843, twee maanden voor zijn dood (hij 
was 73), schreef hij een gedicht van zes regels voor een theologiestudent, Johann 
Georg Fisher, dat hij ondertekende met: “Uw nederige dienaar. Scardanelli. 24 mei 
1748" (vergeet niet dat Hölderlin werd geboren in 1770!). Hij gaf zichzelf alleen 
geleende of verzonnen namen, gebruikte nooit zijn eigen naam, alsof Hölderlin sinds 
1807 van de aardbol was verdwenen. Na zijn dood zullen een vijftigtal gedichten 
worden gevonden; vele zijn verloren gegaan of werden weggegooid. Hij stierf op 7 
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juni 1843 onder toezicht van Lotte Zimmer, de dochter van de timmerman. Zijn 
halfbroer, Karl Gok, woonde de begrafenis op 10 juni niet bij. Wat zijn moeder 
betreft, sinds de internering van haar zoon in de kliniek in september 1806 heeft ze 
hem nooit meer teruggezien, omdat ze alle contact met hem radicaal had verbroken. 
 
Wat betreft zijn ziekte, de diagnose 'schizofrenie' bestond in die periode nog niet, 
maar het was voor ooggetuigen en ook voor de familie Zimmer duidelijk dat 
Hölderlin leed aan een ernstige psychische aandoening, met stoornissen in het 
denken, plotse stemmingswisselingen, een desintegratie van zijn identiteit, een 
verlies van vitaal contact met de werkelijkheid. Al sinds 1908 had Wilhelm Lange, 
arts in de psychiatrische kliniek van de universiteit van Tübingen, de diagnose 
‘vroegtijdige catatonische dementie’ gesteld, een psychose die later, in 1911, door 
Bleuler ‘schizofrenie’ zou worden genoemd. Centraal in deze aandoening zijn zowel 
een dissociatie van het Ego als een ervaring van verbrokkeling van het eigen 
lichaam. Het principe van het 'Ik' is uiteengespat. 
 
Dichter bij huis betwijfelen de grote psychiater en filosoof Karl Jaspers, of zelfs 
Maurice Blanchot en Jean Laplanche, om er maar een paar te noemen, niet langer 
dat hij leed aan een vorm van schizofrenie (wat Pierre Bertaux wel doet in het 
gerefereerde werk). Deze aandoening kan bij sommige schizofrene mensen soms 
toegang geven tot waarheden en taalvaardigheden waartoe het gewone verstand en 
een geestesgesteldheid die als "normaal" wordt beschouwd weinig toegang heeft; 
wat verre van een tekortkoming is. 
Hölderlin werd lange tijd in Duitsland als dichter verwaarloosd omdat hij werd 
beschouwd als een gek, een gealiëneerd mens. Het was Stefan George die vlak voor 
de Eerste Wereldoorlog een poging waagde om de dichter te rehabiliteren. Hij 
spoorde zijn leerling Norbert von Hellingrath aan om een grootse kritische uitgave 
van zijn œuvre te maken. Het eerste volume verscheen net voor de oorlog. Helaas 
sneuvelde Norbert in december 1916 aan het front bij Verdun. 
 
Wat zijn poëtisch œuvre betreft: het is absoluut opmerkelijk dat we van 1801 tot 
1806, terwijl hij dieper en dieper wegzinkt in de psychose, getuige zijn van een 
doorbraak van genialiteit bij de creatie van de grote hymnen: we kunnen er twaalf 
opsommen die voltooid werden en opgenomen in De Plejade. Wat ze typeert is het 
thema van de roeping van de dichter (Dichterberuf). Een Hölderliaanse mythologie 
en kosmogonie worden opgebouwd rond de poëtische roeping. We vinden in deze 
gedichten de verschijning van een vrij vers, een ongebonden flux, een soepeler en 
levendiger ritme, een stralende lichtheid in een extreme diepgang, een elegische 
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toon, ongehoorde formules over het bestaan die nog nooit eerder werden geuit, een 
verhelderende gedachte over de mens beschouwd in zijn tragische dimensie. Poëzie 
verschijnt er als de verlossing omdat ze de plaats inneemt van de verdwenen goden. 
Alleen zij kan nu, in deze Tijd van de ‘Verlichting’, van stralende moderniteit, een 
fundament (Gründung) bieden voor het woord, het menselijk bestaan. Hölderlin is 
inderdaad van mening dat het materialisme en het ontluikend rationalisme het 
verlies van transcendentie in de relatie met de wereld, de aarde, de Natuur 
veroorzaken en de wereld herleiden tot niets meer dan zichzelf. Wat hem 
interesseert bij de Grieken is dat ze leefden in het gezelschap en de nabijheid van de 
goden wier dagelijkse aanwezigheid, in de immanentie van het vertrouwde, de 
realiteit van een "Elders", van een andere dimensie, in stand hield. Voor de dichter is 
deze transcendentie aan het werk op aarde en in de Natuur, zweeft ze niet boven de 
wereld. Ze heeft voor Hölderlin geen enkele religieuze connotatie, aangezien hij zijn 
geloof reeds vroeg had verloren. De ‘god’ is voor hem de metaforische figuur voor dit 
‘Elders’, deze andere dimensie. Hij moet niet worden verheerlijkt in een 
welomschreven substantie, hij neemt de vorm aan van een instantie die tekens naar 
de stervelingen stuurt. 
 
