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Ik dacht even 

dat een gele ster mij riep: 

‘wat doe je verder 

met je leven´. 

 

Huub Oosterhuis in Handgeschreven1 

 
1  Huub Oosterhuis, Handgeschreven, verzamelde gedichten 1950 – 2020, Utrecht 2020, 18-19. Slotregels van 

het gedicht ’20 juni 1943’.  
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Inleiding      

‘De grote vraag is of we ons leven, het goede leven,  
vorm (kunnen) blijven geven op basis van deze abstracte vrijheid, 

of dat we een ander vrijheidsbegrip nodig hebben’. 

 

A. Verbrugge, G. Buijs en J. v. Baardewijk in Het goede leven & de vrije markt.1 

 

Weinig thema´s binnen de moderne en hedendaagse westerse filosofie 

hebben zoveel aandacht verworven als het thema vrijheid. Heel de 

moderniteit wordt gezien als een project van bevrijding.2 De aandacht voor 

vrijheid is verdeeld over twee domeinen.  

Het eerste domein betreft de mogelijkheidsvoorwaarde van vrijheid, 

het stellen van de fundamentele vragen. De beantwoording ervan hangt 

nauw samen met de visie op de verhouding lichaam en geest. Bestaat er 

vrijheid of is het enkel een illusie van onze geest in een gedetermineerde 

wereld? Is er een relatie met de vrije wil? Heeft vrije wil een grondslag 

buiten het denken en de taal?  

Het tweede domein stelt de betekenis van vrijheid aan de orde: wat 

doet de ervaring van vrijheid met ons en hoe geven we inhoud aan vrijheid 

in de vele gestalten ervan: vrijheid als resultaat van bevrijding, als 

gevrijwaard zijn van, geborgd in wetten en instituties. Vrijheid als 

keuzevrijheid en als handelen: waartoe ben ik vrij als mens? Vrijheid als 

geëngageerde betrokkenheid van individuen of groepen bij maatschappij en 

politiek. 

De strekking van deze scriptie bevindt zich voornamelijk in dit tweede 

domein. Ik ga op zoek naar nu geldende betekenissen van vrijheid, naar 

onderliggende discussies en kritieken, naar verschuivingen in betekenis en 

nieuwe opvattingen over vrijheid. Ik contrasteer de uitkomsten hiervan met 

het vrijheidsbegrip van de joodse-Franse denker Emmanuel Levinas.  

 

 
1   Ad Verbrugge, Govert Buijs en Jelle van Baardewijk, Het goede leven & de vrije markt. Een cultuurfilosofische 

analyse (Rotterdam 2018), 116. De vraag sluit paragraaf 3.5. af ‘Het assertieve individu: autonomie als ‘dat 
bepaal ik zelf wel’, waarin een actueel beeld geschetst wordt van vrijheid als zelfbepaling.   

2  Ibidem, 117. 
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Opbouw, inhoud en belang van de scriptie 

De opbouw van de scriptie omvat twee delen: 1. ‘Vrijheid Anno 2021’ en 2. 

‘Levinas en vrijheid’. Beide delen rond ik af met een ‘Besluit’, waarin ik de 

bijbehorende onderzoeksvragen, zie p. 11,  uitwerk, mede aan de hand van 

enkele definities van vrijheid, zoals ik deze opneem in de tekst ‘Opmaat’, 

hiernavolgend, zie p. 13. Ik sluit de scriptie af met de ‘Conclusies’ als 

uitwerking en beantwoording van de onderzoeksvraag. 

 

Vrijheid Anno 2021 

Als eerste insteek om tot een beeld over vrijheid te komen, verdiep 

ik mij in actuele 4 en 5-mei lezingen en daarnaast in bijdragen van landelijke 

kranten bij gelegenheid van dodenherdenking en bevrijdingsdag.3 Mijn 

virtuele aanwezigheid bij dit herdenken levert naar verwachting een breed 

scala aan informatie op rond het begrip vrijheid en dit leidt tot de eerste 

bevindingen. In deze nationale vieringen wordt - met respectvolle blik op 

de recente geschiedenis - gezocht naar het verbindende van vrijheid 

verticaal tussen generaties en horizontaal binnen de samenleving. Het 

herdenken reikt een min of meer gedeeld en erkend ‘officieel’ 

vrijheidsbegrip aan. Dit vrijheidsbegrip vormt de eerste aanzet tot de 

verdere verdieping en uitwerking van het thema vrijheid.   

Wat in het ‘officiële herdenken’ vrijwel buiten beeld blijft is de 

maatschappelijke discussie over vrijheid. Vrijheid is nooit vanzelfsprekend, 

en zeker niet nu. Er is behoefte aan een vernieuwende betekenis, een 

heroriëntatie op wat vrijheid inhoudt. Dit hangt samen met onze tijd(geest) 

die gekenmerkt wordt door een sterke dynamiek van veranderingen: 

vloeibare tijden.4  

Ik schets in de volgende opsomming een beeld van deze 

maatschappelijke discussie, zoals deze in de scriptie aan de orde zal komen:   

 
3  Algemeen Dagblad, De Volkskrant, NRC, Trouw, 4 en 5 mei 2019. 
4  Verwijzing naar het boek Modus Vivendi, Inferno e utopia del mundo liquido van Zygmunt Bauman, Rome 

2007, Nederlandse titel Vloeibare tijden, vert. J.M.M. de Valk, Zoetermeer 2011. Deze titel staat voor 
ingrijpende maatschappelijke veranderingen en de daarmee samenhangende diepgaande onzekerheden, 
gevat in het woord vloeibaar, dat wil zeggen: verlies aan grip. 
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- Op 23 juni 2019 startte omroepvereniging Human een nieuw Filosofisch 

kwintet onder de titel ‘Woorden waarmee we worstelen’.5 De eerste 

aflevering van de serie was gewijd aan vrijheid;  

- In zijn artikel ‘Vrijheid en plicht in een neoliberaal leefklimaat’ vraagt Dick 

van Biemen, beeldend kunstenaar en cultuurwetenschapper, zich af of 

het (liberale) fundament van vrijheid niet herzien moet worden; 

- Ad Verbrugge, Govert Buijs en Jelle van Baardewijk, de schrijvers van het 

boek Het goede leven & de vrije markt vragen zich eveneens af of wij 

niet een ander vrijheidsbegrip nodig hebben;6  

- Laurens ten Kate, bijzonder hoogleraar Vrijzinnige religiositeit en 

humanisme, stelt in zijn boek De vreemde vrijheid 7 dat de vraag naar 

een andere vrijheid actueler is dan ooit; 

- Alicja Gescinska, Pools-Belgische filosofe, werkt in haar boek De 

verovering van vrijheid 8 haar kritiek uit op het standaardwerk Twee 

opvattingen van vrijheid 9 van Isaiah Berlin ten gunste van een 

vernieuwende betekenis van vrijheid; 

- De Vrijheidsillusie 10 bevat een aantal essays over vrijheid nu, waarvan 

drie essays in de discussie in deze scriptie worden besproken: ‘Hoe jezelf 

te ontstijgen’ van historicus James Kennedy, ‘Voortaan ging het nergens 

meer over’ van schrijver en columnist Stevo Akkerman en ‘Tegen de 

stroom in’ van filosofe en columniste Welmoed Vlieger. 

 

Deze actuele discussie roept de nodige vragen op rondom vrijheid en biedt 

nieuwe perspectieven. Ik bespreek hoe deze opvattingen over vrijheid zich 

tot elkaar verhouden. Welk onderliggend vrijheidsbegrip is aan herziening 

 
5  Thema: Woorden waarmee we worstelen - Het Filosofisch Kwintet - Human, laatst geraadpleegd op 10  

november 2020. Aflevering 1, Vrijheid, Uitzenddatum: 23 juni 2019. 
6   Verbrugge, Buijs, van Baardewijk 2018, 116. 
7  Laurens ten Kate, De vreemde vrijheid (3e druk; Amsterdam 2016). 
8  Alicja Gescinska, De verovering van de vrijheid. Van luie mensen, de dingen die voorbijgaan (4e druk; 

Rotterdam 2017). 
9  Isaiah Berlin 2010, Two Concepts of Liberty (Oxford, 1958), Twee opvattingen van vrijheid. Het gaat hier niet 

om twee interpretaties van één begrip, maar om sterk afwijkende, onverenigbare houdingen ten opzichte van 
de doeleinden van het leven. Kleine Klassieken, Tine Ausma, vert. (4e druk; Amsterdam 2010). 

10   Simon Knepper en Frank van den Bosch ed., De Vrijheidsillusie. Essays van Alicja Gescinska, Christien 
Brinkgreve, Ger Groot, Herman Vuijsje en anderen (Amsterdam 2018). 

https://www.human.nl/het-filosofisch-kwintet/kijk/overzicht/seizoen-2019.html
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toe? Is er een gemeenschappelijke noemer in de kritiek en/of in de 

vernieuwende opvattingen aan te wijzen?  

 

Levinas en vrijheid 

In dit tweede deel van de scriptie beschrijf ik het onderscheidende in het 

denken van Emmanuel Levinas ten aanzien van vrijheid in samenhang met 

zijn opvatting over verantwoordelijkheid en zijn cultuurkritiek. Ik doe dit 

onder meer aan de hand van een korte bespreking van De Val 11 van de 

hand van filosoof en schrijver Albert Camus, de film La fille inconnue12 van 

de Belgische gebroeders Dardenne, een film uit 2016, die een verbeelding 

is van het denken van Levinas. Ten slotte artikelen over en van de hand van 

Benjamin Ferencz, geboren in Transsylvanië in1920. Hij is de laatst in leven 

zijnde hoofdaanklager in het Neurenbergproces, waarin hij nauw betrokken 

was bij de berechting van de kopstukken uit de Einsatzgruppen, 

doodseskaders aan het oostfront.  

Deze teksten dienen tevens als een beperkte introductie tot het 

denken van Levinas. Aansluitend bespreek ik zijn opvatting over vrijheid en 

bevrijding en de fundering ervan. Hiermee besluit ik deel 2. 

 

Bij de uitwerking van bovenstaande zijn de onderstaande onderzoeksvraag 

en deelvragen leidend: 

 

Onderzoeksvraag en deelvragen 

Welke convergentie van betekenissen van vrijheid tekent zich af 

vanuit het perspectief enerzijds van de vrijheidsopvatting bij 

Levinas en anderzijds vanuit de opvattingen, zoals deze naar voren 

komen in de actuele, maatschappelijke discussie rond vrijheid?  

 

 
11  Albert Camus, La Chute  (Parijs 1956), De Val, Anne Maclain Pont vert. (3e druk; Amsterdam 1960). 
12   Jean-Pierre en Luc Dardenne, La Fille Inconnue, (Cinéart, De Collectie, 2016). Geïnspireerd door  het denken 

van Emmanuel Levinas. 
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Deelvragen 

-  deel 1 Vrijheid anno 2021 

a. Welke betekenis van vrijheid tekent zich af in de context van het 

actueel nationaal herdenken?  

b. Hoe verhouden zich de verschillende opvattingen in ´vrijheid in 

discussie’ tot elkaar en tot de vrijheidsopvatting uit ‘Herdenken’? 

- deel 2 Levinas en vrijheid. 

c. Welke betekenis van vrijheid treedt in het denken van Levinas op de 

voorgrond en op welke wijze fundeert hij deze vrijheidsopvatting? 

d. Welke samenhang tussen de cultuurkritiek van Levinas en zijn 

opvatting over vrijheid doet zich voor? 

Verantwoording literatuur 

Bij de uitwerking van het eerste deel ´Vrijheid anno 2021´, baseer ik mij 

op de hiervoor genoemde krantenartikelen en enkele actuele 4 en 5-mei 

lezingen. Bij het deel ‘vrijheid in discussie’ vormt het standaardwerk van 

Isaiah Berlin uit 1958 Twee opvattingen van vrijheid een belangrijk 

referentiepunt. De verovering van vrijheid van Alicja Geschinska is een 

eigentijdse en fundamentele reactie hierop en geeft het nodige gewicht aan 

de actuele discussie over vrijheid. De vreemde vrijheid  van Laurens ten 

Kate vormt eveneens een kritische reactie op ons actuele vrijheidsbegrip en 

stelt vrijheid in zijn oorspronkelijke gestalte aan de orde. Een belangrijke 

aanvullende bron is het boek Het goede leven & de vrije markt. Hierin staat 

de relatie tussen economie en vrijheid in het brandpunt. De schrijvers 

plaatsen deze relatie in een breder cultuur-historisch kader, wat het zicht op 

de actualiteit van ons vrijheidsbegrip ten goede komt. Zie verder de 

literatuurlijst.  

Qua literatuur bij het tweede deel ‘Levinas en vrijheid’ baseer ik mij 

op Totaliteit en het Oneindige,13 aangevuld met Het menselijk gelaat. 14 De 

 
13  Levinas, Emmanuel, Totalité et infini, Essai sur l’extteriorité (Den Haag, 1961), Totaliteit en het Oneindige. 

Essay over de exterioriteit, J.M. Tillema-de Vries vert. (Rotterdam 1966). 
14  Levinas, Emmanuel, Het menselijk gelaat, O. de Nobel en A. Peperzak vert., A. Peperzak ed. (6e druk; Baarn 

1984). 
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keuze voor Totaliteit en het Oneindige is allereerst ingegeven door het 

herkenbaar existentiële karakter van dit hoofdwerk van Levinas, waarin een 

modern ik verschijnt, van nature vrij en centrum van zijn eigen universum. 

Een herkenbaar ik dat naar mijn verwachting aansluit op de voorafgaande 

beschrijving van het vrijheidsbegrip in deel 1.   

Het menselijk gelaat (1969) bevat een selectie van essays van de 

hand van Levinas, waarvan tien essays uit Difficile Liberté¸ (1963) door A. 

Peperzak betiteld als ‘Joodse Wijsheid’15 en vijf essays uit Revue de 

Métaphysique et de Morale en het afsluitende essay ‘Raadsel en fenomeen’ 

uit Esprit. De laatste zes essays zijn in Het menselijk gelaat samengebracht 

onder de titel ‘Filosofie van het menselijk gelaat’.16 Ik heb voor deze 

essaybundel gekozen om de bekendheid ervan en omdat de bundel goede 

aanknopingspunten biedt bij het thema van deze scriptie. De tweede reden 

is dat ik met deze bundel recht wil doen aan het omvattende denken van 

Levinas, onder meer zijn religieuze inspiratie, zonder ‘verloren’ te raken in 

een beschrijving van de ontwikkeling van zijn denken, de kritiek hierop en 

de accentverschuivingen hierin.  

 

Belang van de scriptie 

De uitwerking van de onderzoeksvraag en deelvragen vormt op zichzelf een 

moment in de actuele discussie over vrijheid. Het brengt deze discussie 

binnen het aangegeven kader van deze scriptie in beeld en contrasteert dit 

beeld met de vrijheidsopvatting van Levinas. De gevolgtrekkingen hieruit 

beogen een vernieuwende bijdrage te leveren aan deze discussie. 

 

Herdenken 

Het gedachtegoed van Levinas beschouw ik als een weloverwogen en 

belangwekkende vorm van letterlijk (her)denken van de totalitaire en 

traumatische periode 1933 – 1945 in de vorige eeuw. De filosofie van 

 
15   Levinas 1984, 7. 
16   Ibidem. 
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Levinas hangt nauw samen met zijn joodse identiteit, zijn 

levensgeschiedenis en zijn (filosofisch) werk staat in het teken hiervan. Ik 

druk dit aspect uit in de ondertitel van mijn scriptie: (her)denken en 

vernieuwen. Daarbij heb ik ook de verbinding op het oog met het nationaal 

herdenken, zoals dit naar voren komt in deel 1 van deze scriptie. 

 

Opmaat 

In deze opmaat verken ik enkele aspecten rondom het begrip vrijheid met 

als doel een eerste schets neer te zetten van het thema vrijheid. Ik start 

met een aantal definities. Deze definities keren terug in de afronding 

(Besluit) van deel 1 en deel 2 van de scriptie.   

Allereerst en min of meer vanzelfsprekend, de vraag wat in het 

algemeen onder vrijheid wordt verstaan?  Bij zo’n vraag is de Van Dale een 

dankbare bron en deze laat weten dat vrijheid staat voor ‘onafhankelijkheid: 

vrijheid, blijheid iedereen moet maar doen waar hij zin in heeft’.17 

Opmerkelijk, wellicht heel realistisch en in elk geval van betekenis bij de 

uitwerking van de scriptie.  

De Encyclopedie van de Filosofie pakt in het lemma ‘vrijheid’18 

steviger uit, en laat direct de naam Levinas vallen, als voorbeeld van een 

complex vrijheidsbegrip, zonder dit overigens verder toe te lichten. Vrijheid 

wordt in dit lemma aangeduid als ‘een grensbegrip’, dat intrinsiek in die 

hoedanigheid ook een ethisch begrip is. Dan volgen er twee definities. De 

meest radicale ervan beschrijft de vrijheid als ‘een toestand/staat waarin die 

mens verkeert, die geheel volgens eigen natuur en beginselen zijn of haar 

leven en handelen kan inrichten’.19 Deze definitie verwijst naar autonomie 

en verbindt deze met én de menselijke natuur én met handelen. Het 

element van de definitie ‘geheel volgens eigen natuur´ zal een terugkerende 

rol in deze scriptie vervullen in relatie tot de vraag naar de mogelijke 

 
17  https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/vrijheid#.X-DJqthKiUk, laatst 

geraadpleegd op 2 mei 2021. 
18  Rebekka Bremmer, Laurens ten Kate, Eelke Warrink (red.), Encyclopedie van de Filosofie, Amsterdam 2007, 

525. 
19  Ibidem. 

https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/vrijheid#.X-DJqthKiUk
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fundering van vrijheid als belangrijk aspect van de menselijke conditie.   

Een tweede definitie in hetzelfde lemma, nu in het kader van politieke 

filosofie, is de voor mij en ongetwijfeld voor velen vertrouwde definitie. Deze 

had ik al in de Van Dale verwacht aan te treffen, maar verschijnt nu hier: 

 

‘Het liberale vrijheidsbegrip erkent het recht van het individu op het nemen van 

‘beslissingen’, doch slechts voor zover de vrijheid van de een niet leidt tot 

onderdrukking van de vrijheid van de ander. Daarvoor dienen de wetten die zo 

behoren te zijn ingericht dat de grondrechten niet worden aangetast.20  

 

Ik beschouw deze definitie als de omschrijving van vrijheid, zoals die in ons 

land en meer algemeen in het westen21 geldend is. Een vrijheid die haar 

grondslag vindt in de rechtsstaat, die de staatsmacht inperkt ten gunste van 

de individuele vrijheid en die als negatieve vrijheid wordt aangeduid. Deze 

bovenstaande drie definities neem ik als merkstenen mee in de scriptie.   

De term ‘vrijheid’ verschijnt bij de Grieken en Romeinen ten tonele 

en wel als tegenstelling tot slavernij. Etymologisch zou de Griekse term voor 

vrijheid, eleuero (eleutheros) het volgende betekenen: ‘behorend tot het 

volk’. Vrij zijn is deel uitmaken van het volk, slaaf zijn is de uitsluiting 

daarvan. In de Indo-Europese taalfamilie gaat vrijheid terug naar fridja, dat 

staat voor liefdevolle zorg22 en de schrijvers van Het goede leven & de vrije 

markt verbinden dit aan vriendschap, vrijen, wat vrijheid in een relationele 

context plaatst.  

Een afsluitende notie met betrekking tot vrijheid is de kwestie die de 

(on)mogelijkheid van vrijheid aan de orde stelt. Deze kwestie kan niet 

helemaal achterwege blijven, ook al ligt deze vraag strikt genomen buiten 

het domein van deze scriptie.   

 

 
20  Rebekka Bremmer, Laurens ten Kate, Eelke Warrink (red.), Encyclopedie van de Filosofie, Amsterdam 2007, 

525. 
21  Waarmee ik de landen bedoel die de westerse cultuur onderschrijven in de zin van democratie, vrije markt, 

rechtsstaat. 
22  Verbrugge, Buijs, van Baardewijk 2018, 335. 
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Wat voor zin heeft het om over vrijheid te schrijven? Zijn wij niet ons 

brein?23 Toont het Libetexperiment niet aan dat vrijheid een diepgewortelde 

suggestie is, maar geen werkelijkheid? In dit experiment wordt aangetoond 

dat het brein eerder een handeling inzet, bijvoorbeeld een kopje optillen, 

dan de persoon, die deze handeling tot uitvoering brengt, zichzelf bewust 

is. Daniel Dennett, bekend Amerikaans filosoof, weerlegt dit experiment.24 

Hij toont aan hoe in de uitvoering van het experiment een aantal omissies 

in de tijdsberekening plaatsvinden op grond waarvan hij tot andere 

conclusies komt.  

In zijn boek Evolutionair denken25 beschrijft Chris Buskes, 

wetenschapsfilosoof verbonden aan de Radbouduniversiteit, een 

tegengesteld perspectief. Hij stelt dat er sprake is van een vrije wil, in 

zoverre een mens bij het handelen over opties kan beschikken, waaruit 

hij/zij een keuze kan maken. Keuzevrijheid. Deze handelingsruimte blijkt het 

resultaat te zijn van evolutie. Er zijn eenvoudige dieren met een gesloten 

systeem. Deze dieren volgen in hun gedrag een in het instinct vastgelegd 

reactiepatroon. Er zijn complexere dieren, waartoe de mens behoort, die 

een open systeem hebben. Deze dieren beschikken over een complexer 

brein, waarmee zij een keuze kunnen maken in een probleemsituatie in de 

werkelijkheid, waar meerdere perspectieven zich voordoen. In dit open 

systeem ligt niet altijd vast wat de reactie is op een impuls, maar die reactie 

wordt op het moment zelf gevormd. Dit geeft een evolutionair voordeel, je 

kunt flexibeler reageren op wat zich aandient. Er is een situatie die om een 

antwoord vraagt en dat antwoord ligt niet (instinctmatig) vast.  

Deze verschillende elementen uit de ‘opmaat’ keren in samenhang 

terug in de hiernavolgende scriptie Betekenis van vrijheid.  

 
23  Dick Swaab Wij zijn ons brein. Van Baarmoeder tot Alzheimer (Amsterdam 2015). Verwijzing naar het 

gelijknamige boek, waarin de vrije wil wordt ontkend.  
24  Daniel C. Dennett, Freedom evolves (New York 2003), Evolutie van de vrije wil, Hans Bosman vert. 

(Amsterdam en Antwerpen 2004), 257 – 268. 
25  Chris Buskes, Evolutionair denken. De invloed van Darwin op ons wereldbeeld (6e druk; Amsterdam 

2013),129-132. 
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Deel 1 - Vrijheid anno 2021 

§ 1.1 Herdenken 

Als ze het over Marokkanen hebben, dan hebben ze het over mij. 

Arnon Grunberg in ‘Nee’, 4 mei-lezing 2020  

 

De geschiedenis wil maar geen geschiedenis worden. 

Rosanne Herzberg in ‘Ik kies voor optimisme’, 5 mei-lezing 2019  

 

In deze paragraaf ga ik op zoek naar het achterliggende vrijheidsbegrip en 

het belang daarvan zoals verwoord in een aantal recente 4 en 5 mei-

lezingen en krantenartikelen.26 In vrijwel al deze teksten wordt een 

persoonlijke herinnering aan de Tweede Wereldoorlog verbonden met een 

eigen opvatting over vrijheid en het belang en de kwetsbaarheid ervan.  

 

Rechtsstaat en negatieve vrijheid 

David Grossmann,27 Israëlisch schrijver, omschrijft vrijheid als de 

afwezigheid van existentiële angst en spreekt dit uit als staatsburger van 

een land in oorlog. Zijn land is voor hem geen thuis, zolang de Palestijnen 

geen eigen thuis hebben.28 Hij vergaapt zich aan de alledaagse ontspannen 

vrijheid in ons land: voetballende kinderen op een pleintje in Amsterdam – 

hij logeert daar – die zijn toekijkende zoontjes vragen mee te doen.29 Het 

is voor Grossmann een ontroerende ervaring. En de woorden van Johnny 

Dkdan, een 25-jarige Syrische vluchteling, sluiten hierop aan: ‘Ik weet wat 

het betekent om niet vrij te zijn. Voor vrijheid heb je veiligheid nodig. Veel 

van zijn vrienden verloren in Aleppo hun leven.’30  

De vrijheid die veiligheid biedt krijgt alle lof in Tussen vrijheid en 

oorlog bestaat in feite maar een dunne lijn,31 waarin Judith Harmsen, 

 
26  AD, NRC, Trouw en Volkskrant, 4 en 5 mei 2019. 
27  David Grossman, Ademen met beide longen, 5 mei-lezing 2015. vert. Ruben Verhasselt, uitgesproken in de 

Sint Jacobskerk te Vlissingen, 
https://www.4en5mei.nl/media/documenten/ademenmetbeidelongendavidgrossman.pdf, laatst 
geraadpleegd 29 april 2020. 

28  Ibidem. 
29  Ibidem. 
30  Trouw, 4 mei 2019. 
31  Ibidem. 

https://www.4en5mei.nl/media/documenten/ademenmetbeidelongendavidgrossman.pdf
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journaliste van het dagblad Trouw in gesprek is met Nada Golic.  Golic 

vluchtte 26 jaar geleden uit Bosnië naar Nederland en schreef het boek 

‘Hoop doet leven’ over haar oorlogservaring. Ik citeer: ‘Mens-zijn in vrijheid 

is echt heerlijk. Vrijheid is niet vanzelfsprekend en juist kwetsbaar. Vrijheid 

maak je met elkaar en het is goed daar af en toe bij stil te staan’.32 En 

opnieuw Judith Harmsen in ‘Als je vrij bent, kun je zijn wie je maar wilt’, nu 

in gesprek met Uwimana Fleur Klaver.  Klaver werd als baby geadopteerd 

uit Rwanda en gaat met regelmaat naar haar geboorteland.  ‘Voor mij is 

vrijheid dat ik een thuis heb in Rwanda, maar me net zo makkelijk thuis voel 

in Nederland. Vrijheid kan zoveel zijn, als je mag zijn wie je bent’.33 

In de citaten hierboven is de rechtsstaat of juist de afwezigheid 

daarvan de grondslag van wat gezegd wordt over vrijheid. Deze rechtsstaat 

verschaft burgerrechten en andere vrijheden en biedt bescherming tegen 

geweld van buitenaf, tegen onwettige bemoeienis van de overheid, maar 

ook van medeburgers: de rechtsstaat als hoeder en grondslag van vrijheid. 

Een vrijheid die de handelingsruimte van het individu vastlegt, maar niet 

voorschrijft. Het is het domein waarin iemand ongestoord door anderen kan 

doen wat in zijn vermogen ligt.34 Het is deze begrenzing van de negatieve 

vrijheid, die de open ruimte creëert en zo het speelveld van positieve 

vrijheid schept: het ‘vrij zijn van’ dat de opening biedt naar ‘mijn vrij zijn 

tot’, mijn handelingsruimte als positieve vrijheid. 

 

Keuzevrijheid en - niet - handelen 

Kiezen en handelen is het volgende aanknopingspunt bij vrijheid. Het 

handelen is de gestalte waarin vrijheid zichtbaar wordt en zijn uitdrukking 

vindt.   

Acteur Nasrdin Dchar  roept ons op: ‘Volg je eigen maatstaven. Meet 

je niet aan het frame dat de wereld je oplegt. Schud het label van je af en 

 
32  Trouw, 4 mei 2019. 
33  Ibidem. 
34  Berlin 2018, 107. 
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sta op het toneel van je eigen leven. Met een rol die jezelf creëert’.35  

Stine Jensen, Nederlands filosoof van Deense afkomt, brengt in haar 

5 mei-lezing 2018 met als titel ‘Absolute vrijheid’36 haar beroemde 

landgenoot Søren Kierkegaard ter sprake en zegt met hem dat wij een 

absolute vrijheid hebben als keuzevrijheid. Symbolisch in dit verband van 

herdenken plaatst Kierkegaard ons boven een ravijn om deze keuzevrijheid 

te ervaren: ‘je zou kunnen springen en je hebt die keuze in eigen handen.’37 

Deze keuzevrijheid houdt zich op in de tijdsruimte tussen impuls en 

handeling.38 Kierkegaard verbindt deze vrijheid aan ons vermogen om 

moreel te handelen.  

Keuzevrijheid als absolute vrijheid duidt op een wezenlijke gestalte 

van vrijheid. In weloverwogen vorm is handelen wellicht de menselijke 

kwaliteit die wij sinds Aristoteles kennen als praktische wijsheid en die in de 

smidse van de phronesis, de bezonnenheid, zijn grondslag heeft. Hier 

smeed ik de bouwstenen voor het handelen op basis van afweging en als 

element van bewuste gewoontevorming. Maar niet elke vrije keuze komt uit 

deze smidse en draagt het stempel van bezonnenheid. Veel ‘keuzevrijheid’ 

is feitelijk eerder het volgen van een impuls of simpelweg gestoeld op 

belang, gewoonte, traditie, emotie, hetgeen zal blijken.  

Jensen verbindt de keuzevrijheid met angst, niet de existentiële 

angst waar Grossmann over sprak, maar de angst die in het spoor van 

vrijheid mee lijkt te komen. Wij lijken met onze keuzevrijheid zelf het stuur 

in handen te hebben, hier en nu. In deze positie zetten we de richting uit. 

Het stuur verwijst ook terug naar het subject dat stuurt, een keuze maakt, 

naar diens verantwoordelijkheid. Bovendien is niet kiezen ook kiezen. In het 

geval van het ravijn van Kierkegaard lijkt dat tamelijk hypothetisch, maar in 

morele kwesties is dit evidenter het geval, zoals zal blijken uit verschillende 

hiernavolgende tekstfragmenten. 

 
35  5 mei-lezing 2017. 
36   Leeuwarder Courant, 5 mei 2018, Stine Jensen, ´Absolute vrijheid ‘. 
37  Ibidem. 
38  Ibidem. 
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In verschillende teksten treedt de morele worsteling van de keuzevrijheid 

op de voorgrond als zwalken tussen moed en onmacht. Driemaal duikt in 

de teksten het woord wegkijken op. Ik denk in dit verband aan een 

veelzeggende uitspraak van Simon Wiesenthal39´for evil to flourish, it only 

requires good men to do nothing’.40 Met de woorden van Dik de Boef, 

voorzitter van het Centraal Orgaan Voormalig Verzet en Slachtoffers, ‘het 

Derde Rijk stoelde, en dat is het verschrikkelijke, op normale, denkende en 

voelende mensen.’41  

Tweemaal wordt wegkijken letterlijk gebruikt, eenmaal beschrijvend: 

in het essay ‘Oorlogsgeschiedenis voor wie zelf geen oorlog kent’ 42 - spreekt 

Van den Eijnde, directeur van het herinneringscentrum Vught, over - 

ongewild - omstanderschap en moed.  ‘Er zijn mensen die snel de gordijnen 

dichtschoven als de stoet gevangenen (naar kamp Vught) langsliep.’43  Er 

lijkt hier iets van een keuze te zijn geweest, een mogelijkheid om te 

handelen, hoe bescheiden ook: ‘anderen legden iets te eten neer’.44 Het 

dichtschuiven van de gordijnen probeer ik te zien als een keuze. Het is 

waarschijnlijk gehoor geven aan de impuls om de morele onrust die uitgaat 

van deze marcherende ‘gevangenen’ te dempen, wat echter moeilijk zal 

gaan. Ook met gordijnen dicht zal het beeld zich blijven opdringen. De 

verontrusting is binnengedrongen en zal niet snel meer vertrekken. Niet 

alleen in Vught gingen de gordijnen dicht, maar overdrachtelijk gesproken 

werden op veel plaatsen in en buiten ons land gordijnen dichtgeschoven, 

tot en met het hoogste regeringsniveau.45 Mulder, directeur van het 

Herinneringscentrum Westerbork, komt tot de pijnlijke vaststelling: ‘het is 

 
39  Wiesenthal heeft deze uitspraak mogelijk weer ontleend aan Edmund Burke. 
40  Simon Wiesenthal Quotes. (n.d.). BrainyQuote.com. Retrieved November 24, 2020, from BrainyQuote.com 

Web site: https://www.brainyquote.com/quotes/simon_wiesenthal_405090, laatst geraadpleegd 10 
november 2020. Vertaling: ‘om het kwaad te laten bloeien, is enkel vereist dat goede mensen niets doen’. 

41   Trouw, 4 mei 2019, ‘In verscheidenheid ligt onze kracht’¸4 mei-toespraak van Dick de Boef op het terrein van 
het voormalig concentratiekamp Sachsenhausen. 

42  Trouw, 4 mei 2019, ‘Over de drie herinneringscentra in Nederland: Westerbork, Amersfoort en Vught’. 
43  Ibidem. 
44  Ibidem. 
45  Ik verwijs hier naar de 4 mei-toespraak 2020 van Willem-Alexander, uitgesproken op een lege Dam, waarin 

hij duidde op het zwijgen van Wilhelmina ten aanzien van de bedreigde positie en het lot van de joodse 
bevolking in ons land.  

https://www.brainyquote.com/quotes/simon_wiesenthal_405090
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mogelijk gebleken om een hele bevolkingsgroep uit de samenleving te 

lichten en zonder al te veel problemen weg te voeren.’46  

 

Verzet 

Keuzevrijheid kan ook bewust niet wegkijken zijn: zoals het op beeld 

vastleggen – met gevaar voor eigen leven - van het afvoeren in de vroege 

ochtend in Amsterdam van dertig joodse burgers in wandelkleding met 

rugzak.47  Er lijkt zelfs in extreme situaties keuzevrijheid te bestaan, maar 

in het licht van een meedogenloos en onmenselijk totalitair regime moeten 

we vaststellen dat deze keuzevrijheid nauwelijks speelruimte heeft. De 

keuzevrijheid van Kierkegaard, hoe absoluut ook, lijkt te verschrompelen, 

zoals elke vorm van (burgerlijke) vrijheid zijn grondslag verliest, als de 

vrijheid vanwege de rechtsstaat wegvalt, als de negatieve vrijheid 

verdampt.  

Stine Jensen verwijst een tweede keer naar Kierkegaard. Van deze 

laatste is de bekende en veelbetekenende uitspraak: ‘durven is – heel even 

– je evenwicht verliezen, niet durven is jezelf verliezen’. Jensen trekt dit 

door naar maatschappelijk verzet, en naar de individuele opdracht van 

vrijheid: staan voor de absolute vrijheid om te denken, te spreken en te 

voelen.48  

Musicus en cabaretier Diederik van Vleuten vertelt49 over zijn 

oudoom Jan en zijn gevangenschap in kamp Adek in Batavia: ‘Jan had via 

dat50 radiootje vanaf het voorjaar van 1944 de ontwikkelingen op het 

oorlogstoneel kunnen volgen, liggend op de stenen vloer van zijn barak, 

met een handdoek over zijn hoofd om het geluid te dempen. Ontdekking 

zou fataal zijn.’ 

