REDACTIONEEL
DEMOCRAWIE?
Het begint op een zomer te lijken die je maar het beste binnen denkend kunnen doorbrengen. Daarbij helpt iFilosofie
je graag met een extra dik zomernummer, waarin we eens
flink met de stofkam door recent politiek denkwerk zijn gegaan. Filosofen blijven maar denken, weer of te veel weer.
Onze democratie heeft er ook wel florissanter bijgestaan,
nietwaar? Ministeries die dwangsommen betalen, kom er
maar eens om. En dan zitten we nog met een dozijn crises
opgescheept ook. Gelukkig bespreken we ook een dozijn
mooie boeken. Voor enige inhoudelijke afleiding van het
nieuws zit je hier wel snor.
We openen het denkersbal met een drieluik politiek denkers,
die de liberale democratie elk op een andere manier nieuw
leven proberen in te blazen. We vervolgen met een ander
drieluik, eveneens politiek denkers, om je hersenpan met een

volgende gedachtestoet oververhit te houden. Daarbij voegen we een scheutje rechtsstaatdenken en een knap overzicht
van het neoliberalisme, en voilà, je bent weer helemaal bij.
Dat is te zeggen: je kunt nog even door ook, met een autobiografie van een politiek denker, een politiek dagboek, een
boek met een belangrijke boodschap, een interview over de
crisisdenker Ortega y Gasset, en als klap op de vuurpijl tref
je een column ofwel hersenkraker van René.
Je hoeft het land niet te verlaten om goed na te denken, zo
blijkt maar weer. Mocht je dat toch doen, een alleszins aangename vakantie toegewenst. Denk vooral aan de wereld.
Vrije groeten,
Florian Jacobs (hoofdredacteur iFilosofie)
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GEZOCHT: ENTHOUSIASMEREND LIBERALISME
Leken liberale theorieën over
mens en maatschappij in de
vroege jaren negentig nog te
pronken aan het eindpunt van de
geschiedenis, dertig jaar later
verkeren ze wereldwijd in zwaar
weer. Drie politiek denkers,
Francis Fukuyama, Joshua L.
Cherniss en Lea Ypi, proberen
elk via een andere invalshoek het
liberalisme te laten herleven.
Tekst: Florian Jacobs
Laten we naar goed filosofisch gebruik
beginnen met een definitie: ‘Liberalisme in de betekenis die ik eraan verleen verwijst naar wetgeving: een systeem van formele regels dat de macht
van de uitvoerende instantie beperkt,
zelfs als die uitvoerende instantie in
democratische zin gewettigd is door
middel van een verkiezing.’ Zo begint

de eminente politiek denker Francis
Fukuyama een onderscheid te formuleren tussen liberalisme en democratie
in zijn nieuwste boek Het liberalisme
en zijn schaduwzijden. Democratie
krijgt gestalte in ‘periodieke, vrije en
eerlijke verkiezingen’ en heeft betrekking op de legitimering van politieke
macht; liberalisme is een wetgevingsbeginsel dat politieke rechten en burgerlijke vrijheden, die alle burgers beschermen voor de macht van de staat,
in instituties verankert. Liberale instituties garanderen de vrijheid van de
burger, ongeacht wie de democratisch
verkregen macht in handen heeft.
Een combinatie van democratie en liberalisme verenigt het aangename met
het nuttige: als we in vrijheid kunnen
kiezen, kunnen we in vrijheid leven.
‘Liberale instituties beschermen het
democratische proces door grenzen te

stellen aan de uitvoerende macht.’ So
far, so good.
Echter, de wenselijkheid van de liberale democratie staat in schril contrast
tot haar afbrokkeling overal ter wereld. Fukuyama citeert de onderzoeksorganisatie Freedom House, die analyseert dat liberale democratieën wereldwijd in opkomst waren tot ongeveer 2006, maar dat het sindsdien
bergafwaarts gaat. Anno 2022 is de liberale recessie een crisis geworden:
wie is er niet geschokt door de val terug
in de geschiedenis van burgerrechten
in de Verenigde Staten, de nietsontziende totale ineenstorting van burgerlijke vrijheden in Rusland?
Hoog tijd voor een herwaardering van
liberale principes. Waar vechten we
ook alweer voor?

zijn boek treffen we enkele uitgangspunten die het vertrouwen zouden
moeten herstellen in het liberalisme.
Hij schrijft vlot, hoewel de vertaling
her en der enigszins hapert, en met
veel kennis van zaken: je hebt het boek
zo uit en bent dan een hoop wijzer geworden over de geschiedenis en gebruik van het begrip. Fukuyama weet
waar hij het over heeft.