De meeste experten erkennen deze kentering in zijn œuvre en geloven dat deze in de 
richting gaat van groei, ontwikkeling. De vraag blijft echter of dit een kwalitatieve 
sprong is die discontinuïteit introduceert, een kruispunt, of dat we eerder te maken 
hebben met een continuïteit die transformeert. Over deze vraag wordt gedebatteerd, 
geleerden zijn het niet met elkaar eens. Voor Hellingrath is er sprake van een 
continue ontwikkeling, waarbij Hölderlin geleidelijk aan meester wordt van de 
hymne. Voor Dilthey brengen deze gedichten een geheel nieuwe toon, een nieuwe 
stijl, een aparte energie. Voor Jaspers is er sprake van een radicale transformatie 
met langzame overgangen, maar de sfeer is vrij nieuw. Voor Blanchot wordt 
Hölderlin zich bewust van zijn roeping, van zijn missie, hij ontdekt "de waarheid en 
de bevestiging van de poëtische essentie" (4, p.23). Volgens Laplanche zien we een 
cesuur, een radicale kwalitatieve sprong. 
 
Wat Heidegger betreft, hij is van mening dat Hölderlin een openbaring heeft gehad. 
In zijn studie Hölderlin et l’essence de la poésie, omschrijft hij waaruit de openbaring 
waarvan de dichter het object is, zou kunnen bestaan: “(…) de poëzie ontvangt de 
taal nooit als te bewerken materiaal dat tot haar beschikking zou staan, maar het is 
integendeel de poëzie die begint met het mogelijk maken van taal” (5, p.55); zij is 
dus de voorwaarde van de mogelijkheid van de taal. Poëzie is de oorspronkelijke 
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taal (Ursprache) die taal mogelijk maakt. Zij is immers voor de filosoof niet in de 
eerste plaats communicatie maar de openbaring van het zijn der dingen. 
De poëtische ‘dimensie’ - die Heidegger soms Die Durchmessung (de "transversale 
maat"), soms ook Die Dimension noemt - is in ieder mens aanwezig. Deze dimensie 
bevindt zich in het hart van zijn wezen, ze is hem eigen. De taal is hieruit 
voortgevloeid, gaat er mee verder. Deze ‘dimensie’ beperkt zich niet tot het maken 
van gedichten; ze is, in het zijnde, wat stervelingen in staat stelt de aarde te 
bewonen in relatie tot de Hemelse Wezens en de Kosmos, ze opent het woord en de 
ruimte van het worden. 
Ondanks Heideggers grenzen in de ontologische benadering van Hölderlin, moeten 
we toch erkennen dat hij, de filosoof die zoveel nadruk legt op de vraag van het zijn 
dat hij de vraag van het leven soms uit het oog verliest, de verdienste had dat hij 
heeft ingezien wat Hölderlins poëzie viseert, namelijk het oorspronkelijke. De 
poëtische waarheid is het transcendentale doel van de oorsprong; de oorsprong is 
het enigmatische, teleologische punt van de wereld en van het leven. Het 
oorspronkelijke is niet het archaïsche, het verleden, maar het punt van appèl vanuit 
het doel, de finale oorzaak, de ultieme zin; de oorsprong ligt vóór ons, aan de 
horizon van het worden: ze is wat gaat komen, de toe-komst. 
 