 
46  Trouw, 4 mei 2019. 
47  NRC, zaterdag 4 mei, commentaar ‘lux et libertas’. 
48  Leeuwarder Courant, 5 mei 2018. 
49  Diederik van Vleuten, 4 mei-lezing 2019 met als titel ‘Als de taal tot stilstand komt’, uitgave van Nationaal 

Comité 4 en 5 mei. 
50  Eerder in de lezing beschreven, te weten een radiootje weggewerkt in een levensmiddelenblik. 
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De schrijver Grossmann zoekt een uitweg in de bevrijdende literatuur: ‘ik 

ben niet langer verlamd’.51 Zijn schrijverschap creëert in hem een innerlijke 

ruimte tegenover de vele vormen van dictatuur en het literaire personage 

maakt het mogelijk zichzelf te zien in de ogen van  anderen, uit te breken 

uit de gestolde identiteit en -ismen en ‘contact te hebben met de diepere 

lagen van ons bestaan’.52  Voor Grossmann is er ‘geen grotere vrijheid’,53 

dan de vrijheid waaraan Etty Hillesum, ‘een echte vrije ziel’,54 uitdrukking 

gaf. Via de joodse raad werd zij te werk gesteld in Westerbork, waar zij 

uiteindelijk ook zelf geïnterneerd werd en vervolgens gedeporteerd. De 

mogelijkheden om aan haar lot te ontsnappen wees zij bewust af. Ik citeer 

Etty Hillesum:55 

En wanneer wij de harde feiten, waarvoor wij onherroepelijk gesteld staan, aan 

hun lot overlaten, wanneer we ze geen onderdak verlenen in onze hoofden en in 

onze harten, om ze daar te laten bezinken en te veranderen in feiten, waaraan wij 

zouden kunnen groeien en waarop wij een zin zouden weten te winnen, dan zijn 

wij geen levensvatbare generatie.  

 

Het verhaal van Betty Bausch Polak,56 enkele jaren jonger dan Etty Hillesum 

en eveneens joods, staat in groot contrast tot dat van Hillesum, hoewel zij 

één eigenschap zeker met elkaar gemeen hadden, nl. onverschrokkenheid. 

De Amsterdamse Bausch nam zich voor toen de bezetting aanbrak, niet 

tegemoet te komen aan de eisen van de bezetter.57 Haar man – 

verzetsstrijder – had Mein Kampf in de boekenkast staan en zij wisten wie 

er aan de macht was in Nazi-Duitsland. Deze keuze betekende: geen 

registratie, geen fiets inleveren, geen Jodenster dragen, geen… Haar man 

werd gefusilleerd na een mislukte verzetsactie. Zij had maar liefst 20 

onderduikadressen, overleefde en mei ’45 kwam het bericht van de dood 

 
51   Grossman, ‘Ademen met beide longen’¸5 mei-lezing 2015. 
52   Ibidem. 
53   Ibidem. 
54  Ibidem. 
55  Hillesum, Etty, Twee brieven uit Westerbork (Amsterdam 2013), 22/23. 
56  NRC, 4 en 5 mei 2019, rubriek ‘In het nieuws’, p.11. Tekst: Thijs Niemantsverdriet.  
57  Ibidem. 
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van haar familie. Ze woont in Israël. Jaarlijks komt ze over naar Nederland 

voor de 4 mei-Herdenking.58 Het woord vrijheid komt nergens in de tekst 

voor, maar ademt in elk regel. 

In het artikel ‘Ik ben niet schuldig, ik ben vrij’,59 vertelt de 

psychotherapeute en schrijfster Edith Eva Eger ‘de ballerina van 

Auschwitz’,60 hoe zij overleefde door te dansen voor kampcommandant 

Mengele. ’Ze kunnen je alles afpakken, behalve je gedachten. Daardoor zou 

ik me uiteindelijk vrijer voelen dan de bewakers die mij gevangenhielden.’61 

Berlin benoemt dit als ‘terugtrekken in de innerlijke citadel’ en trekt van 

hieruit lijnen naar de stoa en het boeddhisme.62  

 

Waakzaamheid en burgerschap 

Keuzevrijheid in het kader van verzet en waakzaamheid staan in het 

perspectief van een breder belang, een maatschappelijk belang en dit kan 

ingaan tegen de individuele vrijheid. Het appèl tot waakzaamheid klinkt wel, 

maar de adressering is niet de burger, maar het individu. In haar Essay Hoe 

links verkiezingen kan winnen63 grijpt de Belgisch politiek filosofe Tinneke 

Beeckman terug op een analyse van filosoof en historicus Marcel Gauchet64 

die hier een aanknopingspunt kan bieden. Gauchet keert terug naar een 

belangrijke politieke tekst uit de Franse Revolutie, ‘de verklaring van de 

Rechten van de Mens en de Burger’.65 Zijn analyse zegt in de kern dat in de 

westerse democratie de (linkse) politiek de rechten van de mens als 

uitgangspunt nam: opkomen voor het individu, maar ten koste van de 

burger en burgerschap als drager van diezelfde democratie.66 Mens en 

Burger uit de verklaring werd Mens. Daarmee verdween de burger uit beeld. 

 

 
58  NRC, zaterdag 4 mei & zondag 5 mei 2019, rubriek ‘In het nieuws’, p.11. Tekst: Thijs Niemantsverdriet. 
59  Trouw, 4 mei 2019. 
60  Ibidem. 
61  Ibidem. 
62  Berlin 2018, 31. 
63   De Standaard, 13 juni 2019. 
64  Marcel Gauchet, Robespierre. L‘homme qui nous divise le plus (Parijs 2018). 
65  ‘Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen’, Parijs, 26 augustus 1789. 
66 De Standaard, 13 juni 2019. 
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In de NRC  van 4 mei staat nogal braafjes te lezen dat ‘de geschiedenis van 

de Holocaust leert dat Nederland waakzaam dient te blijven op processen 

van uitsluiting van bevolkingsgroepen’.67 Grunberg verwoordt de 

waakzaamheid literair in zijn 4 mei-voordracht van 2020: ‘herdenken gaat 

uit van de vaststelling dat het verleden niet voltooid is, van het besef dat 

de buik die het Derde Rijk baarde nog vruchtbaar is’68 en ook heel concreet 

en actueel in het citaat bij de opening van deze paragraaf ‘als ze het over 

Marokkanen hebben, dan hebben ze het over mij’.69  

Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel planbureau, 

brengt onder de aandacht dat ‘vrijheid hard werken is elke dag’.70 Hij roept 

op tot een dialoog van de vrijheid. Waar grenst de vrijheid van de een aan 

de ander in onze diverse samenleving? Een actualisering van vrijheid als 

grensbegrip vraagt om afstemming. Voor individuele vrijheid is het respect 

van de ander voorwaarde, evenals mijn respect voor de vrijheid van de 

ander.  

Schrijfster Rosanne Herzberger71 kiest welbewust voor optimisme, 

tegen de stroom in. ‘Permanente bezorgdheid is een plicht’,72 een plicht die 

zij wil verzaken en wat zij ook onderbouwt. Jazeker, er is antisemitisme, 

maar zeker niet institutioneel, vooral virtueel. Zij weigert nog langer de 

loodzware bagage mee te zeulen die haar oma en moeder levenslang 

droegen. Zij wil zonder deze last haar leven vormgeven en spreekt daarom 

de wens uit dat de geschiedenis nu geschiedenis wordt. Vrijheid heeft dit 

optimisme nodig.   

 

De valkuil van herdenken 

De traditie van herdenken rond 4 en 5 mei is een belangrijke, deels rituele 

 
67  NRC, 4 mei 2019, Column Luctor et Emergo.  
68  Grunberg 2020, 4 mei-lezing, ’Nee’,  https://www.4en5mei.nl/media/documenten/4mei-voordracht2020-

arnongrunberg.pdf, laatst geraadpleegd op 15 september 2020. 
69  Ibidem. 
70  Algemeen Dagblad, 4 mei 2019, essay ‘‘Kleine vrijheden zitten in ons alledaags leven’.  
71  Herzberger 2019, 5 mei-lezing 2019 ‘Ik kies voor optimisme’, 

https://www.4en5mei.nl/media/documenten/5mei-lezing2019-rosannehertzberger.pdf, laatst geraadpleegd 
op 29 april 2020. 

72  Ibidem. 

https://www.4en5mei.nl/media/documenten/4mei-voordracht2020-arnongrunberg.pdf
https://www.4en5mei.nl/media/documenten/4mei-voordracht2020-arnongrunberg.pdf
https://www.4en5mei.nl/media/documenten/5mei-lezing2019-rosannehertzberger.pdf
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traditie in onze samenleving. Omdat deze traditie zo geworteld is en 

bovendien gelieerd is aan groot persoonlijk leed, maar ook aan 

maatschappelijk belang, is het moeilijk om buiten de gebaande paden te 

treden. Het herdenken heeft een prachtige, maar voorspelbare cadans van 

persoonlijk stilstaan bij herinneringen en je zo realiseren wat vrijheid is. 

Toch is er ook een enkele kritische noot hoorbaar. Een ‘dissident’ geluid 

komt van Arnon Grunberg: ‘De bevrijding is een deceptie. De literatuur heeft 

ons dat met overgave verteld, van Hermans tot Reve. De bevrijding bleek 

een valse Messias’.73 

Er wordt ook enigszins gemorreld aan de gevestigde traditie van 

herdenken zelf. Jongeren willen de focus op het heden, meer aandacht voor 

andere slachtoffers dan die van de Tweede Wereldoorlog,74 aldus Nelleke 

Noordervliet. Zij geeft aan dat de verhalen langzaamaan worden 

samengevoegd tot geschiedenis.75 Dat is het in elk geval voor haar 

kleinkinderen. Herdenken in de huidige vorm maakt hooguit nog even 

indruk, maar het sluit niet meer aan. Voor Noordervliet gaat het om de 

kennis van vernedering, ontmenselijking, superioriteit. Dat kan elke oorlog 

ons leren.  

 

Bevindingen 

Tot welke bevindingen leidt dit Herdenken en welke betekenis van vrijheid 

tekent zich af?  

Bevrijding in het verband van herdenken betekent het herstel van de 

rechtsstaat en daarmee van de grondvoorwaarde van vrijheid. Deze vrijheid 

is de drager van de persoonlijke vrijheid. De rechtsstaat behoedt en 

kanaliseert de vrijheid als een winterdijk. Doorbraak is fataal, zoals op 

pijnlijke wijze bleek. Wegvallen van de negatieve vrijheid biedt ruimte aan 

een klimaat van willekeur, onveiligheid en geweld. Keuzevrijheid 

 
73  NRC, katern ‘Weekend’, 4 en 5 mei 2019, Arnon Grunberg ‘Dit nooit meer’. 
74  Trouw, 4 mei 2019, Harriët Salm, journaliste in gesprek met de directeuren van de drie herinneringscentra.  
75  Trouw, 4 mei 2019, Nelleke Noordervliet in ‘Leer jongeren hoe ontmenselijking werkt’. 
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verschrompelt. De ‘vanzelfsprekende’ persoonlijke handelingsruimte is 

ondergraven en het volgen van eigen keuzes kan risicovol zijn, zeker binnen 

de publieke ruimte. Feitelijk heerst het onvoorspelbare recht van de 

sterkste. Uitdrukking geven aan burgerschap kan leiden tot zwaarwegende 

morele kwesties, het tegendeel is evenzeer een morele belasting. Voor 

sommigen ligt hier de grondslag voor verzet, dat vele vormen kan 

aannemen en soms de laatste strohalm is van menselijke waardigheid.  

Herdenken blijkt vooral een herinneren te zijn. Dit is allereerst een 

respectvolle erkenning van allen die op welke wijze dan ook - als slachtoffer 

of bevrijder – getekend zijn door het oorlogsgeweld. De herinnering dient 

het present stellen van de verschrikking van de oorlog als waarschuwing en 

waarborg: nie wieder. In die opvatting tekenen zich wel enige barstjes af.  

Hoewel de herinnering waakzaamheid in ons dient op te roepen, 

wordt de zo belangrijke relatie met burgerschap nauwelijks gelegd. 

Waakzaamheid is vooral een appèl aan het individu en zijn vrijheid. Noch 

biedt het herdenken een podium voor een kritisch benadering van onze 

vrijheid nu, een enkele uitzondering daargelaten. Ook blijft de zwarte kant 

van de oorlogsjaren onderbelicht: de onverschilligheid, collaboratie, verraad 

en de vernietiging van nota bene driekwart van de joodse bevolkingsgroep.  

Tot slot enkele vaststellingen rondom vrijheid. Vrijheid is een 

grensbegrip en als zodanig een moreel begrip. We zagen in de voorgaande 

teksten in deze paragraaf de pijnlijke waarheid ervan. De gevestigde 

verhouding tussen mijn vrijheid en andermans vrijheid verloor in de 

afwezigheid van de negatieve vrijheid haar statuur en leidde tot 

machteloosheid, wegkijken en ook tot verzet. Vrijheid als grensbegrip vraagt 

in onze huidige samenleving een vernieuwend gesprek, gebaseerd op 

wederzijds respect. 

 

Keuzevrijheid en positieve vrijheid 

De vraag komt op wat het verschil is tussen positieve vrijheid en 

keuzevrijheid. Dit is vooral gelegen in de context, waarin je deze termen 
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gebruikt. De positieve vrijheid ontleent haar bestaansgrond aan de 

negatieve vrijheid. In die tegenstelling, negatief als gevrijwaard zijn van en 

positief als expressie, licht mijn handelingsruimte op als positieve vrijheid. 

Maar dit is tegelijk de keuzevrijheid. Dat is wat Berlin aangeeft, nl. vrij van 

de interventie van anderen, datgene kunnen doen wat je verkiest.76 Het is 

de uitdrukking van wat naar zijn oordeel wezenlijk is voor mensen, namelijk 

zelfstandige keuzes maken en zo meester zijn over het eigen leven,77 

waarbij wezenlijk terugslaat op de menselijke natuur. Positieve vrijheid is 

gebaseerd op keuzevrijheid ofwel keuzevrijheid is het voertuig van de 

positieve vrijheid.    

  Keuzevrijheid legt de nadruk op het concrete vermogen dat ik kan 

aanwenden om vrijheid gestalte te geven. Dit vermogen berust op een 

concrete situatie, mijn overweging en afweging enerzijds en de 

aanwezigheid van opties anderzijds. In beide elementen zit de nodige rek. 

Ik ben niet alleen aangewezen op aanwezige opties, ik kan ook opties 

creëren als individu of samen met anderen of anderen voor mij. Hier gaat 

de menselijke verbeeldingskracht aan de slag. Het creëren van opties kan 

uitgroeien tot een ideologie, een geloof of de keuzemogelijkheid uit vele 

variaties aardbeienjam.  

 Ook de negatieve vrijheid is het resultaat van keuzevrijheid, als 

resultaat van een politieke keuze, ingegeven door het gruwelijke geweld in 

de nasleep van de Franse Revolutie. Vrijheid is keuzes maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 
76  Berlin 2010, 101. 
77  Ibidem, 102. 
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§ 1.2 Vrijheid in discussie 

1.2.1 Berlin en Gescinska: over positieve en negatieve vrijheid 
 

We staan alleen in die uitgestrekte vlakte, de wind blaast alle richtingen uit en de 

negatieve vrijheid laat over die lege vlakte zeepbellen van kansen op, die al te vaak 

uiteenspatten zodra je ze wilt grijpen. 

  

Alicia Gescinska in De verovering van vrijheid.78 

 
Inleiding 
 
In de voorafgaande paragraaf zagen we uitspraken als ‘mogen zijn wie je 

werkelijk bent’ en ‘een vrijheid die de handelingsruimte van het individu 

vastlegt, maar niet voorschrijft’ en met de woorden van Berlin: ´vrijheid als 

het domein waarin iemand ongestoord door anderen kan doen wat in zijn 

vermogen ligt.’79 Deze uitspraken ‘vieren’ een historische en fundamentele 

verworvenheid, zeker in het perspectief van herdenken. Deze vrije ruimte, 

die de negatieve vrijheid openlegt, typeert Gescinska80 nu als leeg, als 

amoreel.  

 Ik laat Berlin aan het woord om de historische grondslag van de 

liberale vrijheid en het belang ervan uiteen te zetten. Daarna verwoord ik 

de argumenten van Gescinska, waarmee ze deze vrijheid bekritiseert, 

waarna het weerwoord volgt van Berlin respectievelijk Gescinska. Ik sluit af 

met de conclusies uit dit deel, waarna ik een klein uitstapje maak naar 

Levinas in relatie tot Gescinska, waarmee ik deze paragraaf afsluit. 

  

 De kracht van negatieve vrijheid 

Berlin, spreekbuis van de liberale vrijheid, keert terug81 naar John Stuart 

Mill, Benjamin Constant en Alexander Herzen. Samen met John Locke 

vormen zij de belangrijke ‘founding fathers’ van de liberale vrijheid. Deze 

vrijheid is een conservatieve reactie op de terreur van de Franse Revolutie 

 
78  Gescinska 2017, 139. 
79  Berlin 2018, 107.  
80  Gescinska 2017, 139. 
81  Berlin 2018, 70-75, hoofdstuk ‘Vrijheid en soevereiniteit’. 
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en als zodanig feitelijk een breuk met het vrijheidsstreven tot dan toe, dat 

erop gericht was om zeggenschap te verwerven in wetgeving en bestuur.  

De Franse Revolutie maakte in haar verloop op gruwelijke wijze duidelijk 

dat soevereiniteit van het volk uit kan lopen op ernstig geweld tegen burgers 

en de vrijheid van deze laatsten volledig teniet kan doen.  

Deze terreur staat in de ogen van Berlin niet op zichzelf, maar herleidt 

hij naar een traditie in de westerse geschiedenis te beginnen bij Plato tot 

en met Hegel en Marx, die de uitdrukking is van ‘de idee een uiteindelijke 

politieke en maatschappelijke harmonie te kunnen bereiken waarin alle 

tegenstrijdigheden zijn verzoend en alle raadsels zijn opgelost’.82 De 

schrijvers van Het goede leven & de vrije markt merken aansluitend op dat 

dergelijke ideologieën geen ruimte laten voor onvolmaaktheid, 

gebrokenheid en beperktheid.83 Hier klinkt een vorm van messianisme, die 

bij denkers als Popper en Ahrendt op scherpe kritiek stuit, bij wie de ervaring 

van de totalitaire terreur van het nationaalsocialisme een belangrijke rol 

speelt in hun gedachtebepaling.  

Voor Berlin betekent dit zgn. messianisme dat hij grote nadruk legt op 

het belang van negatieve vrijheid en dat hij met wantrouwen kijkt naar de 

positieve vrijheid, voor zover de ambities daarvan verder gaan dan 

meesterschap over het eigen leven. De positieve vrijheid kan zich, zo blijkt, 

ontwikkelen tot een vorm van monisme, een vorm van reductie, die vrijheid 

herleidt tot één of enkele uitgangspunten met een dwingende interne 

logica.   

Hij werkt dit wantrouwen uit aan de hand van de bespreking van 

vrijheid als rationele zelfbepaling. Deze vrijheid heeft de ratio als 

onbetwijfelbaar uitgangspunt, wat ons in staat stelt het irrationele van het 

rationele te (onder)scheiden in onze reactiepatronen, in ons handelen, in 

onze plannen, in ons leven. Het rationele doel kan zich niet tegen ons 

 
82    Berlin 2018, 77. 
83  Verbrugge, Buijs, van Baardewijk 2018, 309. 
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keren,84 want in zijn rationele hoedanigheid is de rede wat hij is en als 

zodanig waar. Ik kan – rationeel gesproken - er enkel mee instemmen, ervan 

uitgaande dat ik op de juiste wijze deze rationele weg volg, die mij 

bovendien een toenemende kennis en inzicht verschaft. Vrijheid als 

rationele zelfbepaling. Spinoza als voorbeeld voor deze weg die ik kan gaan 

om mijn empirisch zelf in overeenstemming te brengen met mijn ware zelf, 

voor Spinoza de weg naar bevrijding en geluk. Nu is dit bepaald nog geen 

tirannie, mogelijk doe ik wel mijzelf geweld aan, maar dan kan ik altijd weer 

terugvallen op de rede.  

Het gevaar is echter reëel dat deze inzichten en overtuigingen als 

bepalend uitgangspunt dienen in de beoordeling en bejegening van 

anderen. Immers elk ander mens is aanspreekbaar op zijn (potentiële) 

rationaliteit, een eigenschap die mensen verbindt. Berlin citeert op dit punt 

Fichte: ‘de wijze kent je beter dan je jezelf kent. Jij bent slachtoffer van je 

hartstochten, een slaaf die een heteronoom leven leidt. Je wilt een menselijk 

wezen zijn. Het is het doel van de staat deze wens van je te bevredigen.’85 

Op het niveau van de samenleving gehoorzaam ik mijzelf, als ik de rationele 

mens gehoorzaam. Wij bevinden ons nu midden in het domein van de 

rationele dictatuur, waar niemand recht op rechten heeft die indruisen tegen 

de rede.86 Op dit punt aangekomen verlaat Berlin zich overigens op Kant, 

waar deze aangeeft dat het wezen van de persoonlijke vrijheid hierin 

bestaat dat alleen het subject zichzelf de opdracht kan geven om te 

gehoorzamen.87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Berlin zet in zijn opvatting van pluralisme een nieuwe stap om aan te 

tonen dat vrijheid als monisme feitelijk ongegrond is. In zijn idee berust het 

denken en handelen van mensen op het beeld dat zij van zichzelf hebben 

en het daarmee samenhangend beeld van de werkelijkheid.88 Ongetwijfeld 

vormt de cultuur een verbindende factor, maar Berlin gaat uit van een 

 
84  Berlin 2018, 44. 
85  Berlin 2018, 52. 
86  Ibidem, 53. 
87  Ibidem, 56. 
88  Ibidem, 95. 
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persoonlijk gedragen zelfbeeld en wereldbeeld dat sturend is voor 

individuele waarneming en interpretatie.89 Je kent zoals je bent. De 

consequentie van deze opvatting is dat pluralisme aan zet is als het gaat 

om de individuele invulling van positieve vrijheid. Dit pluralisme biedt aan 

monisme weinig bewegingsruimte. Dit pluralisme is aangewezen op een 

negatieve vrijheid die ruimte schept, niet voorschrijft en onschendbaar is.  

 

De zwakte van negatieve vrijheid   

Gescinska pakt uit met een stevige aanklacht. We staan alleen in die 

uitgestrekte vlakte van de negatieve vrijheid.90 Behalve uitgestrekt blijkt de 

vlakte ook leeg.91 Deze leegte is in haar ogen een amorele leegte.  

De staat als hoeder van de negatieve vrijheid is een neutraal 

instituut. Deze neutraliteit is voorwaarde voor een werkelijke keuzevrijheid 

en handelingsruimte van het individu. Voor zover de staat dat niet is, is dit 

een direct gevolg van de invulling van het sociaal contract, dat het politieke 

fundament is van de liberale staat.92  

In de uitgestrekte lege vlakte van de negatieve vrijheid zoals door 

Gescinska bekritiseerd, kan en mag ‘alles’. Vrijheid kenmerkt zich door een 

zekere onbegrensdheid, de afwezigheid van in- en beperkingen,93 en is in 

deze zin abstract. De negatieve vrijheid zet als het ware het geïsoleerde 

individu nolens volens op eigen vrijheidsbenen, zonder zich al te zeer te 

bekommeren om de inhoud van de vrijheid. De wind blaast alle richtingen 

uit.94  

Bijna de helft van haar boek besteedt Gescinska aan het onderwerp 

luiheid en verveling, die in de term oblomivisme de betekenis krijgt van 

onmacht om te beginnen aan iets, initiatief te tonen of op welke wijze dan 

ook de dag in eigen hand te nemen, maar integendeel elke handeling door 

 
89 Ibidem. 81. 
90  Gescinska 2017, 139 
91  Ibidem.  
92  Grahame Lock, ‘Liberaal mensbeeld kan de menselijke waardigheid onvoldoende funderen’ in: Christen 

Democratische Verkenningen (Winter 2011), 114 – 120, aldaar 117. 
93  Gescinska 2017, 190. 
94  Ibidem. 
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te schuiven naar een alles verterend straks. Oblomov, de hoofdpersoon uit 

het gelijknamige boek van de Russische schrijver Ivan Gontsjarov, is een 

jonge edelman die uitmunt in besluiteloosheid en passiviteit en vanuit zijn 

bed toeziet hoe het leven en de liefde aan hem voorbijgaan.  

Naarmate de bladzijden vorderen neemt het oblomivisme in 

geografische omvang toe. Van het gezin Gescinska, via de Russische 

literatuur naar de Oost- en Zuid-Europese cultuur. Gescinska ziet het 

uiteindelijk als een element van de condition humaine.95 Oblomov is dan 

ook ingezetene in Nederland, waar hij/zij toch ernstige aanpassings-

problemen zal hebben aan onze calvinistische cultuur. Misschien gebruiken 

wij daarom een andere, meer verhullende term, nl. procrastinatie, die uit 

het therapeutisch milieu stamt. Maar Gescinska schrijft geen aanvulling op 

de DSM, maar beschrijft hoe Oblomov en vrijheid elkaar ontlopen.  

In de vorm van verveling kan Oblomov bij ‘ons’ ook op een warm 

onthaal rekenen, bijvoorbeeld bij de filosofen Awee Prins en Joke J. 

Hermsen.  De laatste wijdde in haar boek Stil de tijd het eerste hoofdstuk 

Windstilte van de ziel aan de verveling en hoe wij hiernaar kijken en keken 

en zij roept ons op om ons te durven vervelen, wat ons in staat stelt onze 

binnenwereld te verkennen en onvermoede wegen in te kunnen slaan.96 

Gescinska zoekt ook deze tegenverhalen op en die vormen variaties op dit 

thema.   

 Wat is de boodschap van Oblomov, die uren nodig heeft om zijn ogen 

uit te wrijven, alvorens de dag niet te beginnen? Het ontbreekt de jonge, 

rijke Oblomov objectief gesproken aan niets. Niets moet, alles kan, en 

tussen deze twee polen verzinkt Oblomov in een niet te stuiten lethargie.  

Gescinska stelt, naar mijn idee, met Oblomov twee samenhangende 

zaken aan de orde. Allereerst het feit dat positieve vrijheid heel lastig is 

vorm te geven, zelfs of misschien juist als ze voor het grijpen ligt. In die zin 

is Oblomov een veel voorkomende naam. We hebben de luxe van vrijheid 

 
95  Gescinska 2017, 17. 
96   Berlin 2010, 15-26. 
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en wat doen we ermee? Daarnaast toont de machteloze Oblomov dat 

keuzevrijheid vraagt om toerusting, om het vermogen te verwerven om te 

kunnen kiezen en zelfs mèt dat vermogen is het maken van een keuze niet 

gemakkelijk, net zoals het dragen van verantwoordelijkheid doorgaans een 

opgave is.97 Meesterschap in vrijheid vraagt om Bildung, aldus Gescinska.98 

Vrijheid moet veroverd worden. Des te meer geldt dit waar deze positieve 

vrijheid zich bevindt in de leegte van negatieve, principieel neutrale vrijheid, 

die in die hoedanigheid een stilzwijgende onverschilligheid en morele 

desinteresse lijkt uit te zenden. De negatieve vrijheid deugt niet in morele 

zin. Van huis uit en van staatswege krijgt de burger een vanzelfsprekende 

vrijheid mee. Praktisch gezien wijst deze vooral terug naar ‘een leuk leven 

leiden’, ‘doen waar jij zin in hebt’.99 Daarbinnen geldt: afwezigheid van 

restricties is aanwezigheid van vrijheid.100  

Gescinska maant ons. Negatieve vrijheid volstaat niet, blijft 

onverschillig tegenover het meesterschap over het eigen bestaan. Deze 

abstracte en lege vrijheid is een schijnbare vrijheid als vrijblijvende 

vrijheid.101 Het is om het even wat voor leven ik leid, als ik anderen maar 

niet hinder. Ik kan en mag mij dooddrinken, zolang ik mijn rekeningen betaal 

en onder invloed geen autorijd of ander overlast veroorzaak. Niemand kan 

het mij verhinderen. Het is mijn vrijheid. Zoals ik de vrijheid heb om welk 

woord dan ook te gebruiken om openbaar te kwetsen en te beledigen, 

zolang ik niet aanzet tot haat of geweld.102 Gescinska werkt deze en 

soortgelijke herkenbare voorbeelden uit van individuele handelingsvrijheid. 

De negatieve vrijheid lijkt zich aan te sluiten bij het onafgebroken zwijgen 

van de wereld, zoals Camus in zijn denken verwoordt of Samuel Beckett 

verbeeldt in Wachten op Godot.103   

 

 
97   Gescinska 2017, 141. 
98   Ibidem, 144.  
99  De definitie van De van Dale. 
100   Gescinska 2017, 184. 
101  Ibidem, 153.  
102  Ibidem,193. 
103  Ibidem, 115. 
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De kracht van positieve vrijheid 

Gescinska laat de abstracte, lege vrijheid achter zich en richt zich op de 

vrijheid ‘die ertoe doet’. ‘Alles wat we doen, hebben we voor altijd gedaan. 

En alles wat we verzaken, is voor altijd ongedaan gebleven.’104 Vrijheid kan 

niet losgezien worden van het goede doen. Tegenover de amorele negatieve 

vrijheid plaatst Gescinska de positieve vrijheid als ethische vrijheid. Het is 

de vrijheid die zin en betekenis geeft, die ruimte biedt om betrokken te zijn, 

om tussenbeide te komen in plaats van zich te hullen in onverschilligheid.105  

Gescinska verwijst naar tal van andere denkers,106 die dit morele karakter 

van vrijheid eveneens benadrukken. Allereerst Kant, voor wie vrijheid 

betekent het eerbiedigen van de morele wet in ons.107 Van de andere 

denkers noem ik Karol Wojtyla, bekend als paus Johannes-Paulus II.108 Van 

hem tekent zij de uitspraak op: ‘een mens is vrij voor zover hij goed doet 

en precies in die mate realiseert hij zich als persoon’.109 Zij geeft daarmee 

aan dat vrijheid opgevat als het goede doen in een bredere filosofische 

traditie staat.  

Gescinska baseert deze ethische vrijheidsopvatting op ‘het 

welbegrepen eigenbelang’.110 Dit welbegrepen eigenbelang verwoordt het 

inzicht dat ‘ik’ alleen begrepen kan worden vanuit ‘wij’. In mijn persoonlijk 

morele handelen is de ander onvermijdelijk verdisconteerd. Het ‘ertoe doen’ 

van dit handelen verwijst naar de context van wij en dat vormt precies de 

inhoud van het goede. En voor Gescinska is dat niet een eenmalige keuze 

tussen goed of kwaad, maar een op weg zijn, een keuze voor 

zelfverwerkelijking in dit perspectief111 of anders geformuleerd een te 

voltooien mogelijkheid.112  

 
104  Gescinska 2017, 206.  
105  Ibidem, 189. 
106  Genoemd worden: Fromm, Berdjaev (Filosofie van de vrijheid), De Ruggiero, Scheler. Vooral de 

argumentatie van Baerdjev krijgen nadruk in het betoog van Gescinska.  
107  Gescinska 2017, 174. 
108  Naast theologie is Wojtyla zeer bekend met filosofie, met name de fenomenologie.   
109  Gescinska 2017, 175.  
110  Ibidem, 121.   
111  Gescinska 2017, 184. 
112  Ibidem, 180.  
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Deze ethische vrijheid is niet een oneindige ruimte van mogelijkheden, een 

‘alles’ kan. Vrijheid is hier juist een inperking, een begrenzing van de ruimte 

tot kiezen. Gescinska ziet in de vernauwing van het ethisch vrijheidsbegrip 

de verdieping. De ware vrijheid is een begrensde vrijheid113 en als zodanig 

een paradox.  

Deze paradox, namelijk inperking van vrijheid als conditie van vrijheid 

is ook een belangrijk thema en een gedeeld inzicht in het gesprek over 

vrijheid in de uitzending van het filosofisch kwintet.114 Absolute vrijheid 

bestaat niet,115 tenzij je de keuzevrijheid op zich bedoelt. Vrijheid als 

positieve vrijheid valt samen met de concreetheid van handelen116 en is 

aangewezen op de beperkte opties die voorhanden zijn.  

 

Het gevaar van positieve vrijheid. 

Is er een weg denkbaar die leidt naar de dictatuur van het goede? De Staat 

van Plato heeft deze verdenking wel opgeroepen in de ogen van denkers 

als Popper en Arendt. Of is het goede een domein waarin de wijze van Fichte 

opnieuw kan opduiken. De wijze die mij beter kent dan ik mezelf en weet 

wat goed voor mij – en andere onwetenden - is?  

Gescinska zet zich schrap tegen de aanname van Berlin dat positieve 

vrijheid de weg naar totalitarisme kan inslaan. Haar verweer steunt op twee 

argumenten. Het eerste betreft de verdediging van het morele recht 

tussenbeide te mogen komen bijv. in de situatie van de alcoholist, 

drugsverslaafde of pathologische luiaard. Is de vrijheid van de alcoholist 

vrijheid? Nee, deze verkeert niet in vrijheid, maar in het tegendeel ervan. 

Ingrijpen is niet bevoogdend of paternalistisch, het is het goede doen of 

gewoon humaan, mogelijk zelfs bevrijdend.   

 Haar belangrijkste argument verwijst naar autonomie. Deze is bij 

 
113  Gescinska 2017, 184.  
114  Human – woorden waarmee wij worstelen. Aflevering 1, Vrijheid, Uitzenddatum: 23 juni 2019, 

https://www.human.nl/het-filosofisch-kwintet/kijk/overzicht/seizoen-2019/aflevering-1.html, laatst 
geraadpleegd 10 november 2020. 

115  Ibidem.  
116  Ibidem.  

https://www.human.nl/het-filosofisch-kwintet/kijk/overzicht/seizoen-2019/aflevering-1.html
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Gescinska een autonomie als relatief zelfbestuur.117 Deze beperkte 

autonomie is voor haar een waarborg. Positieve vrijheid kan deze waarborg 

niet opheffen zonder zichzelf geweld aan te doen, zonder het karakter van 

vrijheid te vernietigen, bijv. in vormen van paternalisme. Gescinska herhaalt 

met andere woorden het argument van Kant, nl. dat alleen het autonome 

zelf toestemming kan geven te bevelen. Ideologie die de autonomie aanvalt, 

kan niet op positieve vrijheid zijn gebaseerd.118 

 

Gescinska versus Berlin 

Twee mensen die hetzelfde onderwerp benaderen en op het oog radicaal 

tegenover elkaar staan. Berlin verdedigt de negatieve vrijheid om de 

hobbesiaanse mens – de mens is voor een andere mens een wolf - de pas 

af te snijden en zo ruimte te maken voor samenleven. Gescinska valt deze 

vrijheid aan omdat de hobbesiaanse mens juist het product zou zijn van de 

negatieve vrijheid.119 

De tegenstelling vraagt om enige nuancering. Berlin erkent het 

belang van zowel negatieve als positieve vrijheid en verbindt dit laatste met 

het wezenlijke van mens zijn, zoals we eerder zagen. In het verlengde 

hiervan erkent Berlin ook autonomie en democratie als uitdrukking van 

pluralisme op maatschappelijk vlak. Autonomie maakt dat mensen keuzes 

kunnen maken.120 Dat kunnen ook morele keuzes zijn. Berlin herleidt deze 

keuzes tot de mens als bron van alle waarden. Daarboven zijn geen andere 

waarden, daarbuiten is geen andere maatstaf.121  

Berlin maakt zich zorgen om vormen van monisme. Misschien zal de 

zin van Gescinska ‘Wat zou het mooi zijn als vrijheid, goedheid en geluk 

altijd mochten samenvallen’122 bij hem de nodige wrevel, of een ironische 

glimlach en misschien zelfs het nodige wantrouwen oproepen. Een lichte 

 
117   Gescinska 2017, 172. 
118   Gescinska 2017, 173. 
119  Ibidem, 199. 
120   Berlin 2018 101.  
121  Ibidem, 103.  
122   Gescinska 2017, 169. 
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hang naar monisme? Maar ook Gescinska beroept zich op pluralisme en 

verwijst naar de onontkoombare diversiteit van de dragers van de positieve 

vrijheid.123 

Niet alles kan tegen elkaar worden weggestreept, al is de 

overeenstemming in uitgangspunten verrassend. De morele zwijgzaamheid 

van de negatieve vrijheid blijft staan. En heeft de negatieve vrijheid op 

persoonlijk niveau ons niet de illusie van individuele onaantastbaarheid 

bijgebracht. Elke in- en beperking is immers als zodanig een aantasting van 

vrijheid.  

