
Een fragment

De ziel. Een begrip dat veel controverses veroorzaakt. Prachtig hoe ze er in haar onzichtbaarheid 
en met ongrijpbare sluier in slaagt om ons als mens telkens weer te verleiden: we willen haar 
grijpen en vastzetten in woorden, definities, kadertjes, overtuigingen,… Kan de paradox groter 
zijn? Wie de ziel te pakken heeft en tot object maakte, is ze kwijt!

Ik hou van haar spel, verstoppertje en kiekeboe… Ik hou van de vrijheid die zij zich toe-eigent om 
slechts op die momenten op het toneel te verschijnen, waarop we de teugels durven loslaten. Nee, 
de ziel is geen object, geen concept, geen goddelijke kracht. Ze is een ervaring.

Het verhaal van de ziel brengt me bij die ongrijpbare onderstroom die ons als mens met elkaar en 
met onszelf verbindt. Zij leeft slechts in relatie, nooit op zichzelf. ‘Niets bestaat als het niet iets 
anders aanraakt’, schrijft Jeroen Brouwers. De ziel vormt de betekenisvolle schakel die mij over tijd 
en ruimte met mijn medemensen in contact brengt. Zo intermenselijk is ze dus. 

Zo persoonlijk ook. Ikzelf ben het die deze verbinding al dan niet als betekenisvol en bezield 
ervaar. En jij voor jouw part ook. 
Ik denk aan de ziel in dat oude huis, waar de muren talrijke levensverhalen ademen, 
geprivilegieerde getuigen van generaties lief en leed. Ik denk aan het dorp dat ik bezield noem 
omdat ik er de geschiedenis van het bombardement in ’43 in aanwezig weet. Wandelend door de 
straten kom ik er de gestorven mensen tegen, die mee deel uitmaken van dat grote verhaal dat 
Leven heet en waarin ik een plek heb. Ik denk ook aan de suites van Bach, die met hun universeel 
menselijke pentatonen menigeen in beroering brengen en me als onzichtbare draden aan de 
componist en andere Bachliefhebbers binden. Ze werden met bezieling geschreven, en raken op 
hun beurt de snaren van mijn eigen ziel. 

Mijn eigen ziel? Ja, die laag in mijn belevingswereld waarin mijn hele leven samenkomt, mijn 
geschiedenis en toekomstdromen, mijn intieme, kwetsbare en gepassioneerde kanten, die laag 
waarin alle – voor mij - betekenisvolle mensen en gebeurtenissen en plaatsen en ervaringen zich 
met elkaar verbinden. Opnieuw dat ‘verbinden’. Want werk of leef of zing ik vanuit mijn ziel, dan 
doe ik dat vanuit het gevoel ingebed-te-zijn in de wereld, in het leven. Ik zet me zonder reserves in 
deze ervaring. En luister ik naar iemand die ‘met bezieling’ het woord voert, dan ervaar ik daarin 
zijn moed tot totale overgave aan het moment, aan het leven in al zijn aspecten. 

Hoe diep kan de zielenpijn dan ook zijn van de man die geen verbinding meer ervaart! Of zich er 
net volledig aan overgeeft… Op zo’n momenten wil ik slechts aanwezig zijn. Hoe en waar en wat 
dan onder ziel verstaan wordt, … Het maakt me niks uit. Ik laat haar gewoon haar werk doen in 
mijn ontmoeting met hem.

Of zoals in dat gedicht van Abel Herzberg: 

Want alles is fragment 

Al door het zeggen van het woord
deelt men, scheidt men en schendt
het al omvattende, dat men niet kent,
dat ik aanwezig weet, of alleen maar vermoed,
dat ik niet uitspreken kan en toch uitspreken moet,
dat mij beheerst, dat mij gehoorzaamheid gebiedt,
en als ik zoek en luister, dan vind ik het niet.



Eén troost blijft:
er is in ieder woord een woord,
dat tot het onuitsprekelijke behoort;

Er is in ieder deel een deel
van het ondeelbare geheel,
gelijk in elke kus, hoe kort,
het hele leven meegegeven wordt.
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