Een zekerheid dringt zich op: hoe meer de ziekte voortschrijdt, hoe meer het 
meesterschap in Hölderlins creatie – lucide, meer bepaald - groeit. Jaspers schrijft: 
"Tijdens zijn ziekte kan men zien, heel aangrijpend, dat dit bezorgd en pijnlijk 
zelfbewustzijn stilaan sereen en dominant wordt" (6, p.177). Hij vervolgt: “De oude 
nostalgie, die angst om zich verdeeld, ongelukkig en uitgestoten te voelen, 
transformeert tijdens zijn ziekte in een gevoel van onmiddellijke aanwezigheid die 
hem vervult en hem optilt naar een ruimere sfeer (…). Hij voelt een mythische 
aanwezigheid (…). Dit is de reden waarom zijn melancholie afneemt, terwijl bij hem 
een gevoel van volheid toeneemt" (6, p.179). 
Paradoxaal genoeg, hoe meer zijn Ego desintegreert op psychisch vlak, hoe meer 
het besef van zijn poëtische roeping groeit, samen met een beweging naar de 
vervulling van die roeping. Daarom rijst de vraag welke relatie er bestaat tussen het 
ziekteproces en de creatie, vermits ze verknoopt lijken te zijn in een chiasma van 
tegenstrijdigheid. Het is een relatie van circulariteit; schizofrenie werkt in op poëzie 
en poëzie informeert op haar beurt de schizofrenie.  
Zoals Jaspers en Blanchot aangeven, zal de schizofrenie het Ego openen, breken en 
de dichter in staat stellen om gebieden van het menselijke te bereiken die 
afgesloten zijn voor de rationaliteit en voor de toestand van zogenaamde 
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‘normaliteit’. Hiervan getuigen de eerste regels van het gedicht Mnemosyne, die ik 
als volgt vertaal:  
 

Een teken zijn wij, betekenisloos  
Smarteloos zijn wij en we hebben bijna  
De taal in het buitenland verloren3 

 
Overigens, de thema's die specifiek zijn voor de schizofrenie, die door patiënten in 
wanen worden ervaren – Wat is mijn missie, waarvoor ben ik bestemd? Wat is de 
waarheid, de ultieme zin van de wereld? Wat wil God of de duivel van mij? enz. –, 
deze thema's gaan samenvallen met de existentiële vragen van de dichter en deze 
extreem uitvergroten. 
 
Hölderlin zal bezeten worden door het goddelijke, door de kwestie van de 
lotsbestemming, van de poëtische roeping. De poëzie zal echter ook inwerken op de 
schizofrenie. Als de relatie circulair is tussen de twee is er geen symmetrie is in 
deze circulariteit, vermits poëzie en schizofrenie zich niet bevinden op hetzelfde 
existentiële niveau. Inderdaad, terwijl de poëzie haar zijn zelf fundeert, situeert de 
ziekte zich op het niveau van het hebben (en 'niet langer hebben') van een Ego: zij 
dissocieert dit Ego. Blanchot benadrukt dat poëzie voor de dichter op de eerste 
plaats staat, chronologisch en ontologisch, dat ze haar stempel drukt op de 
psychose, want de gedichten die Hölderlin schrijft zijn niet die van een gek. In en 
door de creatie wordt de tegenstelling ‘normaal’ – ‘pathologisch’ getranscendeerd. 
 
TIjdens de jaren 1801 tot 1806 sluiten poëzie en de driftmatige sublimatie die ze 
impliceert aan bij de psychose. Als poëzie op de een of andere manier de 
ontwikkeling van de psychose blokkeert, dan opent de psychose voor de dichter de 
ontstaansmogelijkheid van zijn poëzie. Door het Ego open te breken, ontsluit 
psychose afgronden en opent onvermoede creatieve perspectieven, maar dat kan 
het volgende niet verklaren: waarom komt, wat dan ontstaat, voort uit genialiteit? Want 
op het moment dat Hölderlin verdwaalt, vindt hij zijn poëzie, zijn radicale 
singulariteit. Het psychologisch Ego dissocieert op hetzelfde moment dat het 
poëtisch Ego zijn soevereiniteit uitoefent. Dit belet niet dat het pathologisch proces 

 
3  Ein Zeichen sind wir, deutungslos 

Schmerzlos sind wir und haben fast 
Die Sprache in der Fremde verloren. 