Wellicht is het meesterschap over zichzelf dat beide denkers 

aanhangen in het gedrang gekomen? Wat verklaart het verschil in opvatting 

tussen beide denkers? Moet die niet gezocht worden in de ontwikkeling van 

het liberalisme? Berlin hield zijn inauguratierede een kleine zestig jaar 

eerder dan Gescinska haar boek schreef. Zestig jaar geleden wil zeggen, 

oorlogspuin ruimen, wederopbouw, relatief heldere morele kaders en vooral 

koude oorlog.  In tijd gesproken doet de dreiging van het totalitarisme zich 

dan met volle kracht gelden als de hete adem van het communisme in de 

westerse nek en dringt het besef van de humanitaire catastrofe van de 

Tweede Wereldoorlog dieper door in alle lagen van de samenleving. En 

Berlin koestert een optimistisch beeld van mensen, die de negatieve vrijheid 

aanvatten om zich te kunnen ontplooien en te kunnen kiezen, om zich zo te 

ontwikkelen.124 Hier horen we het liberale optimisme van de ondernemende 

mens en het geloof in ‘de onzichtbare hand’ van de vrije markt.  

Tussen Berlin en Gescinska liggen de ´bevrijdende´ zestiger jaren, 

die een emancipatiegolf van bevolkingsgroepen met zich meebracht en die 

zich ook kenmerkte door de overgang van een verzuilde samenleving naar 

een sterk geïndividualiseerde en geseculariseerde samenleving.   

Als Gescinska haar boek schrijft is de Muur gevallen. Een 

kantelmoment. Fukuyama schrijft dan Het einde van de geschiedenis, 

 
123  Ibidem, 171.  
124  Berlin 2018, 101. 
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waarin hij de liberaal-democratische staat opvoert als een evenwichtig 

sluitstuk van een lange politieke ontwikkeling, de weg naar vrede en 

welvaart. De journalist Ten Hooven beschrijft de ontwikkeling van het 

liberalisme en merkt op dat de Val van de Muur het elan van liberale 

hervorming deed omslaan in zelfgenoegzaamheid.125  

 Gescinska’s mensbeeld is somberder dan dat van Berlin. Negatieve 

vrijheid is een nachtmerrie en eindigt, zoals Hobbes al aankondigde, in een 

oorlog van allen tegen allen.126 Het leidt naar de vrijheid van de snoek, de 

wolf en de rijke blanke man.127 ‘Sta op. De vrijheid lonkt. Het goede wacht, 

maar blijft niet wachten.’128 En haar advies luidt: we kunnen beter afstappen 

van deze meest gangbare opvatting over vrijheid.129  

 

Bevindingen bij Berlin en Gescinska. 

De negatieve vrijheid is nu onderwerp van discussie geworden. De 

belangrijkste conclusie uit het voorgaande is dat Gescinska de negatieve 

vrijheid onder kritiek stelt allereerst wegens het amorele karakter ervan. Zij 

geeft vele voorbeelden van moreel onwenselijk gedrag, dat binnen het 

kader van de negatieve vrijheidsopvatting gezien wordt als uitdrukking van 

eigen vrijheid. Daarnaast heeft zij kritiek op het ontbreken van een goede 

toerusting om te komen tot een bewuste omgang met vrijheid. De 

afwezigheid hiervan en het amorele karakter van negatieve vrijheid plaatsen 

ons in het centrum van ons eigen domein zonder kompas, zonder richting. 

Oblomov behoort tot de condition humaine. Werkelijke vrijheid 

veronderstelt het vermogen om keuzes af te wegen en is een vrijheid die 

niet aan komt waaien, maar aangeleerd en veroverd moet worden.  

Gescinska laat in haar kritiek het vrijheidsbegrip zoals de Van Dale 

het formuleert, nl. ‘onafhankelijkheid als vrijheid en blijheid, doen waar je 

 
125  Marcel ten Hoove, De Groene Amsterdammer, 10 februari 2021, nr. 6 ‘Hoe het liberalisme het neoliberalisme 

te boven komt. Een besef van veranderlijkheid.’  
126  Gescinska 2017, 199. 
127  Ibidem. 
128   Ibidem, 209. 
129  Ibidem, 198. 
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zin in hebt’, inhoudelijk achter zich in de wetenschap dat deze 

vrijheidsopvatting praktijk is. Zij zet daar een ethisch vrijheidsbegrip 

tegenover dat zij benoemt als het goede doen, gebaseerd op welbegrepen 

eigenbelang. Bij Gescinska is vrijheid niet alleen als grensbegrip een morele 

aangelegenheid, maar vrijheid is dat an sich.  

Het armoedige landschap van negatieve vrijheid dat Gescinska 

schetst, staat daarmee haaks op de opvattingen van Berlin. Deze ziet in de 

negatieve vrijheid de belangrijkste waarborg voor de individuele 

handelingsruimte, die mensen op de weg zet naar meesterschap over het 

eigen bestaan en ruimte geeft aan de inherente pluraliteit van opvattingen 

over het goede leven.  Deze vrijheid is een waarborg tegen de ‘bevrijdende’ 

dwang van monisme dat zich pleegt te rechtvaardigen langs opvattingen 

over de menselijke natuur. Op dit punt vertrouwt Gescinska op de 

menselijke autonomie. En zij benadrukt de opvatting van Berlin over 

pluraliteit. 

 

Gescinska en Levinas 

Een zijsprong, waarin ik een verbinding maak met het tweede deel van deze 

scriptie, waarin ik het vrijheidsbegrip van Levinas aan de orde stel. De 

ethische vrijheid van Gescinska is een vernieuwende opvatting. Haar nadruk 

op ‘het goede doen’ deed mij verwachten dat in haar boek ook een 

verbinding tot stand gebracht zou worden met Levinas. Diens naam wordt 

wel genoemd, maar enkel in relatie tot het oblomivisme, als de moeilijkheid 

van het beginnen.130 Zij brengt ook het morele appèl, sleutelbegrip bij 

Levinas, ter sprake, maar dan zoals de Duits-joodse filosoof Scheler dit 

verwoordt.131Ook de opvatting van Jankélévitsch, geïnspireerd door Scheler, 

op het punt van het morele appèl, verwoordt zij kort. Met deze Jankélévitch, 

Frans filosoof van joods-Russische afkomst en generatiegenoot, onderhield 

Levinas nauwe, zij het niet vriendschappelijke betrekkingen, onder meer via 

 
130  Gescinska 2017, 65. 
131  Ibidem, 20. 
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het Colloquium van Franstalige Joodse Intellectuelen.132 

Ook biedt de vermelding bij Gescinska van Karol Wojtyla en zijn 

opvatting over het goede doen een aanknopingspunt met Levinas. Biografe 

Lescourret wijdt in haar boek over Levinas een hoofdstuk aan ‘Levinas en 

de Paus’.133 Levinas heeft in het kader van het Institut für die 

Wissenschaften vom Menschen tweemaal, in 1983 en 1985, een bijdrage 

geleverd aan studiebijeenkomsten, gehouden in Castel Gandolfo, de 

pauselijke zomerresidentie. Bij die gelegenheden waren er ook persoonlijke 

ontmoetingen en naar Lescourret aangeeft134 was Wojtyla blijvend 

geïnteresseerd in het werk van Levinas.   

Ik geef hiermee de lijnen aan die in het boek van Gescinska verwijzen 

naar Levinas, los van de ethische vrijheid op zichzelf.  Hoewel Levinas bij 

wijze van spreken bij Gescinska op de stoep heeft gestaan, is hij niet 

binnengekomen. In deze scriptie zal ik alsnog trachten de deur te openen. 

 
1.2.2 Vreemde vrijheid: voorbij aan negatieve en positieve vrijheid  
 

      De wereld is wat wij zijn, dat wil zeggen, wat wij zijn in relatie. 

Laurens ten Kate in De vreemde vrijheid.135 

 
Onder de titel De vreemde vrijheid gaat Laurens ten Kate in zijn boek136 op 

zoek naar nieuwe betekenissen van vrijheid. Hij laat zich daarbij inspireren 

door vele denkers: Camus, Nietzsche, Arendt en Bataille. Ik ga na wat de 

achtergrond en inhoud is van de bewering van Ten Kate dat de vraag naar 

een andere vrijheid actueler is dan ooit137 en wat deze vrijheid ons kan 

brengen. 

 Het woordje ‘vreemde’ in vreemde vrijheid, is het ongekende, het 

nieuwe, wat samenhangt met ‘scheppen’. Beide woorden wijzen in de 

 
132  Lescourret 1996, 146. 
133  Lescourret 1996, 257-263. 
134  Ibidem, 262.   
135  Ten Kate 2016, 13. 
136  Gebaseerd op zijn inaugurale rede van 11 mei 2016 als bijzonder Hoogleraar ‘Vrijzinnige religiositeit en 

Humanisme’. Ten Kate is verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht.   
137  Ten Kate 2016, 13. 
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context van het boek terug naar een lezing van Albert Camus, gehouden in 

1954 in de remonstrantse kerk van Den Haag. Scheppen is in die toespraak 

van Camus gerelateerd aan de plaats van de kunst in de naoorlogse 

maatschappij.138 Ten Kate transformeert dit beeld naar vrijheid in onze tijd. 

De vreemde vrijheid van het scheppen, zo vervolgt Ten Kate direct in het 

spoor van Camus, vereist een vernieuwende betrokkenheid bij de wereld, 

daarvoor is een zekere onthechting nodig.139 Deze vernieuwende vrijheid 

schept haar eigen orde en brengt het vreemde als het andere in de 

wereld.140 Met deze woorden is de toon van zijn betoog gezet.  

Wat is de context van vrijheid in de gedachtegang van Ten Kate en 

welke oude vrijheid moet worden achtergelaten en waarom? Bij de 

beantwoording hiervan bepaal ik mij tot de hoofdlijn van zijn tekst, zonder 

in te gaan op de vele verbindingen die hij legt tussen verschillende denkers.  

Voor Ten Kate is vrijheid onlosmakelijk verbonden met zingeving. 

Vrijheid en zingeving verwijzen naar elkaar.  De verbinding tussen beide ligt 

vervat in de toekenning van waarde aan (eigen) ervaringen en opvattingen 

en de betekenis die hieruit volgt stuurt als het ware de keuzevrijheid.  Maar 

de inhoud van beide, vrijheid en zin, zijn niet gegeven, maar moeten we 

zelf scheppen. Ten Kate verbindt beide in de term ‘de vrijzinnige conditie’, 

met een knipoog naar zijn leerstoel, maar in weerwil van deze suggestieve 

naamgeving heeft Ten Kate ons allen op het oog.  

De vrijzinnige conditie heeft oude wortels in de axiale wending,141 

maar wordt ook gevoed door de hedendaagse context van ons bestaan. De 

axiale wending duidt op een periode van vergelijkbare culturele en 

maatschappelijke ontwikkeling in vele toenmalige culturen, grofweg het 

laatste millennium voor het begin van onze jaartelling. In de beschrijving 

van Ten Kate ontwaakt de mens uit de sluimer van de mythische wereld, 

waarmee hij tot dan toe samenviel. Deze (zelf)bewustwording zien we terug 

 
138  Ten Kate 2016, 9.  
139  Ibidem, 10. 
140  Ibidem. 
141  Axiale wending of Achsenzeit is een term afkomstig van de Duitse filosoof Karl Jaspers (1883-1969).  
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bijv. in het ontstaan en de ontwikkeling van de Griekse filosofie. Socrates is 

een bijzonder exponent hiervan, waar hij in zijn dialogen uitdrukking geeft 

aan hoe de mens voor zichzelf een vraag is geworden. Op zijn beurt is hij 

de inspirator van verschillende wijsheidstradities, waarin de zoektocht naar 

het goede leven wordt uitgezet. Filosofie als een manier van leven.142  

Deze losmaking uit de vanzelfsprekende geborgenheid van de 

mythische verbanden plaatst mensen tegenover de wereld en dwingt hen 

zich hiertoe te verhouden en een antwoord te vinden op de vraag wie zij 

zelf zijn. In de Griekse filosofie zien we allereerst hoe de aandacht gericht 

is op de verklaring van de wereld binnen het kader van de natuurfilosofie. 

Later zal de mens centraal staan. Deze axiale wending noopt tot een steeds 

hernieuwde poging om de ontstane kloof tussen mens en wereld te 

overbruggen.143  

In deze axiale periode zien we ook het ontstaan van de 

monotheïstische religies met hun goden op kenmerkende afstand, buiten 

en boven deze wereld.144 Deze godsfiguur volgt de mythische goden op en 

draagt ondanks de afstand heel belangrijk bij aan de humanisering van de 

wereld.145 In deze periode ontstaat ook de politiek als inrichting van de 

wereld.146 En ook wij staan in deze axiale wending. De wereld – opgevat als 

wat wij zijn in relatie147 - verwijst zo naar haar ‘makers’, die ze tegelijk 

herbergt.148 En in het verlengde van haar makers, kan er niet één opvatting 

over deze wereld zijn, hoezeer dat ook onder de vlag van waarheid gepoogd 

is, maar altijd vele: pluraliteit.149   

Op het punt van pluralisme blijkt duidelijk verwantschap met de 

opvatting van Berlin en ook Gescinska. Wat betreft de zingeving – hoe zich 

te verhouden tot de werkelijkheid – zal blijken in de volgende paragraaf 

 
142  Deze zin is een verwijzing naar een bekend boek’ van Pierre Hadot, Filosofie als een manier van leven, 

(Amsterdam 2003), Oorspronkelijke titel Qu’est-ce que la philosophie antique, (Parijs 1995).  
143  Ten Kate 2016, 27.  
144  Ibidem, 25.  
145  Ibidem, 22. 
146  Ibidem, 26. 
147  Ibidem, 29. 
148  Ibidem, 30. 
149  Ibidem. 
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‘economie en vrijheid’ dat dit thema daar weer terugkeert. In feite gaat het 

hier om de oervraag van de filosofie. 

In de context van onze huidige tijd vindt opnieuw een proces plaats 

van ongewild verder losmaken in de zin van het wegvallen van vertrouwde 

structuren onder invloed van grote - maatschappelijke - veranderingen. Ten 

Kate benoemt een aantal verschijnselen150 die onze tijd kenmerken en ons 

raken in de verhouding die wij hebben tot onszelf en de wereld: 

globalisering, secularisering en ontzuiling. Dit laatste beschrijft hij als 

gevoelens van onteigening en angst, die opgeroepen worden bij mensen, 

waar traditionele levensbeschouwingen tekortschieten in de omgang en 

benadering van verschijnselen als interculturaliteit en de neoliberale 

opvatting van politiek. Geheel buiten beeld blijft hier - opmerkelijk - de 

ecologische crisis. Het is juist deze crisis die het herbergzame van onze 

wereld onder grote druk zet.  

Waar ons leven zich afspeelde binnen redelijk overzichtelijke 

geografische en culturele grenzen, daar lijken we nu – mede in samenhang 

met het World Wide Web - als wereldburger te moeten optreden. En met 

de spraakmakende Duitse filosoof Peter Sloterdijk verzucht Ten Kate dat wij 

ons opnieuw moeten scheppen. Op dit punt wordt de weg ingeslagen naar 

het vernieuwende vrijheidsbegrip: scheppende vrijheid.151 Ten Kate laat 

bijna moeiteloos de individuele vrijheid, zowel negatief als positief, achter 

zich. Hij streept beide niet door, erkent ze, maar kent er tegelijkertijd minder 

belang aan toe: ze schieten te kort, zijn te mager, te minimaal, want te veel 

zelfgericht.152  

 Wij leven in een interactieve relatie met de wereld die we ‘zelf’ 

hebben geschapen en die op haar beurt ons weer schept. Dat is niet meer 

zozeer de wereld van de ideologie, de grote verhalen hebben hun bepalende 

betekenis verloren, maar het is de wereld van de ‘social imaginaries’,153 

 
150  Ten Kate 2016, 20. 
151  Ibidem, 34.  
152  Ibidem, 35. 
153  Ibidem, 36. 
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beeldwerelden, verbonden met taal en tekens.154 Beeldwerelden die geen 

doel zijn of object, maar die deel van onze identiteit uitmaken en vanuit de 

achtergrond mede sturing geven. Deze beeldwerelden zijn menselijke 

producten, maar omgekeerd produceren zij ons, in positieve zin en in 

negatieve zin. We kunnen ze ook betwisten. Black lives matter, als 

voorbeeld, is een protest tegen een diepgeworteld, gewelddadig, social 

imaginary en onze monarchie is een ander voorbeeld van zo’n social 

imaginary, aanmerkelijk minder gewelddadig, maar voor republikeinen een 

doorn in het oog. Ten Kate geeft o.a. de vrije markt als voorbeeld. Het laat 

zien hoezeer we vervlochten zijn en hoe vrijheid hier kan ontvlechten of 

juist nieuwe ‘weefsels’ kan scheppen. 

In deze analyse van onze verhouding tot de werkelijkheid is vrijheid 

een gericht zijn op deze wereld als een buiten zichzelf treden, het zelf op 

het spel zetten. Het is de sprong in het duister die je maakt en als zodanig 

is dit een nieuw begin. Ten Kate sluit zich aan bij Hannah Arendt: 

‘fundamenteel onzeker handelen gericht op een wereld die niemand (nog) 

kent’.155 Oftewel: het vreemde als het andere in de wereld brengen. Het is 

niet de individuele negatieve vrijheid, die een gevrijwaard zijn inhoudt, het 

is niet de individuele positieve vrijheid, die de zelfverwerkelijking en de 

zelfbevestiging is. Ik ben niet de maatstaf van alle dingen.156 Het is daaraan 

voorbij. Het is de vrijheid die én verwijst naar zin én deze tracht te vestigen. 

Het is de vrijheid die nieuwe wegen wil inslaan. 

Ten Kate legt ons nog een vergelijkbare analyse voor, nu gebaseerd 

op het denken van Bataille. Bataille onderscheidt twee vormen van vrijheid, 

de serviele vrijheid en de soevereine vrijheid. Het woord serviel roept weinig 

verheffing op, maar met deze serviele vrijheid is toch de gebruikelijke 

vrijheid bedoeld, die wellicht een zekere ondergeschiktheid en 

volgzaamheid niet schuwt, maar het is bijv. ook de vrijheid van de 

 
154   Ontleend aan A secular age van Charles Taylor, (z.p. 2007). 
155  Ten Kate 2016, 27.  
156  Ibidem, 47. 
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ondernemende, producerende mens. Daartegenover staat de soevereine 

vrijheid, gesymboliseerd in het bellenblazende kind, een beeld gerelateerd 

aan het werk van Nietzsche en diens verwoording van de heilige onschuld 

van het kind. Voor Bataille beantwoorden beide vrijheden niet aan de 

vrijheid die hij zoekt. Het bellenblazende kind valt samen met zichzelf en is 

de opstijgende zeepbel, een prachtig beeld, maar dit kind en dus de 

soevereine vrijheid staan daarmee buiten de morele orde en het schort 

bovendien de maatschappelijke orde van de serviele vrijheid op. Bataille 

pleit voor een vrijheid die een tussenpositie inneemt, zonder overigens de 

serviele en soevereine vrijheid op te willen heffen.157  

Het blijft wat onduidelijk wat Ten Kate hier precies wil zeggen. Het 

gaat om een precair evenwicht tussen beide vormen van vrijheid en Ten 

Kate geeft een aanwijzing, waar Bataille in het Christendom zo’n vorm van 

evenwicht zou zien, met gevoeligheid voor begrippen als zonde, vergeving, 

barmhartigheid. Een morele orde dus?  

In de bergrede, zo genoemd naar de locatie de Bergkerk te 

Amersfoort, geeft essayist en publicist Bas Heijne158 wellicht een aanwijzing. 

Ook hier gaat het om vrijheid die het zelf op het spel zet. Het is een 

dringende oproep tot non-conformisme, telkens opnieuw. Op deze wijze 

interpreteert hij bijv. het ‘wir schaffen das’ van Angela Merkel.159 Geen 

zelfgenoegzame naïviteit, zoals werd gesuggereerd, maar een bewuste 

oproep met een prijs. We zullen het ons zelf moeilijk moeten maken, aldus 

Heijne.160 Comfortabel is gelijk aan nietszeggend.  

Een opmerkelijk punt in het betoog van Ten Kate is de overeenkomst 

met het stichtende vrijheidsbegrip van Hannah Arendt. De inhoudelijke 

verbinding met wereld en ander, de nadruk op pluraliteit en begin bij Ten 

Kate, doen denken aan de Amor Mundi  van Arendt, zij het dat beide denkers 

vertrekken vanuit een heel verschillende uitgangspunt.  

 
157  Ten Kate 2016, 53.  
158  Deze rede werd uitgesproken op 4 april 2018. 
159  Heijne 2018, 21. 
160  Ibidem, 45.  
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Bevindingen Vreemde Vrijheid 

De liberale vrijheid schiet te kort. Deze vrijheid is te zelfgericht en gaat 

voorbij aan de vrijzinnigheid als wezenlijk element van de menselijke 

conditie: zin en betekenis stichten in omgang met de wereld. Het is de 

vrijheid die nieuwe wegen wil inslaan met aandacht voor het vreemde en 

het andere en die bereid is daarvoor het zelf op het spel te zetten. Het is 

een oorspronkelijke gedaante van vrijheid, karakteristiek voor mens zijn. 

Ook Ten Kate legt grote nadruk op pluraliteit in het verlengde van 

vele verschillende werelden, die ontspringen aan individueel menselijke 

interpretatie. De vreemde vrijheid zal daarom niet snel uitgroeien tot een 

totalitair systeem.   

De vreemde vrijheid is van alle tijden en daarmee van onze tijd in de 

verbinding die het zoekt met de ander, het andere en de wereld en het 

scheppen van een nieuw begin. Juist hier realiseert zich de vreemde 

vrijheid.  

 

§ 1.2.3 Economie en Vrijheid 

En zelfs de belangrijkste instituties,  

zoals de democratische rechtsstaat, 

ontlenen inmiddels hun kracht en legitimiteit 

aan de mate waarin ze bijdragen aan ‘de economie’.  

 

Verbrugge, Buijs en van Baardewijk in Het goede leven & de vrije markt.161 

 

Hebben wij de markt of heeft de markt ons?  

 

Verbrugge, Buijs en van Baardewijk in Het goede leven & de vrije markt.162 

 

Inleiding 

Resumerend zien we dat de negatieve vrijheid ter discussie staat. Bij 

Gescinska is die kritiek tweeledig: de negatieve vrijheid is amoreel, zichtbaar 

is dit in de uitwassen ervan en bovendien is er onvoldoende aandacht voor 

het feit dat vrijheid veroverd dient te worden. Gescinska opteert voor 

 
161 Verbrugge, Buijs, van Baardewijk 2018, 137. 
162 Ibidem. 
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vrijheid als het goede doen op grond van welbegrepen eigenbelang.   

Bij de Vreemde vrijheid als stichtende vrijheid lezen we een pleidooi 

voor een andere vrijheidspraktijk. Daarbij wordt een middenweg bepleit 

tussen – en voorbij - negatieve en positieve vrijheid. Deze middenweg 

verwijst naar de oorspronkelijke gestalte van menselijke vrijheid: het inslaan 

van nieuwe wegen. 

Bij beide denkers is niet uitdrukkelijk, hooguit zijdelings, aandacht 

voor de relatie economie en vrijheid.  In deze paragraaf haal ik dit verband 

naar voren. 

Als uitgangspunt voor de bespreking van het thema economie en 

vrijheid heb ik gekozen voor het boek Het goede leven & de vrije markt, 

geschreven door de drie VU-docenten, Jelle van Baardewijk, Govert Buijs en 

Ad Verbrugge en bekroond met de Socratesbeker 2018. Ik vul dit aan met 

diverse artikelen. 

Ik bespreek de opkomst van het politiek en economisch liberalisme 

in het bredere kader van de moderniteit en de plaats van de individuele 

vrijheid daarbinnen. Vervolgens kort aandacht voor het existentialisme, dat 

het belang van de individuele vrijheid verder zal versterken. Deze 

bespreking mondt uit in de beschrijving van een abstract vrijheidsbegrip. 

  Hierna beschrijf ik hoe rond de Val van de Muur het liberalisme zich 

een ideologisch monopolie verwerft en een andere, een neoliberale koers 

gaat varen. De vrije markt wordt nu ideologisch ingezet. In het kielzog 

hiervan verschijnt hyperliberalisme en groeit de kritiek hierop, wat zijn 

weerslag onder meer vindt in het ter discussie stellen van het 

vrijheidsbegrip.  

 

Klassiek liberalisme 

De moderniteit en daarbinnen de Verlichting is een project van bevrijding,163 

dat zijn aanvang nam in de zestiende eeuw en waarvan de filosofie van 

 
163  Verbrugge, Buijs, van Baardewijk 2018, 95.  
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Descartes algemeen beschouwd wordt als beginpunt. Onder leiding van de 

rede werd de weg ingeslagen in de richting van voorspoed en vooruitgang, 

naar een beter leven of in de richting van ‘het koninkrijk Gods, maar nu in 

een politiek-maatschappelijk programma.’164 Dit ‘programma’ kenmerkt(e) 

zich door het toenemend belang van wetenschap en in het spoor daarvan 

de techniek, waarmee ons wereldbeeld rationeler werd en onze greep op 

de werkelijkheid - en in het bijzonder op de natuur – gestalte kreeg en zich 

gaandeweg versterkte.  

De moderniteit vat ik op als de moderne cultuur gekenmerkt door de 

opkomst van instituties zoals de natiestaat met zijn belangwekkende 

scheiding van kerk en staat, democratie en vrije mark. De instituties in hun 

onderlinge samenhang scheppen voor burgers het perspectief van vrijheid 

en gelijkheid en kenmerken zich door een streven naar emancipatie, 

gedragen door een optimistisch geloof in de rede.  

Het liberalisme past geheel in deze hervormingsbeweging en is een 

belangrijke uitdrukking ervan. John Locke formuleerde het revolutionaire 

recht op ‘life, liberty and property’ en ‘the pursuit of happiness.’ Direct in 

het verlengde hiervan en als logische consequentie formuleerde hij de plicht 

om ook de ander hierin te respecteren, wat ik beschouw als de aanzet tot 

de formulering van het schadebeginsel.165 Deze revolutionaire opvatting van 

Locke, bereikte de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring, werkte door 

in het westers Verlichtingsdenken en behoort tot het DNA van de 

hedendaagse westerse cultuur. Het zette een radicale streep door 

feodalisme, de macht van de aristocratie, en kerkelijk en koninklijk 

absolutisme. Oblomov ontwaakt verschrikt uit zijn lethargie.  

John Stuart Mill (1806-1873), een andere belangrijke grondlegger 

van het politiek liberalisme, werkte het utilitarisme van Jeremy Bentham uit. 

Het utilitarisme baseert zich op het inzicht dat het streven naar genot 

 
164  Verbrugge, Buijs, van Baardewijk 2018, 95. 
165  John Locke in Two Treatises of Government, John Locke on the rights to life, liberty, and property of 

ourselves and others (1689) | Online Library of Liberty (libertyfund.org), laatst geraadpleegd 15 september 
2021. 

https://oll.libertyfund.org/quotes/497
https://oll.libertyfund.org/quotes/497
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(geluk) enerzijds en het vermijden van pijn (ongeluk) anderzijds 

fundamentele categorieën zijn van menselijk gedrag. Het utilitarisme 

beoordeelt een morele of politieke handeling op zijn effect, dat wil zeggen 

het algemeen nut, nl. de mate waarin het handelen (niet) bijdraagt aan het 

geluk (genot) van velen. Het utilitarisme was in twee opzichten sterk 

vernieuwend. Het haalde de moraal weg uit de vertrouwde religieuze kaders 

en legde de morele verantwoordelijkheid nu bij het geweten van het 

individu.166 Bovendien was het utilitarisme op zichzelf als ‘het grootste geluk 

voor het grootste aantal’ in opzet een berekenbaar streven naar sociale 

hervorming in de zin dat je ‘het grootste aantal’ kunt vertalen als 

maatschappelijk gedeeld profijt, waarbinnen de erkenning van elk individu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

zich aftekende. In de woorden van Bentham ‘het kwade bestrijden en de 

algemene welvaart bevorderen’.167 Waar Bentham een kwantitatieve 

benadering van geluk (genot) nastreefde, werkte Mill een kwalitatieve 

benadering uit. Dit utilitarisme fungeerde als theoretische basis om de 

verhouding burger – samenleving te reguleren. Bovendien werkte Mill het 

schadebeginsel verder uit, het ‘niet-inmenginsverdrag’ zou je kunnen 

zeggen, tussen burgers onderling en met nadruk tussen staat en burger(s).  

Dit politieke liberalisme omarmde de idee van de vrije markt, zoals 

Adam Smith (1723-1790), moraalfilosoof, dit ontwikkelde vanuit de 

gedachte hoe welvaart zich zou kunnen verbreiden over bredere lagen van 

de bevolking.168 Opnieuw de hervormingsgedachte en het streven naar 

emancipatie, nu langs de weg van de arbeid, waarbij eigenbelang in het 

perspectief geplaatst werd van algemeen belang, het principe van ‘de 

onzichtbare hand’. Daarbij werden fatsoen en deugdzaamheid 

voorondersteld, wilde deze markt goed kunnen functioneren:169 het 

economisch liberalisme. Smith ontwikkelde ook begrippen als arbeidsdeling. 

 
166  Dick van Biemen, ‘Vrijheid en plicht in een neo-liberaal leefklimaat’, lezing Open Universiteit (Rotterdam, 

1996),  https://denkweg.nl/artikelen/vrijheid-en-plicht-in-een-neo-liberaal-leefklimaat, laatst geraadpleegd 
op 6 juli 2019. 

167  Ibidem. 
168  Verbrugge, Buijs, van Baardewijk 2018, 141 
169  Ibidem, 144. 

https://denkweg.nl/artikelen/vrijheid-en-plicht-in-een-neo-liberaal-leefklimaat
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Hij ging na hoe het productieproces van spelden170 - om een triviaal 

voorbeeld te noemen – in rendement kon toenemen als dit proces werd 

opgedeeld in logische en gespecialiseerde arbeidsstappen.   

Op deze wijze verenigde het klassieke liberalisme het politieke 

domein met het economische en het morele domein. In al deze domeinen 

stond en staat het individu centraal. Het individu in de beschermende cocon 

van de negatieve vrijheid, het individu in relatie tot de vrije markt als 

consument en/of als producent en het individu als moreel verantwoordelijk. 

Het sloot aan bij aan een diepgevoeld vrijheidsverlangen, dat zijn wortels 

naar mijn overtuiging heeft in de heilsverwachting van het klassieke 

Christendom en dat in de opkomst van de steden en de reformatie zijn 

eerste wereldse gestalten kreeg.171   

We zagen eerder Isaiah Berlin al optreden als een ware – maar ook 

kritische – protagonist van het klassieke liberalisme. Dit liberalisme blijkt 

nog altijd volop actueel en inspirerend te zijn. Zo verklaart oud-minister en 

VVD-coryfee Joris Voorhoeve in een recent interview in De Groene 

Amsterdammer172 met overtuiging dat ‘het klassiek liberalisme het zijne is’ 

met verwijzing naar een sterke staat, niet alleen voor de economie, maar 

ook ter bescherming van de niet-materiële vrijheden. De liberale staat kan 

de mens niet gelukkig maken, maar de staat kan wel oorzaken van ongeluk 

in het maatschappelijk leven beperken, oftewel voorwaarden scheppen voor 

menselijk geluk.173 Hier klinkt een echo van het sociaal contract.  

Deze ‘sterke’ staat en de liberale invloed daarop vind je terug in de 

geschiedenis van de sociale wetgeving hier te lande. Nederland is hierin een 

typisch voorbeeld van het Rijnlandse model, wat ik zou willen omschrijven 

als sociaaldemocratie en wat ook nauw aansluit bij onze poldercultuur.  Het 

Angelsaksisch model staat lijnrecht hier tegenover. Het liberalisme in dit 

 
170  C. Offermans, Het Licht der rede. De Verlichting in brieven, essays en verhalen (Amsterdam en Antwerpen 

2000), 409.   
171  Verbrugge, Buijs, van Baardewijk 2018, 97-98. 
172  Marcel ten Hoove, De Groene Amsterdammer, 10 februari 2021, nr. 6, ‘Hoe het liberalisme het neoliberalisme 

te boven komt. Een besef van veranderlijkheid.’ 
173  Ibidem. 
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model is opgeschoven naar het libertarisme met in het hart de vrije markt 

en in deze vorm van liberalisme slaat de balans tussen vrijheid en gelijkheid 

meer door naar vrijheid als individuele soevereiniteit en wordt de staat de 

nachtwakersfunctie toebedeeld ter bescherming van het private bezit. Het 

is niet toevallig dat het neoliberalisme als praktijk uit de Angelsaksische 

hoed getoverd werd.174 Opvallend is dat in de Tweede Kamerverkiezing van 

maart 2021, in liberale kring de idee van de sterke staat weer werd 

aangehangen, althans in woorden. 

 

Het vrije individu 

Voorhoeve spreekt uit dat individuele vrijheid de fundamentele conditie is 

om het bestaan naar eigen goeddunken vorm te kunnen geven, wat mensen 

productief, blijmoedig en verantwoordelijk maakt.175 Deze opvatting sluit 

nauw aan bij Isaiah Berlin. John Stuart Mill noemt een mens gelukkig als 

hij/zij kan doen wat hij/zij wil. Dit geluk ligt besloten in de voltrekking van 

de daden zelf. Van Biemen verwijst naar het 'metafysisch liberalisme', de 

theorie die stelt dat het wezen van de mens bestaat uit zijn vrijheid.176 

Politiek filosoof Grahame Lock177 benadert dit op omgekeerde wijze, maar 

met dezelfde uitkomst. Hij stelt dat de mens een wezen zonder wezenlijke 

eigenschappen moet zijn, als voorwaarde om vrij te kunnen kiezen: ‘Want 

als een mens zulke essentiële eigenschappen noodzakelijkerwijs zou 

bezitten, dan zou hij niet in staat zijn om vrij te kiezen wat hij wil worden 

of wil zijn.’178 Voor Lock is deze liberale vrijheid vanuit zijn christelijke visie 

overigens een degradatie van de mens, nl. een mens zonder God, wat hem 

– schamper - doet verwijzen naar het humanisme, historisch nauw 

verbonden met het liberalisme. 

