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Inleiding

De westerse lezer kent Kahlil Gibran vooral van-
wege zijn aforismen, verhalen en gedichten over 
het thema liefde. De opvattingen van de Liba-
nees-Amerikaanse schrijver beperken zich echter 
niet tot de meest gebruikte citaten op wenskaarten, 
maar getuigen van een rijk geschakeerd scala van 
menselijke betrekkingen als hartstocht, verlangen, 
geïdealiseerde liefde, rechtvaardigheid, vriendschap 
en de uitdagingen om met vreemdelingen, buren en 
vijanden om te gaan.

Deze nieuwe bundels werpen een frisse blik op 
Gibrans woorden en wijsheid en gaan uit van de 
belangrijkste invloeden op zijn leven: de cultuur 
van het Midden-Oosten, natuurmystiek en spi-
ritualiteit. Voor de lezer van de jaren twintig uit 
de vorige eeuw was het Midden-Oosten een groot 
mysterie en dat maakte Gibran exotisch. Bijna 
honderd jaar later is inzicht in het Midden-Oos-
terse raadsel – vooral wat betreft de menselijke 
verhoudingen en omgang met de ‘ander’ – geen 
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filosofie meer. Het is een kwestie van overleving 
geworden.

Dit boekje bevat een verzameling van Gibrans 
woorden over liefde en relaties. Het eerste deel gaat 
over leven en de natuur. Het derde deel zal zich 
richten op de paradoxen van het leven en de mys-
teries van de innerlijke weg en het laatste deel gaat 
over wijsheid voor elke dag, zowel in afzondering 
als in gemeenschap.

Op het eerste gezicht lijkt Gibran een romanti-
cus die gedichten schrijft over geïdealiseerde liefde. 
Maar hij was niet sentimenteel. Vanuit zijn eigen 
ervaring begreep hij de duistere kant van relaties 
als verlangen, zorgen, verlies, lust en hartstocht. 
Hij wist hoe deze gevoelens de levensreis van je ziel 
kunnen helpen. 

Hij propageert geen platonische, niet-geconsu-
meerde liefde en neemt in zijn geschriften geen stel-
ling tussen ziel of lichaam.

Hierin zijn verschillende invloeden zichtbaar. Al-
lereerst waren Gibrans persoonlijke liefdesrelaties 
zijn hele korte leven lang problematisch. Zoals ver-
schillende biografen opmerken, zeggen persoonlij-
ke getuigenissen – vooral die van hemzelf – weinig 
over wat er echt gebeurd is (zie ‘Over de auteur’ 
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achter in dit boekje). Zelfs Gibrans verhaal over zijn 
eerste liefde in ‘Gebroken vleugels’ bevat lange dia-
logen en monologen die de geloofwaardigheid van 
een feitelijk relaas sterk oprekken. Ter verdediging 
kunnen we aanvoeren dat Gibran zich bewust was 
van het feit dat verschillende mensen zeer verschil-
lende herinneringen kunnen hebben over belangrij-
ke voorvallen of gesprekken, vooral als het de liefde 
betreft. Dit soort gebeurtenissen laten een emotio-
nele indruk achter in ons geheugen en beïnvloeden 
ons op een manier die we pas veel later aan onszelf 
kunnen uitleggen, als dit al mogelijk is.

Ten tweede biedt Gibrans Midden-Oosterse taal 
en cultuur zeer uitgesproken inzichten over liefde. 
Deze laten zien hoe klein het emotionele hoekje is 
dat wij voor onszelf hebben ingekleurd op internet, 
in populaire films en in reclame met een overdre-
ven nadruk op het seksuele aspect.

Zoals veel andere talen heeft ook het Arabisch, 
Gibrans moedertaal, verschillende woorden die ver-
taald kunnen worden met ‘liefde’.

Een van die woorden (ishq) heeft betrekking op 
hartstocht en liefdesverlangen en is te omschrijven 
als het magnetisme dat mensen naar elkaar toe-
trekt (als de zwaartekracht) en als lijm aan elkaar 
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bindt. Deze ‘lijm van het heelal’ werkt boven, on-
der en tot voorbij ons logisch menselijk handelen. 
De uitdrukking ‘ik kon het niet laten’ is hier van 
toepassing. De joodse Bijbel beschrijft op prachtige 
wijze deze gepassioneerde kracht in het Hooglied. 
Sommige vroege soefidichters zagen in deze niets-
ontziende kracht van liefde en hartstocht zelfs God 
en de werkelijkheid zelve.

Een ander oud Semitisch woord voor liefde (ahaba 
in het Hebreeuws, ahebw in het Aramees van Jezus 
en muhabbah in het Arabisch) heeft betrekking op 
de verschillende soorten van menselijke relaties als 
een zaadje van respect of tolerantie dat ontkiemt tot 
vriendschap en opbloeit tot een intieme en bestendi-
ge liefde. Een ander beeld van de taalwortels van dit 
woord laat een kleine vlam zien die zich langzaam 
maar zeker ontwikkelt tot een groot vuur, geschikt 
om op te koken en je aan te verwarmen.

Weer een ander woord voor liefde (rahm in het 
Hebreeuws, rahme in het Aramees en rahim in het 
Arabisch) komt van het woord voor ‘baarmoeder’ 
en houdt in dat fysieke geboorte ontstaat als een 
straling die van binnenuit komt. Deze straling ont-
wikkelt zich tot wat wij mededogen, genade en on-
voorwaardelijke liefde noemen.