Uit de hymne “Mnemosyne”, Friedrich Hölderlin, Gedichte (Hymnen) 1800-1804. 
In het Nederlands vertaald door Cl. Vanderborght. 
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vanaf 1806 invasief zal worden en een ziekenhuisopname noodzakelijk maken. De 
gedichten die hij later zal schrijven, van de aankomst in het huis van Zimmer tot zijn 
dood, zal hij niet langer ondertekenen met zijn echte naam, maar, zoals we al 
aanstipten, met andere namen (die voor hem niet de functie hebben van 
pseudoniemen). Terwijl sommige gedichten ontroerend en zelfs mooi zijn, zijn vele 
andere gedichten gedrochten, getekend door te veel inconsistenties. Het moet 
echter worden benadrukt: tijdens deze jaren van waanzin is zijn poëtische drift nooit 
uitgedoofd. 
Van zijn gedichten staat vast dat hij ze over elkaar heen schreef, over elkaar heen 
gelegd, en dat deze bekrabbelde papieren her en der in zijn kamer rondslingerden. 
Hij zal echter niet meer spreken over zijn vroeger leven, over wie hij was, noch over 
zijn oude gedichten. Wanneer hij een bezoeker ontvangt, maakt hij delirante en 
gedissocieerde opmerkingen, gedraagt hij zich bizar, ceremonieel, met een 
gekunsteldheid die verwarrend is; hij toont een onderdanigheid en een beleefdheid 
die grenzen aan paroxisme, die de bezoeker beangstigt, te meer omdat hij zichzelf 
voorstelt met een vreemde naam. En inderdaad, hij lijkt voor deze wereld net zo 
vreemd te zijn geworden als voor zichzelf. 
 
Blanchot maakt gewag over een interview tussen Zimmer en een zekere Kühne in 
1836 waarin de timmerman onder meer verklaart: "Als hij gek geworden is, dan is 
dat omdat hij een geleerde is. Al zijn gedachten zijn gestopt op een punt waarrond 
hij draait en nog steeds draait. (…) Er is een sterke ontkenningsgeest in hem. Moe 
van het stappen trekt hij zich terug in zijn kamer en roept door het open raam, in de 
leegte. Hij weet niet hoe zich te ontdoen van zijn grote kennis.” (6, p.29). 
 
De vraag die daarom zowel de psycholoog als de schrijver, de dichter of zelfs de 
filosoof uitdaagt, is de volgende: hoe te begrijpen dat de periode tussen 1801 en 
1806 op treffende wijze laat zien dat er enerzijds een 'psychologisch Ego' en 
anderzijds een 'poëtisch Ego' aan het werk zijn die de tegengestelde richting 
opgaan? Het psychologisch Ego dissocieert, het poëtisch Ego laat zich voluit 
gelden. 
Een psycholoog zou hiervoor – te snel – een geruststellende verklaring kunnen 
geven: Hölderlin was nog steeds zichzelf, hoewel erg ziek, en handhaafde zich door 
het mechanisme van de sublimatie van zijn driften. Dit loochent de problemen van 
het mechanisme van de sublimatie en haar gevaren. Freud heeft de sublimatie 
immers nooit geïdealiseerd en benadrukte daarentegen dat ze de doodsdrift in het 
Ego bevorderde. Het lijdt geen twijfel dat er sprake was van sublimatie, Hölderlin 
had er de kracht voor. 
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Hoewel, sublimatie op zichzelf verklaart niets. We zouden ons eerder moeten 
afvragen welke de instantie is die ze tot stand brengt, waar ze vandaan zou kunnen 
komen, precies op het moment dat Hölderlins psychologisch Ego, reeds 
gedissocieerd, ten onder gaat?  Zo komen we opnieuw terecht bij de vraag naar het 
poëtisch Ego en het onopgelost probleem van haar statuut. Terwijl de 
psychologische beweging neerwaarts gaat, is de poëtische beweging daarentegen 
opwaarts. Deze dubbele tegenstrijdige beweging daagt ons uit; het probleem snel 
gladstrijken met een psychologiserende verklaring is het elimineren eerder dan het 
aanpakken van het probleem.  
Jean Laplanche hanteert deze bewonderenswaardige formule: "Het is niet de 
wetenschap van de schizofrenie – psychoanalytisch of niet – die ons het laatste 
woord geeft over Hölderlin, maar het is hijzelf die de kwestie van schizofrenie als 
universeel probleem heropent" (2, p.133). 
Ik moet hier een belangrijke precisering aanbrengen. Hölderlin zelf evoceert in zijn 
theoretische geschriften het bestaan van een 'poëtisch Ego', dat moet worden 
onderscheiden, om het zo te zeggen, van het empirisch Ego. Deze conceptualisering 
zou een aparte studie vereisen die ik hier niet kan aanvatten. 
 