 
174  De term neoliberalisme vindt zijn oorsprong in de jaren dertig van de vorige eeuw en was toen een reactie 

op socialisme en monopolievorming en kende de staat een sturende rol toe.   
175  Marcel ten Hoove in De Groene Amsterdammer, 10 februari 2021, nr.6,’ Hoe het liberalisme het neoliberalisme 

te boven komt. Een besef van veranderlijkheid’. 
176  D. van Biemen in ‘Vrijheid en plicht in een neo-liberaal klimaat’.   
177  Ibidem. 
178  Lock, Grahame, ‘Liberaal mensbeeld kan de menselijke waardigheid onvoldoende funderen’ in: Christen 

Democratische Verkenningen (Winter 2011), 114 – 120, aldaar 117.  
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Existentialisme 

De mens zonder wezenlijke eigenschappen is ook het vertrekpunt van 

Sartre, die in de beroemde filosofische oneliner stelt dat ‘de existentie 

voorafgaat aan de essentie’. Wie je bent is de uitkomst van hoe je (niet) 

handelt en de vrije keuzes die daaraan ten grondslag liggen, waarbij niet 

kiezen ook kiezen is. Deze vrijheid is geen vanzelfsprekend gegeven bij 

Sartre, maar een voortdurende opgave, die wij - algemeen gesproken - 

eerder willen ontlopen dan omarmen, maar waarvoor wij hoe dan ook 

verantwoordelijk zijn. Oblomov duikt weer op. 

We zijn met Sartre aanbeland in het existentialisme met Kierkegaard 

als wegbereider en de uniciteit van het individu als inzet. De ingang van 

Kierkegaard was het behoud of herstel van de christelijke levenshouding. 

Een mens is in zijn ogen een volstrekt uniek individu, met eigen specifieke 

ervaringen en daarbinnen zijn innerlijke verhouding tot God.179 Deze 

ervaringen laten zich niet in algemene begrippen vatten. Daarin verdampt 

de concrete ervaring van het hier en nu. Het geweten, losgemaakt uit regels 

en plichten, wordt door Kierkegaard teruggegeven aan het unieke individu. 

Deze enkeling is in zijn gewetensvrijheid verheven boven het algemene.180  

Sartre en breder het existentialisme nemen deze denkwijze van 

Kierkegaard in geseculariseerde vorm over. Hij vervangt God in de innerlijke 

verhouding door het zelf181 en zet het individu daarmee op de rode loper. 

Je kunt je afvragen, wat de verhouding tot het zelf rechtvaardigt, behalve 

het zelf?182  

Goed leven betekent nu op authentieke wijze uitdrukking geven aan 

het eigen leven. Dit sartriaanse existentialisme wordt in de jaren zestig en 

zeventig een breed vertakte, invloedrijke, praktisch-politieke stroming en 

belangrijke subcultuur. Het individu is geëngageerd, bevrijdt zich van 

burgerlijkheid en paternalisme en dit engagement staat voor radicale 

 
179  Verbrugge, Buijs, van Baardewijk 2018, 111. 
180  Ibidem. 
181  Ibidem, 112. 
182  Ibidem. 
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democratisering van instituties, seksuele revolutie, emancipatie en wordt 

gedragen door een assertief zelf. Aangemoedigd door een postmodern 

klimaat, mondt dit uit in ‘dat bepaal ik zelf wel’183 of ‘waar is wat ik waar 

vind’.  

We zien hier een verdere versterking van het individualisme als 

zelfbepaling. Op dit punt aangekomen heffen Verbrugge c.s. de vinger en 

zij kwalificeren deze vrijheid als abstracte vrijheid. Abstract in de zin dat 

deze vrijheid op zichzelf staat en behalve dit zelf geen enkele referentie 

heeft en zij vragen zich af of we niet naar een nieuw vrijheidsbegrip 

moeten,184 wat mij als een retorische vraag in de oren klinkt.  

 

De Val van de Muur en de opkomst van het neoliberalisme 

We stuiten onvermijdelijk opnieuw op de Val van de Muur als belangrijk 

kantelpunt. De schaduwzijde van de opkomst in de 18e en 19e eeuw van de 

nieuwe economie logenstrafte al snel185 de idealen van haar schepper Adam 

Smith. Naast welvaartsgroei is er de opkomst van een nieuw - kapitalistisch 

- feodalisme. Het communisme en socialisme, een ideologische reactie 

hierop, oefenden een diepgaande en hervormende kritiek uit op het liberale 

gedachtegoed. In gematigder zin kan dit zeker ook gezegd worden van de 

christendemocratie, geïnspireerd door de invloedrijke pauselijke encycliek 

Rerum Novarum.186 Het liberalisme paste zich aan en overleefde.  

Fukuyama stelt in Het einde van de geschiedenis dat de liberaal-

democratische staat het eindpunt is van een ideologische evolutie. Om 

binnen die terminologie te blijven: het liberalisme blijkt ‘the fittest´ te zijn 

en verwerft dominantie en daarmee ‘universele aanwezigheid’.187 De unieke 

westerse genencombinatie van (natuur)wetenschap, vrije markt en 

democratie vormen een solide en min of meer stabiele ondergrond voor een 

 
183  Verbrugge, Buijs, van Baardewijk 2018, 114. 
184  Ibidem, 116. 
185   Het communistisch manifest van Marx (1847) verschijnt 57 jaar na het overlijden van Adam Smith (1790). 
186  Encycliek van Paus Leo XIII, 1891. 
187  Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man (New York 1992), Het einde van de geschiedenis en 

de laatste mens, vert. Anna Kapteyn-Bacuna, Annelies Konijnenbelt, Barbara de Lange (4e druk; Amsterdam 
1999) 13. 



Materscriptie Filosofie H. Beuk, studentnummer 835095359                                                               54 
 

welvarende samenleving van vrije burgers.  

 

Mensen zonder borst 

Fukuyama zingt niet alleen lof, maar schetst tevens een beeld van de 

liberale mens, die in zijn opvatting een zekere eenzijdigheid vertoont. Hij 

voert deze terug op John Locke, nl. dat mensen vooral hoofd en buik 

geworden zijn. Wat op de achtergrond zou zijn geraakt is de ‘thymos’, die 

verwijst naar het hart en wat ik vertaal als trots, eer, erkening. Deze 

gemankeerde liberale mens vormt volgens Fukuyama een potentieel gevaar 

voor een functionerende democratie.188 Ook Verbrugge c.s. wijzen op het 

beperkte mensbeeld van Locke, dat naar hun idee vooral bepaald is door 

zelfbehoud en najagen van het geluk.189 Ook Allen Bloom stelt in zijn boek190 

The closing of the American mind dit gebrek aan thymos vast en dit wordt 

eveneens direct in de schoenen geschoven van John Locke. De liberale 

mens komt er bekaaid van af. 

 

Neoliberalisme en hypermoderniteit 

Hoewel in het spreekwoord de hoogmoed voor de val komt, blijkt in het 

(ge)Val van de Muur de hoogmoed erna te komen. Ten Hoove verbindt deze 

hoogmoed met de doorbraak van het neoliberalisme,191 dat vol inzet op de 

maximalisatie van de vrije markt door het wegnemen van zoveel mogelijk 

(financiële) belemmeringen via deregulering, verlaging van 

belastingtarieven, flexibilisering van de arbeidsmarkt en privatisering van 

traditionele overheidstaken. De overheid treedt op als marktmeester.  De 

vrije markt wordt nu ideologisch ingezet192 en doet het liberalisme 

opschuiven in de richting van het libertarisme. Het neoliberalisme betekent 

het einde van de vooruitstrevende hervormingsbeweging.193  

 
188  Fukuyama 1999, 325 – 336, hoofdstuk 28, ‘Mensen zonder borst’. 
189  Verbrugge, Buijs, van Baardewijk 2018, 246. 
190  Allen Bloom, Oorspronkelijke titel The closing of the American mind (New York 1987), De gedachteloze 

generatie. Hoe ons onderwijs de cultuur bedreigt, Jos den Bekker, vert. (Utrecht 1988), 202, 217, 420. 
191  Ten Hoove 2021, ‘Hoe het liberalisme het neoliberalisme te boven komt. Een besef van veranderlijkheid.’ 
192  Verbrugge, Buijs, van Baardewijk 2018, 320. 
193  Ibidem. 
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Feitelijk gesproken heeft het neoliberalisme de Val van de Muur niet 

afgewacht. Reagan gaf ruim baan aan de vrije markt om de stagnerende 

Amerikaanse economie vlot te trekken en met succes (reaganomics). 

Thatcher nam dit politiek-economische beleid over en in Nederland kun je 

de neoliberale teneur verbinden aan de paarse kabinetten. 

Het politieke klimaat verandert. De klassieke binnenlandse politieke 

tegenstelling tussen links en rechts, met als speerpunten resp. gelijkheid en 

vrijheid, verloor na de Val van de Muur geleidelijk aan haar dynamiek en 

betekenis. Het binnenlands politieke spectrum kleurde liberaal, niet zozeer 

in naam, wel in daad. Grahame Lock stelt dat de omarming van het 

liberalisme noodgedwongen is, wil je als partij nog kunnen participeren.194 

En hij betrekt dit op de christendemocratie én sociaaldemocratie. Die laatste 

schudde zelfs publiekelijk de ideologische veren af bij monde van Wim 

Kok.195 De politieke verschillen blijven en nemen deels nieuwe vormen aan, 

maar binnen de kaders van een liberale bandbreedte. Wij zijn allen liberaal. 

De economie vertoont nu de eigenschappen van een zwart gat. Al bij 

Hannah Arendt lezen we haar zorg over de groeiende invloed van het 

economisch domein, met homo faber196 als icoon, ten koste van het 

publieke domein. Deze ontwikkeling is nu in een exponentiële versnelling 

geraakt. De vrijheid van de vrije markt en de individuele vrijheid van de 

burger grijpen in elkaar en versterken elkaar. De markt verschaft kansen, 

geeft erkenning, zin en vrijheid aan producent en consument. Wie er niet in 

slaagt daarvan te profiteren, moet bij zichzelf te rade gaan. Deze vrije markt 

wordt nu doel op zichzelf, omdat en voor zover een individu er persoonlijk 

voordeel uit haalt, ongeacht de gevolgen voor anderen. Het atomaire 

vrijheidsbegrip in optima forma.197 Het hyperindividu. Het ideologische 

streven naar een betere wereld is radicaal geïndividualiseerd.198 De vrije 

 
194  Lock 2011, ‘Liberaal mensbeeld kan de menselijke waardigheid onvoldoende funderen’ 114 – 120, aldaar 116. 
195  Den Uyl-lezing, 1995. 
196  Hannah Arendt in De menselijke conditie (oorspronkelijk The human condition, Chicago 1958), onderscheidt 

drie kenmerkende domeinen van menselijke activiteit: arbeid, werken en handelen, waarbij werken 
overeenkomt met onze economische activiteiten binnen het kader van de vrije markt.    

197  Verbrugge, Buijs, van Baardewijk 2018, 141. 
198  Ibidem, 320. 
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markt beheert en beheerst zo goed als het hele domein van menselijke 

activiteiten en beleving, inclusief vrije tijd en cultuur: hypermoderniteit199 of 

in de woorden van Grahame Lock hyperliberalisme200 met als icoon de CEO, 

die als nieuwe Atlas de wereld draagt. Een nieuwe aristocratie.  

Worden we vrij door de vrije markt? Het hangt ervan af. In absolute 

zin kun je zeggen dat de keuzemogelijkheden die de vrije markt biedt, mede 

door de innovatieve technologie, onbegrensd lijken. Als vrijheid feitelijk 

keuzevrijheid is, dan is deze vrijheid dienovereenkomstig enorm in kracht 

toegenomen en beleeft de individuele vrijheid gouden tijden. En daar lijkt 

het ook op. Verbrugge c.s. vrezen dat in deze (aantrekkings)kracht van de 

vrije markt een nieuwe zin schuilgaat die sterk appelleert aan het menselijk 

verlangen grip te hebben op de werkelijkheid. De schrijvers spreken hier 

van de Faustische ziel van het westen, met een verwijzing naar het boek 

Der Untergang des Abendlandes 201 van Oswald Spengler, als het veroveren 

van almaar nieuwe horizonten.202 De schrijvers werken dit uit naar drie 

terreinen:  

- de vermarkting van de menselijke emotie en beleving;  

- de meritocratie, die een diepgaande en ontwrichtende denivellering 

van inkomen verhult; 

- het transhumanisme, de filosofie die mens en techniek verbindt op 

zoek naar een vergaande verbetering of overschrijding van de 

menselijke conditie.203  

John Locke en Adam Smith veronderstelden een protestantse ethiek, een 

gewetensvolle verantwoordelijkheid. Wil de markt goed functioneren dan 

worden deugdzaamheid en fatsoen verondersteld.204 Wellicht is deze 

aanname langzaamaan naar de achtergrond verschoven onder invloed van 

 
199  Verbrugge, Buijs, van Baardewijk 2018, 319-331.  
200  Lock 2011, ‘Liberaal mensbeeld kan de menselijke waardigheid onvoldoende funderen’ 114 -120, aldaar 

117.  
201  1e druk Wenen en Leipzig 1918. 
202  Verbrugge, Buijs, van Baardewijk 2018, 328. 
203   Ibidem, 328-331. 
204  Ibidem, 146. 
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de secularisering en het succes van de markt zelf.  Verbrugge c.s. vragen 

zich af waarom heden ten dage moraal, cultuur en ideologie ‘vergeten’ 

worden in de standaardopvatting van de vrije markt. Of weggedrukt?205 Zij 

brengen het transactionalisme ter sprake, dat typerend is voor de huidige 

markt. Dit gaat over de anonieme overeenkomsten, die de speelruimte van 

de vrije mark faciliteert en het persoonlijk voordeel dat daarmee 

gerealiseerd kan worden. Enkel een juridische grondslag206 is bindend. De 

relatie met de natuur, de wijze van productie, lokale omstandigheden om 

enkele morele aspecten te noemen, die mogelijk in het geding zijn, kunnen 

met gemak buiten beschouwing blijven. Een paradijs voor de free rider. De 

menselijke maat verdwijnt uit zicht.  

 

Neoliberalisme en vrijheid 

Een mens is geen solipsistisch wezen. De abstractie van de liberale vrijheid 

heeft enkel het zelf als referentie. Deze abstractie gaat voorbij aan de 

menselijke conditie en vormt een ondermijning van de voorwaarden voor 

menselijke vrijheid. Deze conditie, in de opvatting van de schrijvers, 

kenmerkt zich door vijf elementaire dimensies:207 leven is leven in sociale 

relaties, binnen institutionele kaders, heeft een lichamelijke bestaansgrond 

in een ecologische samenhang en – in overeenstemming met de Vreemde 

vrijheid - een vrijzinnige conditie: de noodzaak een betekenisvolle 

verhouding te ontwikkelen van het zelf tot de wereld, zoals Verbrugge c.s. 

heel precies formuleren: de mens is het wezen dat ‘zich tot zichzelf-in-de-

wereld verhoudt’.208 Ten aanzien van deze condities hebben we niet een 

keuze in de zin óf we ons wel of niet hiertoe zullen verhouden, wel hoe. De 

condities vormen onze onlosmakelijke context. Vrijheid van keuze is hieraan 

gebonden en dus beperkt. Vrijheid is in dit licht een holistische of 

omvattende vrijheid, een vrijheid die zich rekenschap geeft van en recht 

 
205  Verbrugge, Buijs, van Baardewijk 2018, 38. 
206  Ibidem, 157, 160, 163.  
207  Ibidem, 45. 
208  Ibidem, 26. 
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doet aan deze menselijke conditie209 en zo bijdraagt aan een goed210 leven.   

Van Biemen concludeert dat vrijheid en plicht in het verlengde van 

het neoliberalisme zwevende grootheden zijn. Hij heeft zijn twijfels bij 

autonomie en vrijheid als hoogste individuele waarden. Die banen de weg 

naar het hyperindividu.211 Hij vraagt zich af wat het zou betekenen als we 

niet vrijheid, maar verantwoordelijkheid zouden nemen als grondslag voor 

de economische en maatschappelijke ordening.212 Hij verwijst vervolgens 

naar het denken van Levinas. Diens ethische filosofie biedt concrete 

aanknopingspunten voor een bezinning op deze problematiek.213  

Grahame Lock214 - evenals Gescinska eerder - benadrukt het zijns 

inziens onvermijdelijk amorele karakter van het liberalisme. De staat heeft 

geen recht om welk ideaal dan ook te propageren, want dat zou al snel een 

inbreuk kunnen betekenen op de basisrechten van individuen. Bovendien 

zijn deze individuen mensen zonder wezenlijke eigenschappen, ingebed in 

een juridisch onderbouwde menselijke waardigheid. 

Ten Hoove verwijt het neoliberalisme een serieus gebrek aan 

verantwoordelijkheid en ziet daarin een bedreiging van de voorwaarden 

voor diezelfde vrijheid. Hij vindt dat de overheid hier meer op moet inzetten, 

wat nu juist in een liberale samenleving niet vanzelf spreekt. Maar Ten 

Hoove – hierin gesteund door The Economist 215 – gelooft vooral in de 

overlevingskracht en het aanpassingsvermogen van het liberalisme en 

spreekt de verwachting uit dat het liberalisme ook de huidige neoliberale 

crisis zal overleven.216 

 

 

 

 
209   Verbrugge, Buijs, van Baardewijk 2018, 352. 
210  Goed leven in de filosofische betekenis van dit begrip, wat een kritische reflectie inhoudt op bestaande 

opvattingen over betekenis van leven.  
211   Biemen 1996, ‘Vrijheid en plicht in een neo-liberaal klimaat’.   
212  Ibidem.   
213  Ibidem.   
214  Lock 2011, ‘Liberaal mensbeeld kan de menselijke waardigheid onvoldoende funderen’ 114 – 120, aldaar 118. 
215  Ten Hoove 2021, ‘Hoe het liberalisme het neoliberalisme te boven komt. Een besef van veranderlijkheid’. 
216 Ibidem.  
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Bevindingen Economie en Vrijheid 

Het klassieke liberalisme, project van bevrijding en emancipatie, ontwikkelt 

zich na de Val van de Muur tot neoliberalisme, met grote nadruk op 

marktwerking en met afzien van het emancipatorisch streven. Het 

ideologisch streven naar een betere wereld maakt plaats voor het 

individueel belang. Meritocratie en transhumanisme geven mede 

uitdrukking aan de centrale positie van het individu. De vrije markt wordt 

nu ideologisch ingezet op alle facetten van het maatschappelijk leven. Deze 

ontwikkeling roept veel kritiek op.  

Ten aanzien van de vrije markt wordt vastgesteld dat het morele 

aspect, dat als een belangrijke voorwaarde gold voor het goed functioneren 

van deze markt, naar de achtergrond is verschoven. Transactionalisme is 

hiervan een voorbeeld. Ook de overheersende invloed van economie op het 

maatschappelijke en politieke veld roept grote vraagtekens op. Is de vrije 

markt er voor ons of zijn wij er voor de vrije markt? 

Het centrale uitgangspunt van het liberalisme is de individuele 

vrijheid geborgd door de institutioneel en wettelijk verankerde negatieve 

vrijheid. Deze negatieve vrijheid staat bloot aan principiële kritiek. In haar 

onvermijdelijke neutraliteit is deze vrijheid feitelijk uitgeleverd aan haar 

eigen vrijheidspraktijk en kan daar moeilijk invloed op uitoefenen zonder 

tegen de eigen principes in te gaan. Zij schept een vrijheid die zich naar alle 

kanten uitstrekt, economisch, moreel, voor zover niet strijdig met 

andermans vrijheid. In de huidige gestalte ondergraaft deze 

vrijheidspraktijk haar eigen bestaansvoorwaarden.  

Algemeen geldt dat het liberale mensbeeld een eenzijdig en 

gemankeerd mensbeeld zou zijn, waarbij hoofd en buik een sterke 

combinatie vormen met verdringing van de thymos.  

De vrijheid gaat voorbij aan de menselijke conditie en is in haar 

morele onverschilligheid onverantwoordelijk. De liberale mens als kiezende 

mens dient hoe dan ook zijn perspectieven te verleggen van het genietende 

zelf als atomair begrip naar een holistisch vrijheidspraktijk die recht doet 
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aan de ander en zichzelf, aan de natuurlijke én culturele leefomgeving 

waarvan wij deel uitmaken en naar een vrijheid die ook 

verantwoordelijkheid in zich opneemt. Wil het liberalisme ook nu overleven 

dan zal het de tegenspraak van de eigen vrijheidspraktijk moeten oplossen. 

De tegenstrever komt nu niet langer meer van buitenaf, maar van binnenuit. 

Ligt daar ook niet een nieuwe zingeving217 en een braak terrein voor de 

vreemde, stichtende vrijheid? 

 

1.3 Coda deel 1 

In deze coda aandacht voor nog enkele aanvullende noties ten aanzien van 

vrijheid anno 2021 op basis van enkele essays uit de bundel De 

Vrijheidsillusie.218 In alle drie de geselecteerde essays tekent zich een 

herkenbaar patroon af, dat op zichzelf veelzeggend is. Negatieve vrijheid is 

een waardevol gegeven. De daaraan verbonden vrijheidspraktijk is 

gaandeweg ‘verloederd’, waarbij treffend taalgebruik in stelling wordt 

gebracht om dit te illustreren en als laatste worden nieuwe perspectieven 

aangedragen.  

 Het essay ‘Voortaan ging het nergens meer over’ van Stevo 

Akkerman, journalist en columnist, is een welkome aanvulling op het thema 

economie en vrijheid.  Akkerman prijst de negatieve vrijheid van Berlin,219 

maar spreekt zijn zorg uit over hoe de positieve vrijheid in het economisch 

domein is ingeperkt. Hij citeert Vàclav Havel, oud-president van Tsjechië, 

en ik herhaal dit citaat hier: ‘Ik geloof dat een beleid dat economische 

belangen boven politieke basiswaarden stelt niet alleen immoreel is, maar 

zelfmoord betekent.’220 Dit citaat had ook van Hannah Arendt kunnen zijn 

of van de schrijvers van het Goede leven & de vrije markt en vele anderen. 

 
217  Verbrugge, Buijs, van Baardewijk 2018, 334. 
218  Simon Knepper en Frank van den Bosch ed., De Vrijheidsillusie. Essays van Alicja Gescinska, Christien 

Brinkgreve, Ger Groot, Herman Vuijsje en anderen, (Amsterdam, 2018). 
219   Ibidem, 132, ‘Voortaan ging het nergens meer over’. 
220   Ibidem, 130.  
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Het geeft uitdrukking aan Havels teleurstelling over de economisch-

materiële koers die Tsjechië221 al snel na de fluwelen revolutie volgde.  

Het citaat is een brug naar een impressie van een rondgang die 

Akkerman maakte langs bedrijven en instellingen om het professionele 

werkklimaat te onderzoeken, te weten de ruimte daarbinnen voor ‘bezieling’ 

en ‘eigen verantwoordelijkheid’.222 Akkermans indrukken stemmen overeen 

met de ervaringen die Joris Luyendijk opdeed bij lezingen die hij gaf naar 

aanleiding van zijn boek Dit kan niet waar zijn.223 Hij schetst een 

werkklimaat waar inspiratie en werkplezier zijn weggesijpeld onder druk van 

rendement en getal. Protocollen, beroepscodes, regels vervangen innerlijke 

motivatie en eigen verantwoordelijkheid.224  De vrijheid ontbreekt ook om 

een inhoudelijk gesprek aan te gaan over fundamentele waarden. Moraal is 

verdacht geworden. Akkerman stelt zich in dit verband de vraag wat de 

hoog aangeschreven vrijheid van het individu feitelijk waard is?225 

Een tweede thema betreft de voorwaarden om vrijheid vorm te 

kunnen geven. Een thema dat ook bij Gescinska naar voren kwam in reactie 

op de vrijblijvende vrijheid en waarbij zij opteerde voor Bildung. James 

Kennedy, historicus, columnist, schrijver, formuleert in zijn essay ‘Hoe jezelf 

te ontstijgen’226 heel treffend dat de negatieve vrijheid een illusie schept 

door te denken dat mensen ‘vrijlaten’ hetzelfde is als mensen ‘vrijmaken’. 

Gescinska en Kennedy zitten hier duidelijk op één lijn.   

James Kennedy brengt in zijn essay eveneens het begrip Bildung ter 

sprake. Zijn reflectie op Bildung en in het verlengde daarvan zelfontplooiing, 

vormt een waardevolle aanvulling op het standpunt van Gescinska. Kennedy 

slaat een kritische toon aan tegenover zelfontplooiing als misschien wel de 

meest gekoesterde invulling van onze positieve vrijheid.227 Kennedy ziet wel 

 
221   Havel was de laatste president van Tsjecho-Slowakije en de eerste president van Tsjechië en waar hier 

Tsjechië door mij genoemd wordt, moet dit gelezen worden in het licht van deze staatkundige scheiding. 
222  De resultaten verschenen in zijn boek Het klopt wel, maar het deugt niet. De maatschappelijke moraal in 

het nauw  (Rotterdam 2016). 
223  Joris Luyendijk, Dit kan niet waar zijn (Amsterdam 2015).  
224  Knepper en Van den Bosch 2018, 131, ‘Voortaan ging het nergens meer over’. 
225  Ibidem, 132 
226  Knepper en Van den Bosch 2018, 79-86. 
227  Ibidem, 79. 
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– en daar begint hij zijn betoog mee – dat er bij de overheid meer oog lijkt 

te komen voor het belang van inperkingen van zelfontplooiing.  Kennedy 

omschrijft Bildung als verheffing van het individu, waarin intellectuele, 

morele en sociaal-maatschappelijke ontwikkeling samengaan. Dit 

verheffingsideaal wordt na de oorlog verbreed228 naar alle lagen in de 

bevolking. Ik denk onder andere aan de educatieve inhaalslag middels het 

volwassenenonderwijs, de éducation permanente. Economische en 

emancipatorische elementen speelden hierin een grote rol. Kennedy stelt 

een positief effect van Bildung vast op democratisering en emancipatie, 

maar gaandeweg de jaren tachtig, zo constateert hij, vervlakt 

zelfontplooiing tot het abstracte ‘dat ieder moet weten wat hij of zij zelf met 

zijn leven doet’.229  

Inmiddels herleeft het Bildungsideaal. De oproep van Gescinska zal 

hier niet los van staan? Jet Bussemaker, voormalig minister van onderwijs, 

wilde het tot topprioriteit maken.230  En er is zelfs een Bildungs-academie 

en voor wie wil een Bildungs-scheurkalender….  

Gaat het daarmee de goede kant op? Als we die vraag willen 

beantwoorden, dan moeten we toch onder ogen zien dat het Bildungsideaal 

een individualistisch project is. En niet alles wat je nodig hebt, ligt in jezelf 

besloten. Kennedy benadrukt dat werkelijke ontplooiing via de ander 

verloopt. Je leert niet alleen jezelf kennen en ervaart erkenning via de 

ander, maar de relatie met de ander is sowieso het natuurlijke uitgangspunt 

voor kennis en ontwikkeling. Het is ook de weg naar burgerschap.  

Ter afsluiting van deze coda een reflectie op ‘vrijheid’ aan de hand 

van het essay ‘Tegen de stroom’ in van filosofe en columniste Welmoed 

Vlieger. Zij zoekt naar een opvatting van vrijheid die verder reikt of 

fundamenteler is dan de keuzevrijheid.231 Ook Vlieger trakteert op enkele 

herkenbare uitspraken die het oppervlakkige en individuele karakter van de 

 
228  Kennedy wijst hier op het kabinet de Quai (1959) dat ‘zelfontplooiing in vrijheid’ als beleidsspeerpunt 

hanteerde. 
229  Knepper en Van den Bosch 2018, 81, ‘Hoe jezelf te ontstijgen’. 
230  Ibidem. 
231  Knepper en Van den Bosch 2018, 161, ‘Tegen de stroom in’.  
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gangbare vrijheidspraktijk moeten illustreren: ‘Gewoon je eigen ding doen’ 

of ‘Het zal mijn tijd wel duren’.232 Zij plaatst deze opmerkingen in de context 

van een tijd die zich kenmerkt door het autonome individu, technisch 

uitgerust en losgeraakt van tradities. Deze vrijheid als zelfbepaling 

suggereert maakbaarheid en onafhankelijkheid. Is deze vrijheid geen 

schijnvrijheid vraagt zij zich af?233  

Op zoek naar bronnen die vrijheid kunnen rechtvaardigen richt zij 

haar blik op dissidenten en komt uit bij Meister Eckhart, de dertiende-

eeuwse mysticus. Vrijheid is bij Eckhart niet zozeer keuzevrijheid, maar een 

ontvankelijke gemoedstoestand, Gelassenheit. Leven is meer dan het 

instrumenteel uitvoeren van plannen, het is bij Eckhart een openheid, een 

in ontvangst nemen van wat je aangereikt wordt. Het is een vernieuwende 

attitude, die voorbij de berekening, zekerheid en veiligheid zich ophoudt.234 

Het is een ‘buiten onszelf getrokken worden’235 en Vlieger pleit voor een 

geloof in een bevrijdende belofte binnen en buiten ons.  

Het antwoord op de vraag naar de mogelijkheid van vrijheid ligt 

volgens haar in het individu dat de opgelegde orde weigert, maar evenmin 

gelooft dat alles is toegestaan.236 Eckhart als inspirerende dissident. Ik volg 

even dit spoor. We zien dat Heidegger op seculiere wijze de weg van 

Eckhart volgt in diens Gelassenheit als een openstaan naar het zijn dat ons 

tot hoeder van ‘zichzelf’ (het zijn) maakt. Deze openheid is een bevrijdende 

houding als radicale reactie ten opzichte van het totalitaire identiteitsdenken 

dat het zijn aan het (be)grijpende denken uitlevert.237 Op zijn beurt is 

Heidegger weer een inspirator (geweest) voor vele anderen. Levinas sluit in 

zijn cultuurkritische opvatting, uitgedrukt in het begrip ‘totaliteit’, nauw aan 

op deze kritiek op het identiteitsdenken.238  

 
232  Knepper en Van den Bosch 2018, 161, ‘Tegen de stroom in’.  
233  Ibidem. 
234  Ibidem, 166. 
235  Ibidem. 
236  Ibidem, 165. 
237   De Schutter 2020, 104. 
238  Ibidem. 
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Ik denk ook aan de kortgeleden overleden filosoof Otto Duintjer en diens 

boek Onuitputtelijk is de waarheid.239 Hierin ontwikkelt hij een 

levenshouding, levensbe-aming, die voor een deel weer een uitwerking is 

van Heideggers Gelassenheit.  

Zo kun je een spoor van ‘bevrijding’ volgen en bevrijding is dan in dit 

geval zoals Vlieger het noemt ‘tegen de stroom in zwemmen’, waardoor het 

andere als ongekende beschikbaar komt en het bestaande onder kritiek 

stelt. Het spoor wat ik hier even volgde is hooguit een fractie van wat het 

denken van Eckhart in de westerse wereld losmaakt(e).  

 

Bevindingen Coda deel 1 

Naast positieve waardering voor de negatieve vrijheid is ook hier scherpe 

kritiek op de vrijheidspraktijk. Binnen het domein van de economie op het 

niveau van de professional/werknemer staat menselijke vrijheid onder grote 

druk. Er is weinig ruimte voor eigen handelen en verantwoordelijkheid. Alles 

gaat volgens de maat van het getal. Vrijheid is hier marginaal, ten koste 

van bezieling en arbeidsvreugde.  Ruimte ontbreekt voor gesprek en morele 

afwegingen binnen dit domein.  

De fundamentele kritiek op de vrijheidspraktijk ziet deze praktijk als 

uitvloeisel van de onderliggende aanname dat mensen vrijlaten hetzelfde is 

als mensen vrijmaken. Toerusting tot vrijheid is wezenlijk. Deze toerusting 

gaat niet zozeer langs de weg van de Bildung, het ontplooiingsideaal, maar 

via de ander, als samenspraak. Dit is ook een weg naar burgerschap. 

Opnieuw ook aandacht voor vrijheid in zijn letterlijk oorspronkelijke 

gestalte, maar nu vanuit de kracht van eigenzinnigheid, de eigen weg 

volgen, tegen de stroom inzwemmen. Het staat tegenover de schijnvrijheid 

van maakbaarheid en onafhankelijkheid.  

 

 

 
239  Otto Duintjer, Onuitputtelijk is de waarheid (Eindhoven 2002). 
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Besluit deel 1  

In deze afsluitende tekst breng ik de besproken elementen met betrekking 

tot vrijheid op hoofdlijnen bijeen in samenhang met de vier definities uit ‘de 

opmaat’ en vul deze aan voor zover de bevindingen bij de diverse 

tekstbesprekingen daartoe aanleiding geven. Ik sluit af met de uitwerking 

van de deelvragen, deel 1. 

 

‘Onafhankelijkheid: vrijheid, blijheid iedereen moet maar doen waar hij zin 

in heeft’. 

Bovenstaande definitie vat ik op als een weergave van de positieve vrijheid, 

zoals deze veelal gebruikelijk is. De definitie is op zichzelf een bewijs van 

het bestaansrecht van deze vrijheidsopvatting. In Herdenken klinkt dit 

vrijheidsidee soms even op als een echo van de samenleving. Het ligt hier 

zeker niet onder vuur. In het kader van Vrijheid in discussie blijkt uit de vele 

parafraseringen de brede herkenning van de definitie, wat veelzeggend is 

en de oprit vormt naar scherpe afwijzing van deze vrijheidsopvatting, het 

meest uitgewerkt bij Gescinska. Het zinsdeel ‘vrijheid, blijheid iedereen 

moet maar doen waar hij zin in heeft’  lijkt de veronderstelde onverschillige 

neutraliteit van de negatieve vrijheid uit te zenden.    

 

‘Het liberale vrijheidsbegrip erkent het recht van het individu op het nemen 

van ‘beslissingen’, doch slechts voor zover de vrijheid van de een niet leidt 

tot onderdrukking van de ander. Daarvoor dienen de wetten, die echter zo 

behoren te zijn ingericht, dat de grondrechten niet worden aangetast’. 

Deze scriptie – en zeker deel 1 - vormt feitelijk in belangrijke mate een 

reflectie op het liberale vrijheidsbegrip nu. Er is zeker waardering voor de 

liberale vrijheid, met name en begrijpelijk in het kader van Herdenken. Dit 

verwijst naar het fundamentele belang van deze vrijheid. Het verdient daar 

het predicaat koninklijk. De negatieve vrijheid is een borg tegen monisme 

in de ontsluiting van het pluralisme. Dit laatste oogst grote bijval. Het opent 

de weg naar de liberale kernwaarde die uitspreekt dat vrijheid de essentie 
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is van mensen. Deze essentie is de handelingsvrijheid die de individuele 

mens dient, maar ook de samenleving. De onzichtbare hand van de vrije 

markt. Het getuigt van een positief mensbeeld. Het draagt bij aan een 

verdere emancipatie. 