Een spoedcursus liberalisme
Fukuyama heeft slechts zo’n tweehonderd bladzijden nodig om de argumenten te schetsen die liberalisme rechtvaardigen, enige wereldse toepassingen ervan te analyseren en de kritiek
erop te bespreken. Aan het eind van

Wel leidt het beknotte karakter van
Het liberalisme en zijn schaduwzijden
ertoe dat Fukuyama soms al te snel
door een onderwerp dendert: ‘identiteitspolitiek’ blijft bijvoorbeeld een onduidelijk begrip dat hij bovendien door
het boek heen verschillend lijkt te definiëren. Ook de aanpak van de excessen van het economische neoliberalisme roept meer vragen op dan Fukuyama beantwoordt. Hoe meer een
begrip in de literatuur voorkomt – en
hoe vaak komen we termen als ‘identiteit’ en ‘neoliberalisme’ wel niet tegen
in inhoudelijke discussies? – hoe meer

het nauwkeurige duiding in een filosofisch argument vereist. Het lijkt er eerder op dat Fukuyama snel discussies
herhaalt op weg naar zijn eigenlijke
doel, de verdediging van liberale principes, in plaats van dat hij zich inspant
om complexe begrippen te verhelderen.
Zodoende frons je herhaaldelijk je
wenkbrauwen voordat je bij het laatste
hoofdstuk aankomt, waarin Fukuyama
de uitgangspunten voor een liberale
samenleving bespreekt, maar dan
word je wel rijkelijk beloond. Het is
alsof een gevierd zanger na enige
plichtmatige nummers opveert omdat
hij zijn lievelingslied mag aanheffen.
Fukuyama haalt de hoge c met beweringen als: ‘Het klassieke liberalisme is
op dit moment harder nodig dan ooit,
omdat de […] liberale democratieën
diverser zijn dan ze ooit waren.’ Eindelijk krijgen we zin in het liberalisme!
Helaas eindigt Fukuyama zijn boek
wel met een oproep tot een gezapige

‘voldoening van het aanvaarden van
grenzen’ en ‘een zekere matiging’. Ik
voelde me alsof de Stones net een concert hadden afgesloten met een uitvoering van ‘Altijd is Kortjakje ziek’.
Toch zou ik Het liberalisme en zijn
schaduwzijden aanraden aan iedereen
die wel behoefte heeft aan een spoedcursus liberalisme. Je argumentenarsenaal is weer goed gevuld.
Een moderne geschiedenis van
liberaal denken
Dat het politiek-filosofische liberalisme een indrukwekkende geschiedenis heeft, laat ook filosoof Joshua L.
Cherniss, die we vooral kennen als
kenner van Isaiah Berlin, zien in zijn
Liberalism in Dark Times: The Liberal Ethos in the Twentieth Century.
Aan de hand van portretten van liberale twintigste-eeuwse denkers, zoals
Weber, Camus en Berlin, schetst hij de
contouren van een liberaal ethos. Dit

cultiveren van een ethos beargumenteert Cherniss zelf als volgt:
‘[T]he tendency to think about politics
in terms of theories – of legitimacy,
power, order, justice, constitutionalism, procedure – can breed blindness
to reality, causing terrible harm, and
making the infliction of this harm appear justified, even virtuous. The tempered liberals discussed here were
acutely aware of the ease with which
high-flown rhetoric, moral ambition,
and ideological certainty can inspire
the bombing of the old woman on the
tram, the lynching of the policeman by
the mob, the torture and execution of
the political prisoner, the starvation of
the peasants. They stressed the importance of cultivating an ethos that
would enable us to recognize suffering
and its evil, and resist the tendency to
excuse or extol it.’
Cherniss zoekt een praktisch liberalisme, een politiek handelen dat het

vermijden van leed steeds de voorkeur
geeft boven het blind navolgen van iedere politieke ideologie (inclusief de liberale). Hij hoopt dat praktische liberalisme te kunnen schetsen aan de
hand van het gedachtegoed van twintigste-eeuwse liberale denkers.