Wat mij betreft, als ik het heb over een "poëtisch Ego" bedoel ik een instantie die 
alleen aan het werk is op het moment van creëren van het werk, het œuvre. Buiten 
het creatieve moment blijft dit poëtisch Ego hangend, in afwachting van een creatie. 
Op een bepaald moment, in een plotse opwelling, actualiseert het zich en spoort aan 
tot het creatieve werk. Dit concept van een 'poëtisch Ego' zou geëxpliciteerd en 
getheoretiseerd moeten worden; ik wou hier alleen de idee introduceren die nog 
moet worden gedefinieerd. 
Wat vaststaat is, dat voor Hölderlin poëzie niet van het psychologisch Ego kwam, 
maar van ‘Elders’ (de goden, het goddelijke, de Hemelse Wezens), uit een andere 
ruimte die zich zowel binnen als buiten de mens bevindt. Hölderlin spreekt over de 
"god die in ons is, die ons bewoont" (1, p.55). Het gedicht is een teken dat uit het 
‘Elders’ komt; deze andere plaats, dit ongeëvenaard anders-zijn, is noch het ‘Ego’, 
noch wat men later het ‘Onbewuste’ zal noemen, het is geen productie van het 
individu. Kunnen we dan zeggen dat het de ‘Kultuur’ zou kunnen zijn, of het 
‘collectief Onbewuste’?  Dan zouden we deze plaats repatriëren naar het domein van 
het bekende en kenbare. Voor Hölderlin echter is deze ruimte, de plaats van de 
oorsprong, het mysterie zelf. Van hieruit worden tekenen gegeven aan de mens, 
opdat hij het Onbekende in hem zou leren kennen, het onbekende dat hij voor 
zichzelf is en blijft, opdat hij voor zichzelf geboren wordt, zonder zich door deze 
kennis te degraderen tot iets 'wat al bekend is'. 
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De idee van zo’n enigmatische instantie is eigen aan Hölderlin, zoals Heidegger 
duidelijk heeft aangetoond, het is zijn origineel idee. ‘God’ is ervoor de metafoor. 
Voor Hölderlin is de missie van de dichter, zoals Jaspers opmerkt, de volgende: de 
dichter “mag worden verpulverd, het is immers zijn missie om de mensen in zijn 
œuvre bij te brengen wat er voor hen sterfelijk is in het goddelijke, maar nadat dit 
door hem geassimileerd en onschadelijk gemaakt werd” (6, p. 184). 
 
In het begin van mijn beschouwingen had ik het over het mogelijk risico van het 
'mythificeren', idealiseren van de dichter. Na wat zojuist is gezegd, zou je kunnen 
denken dat Hölderlin zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen ‘mythificatie’. Dat zou 
een optische illusie zijn, omdat hij dit lot ondergaat: hij doorstaat de gewelddadige 
inwerking van het goddelijke, het valt letterlijk op hem, hij beroemt er zich niet op. 
Dit gebeuren wordt als een bedreiging ervaren, een opperste gevaar, waar hij zich 
goed doorgeslagen heeft. Weliswaar heeft hij geschreven: "Zoals ze van helden 
zeggen, kan ook ik zeggen dat Apollo me geslagen heeft" (4, p.16). Op het moment 
echter dat hij zich zo uitdrukte, in een brief aan Böhlendorff van december 1802, 
beschouwde hij zichzelf helemaal niet als een held, hij beleefde zichzelf eerder als 
minder dan niets, beschadigd, vernietigd. 
Het laatste woord over Hölderlin is dus nog niet gezegd, het mysterie blijft. Niets in 
de biografische gegevens verklaart de psychose. Niets stelt ons in staat de 
uitbarsting van dit soevereine genie op het hoogtepunt van de storm te vatten. 
                                                          _______________________ 
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