In het licht van het neoliberalisme of neoliberaal libertarisme is 

bovenstaande onder druk gekomen. De idee van de negatieve vrijheid lijkt 

zich hier juist te versterken. Er is scherpe kritiek op de overheersende plaats 

van de economie in de samenleving. Zijn wij en de instituties er voor de 

markt? Deze vrije markt wordt ideologisch ingezet. Individuele vrijheid en 

vrijheid van de markt grijpen in elkaar. Dit atomair individualisme kenmerkt 

het hyperliberalisme. Het komt tot uiting in mercantilisme, transactionalisme 

en afwezigheid van een morele standaard. Het is bovendien droevig gesteld 

met de individuele vrijheid binnen het economisch domein. 

De meer fundamentele kritiek heeft de negatieve vrijheid zelf als 

oogmerk, het amorele karakter ervan, waar deze vrijheid een gedwongen 

neutrale of waardenvrije status inneemt en zich enkel om de individuele 

vrijheid bekommert. De negatieve vrijheid neemt daarmee een grote gok. 

Zij levert zich uit aan de positieve vrijheidspraktijk in een samenleving en 

kan deze slechts corrigeren door tegen de eigen principes in te gaan.   

De kritiek zwelt met name aan als het om deze positieve 

vrijheidspraktijk gaat, de huidige vrijheidspraktijk, die terugverwijst naar het 

vrije individu. Deze zelfverwijzing is een armoedige rechtvaardiging van 

vrijheid en wordt gekwalificeerd als abstract, ontoereikend, onverantwoord.  

 

Vrijheid als een toestand/staat waarin die mens verkeert, die geheel volgens 

eigen natuur en beginselen zijn of haar leven en handelen kan inrichten’.  

Deze definitie staat bij Berlin onder kritiek als een potentiële weg naar 

monisme. Wat betekent in dit verband bijvoorbeeld de uitspraak ‘het goede 

leven is een groen leven’?240 Is dit een voorbode van klimaatterreur? Kunnen 

 
240  Verbrugge, Buijs, van Baardewijk 2018, 258. 
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we in de klimaatdiscussie gewoon vertrouwen op de pluraliteit en het 

gesprek? Is de vrijheid als liberale kernwaarde niet een belangrijke oorzaak 

van het klimaatprobleem? Is het liberalisme in staat dit probleem op te 

lossen?  

Dit gezegd zijnde stel ik vast dat er vaak een relatie wordt gelegd 

tussen menselijke natuur, dan wel menselijke conditie en vrijheid. In de 

voorgaande tekst kwam vrijheid als essentie van mens zijn naar voren bij 

het liberalisme. Van Biemen spreekt hier over metafysisch liberalisme. 

Tegelijk staat de mens, zoals de liberale visie die omschrijft, ter discussie. 

De liberale mens - als beeld - is gemankeerd. De thymos ontbreekt. 

Gescinska ziet oblomivisme als een condition humaine. Ten Kate plaatst de 

vrijzinnigheid in de menselijke conditie. Verbrugge c.s. ondersteunen dit, 

maar breiden deze menselijke conditie in relatie tot vrijheid uit tot 

menselijke relaties, instituties, lichamelijkheid en omgang met de natuur. 

Anderzijds beweert Grahame Lock dat een mens geen essentie bezit, wil 

een mens vrij kunnen zijn, wat aansluit bij de opvatting van Sartre. Er is 

duidelijk geen eenstemmigheid en ook hier klinkt de pluraliteit.  

 

Keuzevrijheid  

Als Chris Buskes gelijk heeft dan hoort de keuzevrijheid ook tot de 

menselijke natuur. Kierkegaard hangt het etiket absoluut eraan. Toch blijft 

kiezen tobben, net zoals niet kiezen. Bij Herdenken zien we de belasting 

van kunnen kiezen. Stine Jensen wijdt dit aan de verantwoordelijkheid die 

kiezen meebrengt. En opties hebben geen keurmerk. Deze vrijheid sticht, 

voegt toe en is herleidbaar en aanwijsbaar. De keuzevrijheid materialiseert 

in het handelen de vrijheid. Het is in die zin ook het voertuig van de positieve 

en negatieve vrijheid en gaat aan deze vrijheden vooraf.  

 

Oorspronkelijke vrijheid 

Oorspronkelijk hier in de betekenis van eerste of nieuw: het inslaan van 

nieuwe wegen of (opnieuw) beginnen. Ik zet deze vrijheid apart, waar de 
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verwijzing naar de menselijke natuur in feite voor de hand ligt en mijns 

inziens zeker gerechtvaardigd is. De mens is geschapen, opdat er een begin 

zij.’241 Hoe kenmerkend is dit voor mens zijn?  We zien deze vrijheid 

verwoord bij Ten Kate, Vlieger en Heijne. 

 

Deelvragen deel 1 

Herdenken en liberale vrijheid en zeker de institutionele kant ervan horen 

bij elkaar, zijn in eenheid. In de vrijheidsdiscussie licht deze liberale vrijheid 

echter onder kritiek. Deze kritiek is fors en eenstemmig als het om de 

vrijheidspraktijk gaat: oppervlakkig, zelfgericht, richtingloos, abstract. De 

duiding daarvan verschilt: het amorele karakter van de liberale vrijheid 

wordt zeker een spiegel voorgehouden, maar waardering voor de negatieve 

vrijheid is er ook. Vrijlaten – negatieve vrijheid - is echter niet hetzelfde als 

vrijmaken – positieve vrijheid - en de toerusting tot vrijheid lijkt te 

ontbreken. Bovendien is die negatieve vrijheid zelf min of meer uitgeleverd 

aan de uitwerking ervan als positieve vrijheid. En dus machteloos?  

De Val van de Muur en de opkomst van het neoliberalisme 

versterkten een al bestaand ‘existentieel’ individualisme tot 

hyperindividualisme en hyperliberalisme. Het tekent het einde van een 

vrijheidsproject. Is er een weg terug? Of vooruit? 

 Als het gaat om de relatie tussen menselijke natuur en vrijheid lopen 

de meningen uiteen. Maar een vrijheid die alleen naar zichzelf verwijst 

ondervindt algemeen afwijzing. De menselijke conditie lijkt toch gewicht in 

de schaal te werpen, als oblomovisme, als vrijzinnige conditie en de 

uitwerking van deze conditie bij Verbrugge c.s. is moeilijk te weerleggen.  

In deze discussie is de roep die uitgaat van de oorspronkelijke vrijheid 

duidelijk hoorbaar: de vrijheid als menselijk vermogen om nieuwe wegen in 

te slaan en (opnieuw) te beginnen, het pleidooi van Ten Kate, Vlieger en 

Heijne. Voor Gescinska is vrijheid het goede doen. Verbrugge c.s. zien 

 
241  Bekende uitspraak van Arendt, die zij ontleende aan Augustinus: ‘Initium ut esset, homo creatus est’. 
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werkelijke vrijheid als vrijheid die zich rekenschap geeft van en recht doet 

aan de menselijke conditie242 en zo bijdraagt aan een goed243 leven. Voor 

Van Biemen is verantwoordelijkheid nemen een nieuwe vorm van vrijheid. 

Ten Hoove blijft geloven in de veerkracht van het liberalisme.     

    

 

    

 
242   Verbrugge, Buijs, van Baardewijk 2018, 352. 
243  Goed leven in de filosofische betekenis van dit begrip, wat een kritische reflectie inhoudt op bestaande 

opvattingen over betekenis van leven.  
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Deel 2 – Levinas en vrijheid 

De waarheid als respect voor het zijn –  

dàt is de zin van de metafysische relatie.  

 

Emmanuel Levinas in Totaliteit en het Oneindige1 

 

Inleiding     

In deel één zagen we hoe met name de vrijheidspraktijk van de liberale 

vrijheid onder kritiek kwam te staan. Ook zagen we kritiek op de 

toerusting tot vrijheid van burgers. De op de vrijheidspraktijk 

toegespitste kritiek betrof met name de autonomie als zelfgerichtheid en 

de daarmee samenhangende abstractie van vrijheid. In het betoog over 

vernieuwing van vrijheid vormde pluraliteit een gedeeld uitgangspunt en 

werd gepleit voor nieuwe zin en betekenis, verantwoordelijkheid, het 

goede doen en een meer holistische vrijheidsopvatting, recht doend aan 

de menselijke conditie.  

We zagen dat vrijheid in de kern neerkomt op keuzevrijheid, 

waarbij de keuze de handeling stuurt, waardoor de vrijheid incarneert. 

Daarbij is de keuzevrijheid afhankelijk van de voorhanden zijnde opties, 

die rekbaar en multi-interpreteerbaar zijn en waarover het gesprek gaat.  

Maar ook is de keuzevrijheid aangewezen op de voeding vanuit 

persoonlijke gedrevenheid, opvatting en inzichten van individuen en 

groepen.    

In dit tweede deel kijken we naar de vrijheidsopvatting van 

Levinas, en diens ‘humanisme van de andere mens’. Hoe sluit zijn 

vrijheidsopvatting aan op bovenstaande? Zijn uiteindelijke vrijheidsbegrip 

is de met verantwoordelijkheid beklede vrijheid, die de willekeurige en 

onrechtvaardige vrijheid2 opvolgt. Deze beklede vrijheid komt niet tot 

stand op initiatief van het autonome individu, maar is een gave van de 

Ander, die de vrijheid van het autonome individu onder kritiek stelt en 

oproept om voor deze Ander in te staan.  

 

 
1  Levinas 1966, 299 
2  Levinas 1984, 146, ’De Filosofie en de idee van het Oneindige’. 



Materscriptie Filosofie H. Beuk, studentnummer 835095359                                                               72 
 

In de uitwerking hiervan zal blijken dat het denken van Levinas belangrijk 

kan bijdragen aan een verdere verdieping van de discussie over 

vernieuwing van vrijheid. Dat geldt niet alleen voor het begrip vrijheid 

zelf, maar ook voor thema’s als autonomie, economie, zin en betekenis; 

thema’s die niet losstaan van vrijheid, zoals we in het voorgaande deel 

zagen.  

Levinas slaagt erin om een herkenbaar en concreet beeld te 

schetsen van het menselijk bestaan dat zich opbouwt in het 

spanningsveld van genieting en kwetsbaarheid, autonomie en 

heteronomie. Dit spanningsveld onderspant de inspanningen die het zelf 

- het subject3 - onderneemt, als poging tot zelfhandhaving. Het ingaan 

op het appèl dat uitgaat van de Ander, het Gelaat, doorbreekt deze 

zelfgerichtheid en geeft een nieuwe zin en betekenis.   

 

Introductie Levinas 

Emmanuel Levinas werd geboren in januari 1906 in Kaunas, Litouwen, 

toen behorend tot Rusland. Dat maakte hem zeer goed bekend met de 

Russische literatuur, een blijvende inspiratiebron voor zijn denken.   

Zijn ouders hadden een boekenzaak. Zij behoorden tot de joodse 

geloofsrichting onder de naam Mitnagdiem, een sterk aan Litouwen 

verbonden geloofsrichting die zich afzet(te) tegen het chassidisme en zijn 

mystieke traditie en zich kenmerkt(e) door een grote nadruk op 

rationaliteit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Op zeventienjarige leeftijd vertrok Levinas naar Frankrijk, 

studeerde filosofie in Straatsburg en Freiburg. In Freiburg volgde hij 

colleges fenomenologie bij Husserl, bij wie hij in huis woonde voor de 

periode van dit studieonderdeel. In zijn studietijd ontmoette hij 

Heidegger bij een uitwisselingsprogramma van universiteiten in Davos. 

Heideggers denken oefende grote invloed uit op Levinas, die bij deze 

ontmoeting zeer onder de indruk was. In 1928 studeerde hij af met een 

 
3  Het zelf is een gebruikelijke term in het werk van Levinas. Ik houd deze en andere termen aan, waarbij 

ik mij wel een beperking in het aantal termen veroorloof. Voor de helderheid van deze relatief korte tekst 
vind ik dit van belang.  
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proefschrift gewijd aan de fenomenologie, Théorie de l’intuition dans la 

phénoménologie de Husserl.   

In 1930 werd hij genaturaliseerd tot Fransman. Hij werd docent 

aan en later directeur van de École Normale Israélite Orientale, een 

kweekschool voor joodse onderwijzers verbonden met de Alliance 

Israélite Universelle. In 1939 werd hij gemobiliseerd en vrijwel direct 

krijgsgevangen gemaakt. Hij overleefde de oorlog dankzij zijn Franse 

uniform en zijn enorme talenkennis. Zijn vrouw en dochter vonden 

bescherming in een Frans klooster. Zijn familie in Litouwen kwam 

grotendeels om.  

Levinas keerde na de oorlog terug naar Parijs en hervatte zijn 

werkzaamheden en publicaties. Zijn boek Totaliteit en het Oneindige 

(1961) gaf hem toegang tot de Franse universiteiten, waar hij vanaf 1961 

lesgaf, o.m. aan de Sorbonne. Levinas publiceerde veel filosofisch en 

religieus werk, waaronder Talmoedcommentaren, en was actief 

betrokken bij verschillende colloquia. In Nederland ontving hij een 

eredoctoraat van de universiteit Leiden. Hij overleed op 25 december 

1995. Zijn werk verwierf grotere bekendheid na zijn overlijden, zowel 

binnen de filosofie als de theologie.  

 

Herdenken 

Heel de filosofie van Levinas is een fundamentele en letterlijke vorm van 

herdenken en overwegen. In zijn lezing ‘Een godsdienst van 

volwassenen’, een lezing voor religieuze leiders,4 deelde Levinas enkele 

persoonlijke herinneringen aan de periode nazi-Duitsland. Hij 

memoreerde de ‘unieke ervaring van totale verlatenheid van de joden’5 

en de miljoenen slachtoffers van het oorlogs- en etnisch geweld.  Ook 

sprak hij bij deze gelegenheid zijn waardering uit voor de redding van 

joden – kinderen en volwassenen – in Frankrijk en overal in Europa.6  Het 

 
4  Gehouden in 1957 in de benedictijnenabdij van Toumliline voor vertegenwoordigers van de drie 

monotheïstische religies. De abdij werd in 1968 opgegeven op last van de Marokkaanse regering. 
5  Levinas 1984, 35, ‘Een godsdienst van volwassenen’. 
6  Ibidem. 
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begrip ‘totaliteit’ uit zijn hoofdwerk Totaliteit en het Oneindige is in zijn 

talige verwantschap, maar ook inhoudelijk een directe verwijzing naar 

totalitair. Zijn filosofische kritiek richtte zich eerst op Hitler, inzonderheid 

zijn artikel uit 1934 ‘Quelques réflexions sur la philosophie de 

l’hitlérisme’,7 maar gold later de westerse filosofische traditie in zijn 

geheel, die hij kwalificeerde als gesloten8 en zelfgericht: ego-logie.   

 

Levinas en religie.  

Wie Levinas voor het eerst leest zal zich mogelijk verbazen over de 

religieuze terminologie, die in zijn filosofisch werk oplicht. Tegelijkertijd 

geeft Levinas in het gebruik van deze religieuze termen hieraan een 

volstrekt eigen, nieuwe betekenis,9 zoals bijvoorbeeld bij de woorden 

‘schepping’, ‘uitverkiezing’ of ‘messias’. Deze religieuze terminologie 

vormt het joodse referentiekader van Levinas dat aan zijn denken een 

unieke betekenis verleent en een hermeneutisch kader vormt voor zijn 

filosofisch werk. ‘Joodse wijsheid vertaald in het Grieks.’10 De herijking 

van deze terminologie is uitdrukking van zijn eigenzinnige en 

vernieuwende (geloofs)opvatting, waarbij hij geloven in een radicaal 

horizontaal - menselijk - perspectief plaatst. Geloven voltrekt zich in de 

ethische relatie. God is de afwezige en de onkenbare, die mij met de 

ander heeft achtergelaten. Zijn centrale thema – filosofisch en religieus 

– is de menselijke verantwoordelijkheid. Het unieke aan een mens is zijn 

ethisch zijn.11 Zijn religieus en filosofisch werk zijn nauw met elkaar 

verbonden in de uitdrukking van deze thematiek,12 zij het uitgewerkt in 

een verschillend domein. Om de onderscheiding van dit laatste te 

 
7   Tijdschrift Esprit, 1934, no 26, p. 199-208. 
8  Levinas 1966, 164.  
9    Doude van Troostwijk, Wijsgerig Perspectief, 2006, 1. ‘De andere Adam’ Van Troostwijk noemt dit 

overdeterminatie, het verbinden van nieuwe inhouden aan bestaande begrippen.  
10   Dick van Biemen, ‘Het cultuurbegrip van Emmanuel Levinas, Betrokkenheid op de transcendentie als 

metafysica van de cultuur’, Denkweg.nl - Artikelen: het cultuurbegrip van emmanuel levinas ned.eng. 
Samenvatting.  

11  Meir, Ephraim, ´Judaism and Philosophy: each other’s other in Levinas’ in: Modern Judaism 30 (2010, 
30 – 3) 348 – 362, aldaar 352,  https://www-jstor-
org.ezproxy.elib11.ub.unimaas.nl/stable/pdf/40926550.pdf?refreqid=excelsior%3A4420b0a362732cfcc8
88b4c069518bdb, laatst geraadpleegd 26 april 2019. 

12  Marc H, Ellis, Encountering the Jewish Future: With Wiesel, Buber, Heschel, Arendt, and Levinas,   
Minneapolis 2010, 233. 

https://denkweg.nl/artikelen/het-cultuurbegrip-van-emmanuel-levinas-ned.eng.-samenvatting
https://denkweg.nl/artikelen/het-cultuurbegrip-van-emmanuel-levinas-ned.eng.-samenvatting
https://www-jstor-org.ezproxy.elib11.ub.unimaas.nl/stable/pdf/40926550.pdf?refreqid=excelsior%3A4420b0a362732cfcc888b4c069518bdb
https://www-jstor-org.ezproxy.elib11.ub.unimaas.nl/stable/pdf/40926550.pdf?refreqid=excelsior%3A4420b0a362732cfcc888b4c069518bdb
https://www-jstor-org.ezproxy.elib11.ub.unimaas.nl/stable/pdf/40926550.pdf?refreqid=excelsior%3A4420b0a362732cfcc888b4c069518bdb
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benadrukken bracht Levinas zijn religieus werk en zijn filosofisch werk bij 

verschillende uitgevers onder.  

Levinas staat ook in de traditie van de profetie, een belangrijk 

aspect van de joodse religie. Profetie als aanklacht. De profeet als 

ordeverstoorder van de rationele, zichtbare orde.13 Het inspireerde 

filosoof Marc H. Ellis, hoogleraar joodse studies en geschiedenis, de 

volgende opmerking te maken over Levinas, ik citeer: ‘ Despite the deep 

evocation of the prophetic, I wonder if he himself was afraid of the 

prophetic in Jewish Life. Levinas may well have been afraid of the prophet 

within himself.’14 

 

Levinas en fenomenologie. 

Levinas introduceerde de fenomenologie in Frankrijk. Het vernieuwende 

van deze denkrichting - wetenschapsfilosofie oorspronkelijk - is dat zij op 

een nieuwe en tegelijk oorspronkelijke wijze de verschijnende 

werkelijkheid tot objectiviteit wil brengen met als vertrekpunt de primaire 

ervaring van het verschijnsel in het bewustzijn, wat onze oorspronkelijk 

grondslag van kennis is. Daarbij wordt in de fenomenologie de 

achterliggende werkelijkheid - de werkelijkheid buiten het bewustzijn - 

‘tussen haakjes’ geplaatst.  

De fenomenologie biedt daarmee nieuwe toegangswegen tot het 

doorgronden van ‘het zijn’, zoals dit zich in de vele fenomenen aan ons 

voordoet en biedt als methode ruimte aan existentiële thema’s die langs 

deze weg op betekenis kunnen worden gebracht. Bekende voorbeelden 

daarvan uit de literatuur zijn walging, angst. 

Een algemeen kritiekpunt bij Heidegger en ook bij Levinas op het 

denken van Husserl is dat de fenomenoloog in het algemeen niet die 

gewenste objectiviteit zal kunnen bereiken, omdat hij/zij als subject zich 

 
13  Sophie Loidolt,´The ‘Prophet and the ‘Histor’: Levinas and Arendt on judging´, Institut für die 

Wissenschaften vom Menschen, www.iwm.at/publications/5-junior-visiting-fellows-conferences/vol-
xxi/sophie-loidolt/, laatst geraadpleegd op 20 april 2019. In dit artikel gaat Sophie Loidolt na wat de 
opvattingen van Arendt (the Histor) en Levinas (The Prophet) verbindt ten aanzien van 
verantwoordelijkheid. 

14    Ellis 2010, 233. 

http://www.iwm.at/publications/5-junior-visiting-fellows-conferences/vol-xxi/sophie-loidolt/
http://www.iwm.at/publications/5-junior-visiting-fellows-conferences/vol-xxi/sophie-loidolt/
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niet volledig zal kunnen onttrekken aan diens (culturele) (voor)oordelen. 

Het opschorten van de eigen ideeën en de toewending tot de 

verschijnselen in het bewustzijn, ‘zu den Sachen selbst’, kan slechts 

beperkt worden bereikt.  Bij Levinas spitst deze kritiek zich toe op het 

subject dat zich moeilijk zal kunnen onttrekken aan zijn verwikkeld zijn 

in zijn strijd om zelfhandhaving.  Het subject zal zijn denken hierop 

afstemmen als ‘een denken van het Zelfde’,15 wat zeggen wil dat hij het 

andere van het fenomeen, het onbekende ervan, herleidt tot zichzelf, wat 

de karakteristieke beweging is van totaliseren. Dit denken als zichzelf 

denken voegt het andere toe aan het al bestaande, waarmee het zelf zijn 

grip op de werkelijkheid vergroot. Voor Levinas echter is het zijn 

ondergeschikt aan de ethiek.16  

Een ander belangrijk punt van kritiek bij Levinas is de ander als te 

objectiveren fenomeen. Deze ander is voor Levinas principieel niet 

herleidbaar tot kennis. Op het oog is de ander wellicht iemand zoals ik. 

In werkelijkheid echter is de ander een opeenstapeling van unieke en 

onvergelijkbare betekenissen. Ik kan de ander niet herleiden tot mijzelf. 

De ander is enkelvoudig en op zichzelf staand. De ander is een 

singulariteit. Alleen de(ze) ander kan zich aan mij meedelen. Daarvoor 

gebruikt Levinas de term openbaring. Het gesprek, als een van 

aangezicht-tot-aangezicht  - ook zonder woorden - plaveit de weg van de 

ander naar mij. Deze transcendente relatie van de ander en het zelf is 

voor Levinas oorsprong, het metafysisch punt, ethiek, waaraan kennen 

en waarheid, zin en betekenis ontspringen.  

  

 

 

 

 

 

 
15  Dick van Biemen ‘Het cultuurbegrip van Emmanuel Levinas’. 
16   Ibidem. 
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2.1. Genieten en totaliteit als cultuurkritiek 

 

 Het niet-ik voedt het genieten en het ik heeft behoefte aan een wereld, 

die het in vervoering brengt. Zo wordt de vrijheid van het genieten als 

beperkt ondervonden.  

 

Emmanuel Levinas in Totaliteit en het Oneindige17 

Genieten. 

Voor Heidegger bestaat de mens als zorg, Sorge.18 Sorge verwijst naar 

diens concrete bestaansmogelijkheden en de opdracht die hieruit 

voortvloeit. Sorge staat voor kommer en kwel, gepieker, maar ook voor 

planning, berekening, toewijding.19 Levinas, die graag de discussie 

aangaat met Heidegger, vraagt zich af waarom juist Sorge zo belangrijk 

kan zijn? Zijn antwoord is dan dat Sorge verwijst naar de onderliggende 

ervaring van genieten.20 Dit genieten brengt de zorg om het bestaan met 

zich mee. 

 Over welk genieten gaat het hier? Is genieten het glas wijn dat wij 

met mate ons mogen laten welgevallen? Is het woord genieten op 

zichzelf niet een beladen term, vooral gebezigd in reclames? ‘Geniet 

ervan’, wensen we elkaar toe, hoewel dit soms een gebiedende wijs lijkt. 

En roept genieten niet een calvinistisch fronzen bij ons op?  

Genieten is bij Levinas de grondervaring van leven. Genieten is 

geluk, in contact zijn met het elementale: aarde, zee, licht, wind…21 Het 

is de ademhaling van lichamelijk bestaan, noch zonder doel, zonder 

bezit,22 geen wat, maar een hoe, zintuiglijkheid, geen denken of emotie, 

maar het voorafgaande ervan. Het is een samenvallen met leven, het 

animale welgevallen in zichzelf.23 Het genieten is zo het onschuldig 

egoïsme.24  

 

 
17  Levinas 1966, 136. 
18  De Schutter 2020, 38. 
19  Ibidem, 39. 
20  Jan Keij, Eenvoudig gezegd: Levinas. Een nieuwe blik op mens en wereld, (5e druk; Kampen 1993), 42-

43. 
21  Levinas 1966, 122. 
22  Ibidem. 
23  Ibidem, 141. 
24  Ibidem, 125. 
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Genieten is gebonden aan de behoefte die noodzakelijk naar voldoening 

streeft. Dit streven betekent dat leven, leven ‘van’ is. Ik ben aangewezen 

op het andere buiten mijzelf. In de genieting ben ik absoluut voor mij, 

verheven boven het zijn, buiten de geschiedenis en nog buiten de 

totaliteit, maar de genieting raakt hier al wel een grens. Mijn genietende 

onafhankelijkheid berust op een afhankelijkheid. Dat maakt precies het 

genieten uit. Maar deze onzekerheid wordt in het ogenblik van het 

genieten beleefd als zorg om de toekomst.25 Zo zijn we teruggekeerd bij 

Heidegger, maar met de nodige verdieping. 

De individuatie baant zich van hieruit een weg. Levinas gebruikt 

daarbij – min of meer als synoniemen - de termen ‘ik zijn’, ‘scheiding’, 

‘atheïsme’, ‘gelukkig zijn’.26 In het genieten ontleent het zelf zijn bestaan 

aan deze grondervaring in zichzelf. Het is het ontstaan van interioriteit, 

zelf zijn, wat tegelijk scheiding is als afgescheiden zijn van de wereld om 

je heen. Scheiding leidt naar de kristallisatie van bewustzijn.27 Het ik-

bewustzijn vormt zich als een weerslag en neerslag van de genieting 

enerzijds en het beukende zijn28 anderzijds. Het ik is tegelijk een 

bewustzijn van het niet-ik. De afhankelijkheid blijft onverlet en bindt het 

zelf aan het zijn, waaraan het in zijn behoeftigheid is uitgeleverd. Dat zijn 

is een onbepaald zijn, een zijn dat geen object is, maar een ongrijpbaar 

gebeuren dat mijn decor is. In het genieten ga ik op in het zijn, maar 

anderzijds kan dit zijn, het zijn dat er is - il y a - mij bedreigen en 

overmeesteren: heteronomie als depressiviteit, als slapeloosheid, als 

lijden, als dood. Scheiding, interioriteit, gelukkig zijn, verwijzen naar de 

existentie van een autonoom ik, verheven boven de heteronomie van het 

zijn, een ik dat naar zichzelf verwijst en er alles aan doet om zijn 

autonomie te handhaven. Het bekommert zich niet om zijn 

rechtvaardigheid. Deze zelfgerichtheid is tegelijk ook atheïsme: een 

gelukkige zelf-genoeg-zaamheid. 

 
25  Levinas 1966, 142. 
26  Ibidem, 140. 
27  Ibidem, 139. 
28  Ibidem. 
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Het voorgaande laat zien hoe dit ik onverbiddelijk verbonden is met het 

zijn dat hem draagt en bedreigt. Het is een tekst die de fonkeling laat 

zien van er zijn, de diepe glans van leven. In de genieting verbind ik mij 

met leven en zijn. Als de beschrijving normatief is, dan juist in deze 

onderscheidende, hedonistische zin. En dat vat ik ook zo op bij de term 

atheïsme die geen arrogante afwijzing is, maar een positieve 

instemmende bevestiging van mijn zelfgenoegzaamheid. Deze 

waardering voor het genietende ik zit ook in het woord schepsel. Moreel 

zijn – het wonder van de schepping – veronderstelt atheïsme,29 ruimte 

voor mijn eigen weg. 

Een ander punt dat aandacht verdient is de lichamelijkheid. 

Genieting is een zintuiglijk gegeven. Het is geen resultaat van een 

voorgenomen actie, het is een lichamelijk gewaarworden. Het lichaam is 

de eerste relatie tot de wereld. Het is karakteristiek bij Levinas om mens 

zijn als lichamelijk zijn op te vatten of zoals filosoof Jan Keij, dit 

formuleert: een mens als levend lichaam in het heden.30 Levend lichaam 

is geen zielloos lichaam als uitdrukking van zuiver materialistisch 

begrijpen, maar een bezield lichaam, ziel in de zin van de aanwezige, 

werkende kracht.31 Het lichaam is het bezitten van het zelf, waardoor het 

ik zal pogen het genieten veilig te stellen.32 Dat zal het ik doen langs de 

weg van wonen en werken.  

Het heden van het levend lichaam is een opvatting over tijd: de 

enigszins vertraagde onmiddellijkheid van het (bewust)zijn, ik, staat in 

het heden, dat wil zeggen het nog niet definitieve van het definitieve, 

een ‘steeds’ dat staat voor telkens opnieuw beginnen.33 Dit heden staat 

tegenover de tijd die geschiedenis is en waar het zelf – op wellicht een 

enkel spoor na - uit verdwenen is. 

 

 
29  Levinas 1966, 78. 
30  Keij 1993, 143. 
31  Theo de Boer, Trouw, 30 maart 2012, ‘Wat het lichaam levend maakt’. Hierin verwijst hij naar de 

samenhang tussen ziel en adem (nefesj) i.t.t. de eeuwige ziel, zoals die in het westers denken 
verondersteld wordt sinds Plato.  

32  Levinas 1966, 107. 
33  Ibidem, 282. 
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Wonen en werken 

Bestaan is ambivalentie. Het autonome genieten wordt van alle kanten 

bedreigd: heteronomie! Dit brengt een diep besef van onzekerheid en 

kwetsbaarheid met zich mee. Het genietend zelf ontsnapt alleen tijdelijk 

en schijnbaar hieraan. Het ik zoekt hierdoor gedwongen zijn weg om de 

genieting te verzekeren. De eerste stap in die beweging is de woning. 

 In de woning vestigt het genietende ik zich of beter nog het is de 

herbergzame plek bij uitstek, een thuis dat het zelf een plaats geeft in de 

wereld, waar het zelf zich kan terugtrekken uit het elementale in de eigen 

sfeer van geborgenheid en intimiteit. Het is een bevoorrechte plek die als 

woning ook de grondslag is voor ge-woon-te en die het zelf deelt of kan 

delen met de discrete of intieme ander. In deze relatie opent het zelf zich 

voor deze intieme ander, die niet de Ander is, maar het zelf daarvoor wel 

gevoelig kan maken. De intieme relatie kan leiden tot het kind, de ander 

als ik. Het kind voert voorbij de eigen dood van het zelf en geeft – op 

discontinue wijze weliswaar, generatiegewijs om precies te zijn - toegang 

tot de oneindige tijd.34  

De woning maakt werken en bezit mogelijk.35 Het werk is het 

opschorten van het genieten dat in het verwerven van bezit aan dit 

genieten weer toekomst geeft. Bezit en genieten lijken een zich 

versterkende wisselwerking in gang te zetten. Werken is ook deel 

uitmaken van de economische orde. Deze verbindt het zelf met anderen, 

maar dat doet hem ook verkeren in hun berekening.36 Het voert het zelf 

uit het ingekeerd zijn in de woning, wat geen transcendentie is. Het werk 

is de greep van het zelf op het elementale,37 waarmee het zelf de wereld 

naar zijn hand zet. Het welslagen daarvan omschrijven we als nut dat het 

belang van het zelf verwoordt als antwoord op de vraag nuttig voor wie. 

Het werk kenmerkt zich niet zozeer door vrijheid als wel door willen.38 

Dit willen ontspringt aan de bedreiging, aan het weet hebben van de 

 
34  Levinas 1966, 298. De oneindige tijd van de vruchtbaarheid. 
35  Ibidem, 149. 
36  Ibidem, 224. 
37  Ibidem, 150. 
38  Ibidem, 159. 
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eigen kwetsbaarheid. De opbrengst van het werk kan als voorraad 

opgeslagen worden in het huis dat met rijkdom beladen, gastvrijheid kan 

bieden aan anderen.  

 

Totaliteit als cultuurkritiek 

 

Inleiding. 

De kern van Levinas’ cultuurkritiek is de ‘vergetelheid van de ander’. Zijn 

uitwerking van het begrip totaliteit, zoals zich dit aftekent op de 

verschillende terreinen in de cultuur is een analyse hiervan. Totaliteit legt 

ook een verband met totalitair. Zijn kritiek is een reflectie op het 

fundamentele gegeven van menselijke kwetsbaarheid en hoe wij daar in 

de westerse cultuur vorm aan geven. De kwetsbaarheid leidt naar 

zelfgerichtheid en greep hebben op de werkelijkheid. Geweld kan hier op 

de loer liggen. 

In zijn beschrijving van genieten, wonen en werken geeft Levinas 

een prachtig en helder beeld van menselijke ontwikkeling en 

cultuurvorming,39 waarbij hij in zijn fenomenologische arbeid erin slaagt 

om de existentiële dimensie ervan bloot te leggen.  

 De kwetsbaarheid als bedreiging van de autonomie werkt(e) in de 

westerse cultuur als een centripetale kracht met het zelf als middelpunt. 

Deze kracht werd aangewakkerd door de persoonlijke heilsverwachting 

van het Christendom, dat zelf deels uitdrukking is van deze kwetsbaarheid. 

Sinds de zeventiende eeuw hebben wetenschap en techniek deze 

centripetale kracht enorm vergroot en het geloof in de autonomie 

versterkt.  

Ik beschrijf het begrip totaliteit aanvankelijk vanuit het perspectief 

van het zelf, vanuit het natuurlijk egoïsme dat zich niet zozeer bekommert 

om zijn rechtvaardigheid, maar verwikkeld is in zijn bestaansstrijd, in zijn 

gebondenheid aan het zijn, in de verwachting het genieten vast te 

 
39 Van Biemen ‘Het cultuurbegrip van Emmanuel Levinas’.  
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houden of terug te vinden. Het is een rechtvaardiging van het natuurlijk 

egoïsme. Vervolgens stap ik in de beschrijving over van zelf naar cultuur, 

westerse cultuur, liberale cultuur gezien de verbondenheid van beide 

termen. 

 

Totaliteit als cultuurkritiek 

Totaliteit staat voor de geslotenheid van de cirkel die vanuit zijn hele 

omtrek terugverwijst naar het middelpunt, het zelf. Het verwijst naar het 

natuurlijke egoïsme. Het laat zich verbeelden als de mythe van Odysseus 

die na een lange zwerftocht rijk beladen met ervaringen terugkeert op 

zijn thuisbasis.  