De presentatie van Cherniss is wel die
van een proefschrift; in het woud van
noten herkennen we de academische
oefening in historische onderscheidingen. Die hebben alle recht van bestaan
– ze ballen onderzoek en kennis samen
– maar een dergelijke stijl doet wel
verlangen naar een biografie van een
vrijheidsstrijder of een roman over een
liberale held. Liberalism in Dark Times zet eerder aan het denken over politiek dan dat het aanzet tot politiek
handelen. Daarmee beteugelt het boek
de eigen ambities enigszins.
Camus als held
Gelukkig steken we wel wat op van
Cherniss’ studie. Wat is liberale politiek, om te beginnen? ‘Liberal politics
is limited politics – institutionally,
normatively, ethically.’ Dat komt ons
intussen bekend voor, maar in de definitie doemt wel meteen het ‘liberale dilemma’ (liberal predicament, een
term van Isaiah Berlin) op: ‘[H]ow to
combat anti-liberal movements,

which are not constrained in the way
that liberal movements and regimes
are, without either sacrificing political
efficacy or betraying basic liberal principles in the name of defending them?’
Het liberale dilemma komt tot stand
als de liberaal, die per definitie een beperkte politiek bepleit, politieke, inperkende macht moet aanwenden om
illiberale praktijken te bevechten. Wie
liberaal zuiver wil blijven, of het gevecht überhaupt schuwt, resteert in tijden van liberale crisis een zich afzijdig
houden van de politiek. Dat is evenwel
onverantwoordelijk of zelfs, zo stelt
Cherniss, narcistisch. Liever zoeken
we een aantrekkelijke filosofie die morele verantwoordelijkheid koppelt aan

liberaal gedachtegoed. In Liberalism
in Dark Times krijgen we aardig wat
voorbeelden voor de kiezen, en komt
die van Albert Camus het overtuigendst over. Daarom vat ik het hoofdstuk over het liberale ethos van Camus
graag even samen.
Wie Camus zegt, zegt de opstand.
Maar Camus is ook een denker die vragen stelt bij de morele fundamenten
van de opstand. Hoe kan een oprechte
opstand, die opstaat tegen onrechtvaardigheid en onderdrukking in
naam van rechtvaardigheid en vrijheid, gematigd en menselijk blijven, en
niet zelf fanatisch worden? Hoe kan
een idealistische integriteit overeind

blijven zonder politiek onmachtig te
worden? Deze vragen schrijft Cherniss
aan Camus toe. Hij schetst Camus als
iemand die zich bewust is van de valkuilen rondom morele politiek, die
zich steeds weer moest verdedigen jegens degenen die een onwrikbaar intellectueel engagement voorstonden,
of een simpel wereldbeeld propageerden. Camus’ opstand is altijd in beweging, altijd kritisch, nooit af. Zijn
schrijfstijl ligt in het verlengde van zijn
zoeken: die is afgemeten, sober, concreet, duidelijk, verstoken van vals
sentiment. Cherniss rondt zijn indrukwekkende hoofdstuk over Camus af
met een opsomming van drie ethische
eigenschappen waarmee de liberaal à
la Camus politiek handelen kan onderbouwen: eerst is er een besef van solidariteit, van onderlinge afhankelijkheid, dan een impuls tot rebellie, de
hartstochtelijke afkeer van onrecht en
lijden, en tot slot burgerlijke verantwoordelijkheid, de overtuiging dat
vrijheid een onophoudelijk avontuur

is. Solidariteit, rebellie en verantwoordelijkheid: misschien komen we met
dat driespan de eenentwintigste eeuw
wel door.

ze beschermen de vrijheid van de vijanden van vrijheid. Arons gedachten
hebben een halve eeuw later niets aan
waarheid ingeboet.