Werken is de praktische gestalte van de totaliteit. (Be)grijpen – 

denken – is de theoretische gestalte. Het denken heeft woning en werk 

als uitgangspunt.40 Het venster in de woning geeft mij een hernieuwd 

zicht op het elementale en leidt tot beschouwing.41 Het zelf heeft de 

inkeer van de woning enerzijds en de afstand tot het elementale 

anderzijds daarvoor nodig. Het legt de denkweg af van zich 

voorstellingen maken en in het verlengde daarvan denken. Maar evenals 

het werk staan de voorstelling en het denken in het teken van het besef 

van de kwetsbaarheid van het zelf. In de voorstelling, en alles kan tot 

voorstelling gemaakt worden, bepaalt het zelf wat het andere van de 

voorstelling is, zonder dat het andere het zelf bepaalt.42 Het andere wordt 

ontdaan van zijn voor het zelf mogelijk verontrustende vreemdheid en 

wordt opgenomen in diens zijn. Het zelf luistert naar zijn eigen denken.43  

De Logos - de rede - brengt het zijn in systeem,44 schept orde en 

samenhang en dus beheersing. Het vreemde, het andere, wordt onder 

de noemer van hetzelfde gebracht. Dit vergroot het begrijpen en 

daarmee de grip op de wereld. Denken stemt het heteronome van de 

 
40  Roger Burggraeve, Het gelaat van de bevrijding. Een heilsdenken in het spoor van Emmanuel Levinas, 

Tielt en Weesp, 1986, 109. 
41  Levinas 1966, 149. 
42  Ibidem, 163.  
43  Ibidem, 110. 
44  Troostwijk 2006, Wijsgerig Perspectief, ‘De andere Adam’. 
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werkelijkheid af op autonomie of schort het heteronome op. Kennis is 

macht. Ik beheers zoals in het werk.  Het denken neemt toe in belang, 

mijn zekerheid neemt daarmee toe en de heteronomie raakt uit beeld, in 

elk geval tijdelijk. Deze beweging van handeling, voorstelling en denken 

vergeet in zijn activiteit de bron van de voorstelling, nl. het lichaam. De 

hand handelt nog op gevoel, op de tast.45 Het denken neemt hier wel zijn 

aanvang, maar verheft zich erboven. Van Biemen noemt dit de 

suprematie van het autonome denken.46 Het denken ordent, onderzoekt, 

systematiseert, verbindt, berekent – mede ingezet door de eisen van het 

werk – en zoekt mijn blijvende mogelijkheden tot genieten. Het denken 

kan bovendien niet ontsnappen aan zijn inherente abstractie van begrip 

en categorie, waardoor het concrete en individuele wijkt en verdampt. Ik 

verlies mijn gezicht. Deze rationaliteit heeft een nieuwe laag afgezet in 

onze cultuur. Het heeft de sociale, ethische relatie als oorspronkelijkheid 

achter zich gelaten en in vergetelheid gebracht. Het is deze oorspronkelijke 

relatie die de totaliteit ondervraagt op zijn rechtvaardiging. 

Ook de westerse filosofie schaart zich aan de kant van het zelf. 

Het westers denken, vanaf de Grieken, is in de opvatting van Levinas een 

ego-logie.47 Burggraeve omschrijft de filosofie als de immanentie zelf.48 

Levinas schuift de maieutiek van Socrates, die de waarheid van het zelf 

geboren laat worden, ter zijde als letterlijk zelf-genoegzaam. Hij verwijt 

Spinoza het ik gelijk te stellen aan de rede,49 waarin het ik zijn ipsitas, 

zijn unieke zelfheid als gevoeligheid, verliest. Hegel is in zijn gelijkstelling 

van ‘begrip en zijn’ het hoogte-, dan wel dieptepunt. Denken en 

werkelijkheid spiegelen elkaar.  

Dirk de Schutter, Vlaams filosoof en auteur van het boek Heidegger 

snijdt deze identiteitsfilosofie aan in zijn bespreking van het denken van 

Heidegger. Deze laatste bekritiseert de veronderstelde identiteit van 

 
45  Levinas 1966, 99. 
46  Biemen 1996, ‘Vrijheid en plicht in een neo-liberaal leefklimaat’. 
47  Levinas 1966, 32.  
48  Burggraeve 1986, 108. 
49  Levinas 1966, 110. 
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denken en zijn en streept het gelijkheidsteken door.50  In het spoor 

hiervan vermeldt de Schutter Levinas en Adorno, die deze zienswijze van 

Heidegger op het punt van het identiteitsdenken onderschrijven. De 

Schutter legt vervolgens zonder voorbehoud de relatie tussen dit 

abstracte, conceptuele denken van de filosofie en ‘de barbarij van het 

totalitarisme’,51 een verwijzing naar de concentratiekampen van nazi-

Duitsland, waar de vreemdheid en andersheid, gezien vanuit de nazi-

Duitse gestelde identiteit, werd vernederd en tot vernietiging gebracht. 

Totaliteit is overgegaan in totalitarisme. De abstractie dient deze 

overgang.   

Het totalitarisme vormt de historische en ideologische horizon 

tegen de achtergrond waarvan Levinas zijn filosofie gevormd heeft. Hij 

bestrijdt dit totalitarisme, vaak op verdekte, maar op niet mis te verstane 

wijze. Zo legt hij een direct verband tussen het onpersoonlijke van de 

universele rede (de logos) en ‘een andere onmenselijkheid’.52  Bestrijding 

is niet het eerste oogmerk van Levinas, wel het te boven komen, het 

stichten van vrede: de convergentie tussen moraliteit en realiteit.53  

 

Totaliteit en religie? 

Kun je religieuze prakijken zien als element van de totaliteit? Die vraag 

stel ik me. Daar zou ik het misschien bij moeten laten, maar ik ga toch 

deze weg op om een mogelijk antwoord te verkennen, geprikkeld door 

de kritiek van Levinas op het christendom, die hij samenvat in de term 

heilsegoïsme.54 Ook zijn kritiek op de westerse filosofie als 

vertegenwoordiger van de autonomie geeft aanleiding tot deze 

overweging, zeker waar deze de transcendentie uitsluit.55 Genoeg 

redenen om verder te kijken. 

 

 
50  De Schutter 2020, 104. 
51  Ibidem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
52  Levinas 1966, 34. 
53  Ibidem, 303. 
54  Joachim Duyndam, Marcel Poorthuis, Levinas, Trouw Bibliotheek (Rotterdam 2003). 124. 
55  Levinas 1984, 137, ‘De filosofie en de idee van het Oneindige’. 
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In het essay ‘Een godsdienst van volwassenen’56 benadrukt Levinas de 

wenselijkheid van een geloofspraktijk die een persoonlijke of mystieke 

band met God afwijst. De opvatting van de goddelijke macht die erin 

vervat is, vormt een aanslag op de menselijke vrijheid.57 Deze kritiek op 

de persoonlijke en verticale relatie tot God komt tot uitdrukking in 

bijvoorbeeld zijn afwijzing van de biechtpraktijk, die zowel de 

verantwoordelijkheid van de dader ontkent als het slachtoffer negeert.58 

Almachtige vergeving leidt naar onmenselijkheid.59 Meer algemeen is zijn 

kritiek op de diepste zorg die mijn eigen heil betreft. Voor Levinas is dit 

geweld tegen de ander.60 De God van Levinas laat zich moeilijk 

totaliseren: hij is de absoluut Andere, onbenaderbaar. Sporen kunnen we 

misschien terugvinden in het gelaat van de menselijke Ander, maar dan 

hooguit achteraf.  

God kan ook de hoogste zijnde zijn in de zijnsorde en komt dan 

binnen menselijk bereik, wat in het christendom het geval is. In de 

christelijke leer is het appel op de naastenliefde een centraal thema. De 

liefde tot God is ondenkbaar zonder deze liefde tot de naaste, maar ze 

zijn niet identiek. En deze liefde tot God is verbonden met een 

heilseconomie met daarbinnen voorstellingen als hemel, hel en vagevuur. 

Ook zijn er vormen van heilsberekening, zoals de novene of aflaat, zoals 

er ook een juridische strafmaat is bij de biecht. Ik schets hier wellicht een 

archaïsch beeld, maar anderzijds historisch nog heel nabij en herkenbaar. 

Of dit totalisering is, het andere ontdoen van zijn vreemdheid en 

toevoegen aan hetzelfde vanuit het perspectief van het zelf? Het 

voorgaande sluit in elk geval nauw aan op de kwetsbare positie van het 

zelf. Het leidt tot een praxis die het perspectief opent van persoonlijk 

zielenheil nu en later, tot voorbij de dood. Deze heilsverwachting heeft 

diepe sporen achtergelaten in de westerse cultuur. 

 

 
56  Levinas 1984, 38-39, 'Een godsdienst van volwassenen’. 
57  Ibidem, 39. 
58  Duyndam, Poorthuis 2003, 124.  
59  Levinas 1984, 46,  'Een godsdienst van volwassenen’. 
60  Duyndam, Poorthuis 2003, 125.  
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Marcel Poorthuis, theoloog en coauteur van het boek Levinas, geeft een 

prachtig weerwoord op al deze kritiek gebaseerd op de christelijke liefde. 

Ik laat de theologische discussie achterwege. Ik wil hier laten zien dat 

het fundamentele kritiekpunt in de opvatting van Levinas de ‘vergetelheid 

van de ander’ is en dat dit niet enkel in de filosofie aan de orde is, maar 

ook een element is in de religie. Levinas zet daar tegenover dat de eerste 

relatie van een mens tot het zijn de andere mens is.61 Dààr wordt 

misschien het perspectief van een religie geboren.62 

 

Vrijheid. 

Het thema vrijheid in samenhang met genieten en totaliteit belicht ik 

hiernavolgend als inhoudelijke afsluiting van deze paragraaf.  

Genieten, wonen, werken, denken, totaliteit. Hoe is de samenhang 

met vrijheid? Het genietende zelf is als onafhankelijkheid een spontane 

vrijheid.63 Niet dat de vrijheid hier de voorwaarde is tot het geluk. 

Andersom: het geluk van het genieten is voelen, is vrijheid. 

Onbekommerd zijn. Met het genieten is ook deze vrijheid bedreigd.  

Vrij zijn is een wereld opbouwen, waarin ik vrij kan zijn.64 Wonen 

en werken is hierin een basale beweging. Ik kan zo ontsnappen aan de 

onzekerheden van het elementale. Het werk en het bezit dragen bij aan 

mijn zelfhandhaving, autarkie,65 voor zichzelf zijn. Toch verbindt Levinas 

werken eerder aan willen, dan aan vrijheid.66 Het nastreven van autarkie 

– voor zichzelf zijn - geldt ook voor het denken. Levinas noemt dit het 

imperialisme van het zelf,67 Burggraeve noemt het baatzuchtig 

imperialisme,68 het is nog vrijheid halverwege,69 wat verwijst naar gene 

zijde van de totaliteit: het Gelaat en het Oneindige. 

 
 

 
61  Levinas 1984, 48, ‘Een godsdienst van volwassenen’. 
62   Levinas 1966, 294. 
63  Ibidem, 72. 
64  Ibidem, 158. 
65   Ibidem, 34.  
66  Ibidem, 159. 
67  Ibidem, 77. 
68  Burggraeve 1986, 169.  
69  Ibidem, 95. 
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§ 2.2. Gelaat, verantwoordelijkheid en het oneindige  
 

Het ik wordt door de Ander bewogen en voortgedreven als door zijn 

levensprincipe. Het ethisch appèl op het gelaat grijpt mij zo sterk 

aan en maakt zich zo onvoorwaardelijk meester van mij, dat het 

mijn drijvende kracht wordt. 

 

Emmanuel Levinas in Totaliteit en het Oneindige70 

 

Inleiding 

In deze paragraaf verlaat ik de gesloten cirkel van de totaliteit.  Ik laat 

het zelf achter in zijn vrijheid als baatzuchtig imperialisme dat een 

uitdrukkelijke poging is zichzelf in zijn genieting te handhaven en wat 

hem gekneveld doet zijn aan het zijn, wat zijn leven in hoofdzaak bepaalt, 

zonder daar werkelijk afstand van te kunnen nemen.  

Wat tot nu toe in het betoog ontbreekt is het ethische: ´het ware 

leven is afwezig’,71 om de openingszin van Levinas in Totaliteit & het 

Oneindige te citeren. Ik wil dit ware leven aan de orde stellen langs de 

lijn van een drietal afzonderlijke, op zichzelf staande ‘verhalen’, waarin 

het ethische zich aandient op een wijze die het denken van Levinas op 

dit wezenlijke punt verheldert.  Ik besprek achtereenvolgens:72 De Val 

van Albert Camus; La fille inconnue, een film van de gebroeders 

Dardenne en Overpeinzingen van de laatste Neurenberg-aanklager, 

Benjamin Ferencz. 

 

§ 2.2.1 De Val 

Camus brengt ons in contact met Jean-Baptiste Clemence, advocaat van 

beroep, nu rechter-in-penitentie, die een dialoog houdt met een 

anonieme ander, wellicht Clemence zelf, in café Mexico-City aan de 

Zeedijk73 te Amsterdam. Zijn baatzuchtig imperialisme houdt gelijke tred 

 
70  Levinas 1966, 171. 
71  Ibidem, 21. 
72  Achtereenvolgens: Albert Camus, Oorspronkelijke titel La Chute, (Parijs, 1956), De Val, Anne Maclain Pont 

vert. (3e druk; Amsterdam 1960); Jean-Pierre en Luc Dardenne, La Fille Inconnue, (Cinéart, De Collectie, 
2016); Ferencz, Benjamin, ´Overpeinzingen van de laatste Neurenberg-aanklager’ in Nexus, De jaren van 
mijn leven, (Amsterdam, 2019) 26 – 42 en De Volkskrant, 4 en 5 mei 2019. 

73  Trouw, 22 januari 2005. ´Café Mexico City, waar Camus' boek De Val zich afspeelt, heeft écht bestaan, 
ontdekte Anthonie van den Buuse’. In het betreffende artikel van de hand van Henny De Lange staat als 
juiste adres vermeld Warmoesstraat 91, om de hoek dus. Het café bestaat inmiddels niet meer. 
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met het succes van zijn klinkende carrière als advocaat, topadvocaat te 

Parijs wel te verstaan. Genieten kende hij sinds zijn geboorte.74 Zijn 

rechtsgevoel en de voldoening van het gelijk hebben, schonken hem de 

vreugde van het zelfrespect.75 Het getuigde allemaal van zijn enorme 

aanleg, die in dezelfde mate inhoud gaf aan zijn morele handelen, zijn 

niets ontziende aandacht voor weduwe, wees en blinde medemens, 

bovendien een onkreukbaar en zeer vrijgevig mens. ‘Zo bereik je toch 

het punt waar het goede geen ander punt nodig heeft dan zichzelf.’76 Een 

geslaagd en verheven bestaan van een uitverkorene,77 wat hem niet 

belette vrij achteloos te vermelden dat hij nooit tevreden was, ook al liep 

alles op rolletjes.78 

 Twee gebeurtenissen bij twee Parijse bruggen over de Seine op 

twee verschillende avonden, die enkele jaren tussentijd beslaan, waren 

achteraf gezien vanuit het Amsterdamse kroegperspectief 

kantelmomenten. Op een avond bij de Pont des Arts, Clemence voelde 

zich sterk, gelukkig en zelfvoldaan over de loop der dingen van de dag, 

hoorde hij achter zich een luid gelach79 dat hij niet kon identificeren. Kort 

daarop opnieuw, maar dan meer stroomafwaarts, diezelfde lach. Verward 

en beklemd, zo beschrijft Clemence zichzelf, en later, in de spiegel van 

zijn badkamer, lijkt zijn eigen lach zich te verdubbelen. De lach bleef hem 

achtervolgen, herhaalde zich en was in de buurt van water nooit ver weg. 

Het zette een beweging van twijfel en zelfkritiek in gang, niet 

onmiddellijk, maar gestaag, want Clemence beheerste de kunst van het 

vergeten. Het gebouw van zijn werkelijkheid leek onder spanning te 

staan en scheuren in de muren te vertonen. Zijn professionele en sociale 

leven leken hem nu eerder een maskerade. Op zijn eigen visitekaartje 

zou hij liever als beroep laten drukken toneelspeler.80  

 

 
74  Camus 1960, 26. 
75  Ibidem, 18. 
76  Ibidem, 23. 
77   Ibidem, 28.  
78   Ibidem, 29. 
79   Ibidem, 37. 
80  Ibidem, 44. 
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Het tweede voorval speelde zich af bij de Pont Royal. Aan het begin van 

een regenachtige nacht liep Clemence op de brug langs een zwartgeklede 

jonge vrouw, die over de brugleuning naar de rivier onder zich keek. Een 

lichte aarzeling overviel hem, waarna hij zijn weg vervolgde onderlangs 

de kade, richting huis. Na een meter of vijftig hoorde hij het geluid van 

een vallend lichaam in het water en een kreet die nog enkele malen zich 

herhaalde. Clemence bleef doodstil staan, een grote verwarring greep 

hem aan die enkele minuten duurde en ten slotte liep hij langzaam door 

de regen verder. Hij waarschuwde niemand.81  

Sinds die avond dat hij aangeroepen werd, aldus Clemence, want 

hij werd naar eigen zeggen echt aangeroepen, moest hij een antwoord 

geven op wat hem was overkomen. Dat was niet makkelijk en hij zocht 

lang verkeerd.82  Hij belandde in Mexico-City, dicht bij het water, dat zijn 

decor werd van een openbare biecht. ‘Vroeger had hij de mond vol van 

vrijheid’.83 Maar op de bruggen van Parijs zag hij in dat hij bang was voor 

de vrijheid.84 Die vrijheid kon je het beste zo snel mogelijk uit handen 

geven, wat ook zijn boodschap was aan zijn gehoor in het café. Het 

belette hem niet de volgende slotzin uit te spreken: ‘och meisje toch, 

spring wéér in het water, zodat ik opnieuw de kans krijg ons te redden, 

allebei!’ Maar zou zijn verzuchting werkelijkheid worden, dan zou hij de 

daad bij het woord moeten voegen. ‘Het water is zo koud!’. Brrr….!85 De 

val van de vrouw is ook zijn val geworden en die laatste val kondigde zich 

al aan in de lach.86   

 

De Val en het Gelaat 

Het is mij niet bekend in hoeverre Camus op de hoogte was van Levinas 

of andersom. Ik heb geen enkele aanwijzing kunnen vinden dat beiden 

elkaar ontmoet hebben of dat er sprake was van een vorm van 

 
81   Camus 1960, 65-66. 
82  Ibidem, 79.                                                
83  Ibidem, 128. 
84  Ibidem, 132. 
85  Ibidem. 
86  Ibidem, 143. 
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wederzijdsheid of uitwisseling. Dat wil niet zeggen dat beiden niet 

enigermate van elkaars werk op de hoogte zijn geweest. Dat laatste lijkt 

me zeer waarschijnlijk, maar dat zou ook zeer oppervlakkig van aard 

kunnen zijn geweest. De Val dateert van 1957 en behoorde tot het laatste 

werk van Camus. Totaliteit en het Oneindige verscheen in 1961. Vroeger 

werk van Levinas, zou bij Camus bekend geweest kunnen zijn en 

andersom. Thematisch is er zeker overeenkomst, namelijk het ethische 

als betekenisgeving. Daar zie ik de verbinding tussen De Val en het 

denken van Levinas. 

Wat kan ik naar voren brengen vanuit het denken van Levinas? 

Allereerst vanuit het zelf gezien - Clemence hier - is het appel van het 

Gelaat primair zintuiglijkheid, zoals bij het genieten. Het is voelen, 

geraakt zijn, wat voorafgaat aan het bewustzijn en denken. In het geval 

van dit verhaal gaat het om de lach als eerste gebeurtenis, enkele jaren 

later gevolgd door de val in de vorm van het geluid van een plons en een 

herhaalde gil. De fysieke reactie op beiden is veelbetekenend en 

verhelderend. In beide gevallen bleef Clemence als aan de grond 

genageld staan. In het geval van de lach voelde hij zijn hart gejaagd 

kloppen.87 Verwarring en beklemming volgden. Daarna kwam 

langzaamaan een denkproces op gang dat zich vernieuwde, naarmate de 

lach in de loop der tijd zich herhaalde. In het geval van de val in het 

water was er die minutenlange versteende, bewegingsloze houding, 

overmeestering. Clemence ervoer de stilte, als die van een verstarde 

nacht. Hij voelde de rilling van kou en opwinding. Van alles ging er door 

hem heen en verschool zich ook weer haastig achter de gedachte dat het 

nu toch al te laat was. Tot hij ten slotte langzaam weer zijn weg 

vervolgde, maar nu met een binnengeslopen rusteloosheid die hem niet 

meer zou verlaten en hem in Amsterdam deed belanden.  Het appel dat 

uitging van het Gelaat – de vrouw op de brug in dit geval - bleek 

onafwendbaar. Hij kon zich er niet van afmaken,88 ook al ging hij er niet 

 
87  Camus 1960, 37. 
88  Burggraeve 1986, 178. 
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op in. De oproep – want geroepen werd hij naar eigen zeggen - smoorde 

weliswaar in zijn onvermogen in te staan voor de ander, maar de 

(zelf)kritiek en onderricht die van de oproep uitging, leken zich eindeloos 

uit te diepen. 

 Clemence is geraakt en zijn geraaktheid is een ordeverstoring die 

van buitenaf komt, een inbraak die een doorbraak is van het Gelaat in 

zijn leven en de gesloten cirkel van de totaliteit openbreekt. Zijn 

geraaktheid wijst op een gevoeligheid in hem die ethisch van aard is.89  

Deze geraaktheid stelt hem ter discussie, plaatst zijn vrijheid onder kritiek 

en feitelijk wordt hij geroepen om in te staan voor het Gelaat, om 

antwoord te geven als ver-antwoord-elijkheid.90 Het is het Gelaat dat 

spreekt, dat hem aanspreekt, taal nog zonder woorden, die in hem 

resoneert en om betekenisgeving vraagt. Oertekst,91 die aan de wieg 

staat van alle spreken, alle waarheid en socialiteit. Of openbaring,92 

vanuit een ongekende andersheid, exterioriteit, die buiten de grip van de 

totaliteit valt, die niet van zijn andersheid ontdaan kan worden. Buiten 

mijn macht. Oorspronkelijkheid,93 het an sich, 94 ofwel het werkelijke op 

zichzelf, buiten mijn grip. Het is de ethische relatie die niet op 

wederzijdsheid berust, maar roeping is, die grondslag is en buiten de 

totaliteit staat. Een stroom van woorden die alle verwijzen naar het 

metafysisch punt, de metafysische relatie, kernpunt in het denken van 

Levinas.95 Hij benoemt dit als de dageraad der mensheid, maar zonder 

mythen.96  

Dageraad betekent voor mij het verschijnen van licht en hoop en 

de aankondiging van vernieuwing. Welk licht en welke hoop? Ik moet hier 

dan denken aan de bekende mythe van de grot van Plato. Deze mythe 

verwoordt een uitbreken uit het geketend zijn aan een nog onvolledige 

 
89   Burggraeve 1986, 165. 
90  Levinas 1966, 196. 
91  Jan Keij, De filosofie van Emmanuel Levinas. In haar samenhang verklaard voor iedereen (Kampen 2006),  

216. 
92   Levinas 1966, 55. 
93   Ibidem, 56. 
94   Ibidem.   
95  Ibidem, 297. 
96  Ibidem, 67. 
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wereld. Het onvolledige verwijst naar de idee van het goede. Bij Plato ligt 

dat goede in een wereld elders, de ideeënwereld. Voor Levinas gaat het 

om het goede in deze wereld en de Ander, Gelaat, nodigt mij daartoe uit, 

bevrijdt mij uit mijn ketenen, voert mij uit de grot.    

Is hier wel sprake van een Gelaat? Ik schrijf Gelaat met een 

hoofdletter om het te onderscheiden van het gelaat dat samenvalt met 

een omschrijfbare fysionomie als synoniem van gezicht.  Het Gelaat staat 

niet los van het gelaat, maar valt er ook niet mee samen. Levinas geeft 

aan dat heel het lichaam of het ophalen van de schouder Gelaat kan 

zijn.97 Het Gelaat verwijst vooral naar de naaktheid ervan, de 

weerloosheid, die er zich in uitdrukt, en de boodschap die het in zich 

draagt: ‘doodt mij niet’ dat een bevel is, waaraan ik geen weerstand kan 

bieden, maar wat wel in mijn (on)vermogen ligt, zoals bij Clemence ook 

het geval is. Het Gelaat beveelt mij in zijn kwetsbaarheid, zwakte en 

armoede. Als bevelende staat het Gelaat boven mij en is het Gelaat een 

Meester die mij onderricht. De verhouding is asymmetrisch en tegelijk is 

het gelaat kwetsbaar en weerloos. Een lach,98 een plons in dit geval 

beschouw ik als afgeleiden van het Gelaat, als tekenen van het Gelaat, 

waarin het tot mij spreekt en mij oproept. 

Er gaat geen enkel initiatief uit van Clemence. Het initiatief is 

geheel bij het Gelaat als de Ander. Er vindt geen onderhandeling plaats, 

of discussie. Er was geen afspraak of wat voor betrokkenheid vooraf. Het 

Gelaat overkomt Clemence, het overmeestert hem. Pas als zijn 

geraaktheid zich heeft vastgezet in zijn bewustzijn en daar rusteloos 

huishoudt, pas dan kan Clemence de chaos van de inbraak overzien en 

trachten orde op zaken te stellen, wat geen herstel is van de orde, maar 

het scheppen van een nieuwe orde. De oude orde is voorgoed voorbij.  

 

 
97   Levinas 1966, 258. 
98  Bij een lach als teken van het Gelaat heb ik zelf de nodige aarzeling. Het gaat niet om een veroordelende 

lach, maar juist om een open lachen, zoals in één van die vermeldingen in het verhaal, afkomstig van een 
groep jongeren onder het raam van zijn verblijf. Zijn gevoeligheid wijst mogelijk op een allergisch zijn bij 
Clemence. Omdat het verdere reactiepatroon heel kenmerkend is, heb ik ervoor gekozen het toch te 
gebruiken.  
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In die zin noemt Levinas Clemence ook uitverkoren, wat wonderwel een 

radicale wending geeft aan zijn eigen idee van uitverkoren zijn. Maar niet 

zonder prijs. Het water is koud, brrrr…! De uitverkiezing is persoonlijk,99 

in dit geval gericht aan Clemence en is in die zin niet overdraagbaar. Ik – 

Clemence – moet antwoorden of niet. 

 

§ 2.2.2 La fille inconnue  

Deze film onder regie van de gebroeders Dardenne kwam in 2016 in 

roulatie.100 Uit de dagboekaantekeningen van Luc Dardenne, hij 

studeerde filosofie, blijkt zijn betrokkenheid bij het denken van Levinas, 

niet alleen in deze film, maar in hun gehele oeuvre. Gezien de erkenning 

die hun werk ondervindt, tweemaal de Gouden Palm in Cannes en een 

eredoctoraat van de universiteit van Leuven, lijken de gebroeders erin te 

zijn geslaagd om hieraan aansprekend uitdrukking te geven.    

De film speelt, zoals veel van hun films, in Seraing, net buiten Luik, 

een industriestadje in verval, waar de problematiek van immigratie en 

werkeloosheid een grimmig klimaat accentueert van een samenleving in 

de marge.101 Thema van de film is de boodschap die uitgaat van het 

Gelaat en de uitwerking daarvan. 

 De film is een film uit het ‘filmhuis-circuit’ en is indringend en 

zwaar. Die zwaarte hangt direct samen met de thematiek, maar ook met 

de wijze waarop deze in beeld wordt gebracht, heel direct gefilmd met 

het natuurlijke geluid, met veel dialoog, waarin vooral stilte heerst en de 

gesproken taal sober en ingehouden is, zeker van de hoofdpersoon, 

huisarts Jenny Davin. Er is zelden een glimlach.  

In deze film neemt de jonge dokter Jenny Davin een praktijk waar. 

Zij vervangt de zittende arts Habran, die jarenlang de praktijk heeft 

gevoerd, en als gevolg van een herseninfarct zijn werk heeft moeten 

opgeven en nu revalideert. Aan de vooravond van haar toetreding tot het 

 
99  Burggraeve 1986, 182. 
100  Cooper, Sarah, ‘Mortal ethics: Reading Levinas with the Dardenne Brothers’, Film-Philosophy, 11.2, 

August 2007, 66 – 87, aldaar 68. 
101  Cooper 2007, ‘Mortal ethics: Reading Levinas with the Dardenne Brothers’, 66 – 87, aldaar 69. 
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kernteam van het prestigieuze Kennedy Medisch Centrum wordt er 

aangebeld bij de praktijk, waar Jenny en de stagiair Julien op dat moment 

verwikkeld zijn in een begeleidingsgesprek dat op een conflict uitloopt. 

Op aangeven van Jenny wordt niet opengedaan. Het is al ruim een uur 

na sluitingstijd. De volgende dag blijkt uit beelden van de camera van de 

praktijk – opgevraagd door de politie - dat een jonge Afrikaanse vrouw 

in paniek die avond aanbelde – er brandde nog licht in de praktijk - en 

onverrichterzake wanhopig rechtsomkeer maakte. Diezelfde avond werd 

haar lichaam gevonden bij de rivier, tegenover de praktijk. Jenny zet het 

beeld van de vrouw op haar telefoon, het begin van een zoektocht naar 

waarheid en het begin van verantwoordelijkheid.  

 

La Fille Inconnue en het Gelaat.  

Als eerste bezoekt Jenny, zodra de gelegenheid zich voordoet de plaats 

waar het lichaam gevonden is. De sporen van de vorige dag zijn al 

uitgewist, en er is geen enkele aanwijzing over de identiteit van de vrouw, 

volstrekte anonimiteit, die Jenny wil opheffen als eerste reactie. Bij haar 

zoektocht naar de identiteit blijken er draden te lopen die naar patiënten 

en oud-patiënten verwijzen en zij raakt verzeild in het grensgebied van 

criminaliteit en uitbuiting. In dit alles is het Gelaat voortdurend op de 

achtergrond. In aanvang toont Jenny het gelaat via de telefoon. Al 

spoedig onthullen zich contouren die de anonimiteit van de vrouw 

opheffen en ook de pijnlijke betrokkenheid van mensen zichtbaar maken. 

Haar ‘medeschuldigheid´ aan de dood van de jonge vrouw, die 

deels ontspringt aan een in de kern kleinzielig conflict met de stagiair, 

knaagt aan Jenny. Zij spreekt hierover met Habran. Jenny besluit na dit 

gesprek de praktijk over te nemen. Zij laat haar prestigieuze baan 

schieten en kiest voor de kwetsbare patiëntengroep in haar praktijk. Zij 

benadrukt haar beschikbaarheid door in te trekken in de praktijkwoning. 

Haar groeiende verantwoordelijkheid voor het Gelaat geeft een nieuwe 

invulling aan haar zelfontplooiing en toewijding.102  

 
102  Burggraeve 1986, 186. 
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Hoogtepunt in haar zoektocht is de bekentenis van de betrokkenheid bij 

de dood van de jonge vrouw, die de vader van één van haar patiënten 

uitspreekt tegenover Jenny.  Deze ‘bekentenis’ spreekt hij uit, nadat hij 

schreeuwend heeft geëist dat Jenny zich afwendt en met haar rug naar 

hem gaat staan. Dit is de verbeelding, volgens dagboekaantekeningen 

van de gebroeders Dardenne, van de hoogte die het Gelaat inneemt ten 

opzichte van het zelf, nu verbeeldt in de afwending.103  Dan volgt zijn 

verhaal, gevolgd door een wanhopige poging tot zelfmoord op het toilet 

en ten slotte - met de telefoon van Jenny - het bellen van de politie. Aan 

het eind van de film meldt zich de zus van de overleden, nog minderjarige 

vrouw zich bij Jenny in de praktijk en komt de werkelijke identiteit in haar 

volheid aan het licht. Het gesprek eindigt in een omhelzing die een 

verzoening is. Het laatste beeld is de warme, liefdevolle zorg van Jenny 

voor een gewone patiënt, die als uitleiding een blik is op de tijd die nog 

volgen zal en de ethische betekenis ervan. 

 

Verantwoordelijkheid.  

In de keuze om in te staan voor het Gelaat wordt duidelijk dat deze keuze 

onoverzienbaar is en de verantwoordelijkheid die het met zich meebrengt 

onbevattelijk is. Niet op het moment zelf, maar in het openstaan voor de 

verantwoordelijkheid groeit deze alsmaar, neemt deze zichtbaar toe.104 

Het is de ongrijpbaarheid van het oneindige van verantwoordelijkheid dat 

zich hierin aftekent. Levinas noemt deze verantwoordelijkheid mijn 

laatste realiteit, opgeroepen door de Ander van buiten de totaliteit, vanuit 

de oneindigheid. Mijn bestaan als Ding an sich.105 En hij duidt dit 

vervolgens als een niet-bezitten, meer waard dan bezitten, honger die 

gestild wordt door de honger zelf. Het is begeerte.106 Dit wil zeggen dat 

mijn ‘an sich’, de werkelijkheid van mijn werkelijkheid, of het noumenon, 

het ethische is, moreel bewustzijn, opgeroepen door het Gelaat.  

 
103  Cooper, 2007, ‘Mortal ethics: Reading Levinas with the Dardenne Brothers’ 66 – 87, aldaar 74.   
104   Levinas 1966, 241. 
105   Ibidem,172.  
106  Ibidem,171. 
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In het artikel ‘Levinas en het Gelaat’ zegt filosoof Joachim Duyndam dat 

Levinas geen ethicus is, met alle normen en waarden die erbij kunnen 

horen, maar dat zijn verdienste erin gelegen is dat hij aantoont dàt wij 

ethisch zijn.107 Dat is precies wat aangegeven wordt in het ‘an sich’. En 

dit ‘an sich’ toont zich als begeerte, als onverzadigbaar verlangen – geen 

behoefte - dat ontspringt aan het moreel bewustzijn en dat zich almaar 

uitdiept in de uitwerking ervan en geen punt van verzadiging bereikt.  

In die zin is deze begeerte ook oneindigheid. Zoals oneindigheid 

staat voor onbevattelijkheid, wat een term is voor een begrip dat buiten 

het bevatten blijft en uit zijn voegen barst. Het staat ook voor buiten de 

greep blijven voor en van het zelf dat alles tot zichzelf wil herleiden, 

totaliseren. Van deze oneindigheid zegt Levinas dat het een meer 

bevatten is dan de ziel aan zichzelf kan ontlenen. Deze oneindigheid is 

een orde die in tijd voorafgaat aan de Socratische orde,108 de orde van 

het zelf. Deze oneindigheid als kritiek van het Gelaat of de Ander, maakt 

de willekeurigheid van mijn vrijheid zichtbaar, maar dat is juist de 

verheffing tot verantwoordelijkheid.109  

 

§ 2.2.3 Law not war – Benjamin Ferencz.  

Benjamin Ferencz is een Amerikaan van joodse afkomst, geboren in 1920 

in Transsylvanië, het huidige Roemenië. Hij emigreerde in zijn eerste 

levensjaar naar de Verenigde Staten. Hij was een opvallend talentvolle 

leerling en dat bracht hem een universitaire opleiding, ondanks zijn zeer 

armoedige achtergrond. Hij studeerde in 1943 af aan Harvard Law School 

als jurist met als specialisatie oorlogsmisdaden. Hij meldde zich bij het 

leger en maakte de bevrijding van Europa mee en kreeg als taak om 

gegevens over oorlogsmisdaden te verzamelen. In die functie bezocht hij 

een aantal concentratiekampen, direct na de bevrijding ervan. Hij werd 

benoemd tot aanklager in het Neurenbergproces. Na afloop keerde hij 

 
107  Joachim Duyndam ´Levinas en het gelaat´, http://www.duyndam.demon.nl/gelaat.pdf, laatst 

geraadpleegd op 8 juli 2019. 
108  Levinas 1966, 173. 
109   Ibidem, 196.  

http://www.duyndam.demon.nl/gelaat.pdf
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terug naar de VS, begon een eigen advocatenpraktijk en publiceerde over 

Internationaal Recht en was nauw betrokken bij de totstandkoming van 

het Internationaal Strafhof, gevestigd in Den Haag. Ferencz ontving de 

Erasmusprijs in 2009.110 Het pad naast het Vredespaleis is naar hem 

genoemd.111 Zijn lijfspreuk is LAW NOT WAR.112  

Benjamin Ferencz geeft zelf aan een roeping te hebben, ontstaan 

in de Tweede Wereldoorlog.113 Deze roeping beschrijft hij bij gelegenheid 

van zijn eerste bezoek aan een zojuist bevrijd concentratiekamp, 

Buchenwald, ik citeer: ‘degenen die nog net in leven waren, konden 

alleen nog met hun ogen om hulp roepen. Een blik in de hel. Mijn hele 

denken is erdoor bepaald´114 en in nauwe samenhang daarmee zijn hele 

levensloop.   

Op zijn initiatief vond vervolging plaats van de Einsatzgruppen, 

rondtrekkende uitroeiingseenheden, die met ongekende wreedheid en 

berekening hun opdracht uitvoerden om zoveel mogelijk joden om het 

leven te brengen. Deze eenheden vermoordden meer dan 1.000.000 

mensen voornamelijk in Oost-Europa. Ferencz werd hoofdaanklager van 

de grootste moordzaak in de geschiedenis.115 In zijn openingsspeech in 

deze zaak pleitte Ferencz ervoor om in het internationaal recht het recht 

op te nemen ‘van alle mensen om in vrede en waardigheid te leven, 

ongeacht hun ras of geloof.’116 In het internationaal strafrecht 

introduceerde Ferencz de term genocide, een term die een jaar later een 

internationaal erkende status verwierf. In 1948 werd de 

Genocideconventie aangenomen.117  

Het was de start van zijn nauwe betrokkenheid bij de 

totstandkoming van internationaal strafrecht. Sinds 1975 publiceert hij 

over Internationaal Recht en hij verwierf zich de bijnaam mr. 

 
110  Ferencz 2019, 26 – 42, aldaar 42. 
111  Ibidem. 
112  Ibidem.   
113   Volkskrant, 4 en 5 mei 2019, ´Het recht moet regeren´, Colin van Heezik. 
114  Ibidem. 
115  Ferencz 2019, ´Overpeinzingen van de laatste Neurenberg-aanklager’ 26 - 42, aldaar 34. 
116  Ibidem. 
117  Volkskrant, 4 en 5 mei 2019, ´Het recht moet regeren´, Colin van Heezik. 
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Agression.118 Zijn inspanningen en invloed leidden mede tot de oprichting 

van het Internationaal Strafhof. Ferencz, inmiddels 94 jaar, hield het 

slotpleidooi van de eerste zaak bij het hof. Ook bij het vonnis in het hoger 

beroep tegen Mladic, 8 juni 2021, was Ferencz, inmiddels 101, aanwezig 

en hij gaf ten overstaan van de NPO zijn visie op de toekomstige 

ontwikkeling van het strafhof. 

 

Ferencz en het Gelaat. 

Het is speculatief om op basis van twee artikelen een verbinding te 

leggen tussen het denken van Levinas en de levensloop van Ferencz, 

maar de verwantschap is zo in het oog springend dat ik toch die stap 

waag. Mogelijk speelt hierin de gemeenschappelijke joodse achtergrond 

een rol, hoewel Ferencz in beide artikelen op geen enkele manier hiernaar 

verwijst.  

In beide artikelen staat de eerder geciteerde zin: ́ Degenen die nog 

net in leven waren, konden alleen nog met hun ogen om hulp roepen.’ 

Het gaat hier om de ogen van volkomen verzwakte, nog levende 

kampbewoners in Buchenwald, het eerste kamp dat Ferencz bezocht. Ik 

interpreteer de zin als een beschrijving van de ervaring van het Gelaat. 

Ferencz brengt het zelf onder woorden als een traumatisch effect.119 Zijn 

gebruik van het woord ‘roeping’120 is op dit punt zeer opvallend. Het is 

een vertrouwde term in het vocabulaire van Levinas en duidt op het 

geroepen zijn tot antwoord geven, wat een kenmerkende omschrijving is 

van het appel dat uitgaat van het Gelaat.  

De beide artikelen ademen de toenemende - oneindige -

verantwoordelijkheid, die voortvloeit uit het gehoor geven aan de 

roeping, zoals we dit hiervoor ook zagen bij Jenny Davin uit La fille 

inconnue. De wijze waarop Ferencz hieraan woorden geeft is opvallend 

en ik citeer: ‘Law not war. Daar werk ik elk dag aan, van ’s morgens 8 tot 

‘s avonds 10, 365 dagen per jaar. Geen pensioen en nooit op vakantie. 

 
118  Ferencz 2019, ´Overpeinzingen van de laatste Neurenberg-aanklager’ 26 - 42, aldaar 38. 
119  Volkskrant, 4 en 5 mei 2019, ´Het recht moet regeren’, Colin van Heezik. 
120  Ibidem. 
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Moet ik gaan golfen? Wat is dat voor onzin.’121  

 Ik wil bij de bespreking van Ferencz en het Gelaat twee andere 

aspecten van het denken van Levinas naar voren brengen, die in dit geval 

nauw samenhangen, nl. ‘vruchtbaarheid’ en ‘de derde ander’.  

 Vruchtbaarheid is een belangrijk thema bij Levinas dat ik al eerder 

aanstipte in verband met tijd. Vruchtbaarheid is het voorbijgaan aan de 

eigen dood in het kind als ‘de ander als ik’. De eigen tijd wordt als het 

ware overschreden of opgenomen in een oneindige, discontinue tijd.122 

Dit is geen persoonlijke triomf van een ik die zijn genieten wil 

vereeuwigen, maar het is de mogelijkheid mijn verantwoordelijkheid uit 

te strekken in de oneindige tijd via vaderschap, broederschap en via de 

nalatenschap van mijn handelen. De dood is bij Levinas niet het einde. 

Deze abstractie krijgt bij Ferencz een bijna vanzelfsprekende 

helderheid. Bij het avondeten vroeg hij zijn vier kinderen elke dag wat zij 

deze dag voor de mensheid hadden gedaan. Het toetje diende als 

inzet.123 En het is zijn intentie net zo arm te sterven als hij is geboren. 

Hij is nu bezig met weggeven, geld (Holocaust Museum in Washington), 

boeken… Het pad langs het Vredespaleis dat zijn naam draagt is de 

verwijzing naar de tastbare aanwezigheid van zijn verantwoordelijkheid 

in de wereld, vervat in de vernieuwende instituties van internationaal 

recht. Hier raakt het werk van Ferencz de waardigheid van in principe elk 

mens. Het is zijn antwoord op en nalatenschap van zijn roeping. Hij wil 

voorkomen dat opnieuw slachtoffers vallen. Dat is een lange weg. Het is 

de weg van de derde ander.  

De derde ander is elke ander, die mij in de ogen van de Ander 

aankijkt.124 Ik kan in praktische zin slechts beperkt ingaan op de oproep 

tot verantwoordelijkheid. Ik ben beperkt. In Levinas en het gelaat wordt 

hiervan een voorbeeld gegeven. Iemand schiet op station Utrecht een 

oudere, kwetsbare dame te hulp.  Maar waar eindigt die hulp? Moet ik 

 
121   Volkskrant, 4 en 5 mei 2019, ´Het recht moet regeren´, Colin van Heezik. 
122  Levinas 1966, 298.  
123  Volkskrant, 4 en 5 mei 2019, ´Het recht moet regeren´, Colin van Heezik. 
124  Burggraeve 1986, 175. 
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met die ander mee naar huis gaan, moet ik voor haar blijven zorgen. En 

wat als ik deze dag nog voor een ander appel geplaatst wordt. En wie 

zorgt er nog voor mij?125 Als antwoord hierop – zonder dat mijn unieke 

verantwoordelijkheid verdwijnt – zal de weg ingeslagen moeten worden 

naar wetgeving, naar politiek, naar institutionalisering.126 Het ontslaat mij 

niet van mijn plichten, maar het is een vertaling en verbreding van ik 

naar wij. De derde ander is de weg naar de opbouw van een 

rechtvaardige samenleving als uitvloeisel van mijn verantwoordelijkheid, 

het is de opdracht van de politiek. Levinas waarschuwt ons voor de 

tirannie en willekeur ervan, wat onverlet laat dat deze weg de ander en 

mij een uitweg biedt, die zich kan bestendigen. 

 

2.2.4 De verontrusting die uitgaat van het Gelaat  

In de drie voorafgaande verhalen staat het Gelaat bijna onaantastbaar 

centraal. De onaantastbaarheid heeft een rafelrand in de persoon van 

Clemence, wiens morele zelfbeeld wel volledig op de kop wordt gezet, 

maar die tegelijk onmachtig is om in te gaan op het appel. En ‘zijn’ slotzin 

laat de blijvende twijfel zien om echt de stap te kunnen dan wel te willen 

zetten. 

 Ik wil aan de hand van enkele artikelen een indruk geven van de 

complexiteit, die het verschijnen van het Gelaat omgeeft, op het niveau 

van het individu en op het niveau van de samenleving. Hoe gaan wij om 

met het Gelaat? Hoe zichtbaar is het Gelaat? 

 Wat duidelijk naar voren komt in de drie voorgaande verhalen is 

dat ik niets te zeggen heb over de ontvangst van het Gelaat. Het gebeurt 

mij, overkomt mij, het is een overmeestering, een inbraak. Het Gelaat 

raakt mij en zodra ik me ervan bewust wordt is het Gelaat al binnen, met 

alle gevolgen van dien. Kan ik mij tegen het Gelaat verzetten? Ja, maar 

niet tegen de beslaglegging van het Gelaat en alles wat dat met zich 

meebrengt.  

 
125  Duyndam, ‘Levinas en het gelaat’. 
126   Levinas 1966, 297. 
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Jan Keij beschrijft een situatie waarin hij als klant bij het afrekenen wordt 

‘overvallen’ als de eigenaar van de zaak in snikken uitbarst en zijn hart 

lucht over zijn ernstige drankverslaving.127 Allereerst is er de schok dat 

zij beiden opeens zonder masker zijn, geen persoon met een veilige rol, 

de winkelier is opeens een ander voor mij, een ander die vanuit zichzelf 

betekenis heeft en mij onmiddellijk betrokken maakt, niet als een 

bewuste handeling of streven, maar in zijn kwetsbaarheid. Het gaat ook 

niet om zijn woordkeus, het gaat om zijn - woordloze - uitdrukking. Keij 

analyseert dit voorbeeld en één element haal ik eruit dat hier van belang 

is en dat een belangrijk mechanisme is in relatie tot het Gelaat, te weten 

reductie.  

De winkelier is wanhopig en in tranen. ‘Ik’ heb er geen trek in. Het 

komt mij niet uit. Ik probeer van alles te bedenken. Ik kan trachten de 

ander van mijzelf te vervreemden. Dat werkt. Ik plak hem een etiket op 

en plaats hem onder een algemeenheid: de man is een slappeling en 

aansteller. Ik sluit het gordijn.128 Het van aangezicht-tot-aangezicht dat 

er even leek te zijn is weg. Ik kijk hem niet meer in de ogen. De ander is 

nu een ding geworden tussen andere dingen, een object.129 Geweld.  

‘Als ze het over Marokkanen hebben, dan hebben ze het over 

mij’,130 het taboe op ethiek als het gaat om de vrije markt, succes en 

mislukking zien als een zaak van eigen ‘verdienste’, mercantilisme, een 

greep reducties binnen deze scriptie en daarbuiten bijvoorbeeld de 

toeslagenaffaire. Het zijn omgangsvormen, zoals deze zich voordoen in 

de samenleving die de ander verdoezelen, onzichtbaar maken. Enkel als 

etiket is er nog een verband. 

 Voormalig Denker des Vaderlands Marli Huijer vermeldt in haar 

artikel ‘Vluchtelingen en gekken stoppen we het liefst weg’131 de onrust 

rond migranten en vluchtelingen, de vreemdheid eraan. Het artikel gaat 

over in- en uitsluiting in de loop der eeuwen – sinds de industriële 

 
127  Keij 1993, 65. 
128  Ibidem, 70. 
129  Ibidem. 
130   Arnon Grunberg in ‘Nee’, 4 mei-lezing 2020. 
131   Marli Huijer, Filosofie Magazine, september 2020, ´Vluchtelingen en gekken stoppen we het liefst weg’. 
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revolutie - en is feitelijk een bespreking van het denken van Michel 

Foucault. Het woordje vreemdheid is intrigerend. Inhoudelijk verwijst het 

mogelijk naar religie, zeden en gewoonten, taal, ga zo maar door. Maar 

de benaming vreemdheid geeft hier vooral relationeel weer dat ik 

verontrust raak, op voorhand. Ik kan die ander niet tot mezelf herleiden, 

tenzij ik allerlei reducties toepas.  

Het Gelaat van die ander blijft zorgvuldig buiten beeld als het de 

beleidsmakers zint. Er wordt bij voorkeur en vanuit het oogpunt van 

beleid, buiten het Gelaat om, gesproken. Welke rol speelt de vreemdheid 

van vluchteling en migrant in de politieke onrust, in angst en woede bij 

burgers, aangewakkerd door populisten? Zit achter de vele verklarende 

argumenten die naar voren worden gebracht niet de verborgen vraag 

naar mijn bestaansrecht. Burggraeve buigt de kritiek van het Gelaat terug 

tot deze vraag, die naar zijn oordeel de meest verdrongen vraag is en 

waarvan de beantwoording bewustmakend is.132   

Als derde ander, als institutionalisering, verdwijnt de ander ook 

min of meer uit mijn zicht, maar nu is hij in goede institutionele handen? 

Mogelijk en hopelijk is dat zo, maar het blijft de vraag. Wordt de ander 

niet herleid tot de doelstelling van het instituut? Of valt hij/zij niet gewoon 

buiten de institutionele boot? Wat is de professionele handelingsruimte? 

Ik denk terug aan het artikel van Stevo Akkerman, aan rendement en 

getal, aan het wegsijpelen van bezieling en eigen verantwoordelijkheid.  

Om deze institutionele abstractie een gezicht te geven, een 

voorbeeld van straatarts133 Michelle van Tongerloo. Een zestigjarige man 

meldt zich bij haar in de Pauluskerk. Hij is benauwd en wil antibiotica. 

Haar onderzoek maakt duidelijk dat hij er ernstig aan toe is. 

Spoedopname. Mag zij een ambulance bellen voor een dakloze die 

onverzekerd is?  Zij weet het niet en wijst hem de tram naar het 

ziekenhuis. Bij de tramhalte stort hij op de grond. Hij overleeft, wordt 

geopereerd en ontvangt driekwart jaar later de rekening van het 

 
132  Burggraeve 1986, 153. 
133   Michelle van Tongerloo, de Correspondent, 12 september 2020, ‘Ik werkte als dokter voor daklozen en 

zag: alleen een huis maakt ze beter’. 
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ziekenhuis. € 33.529,44 euro. Voldoen binnen 14 dagen, alstublieft. Haar 

conclusie: het systeem faalt en ik ook. De bureaucratie sluit het gordijn. 

Anderzijds zijn er juist bewuste pogingen om het gedachtegoed 

van Levinas binnen instituties op te nemen. Ik denk aan het werk van 

Jan Keij in de gezondheidzorg en de weerslag ervan in zijn boek Levinas 

in de praktijk. Ik denk aan het werk van de stichting Presentie,134 die een 

relationele werkwijze binnen zorg en welzijn voorstaat en radicaal de 

ander als uitgangspunt neemt: ‘wat staat er voor de ander op het spel?’ 

Alleen de ander kan mij dat meedelen. En mijn luisteren vraagt de 

relativering of in elk geval de tijdelijke opschorting van mijn kennis, 

methode en kunde.  

 

2.3. De bevrijdende vrijheid 

Zo zal duidelijk worden dat het Gelaat mij treft als een voltreffer, zodat ik mij 

voorgoed op de weg bevind van de bevrijding uit mijzelf. 

 

Roger Burggraeve in Het gelaat van de bevrijding.135 

 

In deze subparagraaf bespreek ik de beklede vrijheid die direct in het 

spoor van de verantwoordelijkheid ‘mij’ wordt aangereikt en die ook 

beschreven wordt als de bevrijding van het zelf. Deze beklede vrijheid is 

ook grondslag voor een socio-politieke ordening. 

De willekeurige vrijheid van het zelf, die enkel zichzelf als 

referentie heeft, kent zijn verheven momenten van triomf in het genieten, 

autonomie. Gedreven door zijn behoeftigheid ontpopt de vrijheid zich als 

een drijvende kracht, als baatzuchtig imperialisme om de vele zorgen en 

bedreigingen af te kunnen wenden, heteronomie. Het bouwt zichzelf een 

woning om letterlijk en figuurlijk de onvoorspelbaarheid van het 

onpersoonlijke zijn buiten te sluiten en zet in het werk de elementen naar 

zijn hand. Het zet zijn denken in om de greep op de werkelijkheid te 

verstevigen. Levinas definieert deze vrijheid als zich handhaven 

 
134  Wat is Presentie – Stichting Presentie, laatst geraadpleegd 15 september 2021. 
135   Burggraeve 1986, 169.  

https://www.presentie.nl/algemeen/wat-is-presentie/
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tegenover het andere.136 Een vrijheid die – buiten het genieten om – het 

aan het zijn geketende zelf bijstaat.  

Wij zagen hoe in de ontmoeting met het Gelaat, verheven en 

weerloos tegelijk, de vrijheid van het zelf onder kritiek wordt geplaatst. 

De vanzelfsprekendheid van ‘mijn’ bestaan komt op losse schroeven te 

staan.  De verdrongen vraag van Burggraeve: wat is ‘mijn’ recht op ‘mijn’ 

bestaan, licht op. Verdienste? De juridische orde? En wat is daarvan de 

rechtvaardiging? Sta ik ten slotte niet gewoon met lege handen? En wat 

is nu nog mijn vrijheid?  Mijn vrijheid heeft niet het laatste woord, ik ben 

niet alleen.137 De kritiek zet het denken in gang. Met het in twijfel trekken 

van mijn vrijheid ontwaakt mijn moreel bewustzijn,138 oftewel 

geweten.139 Dit moreel bewustzijn is nooit voldaan, wat de inhoudelijke 

omschrijving is van Verlangen. Dit verlangen is geen behoefte, het bereikt 

geen verzadiging, het kent geen einde,140 het is goedheid.141 Het diept 

het moreel bewustzijn uit, de verantwoordelijkheid neemt toe.142 Ik sta 

in een oneindige beweging. 

De Griekse stamvader Odysseus is, zoals eerder aangegeven, het 

symbool voor de terugkerende beweging naar het zelf, de beweging van 

de totaliteit. Abraham, als joodse stamvader, staat voor het Oneindige, 

voor het vertrek uit zijn vaderland met onbekende bestemming, als 

antwoord op de ervaring geroepen te zijn. Odysseus blijft aan zichzelf 

vastzitten, Abraham bevrijdt zich van zichzelf.143 

 

Na U 

Het Gelaat roept mij op tot verantwoordelijkheid. Wij zagen in de vorige 

paragraaf dat deze oproep een overmeestering kan zijn, een obsessie 

kan inleiden, als een trauma ervaren kan worden. Grote woorden. In het 

 
136  Levinas 1966, 237. 
137  Ibidem, 92. 
138  Ibidem. 
139   Levinas 1984, 150, ´De filosofie en de idee van het Oneindige´. 
140   Renée van Riessen, Van zichzelf bevrijd. Levinas over transcendentie (Amsterdam 2019), 170.  
141  Levinas 1984, 150, ´De filosofie en de idee van het Oneindige´.  
142   Ibidem. 
143  Van Riessen 2019, 9.  
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artikel ‘On hesitation before the Other’144 doet zich een gebeurtenis voor 

die je in twee herkenbare woorden kunt vangen: ‘na u’.145 Concreet gaat 

het om de beschrijving van de volgende situatie: iemand gaat een 

gebouw binnen, maar keert weer terug om vervolgens de deur open te 

houden voor een vrouw met een kinderwagen. Deze vrouw tilt de 

kinderwagen over de drempel en draait haar hoofd omhoog om de man 

aan te kijken en verdwijnt naar binnen, even later gevolgd door de man. 

Een preciezere beschrijving146 zou moeten aangeven dat de man die de 

deur openhoudt hieraan voorafgaand in feite in zijn gang verstoord wordt 

door de plotselinge verschijning van de vrouw. Dit leidt bij hem tot een 

diepe ademhaling die samengaat met het verrast zijn, gevolgd door een 

kort uitstel van de ademhaling, waarna de uitademing volgt. Dit is een 

beschrijving van een moment van aarzeling. Het is niet zozeer een 

gedachtenproces, een overwogen afweging maken, als wel een 

gewaarwording van een fysiek gebeuren. Het leidt mogelijk tot afweging, 

waarschijnlijk pas achteraf. Jan Keij geeft een vergelijkbaar voorbeeld 

onder de noemer ‘Goedendag’.147 Is dat niet uitdrukking geven aan de 

beschikbaarheid voor de ander, vraagt Levinas zich af?148 En ook het zich 

voorstellen aan een ander heeft eenzelfde dynamiek.  

Na U. Op voorhand ben ik geneigd dit als etiquette af te doen, 

maar voor Levinas laat dit simpele voorbeeld zien dat ‘er zijn’ in zijn 

opvatting betekent ‘er zijn voor’.149 Het is verantwoordelijk zijn voor je 

hebt kunnen kiezen verantwoordelijk te zijn. Het is niet het geval dat ik 

vrij ben en daarom deze verantwoordelijkheid op mij neem, ik ben al 

(door de vrouw in dit geval) tot verantwoordelijkheid geroepen en mijn 

antwoord is mijn vrijheid. Vrijheid is dan verantwoordelijkheid dragen, 

net zoals ‘ik’ niet voor, maar na de ander kom, aan wie ik ruimte geef. 

Het Andere wordt voor het Zelfde gesteld. Rechtvaardigheid.150 Deze 

 
144  Michael Purcell, ‘On Hesitation before the Other’, International Journal for Philosophy of Religion, dec. 

2006, 9 – 19, aldaar 11. 
145  Ibidem, 9 – 19, aldaar 12. 
146  Ibidem, 9 – 19, aldaar 10. 
147   Keij 2006, 189.  
148   Ibidem. 
149  Michael Purcell, ‘On Hesitation before the Other’, 9 – 19, aldaar 18. 
150  Levinas 1984, 143, ‘De filosofie en de idee van het Oneindige’. 
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beklede vrijheid is de morele of ethische vrijheid. De Ander stelt mijn 

vrijheid in, die een verheffing is.151 Het is een belangrijk vervolgmoment 

in mijn individuatie. Het samenvallen van vrijheid en verantwoordelijkheid 

is de grondslag van het ik152 en de grondslag voor de bevrijding van 

zichzelf.  

In ‘On hesitation before the Other’ is sprake van ontsnapping aan 

het eenzame153 van ‘aan zichzelf uitgeleverd zijn’, het ronddraaien in de 

cirkel die naar ‘mij’ terugverwijst. Daarin verkeert het zelf in een toestand 

van verscheurdheid en is uit evenwicht.154  Het verschijnen van de ander 

maakt de ontsnapping mogelijk. De ander komt eerst.155 De 

verantwoordelijkheid brengt mij buiten mijzelf.156 En, zo vervolgt 

Burggraeve, word ik in het verantwoordelijk zijn van mijzelf bevrijd, maar 

niet vervreemd. Het ethische definieert het mens zijn157 en het appel dat 

allereerst via de zintuiglijkheid van het lichaam – en dus niet als denken 

of overleggen – zich aandient is onafwendbaar. Dit neemt niet weg dat 

ik kan weigeren op het appel in te gaan. Hoewel ik overmeesterd ben, 

kan ik nee zeggen of niet bij machte zijn om ja te zeggen. Het Gelaat is 

aangewezen op mijn voorafgaande vrijheid.  

Renée van Riessen trekt de bevrijding van het zelf in een breder 

kader en ziet drie uitwegen om van zichzelf bevrijd te raken, om te 

ontsnappen aan het vastgeklonken zijn aan het zijn. Allereerst de dood, 

maar die is tegelijkertijd de definitieve opheffing van het zelf. De 

seksualiteit, die wel een belofte lijkt in te houden om van zichzelf bevrijd 

te raken, maar die altijd weer een terugkeer is naar het zelf. Le petit 

mort. Ten slotte de verantwoordelijkheid vanuit het appel, die mij buiten 

mijzelf brengt, zonder terug te keren.158 Abraham. 

 

 

 
151  Levinas 1966, 196. 
152  Ibidem, 269. 
153  Michael Purcell, ‘On Hesitation before the Other’, 9 – 19, aldaar 19. 
154  Levinas 1984, 41, ‘Een godsdienst voor volwassenen’. 
155  Purcell 2006, On Hesitation before the Other’, 9 – 19, aldaar 19.  
156  Burggraeve 1986, 171. 
157  Ibidem, 178. 
158  Riessen 2019, 149. 
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Socio-politieke ordening. 

Het hoogste werk van de vrijheid bestaat in het veiligstellen van de 

vrijheid:159 het scheppen van een redelijke orde via wetgeving en 

instituties, waarvan de staat er zelf een is. Het is het wapen tegen de 

tirannie, die altijd op de loer ligt en de vrijheid verraadt. Toch zien we - 

en herdenken we - dat ook in de redelijke orde het verraad kan opstaan. 

Die redelijke orde zal telkens opnieuw geformuleerd moeten worden om 

de onvermijdelijke vervreemding ervan weer te boven te komen.160 

Tijden veranderen. Daarnaast is de betrouwbaarheid van de politiek op 

zich al twijfelachtig en zelfs tiranniek als vormgever van het algemeen 

belang, als uitvaardiger van universele regels die voorbijgaan aan de 

sociale verhouding.161  

 Als de redelijke orde ook een menselijke orde wil zijn dan zal dat 

een rechtvaardige orde moeten zijn, de goede manier om tirannie tegen 

te kunnen gaan.162 De vraag die Levinas opwerpt aan het begin van zijn 

betoog in ‘Vrijheid en gebod’163 is hoe je een politieke ordening kunt 

bewerkstelligen, die niet tegen de vrijheid ingaat. Ordening is gebaseerd 

op gebod en gebod is inwerken op een vrije wil. Kan zo’n orde 

standhouden? Ik laat de overwegingen van Levinas bij andere politieke 

systemen (o.m. Plato) hier buiten beschouwing. Aanknopingspunt is de 

rechtvaardigheid, zoals we eerder zagen, maar dat biedt nog geen 

garantie, waar bijvoorbeeld ook Plato een rechtvaardige orde voor ogen 

stond. Levinas gaat bij rechtvaardigheid uit van de verbinding van de 

beklede vrijheid, zoals deze zich via de weg van de derde ander aandient, 

met de samenleving. De rechtvaardige orde ontstaat niet zozeer als een 

vrucht van de autonome burger, maar vindt zijn oorsprong in de 

heteronomie van het Gelaat. Het Gelaat verwijst naar allen. Niemand is 

daarvan uitgezonderd. Het is de derde die mij in de ogen van de Ander 

 
159  Levinas 1984, 98 ‘Vrijheid en gebod’. 
160  Ibidem, 99. 
161  Levinas 1966, 297.  
162  Levinas 1984. 98-99, ‘Vrijheid en gebod’.  
163   Levinas het menselijk gelaat, 1984, 96-107. 
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aankijkt.164 Vanuit mijn beklede vrijheid bouw ik mee aan wet en institutie 

die een weerspiegeling zijn van de verantwoordelijkheid. Ferencz is 

hiervan een in het oog springend voorbeeld, maar niet uniek. Het is mijn 

aanname dat de verantwoordelijkheid als antwoord op het Gelaat altijd 

al een drijvende kracht is geweest in onze sociale en politieke 

geschiedenis, soms opvallend, vaker verborgen.  

Burggraeve formuleert de eis dat ieder van ons de plicht van de 

verantwoordelijkheid op ons moet nemen met een overwicht op ons 

recht.165 Geen balans, maar disbalans. Ik moet mij onevenredig 

inspannen. Is dit geen gebod dat tegen mijn vrijheid ingaat? Op het oog 

zeker, het is pure tegenspraak. Mijn voorafgaande vrijheid wordt beklede 

vrijheid, die verantwoordelijkheid is. Waar blijft mijn vrijheid? Nee, zegt 

Joachim Duyndam. Het is mijn antwoord op mijn uitnodiging.166 Maar 

gebruikt Levinas niet vaker bevel in plaats van uitnodiging? En dan nog, 

waarom zou ik de uitnodiging aanvaarden en tegelijk mijn vrijheid de 

deur uit doen? Duyndam zegt ook, en dat is het tweede en principiëlere 

antwoord op de vraag naar het gebod, de verantwoordelijkheid 

constitueert mij als ik.167 Mijn antwoord komt voort uit mijn verlangen, 

dat ontspringt aan mijn moreel bewustzijn, gewekt en geschonken door 

het Gelaat. Het ik van zichzelf bevrijd. Deze beklede vrijheid als 

verantwoordelijkheid maakt me ‘wereldwijd’.168 We staan opnieuw bij het 

metafysisch punt van Levinas. Deze verantwoordelijkheid gaat aan elke 

samenleving vooraf.169 Ik denk dat Levinas dit voor ogen heeft als hij met 

stelligheid in zijn interview met France Guwy170 beweert dat een mens 

van nature goed is. Zijn filosofie is daarop gebaseerd. Een opmerkelijke 

uitspraak voor een jood uit de twintigste eeuw.  

 
164  Burggraeve 1986, 175. 
165  Ibidem, 177.  
166  Duyndam, Poorthuis 2003, 44. 
167  Ibidem, 46. 
168  Burggraeve 1986, 175. 
169  Levinas 1984, 100, ‘Vrijheid en gebod’.  
170  Guwy, France, IKON (Hilversum,1986), ‘Jij die mij aanziet’, deel 1, televisie-interview met Emmanuel 

Levinas, YouTube,  https://www.youtube.com/watch?v=tQPjVT3WU5I, (tijd 5.21), laatst geraadpleegd 
op 7 juli 2021. 

   

https://www.youtube.com/watch?v=tQPjVT3WU5I
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§ 2.4 Coda deel 2 

Mijn vraag in deze coda is of in het denken van Levinas niet het gevaar 

dreigt van een  vorm van monisme, met in het achterhoofd de discussie 

met Berlin op dit punt. Wordt de menselijke natuur bij Levinas niet als 

rechtvaardiging opgevat - met het gevaar van de bijbehorende dwang – 

voor de ontvouwing van een ethiek waaraan niet te ontsnappen valt? 

 

Monisme  

Een bijkomende verdenking zou kunnen zijn dat deze filosofie van de 

Ander niet los lijkt te staan van een religieuze en Bijbelse context en 

mogelijk een weg wil inslaan naar het bereiken van de messiaanse 

harmonie, waarin alle tegenstrijdigheden zijn opgelost? Een gevaarlijke 

route vanuit het oogpunt van de kritiek van Berlin. Bovendien is het denken 

van Levinas ook nog eens een pleidooi om de autonomie in te ruilen voor 

de heteronomie. En juist de autonomie is een waarborg tegen monisme, 

aldus Gescinska en vele anderen. 

Het denken van Levinas is deels een antropologie, die gebaseerd is 

op het uitgangspunt ‘de ander en ik’. Dit uitgangspunt verwijst naar de 

menselijke relatie als grondslag van menselijke cultuur. De ‘ander en ik’ is 

niet een abstractie, maar een fysiek en zintuiglijk gegeven, menselijke 

ervaring. In het van aangezicht-tot-aangezicht overbruggen lichaamstaal, 

uitdrukking en gesproken woord de onherleidbare afstand tussen ‘de ander 

en ik’. Daarbij wordt het ik van meet af aan door Levinas opgevat als 

ipsitas, als zelfheid, als singulariteit. Daarnaast verzet Levinas zich tegen 

de reductie en abstractie die totaliteit als grip kenmerkt. Dit betekent dat 

het pluralisme van Berlin ook bij Levinas geborgd is, maar tegelijk staat bij 

Levinas het ethische als grondslag niet ter discussie.  

Een mens is ethisch zagen we en dit krijgt een omvattender 

betekenis als we hier even plaats inruimen voor het religieuze denken van 

Levinas. Levinas is een spiritueel denker en dat belicht ook de inhoud van 

zijn filosofisch denken. Het gaat mij hier om zijn godsbegrip en idee van 

schepping. Voor Levinas geldt dat de goddelijke almacht zich onderschikt 
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aan de menselijke vrijheid.171 Vrijheid staat zo in het teken van 

verantwoordelijkheid. God geeft zijn soevereiniteit op dit punt uit handen. 

Schepsel zijn betekent de ruimte innemen die mij gegeven is, waarin ik 

kan leren, waar ruimte is voor atheïsme en anderzijds waar ik schaamte 

kan voelen om het willekeurige van mijn vrijheid.172 Waar ik als schepsel 

evenbeeld van God ben, gaat het ook om het uit handen geven van mijn 

soevereiniteit. Het is een omvattend inzicht dat de filosofische inhoud beter 

tot zijn recht doet komen. Maar het religieuze wordt door Levinas wel 

volstrekt horizontaal gedacht. Feitelijk ben ‘ik’ de messias dat wil zeggen 

‘ik’ ben oneindig verantwoordelijk.  

 Los van de inhoud van bovenstaande ervaar ik het als een 

verrijking om in Levinas een denker te kunnen ontmoeten, die ontsnapt 

aan de rationele, positivistische orde en deze orde juist in een breder licht 

plaatst, hetgeen speculatief is, zoals de filosofie in haar geheel.  

Bij de autonomie en de heteronomie doe ik een beroep op de eigen 

ervaring. Kun je met Levinas niet zeggen: ‘de ander is, dus ik ben’. Niet 

alleen biologisch, maar ook sociaal en spiritueel. Ben ik niet mens in de 

mate dat ik verbonden ben met andere mensen? Begint taal niet bij de 

ander als (mee)delen. En begint denken niet bij de verstoring, allereerst 

de ervaring van kwetsbaarheid, maar ook bij schaamte en bij de verstoring 

van het Gelaat. Dit is geen poging de autonomie op te heffen, maar deze 

te plaatsen in het breder perspectief van de heteronomie. 

Deze korte exercitie maakt duidelijk dat bij Levinas het verwijt van 

monisme weinig grondslag vindt. Zijn denken is geen conceptueel systeem 

dat zijn uitgangspunten wil afdwingen, ook al is het compromisloos in zijn 

pleidooi voor rechtvaardigheid. Het is de kwetsbaarheid van de Ander die 

mij in beweging kan brengen en de omgang in onze cultuur met 

kwetsbaarheid aan de orde stelt, maar altijd in de concrete relatie die geen 

relatie is. Levinas ziet de relatie ander-ik als een relatie tussen twee 

absolute termen, een relatie die niet dialectisch kan worden overkoepeld.  

 
171 Van Riessen 2019, 165. 
172 Levinas 1966, 79. 
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Bevindingen coda deel 2 

In deze coda, deel 2, heb ik getracht aan te tonen dat het denken van 

Levinas geen gevaar tot monisme in zich draagt, ook al is het 

compromisloos op het punt van de ethiek als grondslag van mens zijn, 

als drager van het sociale. De kwetsbaarheid en hoogte van het Gelaat, 

de Ander, is een kracht die zich niet laat conceptualiseren of totaliseren. 

Ik heb op het Gelaat geen greep, het Gelaat heeft greep op mij. Mijn 

antwoord als verantwoordelijkheid is het begin van instaan voor het 

Gelaat, wat een oneindige weg opent, maar altijd concreet en in relatie 

die geen relatie is. 

 

Besluit deel 2 

In deze afsluitende tekst van deel 2 breng ik de besproken elementen 

met betrekking tot vrijheid op hoofdlijnen bijeen in samenhang met de 

vier definities uit ‘de opmaat’ en vul dit verder aan voor zover de 

bevindingen bij de diverse tekstbesprekingen daartoe aanleiding geven. 

Ik sluit af met de uitwerking van de deelvragen, deel 2. Ik volg hierin 

dezelfde systematiek als in ‘het besluit’ van deel 1. Beide teksten liggen 

ten grondslag aan de conclusies die ik hiernavolgend trek. 

 

‘Onafhankelijkheid: vrijheid, blijheid iedereen moet maar doen waar hij 

zin in heeft’.  

Bij Levinas is deze definitie geen reden tot schouderophalen of afkeuring, 

eerder instemming. Onafhankelijkheid en spontane vrijheid173 zijn 

ervaringen die met genieten samenhangen en een natuurlijk egoïsme is 

daaraan inherent. Het is het hedonistisch, atheïstisch beginpunt van de 

individuatie en deze ervaring plaatst het zelf in het leven. Deze spontane 

vrijheid is een beperkte vrijheid. Het niet-ik voedt het genieten.174 Het 

genieten bindt mij aan het zijn, maar het zijn heb ik niet in handen.  

 
173  Levinas 1966, 72. 
174  Levinas 1966, 136. 



Materscriptie Filosofie H. Beuk, studentnummer 835095359                                                               112 
 

 

‘Het liberale vrijheidsbegrip erkent het recht van het individu op het 

nemen van ‘beslissingen’, doch slechts voor zover de vrijheid van de een 

niet leidt tot onderdrukking van de ander. Daarvoor dienen de wetten, 

die echter zo behoren te zijn ingericht, dat de grondrechten niet worden 

aangetast’. 

Levinas ontwikkelt zijn denken tegen de achtergrond van en in reactie op 

de westerse filosofie en cultuur. Hij benoemt de negatieve en positieve 

vrijheid, de liberale vrijheid, niet expliciet, maar wel onmiskenbaar op 

indirecte wijze.  Zo stelt hij in zijn essay ‘Vrijheid en gebod’ dat het 

hoogste werk van de vrijheid bestaat in het veiligstellen van de 

vrijheid:175 het scheppen van een redelijke orde via wetgeving en 

instituties, waarvan de staat er zelf een is. Het is de definitie van de 

negatieve vrijheid. Hij ziet deze institutionele vrijheid als een wapen 

tegen de tirannie, wat historisch gezien niet toereikend bleek, zoals ook 

in de teksten onder de titel Herdenken naar voren kwam.  Die redelijke 

orde zal telkens opnieuw geformuleerd moeten worden om de 

onvermijdelijke vervreemding ervan weer te boven te komen.176 Levinas 

maant ons anderzijds om kritisch te zijn naar de politiek, de tirannie en 

willekeur ervan en het beleid dat in algemene kaders gegoten is, waar 

de menselijke maat moeilijk terug te vinden is. En hij voegt eraan toe dat 

als de redelijke orde ook een menselijke orde wil zijn dan zal dat een 

rechtvaardige orde moeten zijn.177  

In het interview ‘Jij die mij aanziet’178 wordt Levinas naar vrijheid 

gevraagd. En zijn antwoord is kort en krachtig. Hij schetst vrijheid als het 

vrij zijn van beperkingen. Opnieuw een verwijzing naar de negatieve 

vrijheid. Hij vraagt zich vervolgens bijna retorisch af, wat ik overhoud als 

die beperkingen zijn weggenomen. Is dat vrijheid?  Deze vraag raakt de 

gevoerde discussie over positieve vrijheid. Ik denk hier aan de krachtige 

 
175  Levinas 1984, 98, ‘Vrijheid en gebod’. 
176  Ibidem, 99. 
177  Ibidem, 98-99 
178  Guwy - IKON 1986, ‘jij die mij aanziet’, deel 1, (tijd 4.00). 
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uitspraak van James Kennedy namelijk de illusie te denken dat mensen 

‘vrijlaten’ hetzelfde is als mensen ‘vrijmaken’. Vrijheid – voor Levinas - 

verlangt een investituur, een bekleding. Vrijheid kan zich niet geheel naakt 

presenteren.179 Vrijheid is geen doel op zich, maar de conditie van elke 

waarde die een mens wil nastreven.180  

Een deel van het antwoord op de vraag ‘is dat vrijheid?’ komt van 

Levinas zelf waar hij aansluitend181 zegt dat vrij zijn betekent het 

opbouwen van een wereld waarin ‘ik’ vrij kan zijn. Het is een verwijzing 

naar wonen en werken en meer in het algemeen het streven naar 

autarkie,182 dat hierdoor mede mogelijk wordt. Het geeft de verwikkeling 

aan waarin het zelf gevangen zit tussen autonomie en heteronomie. Het 

is de willekeurige vrijheid die naar zichzelf verwijst. Levinas definieert deze 

vrijheid als zich handhaven tegenover het andere.183  Een vrijheid die het 

aan het zijn geketende zelf bijstaat. Het is nog een vrijheid halverwege.184 

Het is de vrijheid van Odysseus. De vrijheid moet zijn volheid nog 

ontvangen. 

 

Vrijheid als een toestand/staat waarin die mens verkeert, die geheel 

volgens eigen natuur en beginselen zijn of haar leven en handelen kan 

inrichten’.  

Een heel opmerkelijke passage over vrijheid lees ik in Filosofie en het 

Oneindige, in paragraaf 2 Het primaat van het Zelfde of het narcisme.185 

De stelling is dat de vrijheid zeker is van haar recht, zichzelf rechtvaardigt 

en als Narcissus zichzelf behaagt. Levinas brengt in aansluiting hierop de 

menselijke conditie ter sprake. Het is een stevige stelling, maar in andere 

bewoordingen herkenbaar in elementen van de in deze scriptie 

opgetekende discussie over positieve vrijheid. Levinas maakt een 

opsomming van een aantal termen die de ‘narcistische’ vrijheid kunnen 

 
179  Levinas 1984,149 ‘De filosofie en de idee van het Oneindige’.              
180  Ibidem, 39, ‘Een godsdienst van volwassenen’.  
181  Levinas 1966, 158. 
182   Ibidem, 34.  
183  Ibidem. 
184  Burggraeve 1986, 95. 
185  Levinas 1984, 138, ‘De filosofie en de idee van het Oneindige’. 
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hinderen en daarom van hun andersheid ontdaan moeten worden. Ik 

citeer: ‘de aarde die ons draagt’, ‘de hemel die ons opricht en ons negeert’, 

‘de krachten van de natuur’, ‘de dingen die ons hinderen of dienstbaar zijn’ 

en ‘de mensen die ons liefhebben en onderwerpen’.186 Levinas beschrijft 

hier in grote lijnen de menselijke conditie in relatie tot vrijheid en deze 

beschrijving vertoont grote overeenkomst - op het lichaam na - met de 

beschrijving, zoals die naar voren kwam in Het goede leven & de vrije 

markt. Het ontbreken van het lichaam kan probleemloos aangevuld 

worden, als ik mij realiseer hoe Levinas mens zijn opvat als lichamelijkheid 

en zintuiglijkheid: genieten, ethisch geraakt worden, schaamte, 

walging….. 

In het hierboven vermelde IKON-interview187 geeft Levinas als 

vervolg op zijn eigen vraag ‘is dat vrijheid?’ na een korte stilte zijn eigen 

antwoord: verantwoordelijkheid. Hij verbindt dit in één adem met de 

opvatting dat een mens van nature goed is. Vrijheid en 

verantwoordelijkheid vallen samen en constitueren een mens. De 

verantwoordelijkheid is de investituur van de vrijheid. Het samenvallen 

van vrijheid en verantwoordelijkheid is de grondslag van het ik.188 En ook 

de grondslag voor de bevrijding van zichzelf. De verantwoordelijkheid 

brengt mij buiten mijzelf.189 En, volgens Burggraeve, word ik in het 

verantwoordelijk zijn van mezelf bevrijd, maar niet vervreemd, omdat dit 

mij past. Het ethische definieert het mens zijn.190 Het definieert ook mijn 

resterende tijd als ethisch, als mogelijkheid tot verantwoordelijkheid. In 

de vruchtbaarheid overschrijdt de tijd mijn dood en is deze opgenomen 

in de oneindige tijd en oneindige verantwoordelijkheid.  

De conclusie kan hier niet achterwege blijven dat voor Levinas 

vrijheid en verantwoordelijkheid verankerd zijn in de goedheid van de 

menselijke natuur, wat ook het antwoord is op de vraag naar de fundering 

van zijn vrijheidsopvatting. Ook de betekenis van de beklede vrijheid als 

 
186  Levinas 1984, 138, ‘De filosofie en de idee van het Oneindige’. 
187  Guwy - IKON 1986, ‘jij die mij aanziet’, deel 1, (tijd 4.00). 
188  Levinas 1966, 269. 
189  Burggraeve 1986, 171. 
190  Ibidem, 178. 
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ethische betrokkenheid bij de ander, als instaan voor het Gelaat, 

verantwoordelijkheid als antwoord, is hierin vervat. Het is een vrijheid die 

het zelf niet zozeer tot stand brengt als eigen keuze, maar die in de 

verantwoordelijkheid zich aan het zelf meedeelt.   

 

Keuzevrijheid  

Levinas benoemt regelmatig de keuzevrijheid. In de essay Filosofie en het 

Oneindige stelt hij dat in de filosofische traditie deze keuzevrijheid als 

willekeurig wordt opgevat,191 omdat de keuzevrijheid geen criteria kent 

buiten de keuzevrijheid zelf. Het wordt algemeen in de filosofie gezien als 

een belang om boven dit niveau van vrijheid uit te stijgen en dat raakt 

weer de gevoerde discussie over vrijheid. Hoe kan de vrijheid de 

machteloosheid van de willekeur overstijgen? Bij Gescinska lezen we dat 

de wind elke richting op kan waaien. En ook Levinas gebruikt de wind als 

verbeelding van de richtingloosheid van de willekeur van de vrijheid.192 Het 

gebruikelijke antwoord in de moderne filosofie is om de vrijheid te binden 

aan de rationaliteit. Dat is een rechtvaardiging die een universele gelding 

heeft.193 Berlin wantrouwt het rationele als maatstaf, zoals we eerder 

zagen. Levinas zegt dat dit rationele fundament weer opnieuw de voorrang 

van hetzelfde boven het andere bewerkstelligt.194 Totaliteit. Het is meer 

van hetzelfde. Het denken denkt zichzelf. En hij geeft de volgende kritiek, 

nl. dat het Gelaat niet de keuzevrijheid openbaart, maar de 

onrechtvaardigheid ervan.195 Mijn vrijheid halverwege verlangt naar 

bekleding.  

 

Cultuurkritiek en vrijheid 

De cultuurkritiek is in de kern ‘de vergetelheid van de ander’. Deze 

vergetelheid is inherent aan de geslotenheid van de totaliteit, die als een 

cirkel het zelf als middelpunt heeft: zelfgerichtheid, autarkie. Aan heel 

 
191  Levinas 1984,148, ‘De filosofie en de idee van het Oneindige’. 
192  Levinas 1966, 269. 
193  Levinas 1984,148, ‘De filosofie en de idee van het Oneindige’. 
194  Ibidem. 
195  Ibidem, 149. 
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deze beweging ligt het zelf als genietend wezen ten grondslag. De 

grondervaring van het genieten is brandpunt en ook beginpunt van de 

individuatie. Omdat het zelf als genietend wezen in zijn behoeftigheid 

aangewezen is op het niet-ik, zal het zelf alles in het werk stellen om het 

genieten veilig te stellen. Het zelf doet dit door zijn autonomie te 

versterken ten opzichte van de heteronomie van het zijn. Het zelf zet de 

wereld naar zijn hand in werken en denken. Een potentiële weg naar 

geweld. Het tracht de wereld te herleiden tot zichzelf om zijn eigen 

bestaan te verzekeren, zijn kwetsbaarheid af te wenden: economie. De 

vrijheid staat het zelf bij in dit streven.  

In zijn totaliserend streven stuit het ik op de ander, die zich niet 

tot het zelf laat herleiden. De ander is in zijn onherleidbaarheid, in zijn 

uniekheid, een niet te bevatten dimensie, oneindig. Het ik stuit op een 

grens, absolute scheiding. Alleen de Ander kan vanuit deze dimensie, 

exterioriteit, de grens doorbreken in het appel dat uitgaat van het Gelaat. 

Dit Gelaat stelt mijn vrijheid - en bestaansrecht - onder kritiek en roept 

mij op tot verantwoordelijkheid. Het zelf ziet zichzelf in het licht van de 

Ander. Dit wil zeggen dat het op zich nemen van de verantwoordelijkheid 

de orde van de totaliteit transformeert naar de orde van de ethiek. De 

oorspronkelijke orde. 

 

Verzoening 

Al eerder maakte ik de opmerking dat Levinas niet zozeer de kritiek als 

doel op zich voor ogen heeft, maar vrede nastreeft, om zijn eigen woorden 

te gebruiken, d.w.z. de convergentie van ethiek en realiteit196 in al haar 

aspecten. De totaliteit kan het oneindige niet in zich opnemen en het zelf 

blijft gescheiden in zijn gesloten cirkel ronddraaien. Anderzijds kan het 

oneindige de totaliteit wel doorbreken vanuit het appel en de 

oorspronkelijke vrijheid tot beklede vrijheid verheffen, waarin het morele 

verschijnt. Deze verantwoordelijkheid voor de ander geeft ook een nieuwe 

wending aan mijn baatzuchtige inspanningen. Woning, bezit en werk 

 
196 Levinas 1966, 303.  
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blijven, maar staan nu in het teken van edelmoedigheid.197 De woning is 

de plaats van de gastvrijheid en mijn rijkdom is nu ook bron van vreugde 

voor anderen. Mijn vrijheid is bekleed, en mijn baatzuchtigheid wordt in 

die bekleding als het ware meegenomen. Mijn economisch handelen 

draagt het morele als waarde uit. De zelfbevrijding van het zelf werkt door 

in alle aspecten.  

 

Vrijheid 

Het is onmiskenbaar dat Levinas een nieuwe weg inslaat. Het is een weg 

die zijn grondige kennis toont van de westerse filosofie, zijn inspiratie uit 

de joodse traditie ademt en een radicale vorm van herdenken is.  

Het meest vernieuwende is zijn vertrekpunt bij de Ander. Die Ander 

is de kristallisatie van het Oneindige in het concrete Gelaat dat mij 

aanspreekt en zegt ‘dood mij niet’. Dit ‘dood mij niet’ is een onder kritiek 

stellen van het geweld dat de totaliteit als zelfhandhaving in zich draagt. 

In deze totaliteit verkeert het zelf in een toestand van verscheurdheid en 

is uit evenwicht.198 Het Gelaat doorbreekt de geslotenheid als 

zelfgerichtheid van de totaliteit. ‘Dood mij niet’ is een uitnodiging tot 

ethiek.199 Het goede doen. Rechtvaardigheid. ‘Er zijn’ is ‘er zijn voor’. De 

Ander stelt mijn vrijheid in, die een verheffing is.200 Het is een 

zelfbevrijding, die mij weghaalt uit de grot van de totaliteit en mij plaatst 

in het licht van de ethiek. Het goede leven is het stichten van vrede: de 

convergentie tussen moraliteit en realiteit.201 

 

 

 

 

 

 
197  Burggraeve 1986, 186. 
198  Levinas 1984, 41, ‘Een godsdienst voor volwassenen’. 
199  Van Biemen in ‘Het cultuurbegrip van Emmanuel Levinas Betrokkenheid op de transcendentie als 

metafysica van de cultuur’. Gij zult niet doden spreekt het gelaat uit als denkbaar slachtoffer van het 
totaliserend geweld en nodigt zo uit tot een andere cultuur, ethiek. 

200  Levinas 1966, 196. 
201  Ibidem, 303. 
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Conclusies  

Inleiding 

Als vertrekpunt neem ik de vraag naar vrijheid, zoals deze op pagina 7 

de scriptie inleidt en dan met name het laatste deel van deze vraag: 

‘hebben we een ander vrijheidsbegrip nodig? Dient zich in beantwoording 

hiervan een samenhangend perspectief aan? Tekent zich een 

convergentie van standpunten af bij de verschillende denkers? 

 

Nieuwe wegen naar vrijheid 

Er zijn in de discussie gaandeweg richtingsborden aangebracht. Die 

wijzen weg van het individu en diens vrijheidspraktijk, die ik samenvat 

onder de noemer vrijheid en blijheid, met verwijzing naar de definitie van 

de Van Dale. Op dit punt is de discussie helder. Dat geldt ook voor het 

begrip pluralisme. Dit uitgangspunt is bindend. 

  Vrijheid kan niet naakt verschijnen. Deze zin is de meest 

verbindende en onderspant de discussie. Ik onderscheid vier wegwijzers 

in de dubbele betekenis van weg: verantwoordelijkheid; rechtvaardigheid 

of het goede doen; afstemming op wat de werkelijke werkelijkheid is, 

namelijk de menselijke conditie; en vrijheid in oorspronkelijke zin als het 

inslaan van nieuwe wegen, waarbij het zelf juist op het spel staat. Het 

zijn nieuwe oriëntaties die elkaar zeker niet tegenspreken, maar eerder 

aanvullend zijn en vrijheid doen opschuiven in het perspectief van het 

sociale en het rechtvaardige. Het zijn vrijheden die het zelf uitnodigen uit 

zijn comfortzone te treden en zich te verbinden met waarden die 

uitstijgen boven het directe eigenbelang.  

Vanuit Levinas gezien is Vrijheid in discussie een gesprek, waarbij 

het zelf als uitgangspunt gehandhaafd blijft en in die zin speelt de 

discussie zich nog steeds af binnen de grenzen van de totaliteit. Het is 

een bezinning op de vrijheid halverwege, de willekeurige vrijheid, en hoe 

hieraan meer inhoud te geven. Daaruit spreekt het verlangen om aan het 

zelf te ontsnappen. De scheiding blijft echter gehandhaafd, hoewel in de 

discussie de grens wordt opgezocht. De richtingloosheid van de vrijheid 



Materscriptie Filosofie H. Beuk, studentnummer 835095359                                                               119 
 

halverwege erkent ook Levinas. Vrijheid vraagt om investituur. Die 

investituur komt echter in de visie van Levinas van buiten de orde van de 

totaliteit. Deze is het geschenk van het Gelaat, de Ander. Deze beklede 

vrijheid brengt mij buiten mijzelf en diept zich uit. Zij kent geen grenzen 

en gaat voorbij de dood. Deze vrijheid past bij mij, omdat ik ethisch ben. 

Vrijheid als verantwoordelijkheid is de volgende stap in mijn individuatie. 

Deze verantwoordelijkheid transformeert de orde van de totaliteit naar 

de orde van de ethiek, de oorspronkelijke orde. In dat licht krijgen alle 

inspanningen van het zelf een vernieuwde betekenis, zonder de oude op 

te moeten geven. Het is niet Odysseus, het is Abraham. Bij zichzelf 

beginnen en niet bij zichzelf eindigen. Deze verantwoordelijkheid gaat 

aan elke samenleving vooraf.202  

 

Tot slot 

Het goede leven is afgestemd zijn op de werkelijke werkelijkheid. 

Deze zin uit Vrijheid in discussie vult Levinas als volgt aan: Het goede 

leven is afgestemd zijn op de werkelijke werkelijkheid en de grondslag 

ervan is het ethische. Hij pleit voor het stichten van vrede: de 

convergentie tussen moraliteit en realiteit.203 Dat vindt zijn aanvang niet 

bij het zelf, maar bij de Ander. En dit is een realiteit van elke dag, sinds 

mensenheugenis. Het vraagt om ontvankelijkheid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
202  Levinas 1984, 100, ‘Vrijheid en gebod’. 
203  Levinas 1966, 303. 



Materscriptie Filosofie H. Beuk, studentnummer 835095359                                                               120 
 

Literatuurlijst 

Film 

• Dardenne, Jean-Pierre en Luc, La Fille Inconnue, (Cinéart, De 

Collectie, 2016). 

Boeken 

• Berlin, Isaiah, Two Concepts of Liberty (Oxford 1958), Twee 

opvattingen van vrijheid. Het gaat hier niet om twee 

interpretaties van één begrip, maar om sterk afwijkende, 

onverenigbare houdingen ten opzichte van de doeleinden van het 

leven. Serie Kleine Klassieken, Tine Ausma, vert. (4e druk; 

Amsterdam 2018). 

• Bloom, Allan, The closing of the American mind (New York 

1987), De gedachteloze generatie. Hoe ons onderwijs de cultuur 

bedreigt Jos den Bekker, vert. (Utrecht 1988). 

• Burggraeve, Roger, Het gelaat van de bevrijding. Een 

heilsdenken in het spoor van Emmanuel Levinas (Tielt en Weesp 

1986). 

• Buskes, Chris, Evolutionair denken. De invloed van Darwin op 

ons wereldbeeld (6e druk; Amsterdam 2013). 

• Camus, Albert, La Chute (Parijs 1956), De Val, Anne Maclain Pont 

vert. (3e druk; Amsterdam 1960). 

• Dennett, Daniël, C., Freedom evolves (New York 2003) De 

evolutie van de vrije wil, Hans Bosman vert. (Amsterdam en 

Antwerpen 2004). 

• Duyndam, Joachim en Marcel Poorthuis, Levinas, Trouw 

Bibliotheek (Rotterdam 2003). 

• Ellis, Marc H., Encountering the Jewish Future: With Wiesel, 

Buber, Heschel, Arendt, and Levinas (Minneapolis 2010). 

• Fukuyama, Francis, The End of History and the Last Man (New 

York 1992), Het einde van de geschiedenis en de laatste mens, 

vert. Anna Kapteyn-Bacuna, Annelies Konijnenbelt, Barbara de 

Lange (4e druk; Amsterdam 1999). 



Materscriptie Filosofie H. Beuk, studentnummer 835095359                                                               121 
 

• Gescinska, Alicja, De verovering van de vrijheid. Van luie 

mensen, de dingen die voorbijgaan (4e druk; Rotterdam 2017).   

• Heijne, Bas, De Bergrede 2018, Uitgave van de Bergkerk, 

Amersfoort (Amersfoort 2018). 

• Hermsen, Joke, J., Stil de tijd (6e druk, Amsterdam 2010).  

• Hillesum, Etty, Twee brieven uit Westerbork (Amsterdam 2013). 

• Kate, L. ten, De vreemde vrijheid (3e druk; Amsterdam 2016). 

• Keij, Jan, Eenvoudig gezegd: Levinas. Een nieuwe blik op mens 

en wereld (5e druk; Kampen 1993). 

• Keij, Jan, De filosofie van Emmanuel Levinas. In haar samenhang 

verklaard voor iedereen (Kampen 2006). 

• Lescourret, Marie-Anne, Emmanuel Levinas (Parijs 1994), 

Emmanuel Levinas. Een biografie, Ab Kalshoven vert. (Baarn 

1996). 

• Levinas, Emmanuel, Het menselijk gelaat, O. de Nobel en A. 

Peperzak vert., A. Peperzak ed. (6e druk; Baarn 1984).  

• Levinas, Emmanuel, Totalité et infini. Essai sur l’exteriorité (Den 

Haag, 1961), Totaliteit en het Oneindige. Essay over de 

exterioriteit, J.M. Tillema-de Vries vert. (Rotterdam 1966). 

• Offermans, C, Het Licht der rede. De Verlichting in brieven, 

essays en verhalen (Amsterdam en Antwerpen 2000). 

• Riessen, Renée, van, Van zichzelf bevrijd. Levinas over 

transcendentie (Amsterdam 2019). 

• Schutter, Dirk, de, Heidegger, Elementaire Deeltjes, 69 

(Amsterdam 2020). 

• Verbrugge, Ad, Govert Buijs en Jelle van Baardewijk, Het goede 

leven & de vrije markt. Een cultuurfilosofische analyse 

(Rotterdam 2018). 

 

 

 

 



Materscriptie Filosofie H. Beuk, studentnummer 835095359                                                               122 
 

Artikelen 

• Biemen, Dick van, ‘Vrijheid en plicht in een neo-liberaal 

leefklimaat’, lezing Open Universiteit (Rotterdam 1996),   

https://denkweg.nl/artikelen/vrijheid-en-plicht-in-een-neo-

liberaal-leefklimaat, laatst geraadpleegd op 6 juli 2019. 

• Biemen, Dick van, ‘Het cultuurbegrip van Emmanuel Levinas, 

Betrokkenheid op de transcendentie als metafysica van de 

cultuur’, Denkweg.nl, Denkweg.nl - Artikelen: het cultuurbegrip 

van emmanuel levinas ned.eng. Samenvatting, laatst 

geraadpleegd 15 september 2020. 

• Cooper, Sarah, ‘Mortal ethics: Reading Levinas with the 

Dardenne Brothers’, Film-Philosophy, 11.2, August 2007. P. 66 – 

87. 

• Dchar, Nasrdin, 5 mei lezing 2017, 

https://www.4en5mei.nl/media/documenten/5mei-lezing2017-

uitgesproken.pdf, laatst geraadpleegd 3 oktober 2020. 

• Doude van Troostwijk, Chris, ´De andere Adam. Schepping en 

plaatsvervanging bij Levinas’, 

https://www.filosofie.nl/nl/artikel/32621/de-andere-adam-

schepping-en-plaatsvervanging-bij-levinas.html, laatst 

geraadpleegd op 2 mei 2020.  

• Duyndam, Joachim, ‘Levinas en het gelaat’, 

http://www.duyndam.demon.nl/gelaat.pdf, laatst geraadpleegd 

op 8 juli 2019. 

• Ferencz, Benjamin, ´Overpeinzingen van de laatste Neurenberg-

aanklager’ in Nexus, De jaren van mijn leven, (Amsterdam, 

2019) 26 – 42.  

• Grossman, David, ‘Ademen met beide longen’¸ vert. Ruben 

Verhasselt, 5 mei-lezing 2015, uitgesproken in de Sint 

Jacobskerk te Vlissingen, 

https://www.4en5mei.nl/media/documenten/ademenmetbeidelo

ngendavidgrossman.pdf, laatst geraadpleegd 29 april 2020. 

https://denkweg.nl/artikelen/vrijheid-en-plicht-in-een-neo-liberaal-leefklimaat
https://denkweg.nl/artikelen/vrijheid-en-plicht-in-een-neo-liberaal-leefklimaat
https://denkweg.nl/artikelen/het-cultuurbegrip-van-emmanuel-levinas-ned.eng.-samenvatting
https://denkweg.nl/artikelen/het-cultuurbegrip-van-emmanuel-levinas-ned.eng.-samenvatting
https://www.4en5mei.nl/media/documenten/5mei-lezing2017-uitgesproken.pdf
https://www.4en5mei.nl/media/documenten/5mei-lezing2017-uitgesproken.pdf
https://www.filosofie.nl/nl/artikel/32621/de-andere-adam-schepping-en-plaatsvervanging-bij-levinas.html
https://www.filosofie.nl/nl/artikel/32621/de-andere-adam-schepping-en-plaatsvervanging-bij-levinas.html
http://www.duyndam.demon.nl/gelaat.pdf
https://www.4en5mei.nl/media/documenten/ademenmetbeidelongendavidgrossman.pdf
https://www.4en5mei.nl/media/documenten/ademenmetbeidelongendavidgrossman.pdf


Materscriptie Filosofie H. Beuk, studentnummer 835095359                                                               123 
 

• Grunberg, Arnon, ‘Nee’, 4 mei-voordracht 2020, 

https://www.4en5mei.nl/media/documenten/4mei-

voordracht2020-arnongrunberg.pdf, laatst geraadpleegd 15 

september 2020. 

• Herzberger, Rosanne, ‘Ik kies voor optimisme’, 5 mei-lezing 

2019, (Amsterdam 2019). 

https://www.4en5mei.nl/media/documenten/5mei-lezing2019-

rosannehertzberger.pdf, laatst geraadpleegd op 29 april 2020. 

• Hoove, M. ten, Groene Amsterdammer, ‘Hoe het liberalisme het 

neoliberalisme te boven komt. Een besef van veranderlijkheid’, 

10 februari 2021. 

• Huijer, Marli, Filosofie Magazine, september 2020, ´Vluchtelingen 

en gekken stoppen we het liefst weg’. 

• Knepper, Simon en Frank van den Bosch ed., De Vrijheidsillusie. 

Essays van Alicja Gescinska, Christien Brinkgreve, Ger Groot, 

Herman Vuijsje en anderen (Amsterdam, 2018). 

• Lock, Grahame, ‘Liberaal mensbeeld kan de menselijke 

waardigheid onvoldoende funderen’ in: Christen Democratische 

Verkenningen (Winter 2011), 114 – 120. 

• Loidolt, Sophie, ´The ‘Prophet and the ‘Histor’: Levinas and 

Arendt on judging´, Institut für die Wissenschaften vom 

Menschen, www.iwm.at/publications/5-junior-visiting-fellows-

conferences/vol-xxi/sophie-loidolt/, laatst geraadpleegd op 20 

april 2019.  

• Meir, Ephraim, ´Judaism and Philosophy: each other’s other in 

Levinas’ in: Modern Judaism 30 (2010 , 30 – 3) 348 – 362, 

https://www-jstor-

org.ezproxy.elib11.ub.unimaas.nl/stable/pdf/40926550.pdf?refre

qid=excelsior%3A4420b0a362732cfcc888b4c069518bdb, laatst 

geraadpleegd 26 april 2019. 

 

 

https://www.4en5mei.nl/media/documenten/4mei-voordracht2020-arnongrunberg.pdf
https://www.4en5mei.nl/media/documenten/4mei-voordracht2020-arnongrunberg.pdf
https://www.4en5mei.nl/media/documenten/5mei-lezing2019-rosannehertzberger.pdf
https://www.4en5mei.nl/media/documenten/5mei-lezing2019-rosannehertzberger.pdf
http://www.iwm.at/publications/5-junior-visiting-fellows-conferences/vol-xxi/sophie-loidolt/
http://www.iwm.at/publications/5-junior-visiting-fellows-conferences/vol-xxi/sophie-loidolt/
https://www-jstor-org.ezproxy.elib11.ub.unimaas.nl/stable/pdf/40926550.pdf?refreqid=excelsior%3A4420b0a362732cfcc888b4c069518bdb
https://www-jstor-org.ezproxy.elib11.ub.unimaas.nl/stable/pdf/40926550.pdf?refreqid=excelsior%3A4420b0a362732cfcc888b4c069518bdb
https://www-jstor-org.ezproxy.elib11.ub.unimaas.nl/stable/pdf/40926550.pdf?refreqid=excelsior%3A4420b0a362732cfcc888b4c069518bdb


Materscriptie Filosofie H. Beuk, studentnummer 835095359                                                               124 
 

• Purcell, Michael, ‘On Hesitation before the Other’, International 

Journal for Philosophy of Religion (2006, 60) 9-19. 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11153-006-0004-7, 

laatst geraadpleegd op 8 juli 2019. 

• Tongerloo, Michelle van, ´Twee jaar lang werkte ik als 

straatarts´, De Correspondent, 12 sept. 2020, online 

journalistiek platform, Ik werkte als dokter voor daklozen en zag: 

alleen een huis maakt ze beter - De Correspondent, laatst 

geraadpleegd 20 maart 2021. 

• Vleuten, Diederik van, ‘Als de taal tot stilstand komt’, 4 mei-

lezing 2019 (Amsterdam 2019). 

 

Krantenartikelen 

• Algemeen Dagblad Utrechts Nieuwsblad, 4 en 5 mei 2019. 

• De Standaard, 13 juni 2019 

• De Volkskrant, 4 en 5 mei 2019 

• Leeuwarder Courant, 5 mei 2018, Stine Jensen, ´Absolute 

vrijheid‘. 

• NRC, 4 en 5 mei 2019. 

• Trouw, 22 januari 2005.  

• Trouw, 30 maart 2012. Theo de Boer, ‘Wat het lichaam levend 

maakt’.  

• Trouw, 4 en 5 2019. 

 

Internet  

• Guwy, France, ‘Jij die mij aanziet’, televisie-interview met 

Emmanuel Levinas, IKON (Hilversum,1986), YouTube,  

https://www.youtube.com/watch?v=tQPjVT3WU5I, laatst 

geraadpleegd op 7 juli 2021. 

 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11153-006-0004-7
https://decorrespondent.nl/11579/ik-werkte-als-dokter-voor-daklozen-en-zag-alleen-een-huis-maakt-ze-beter/4759920018007-a81277c1
https://decorrespondent.nl/11579/ik-werkte-als-dokter-voor-daklozen-en-zag-alleen-een-huis-maakt-ze-beter/4759920018007-a81277c1
https://www.youtube.com/watch?v=tQPjVT3WU5I


Materscriptie Filosofie H. Beuk, studentnummer 835095359                                                               125 
 

• Human, Het filosofisch kwintet, Thema: Woorden waarmee we 

worstelen, Aflevering 1, Vrijheid, Uitzenddatum: 23 juni 2019, 

https://www.human.nl/het-filosofisch-

kwintet/kijk/overzicht/seizoen-2019/aflevering-1.html, laatst 

geraadpleegd 10 november 2020. 

• Wat is Presentie – Stichting Presentie, laatst geraadpleegd 17 

mei 2021. 

 

https://www.human.nl/het-filosofisch-kwintet/kijk/overzicht/seizoen-2019/aflevering-1.html
https://www.human.nl/het-filosofisch-kwintet/kijk/overzicht/seizoen-2019/aflevering-1.html
https://www.presentie.nl/algemeen/wat-is-presentie/