Liberaal leven
Na het hoofdstuk over Camus volgt dat
over Aron, die Cherniss presenteert als
iemand die een realistischer politiek
engagement etaleert dan Camus. Aron
komt over als een typische progressieve politicus, die de rafelrandjes van
de condition humaine steeds probeert
op te poetsen. Aron noemt twee essentiële zwakheden van liberaal-democratische staten: ze hebben moeite om een
morele vitaliteit in stand te houden, en

Berlins pluralisme is in zoverre nog realistischer dan dat van Camus en Aron,
dat hij het opschreef aan de hand van
portretten van denkers die echt hebben bestaan (Camus verwees liever
naar mythologische of literaire personages, zoals Prometheus of Ivan Karamazov). Pluralisme kan wel degelijk
een politiek handelen inspireren, maar
alleen binnen een kader van een groter
moreel perspectief, wat Berlin ‘humanisme’ noemt. Het humanisme van

Berlin is niet heel gemakkelijk te definiëren, wel schrijft Cherniss het drie
onderscheiden elementen toe, te weten de erkenning van en empathie voor
andere individuen, en het seculiere karakter ervan.
Daar zijn we dan. Cherniss eindigt zijn
boek met de vraag of we de liberale
denkers die hij heeft besproken zouden kunnen overtreffen. Hij klinkt gematigd hoopvol. Na het lezen van Liberalism in Dark Times blijven de vragen naar een strijdlustige en moreel
oprechte liberale levenshouding, maar
kunnen we iets beter antwoord geven.
En willen we Camus lezen.
Hier strijden we voor
Eerder hunkerde ik naar een biografie
van een vrijheidsstrijder of een roman
over een liberale held. Lea Ypi’s Vrij.
Opgroeien aan het einde van de geschiedenis komt in de buurt van beide.
Het boek is weliswaar geschreven door

een filosoof – Ypi is hoogleraar politieke theorie aan de London School of
Economics – maar het leest als een
combinatie van een spannende roman
en een onthullende autobiografie. Ypi
groeide op in Albanië en maakte zowel
de val van het communistische regime,
de opkrabbeling van de samenleving
en de ontwrichtende burgeroorlog in
1997 mee. Haar boek lezende – en geloof me, je kunt het niet wegleggen –
begrijp je wat een weelde het is om te
leven in een liberale democratie. Wie
zich in Vrij onderdompelt, maakt mee
hoe het is om niet vrij te zijn. Je koestert de liberale democratie des te meer
na het lezen van Vrij.

Daarmee is niet gezegd dat Ypi een naieve voorstelling van de liberale democratie koestert. In haar dagelijkse leven doceert ze Marx en we treffen tussen de regels door genoeg kritiekpunten op een uit de hand gelopen liberalisme. Vrijheid is een wassen neus zolang die niet gepaard gaat met sociale
structuren die vrijheid mogelijk maken, zo blijkt uit Ypi’s scherpe observaties en commentaar. Impliciet lijkt ze
dan ook een pleidooi te houden voor
een democratisch socialisme, een politieke staatsvorm die economische vrijheid toestaat zolang ze de vrijheid van
haar burgers niet beknelt. Nu komt
onze vrijheid al te vaak in het nauw om

sociaaleconomische redenen. Lezers
die een meer filosofisch onderbouwde
vorm van dat democratisch socialisme
zoeken, kunnen terecht bij bijvoorbeeld Martin Hägglund en Guy Standing. Ypi wijst eerder de weg, ex negativo: ze beschrijft overtuigend wat vrijheid niet is.

Ypi’s indrukwekkende memoires vormen misschien wel het beste pleidooi
voor de liberale samenleving dat ik recentelijk heb mogen lezen. De urgentie
van Ypi’s doorleefde geschiedenis is
niet mis te verstaan. Ik raad het aan iedereen aan die een goed boek zoekt, en
doe dat bij dezen dan ook aan wie dit
leest. De geschiedenis van de liberale
samenleving is eindeloos, tenzij we dat
einde zelf veroorzaken.
Francis Fukuyama, Het liberalisme en
zijn schaduwzijden. Verdediging van
een klassiek ideaal. Vertaald door
Frans Reusink, Amsterdam/Antwerpen: Atlas Contact, 2022.
Joshua L. Cherniss, Liberalism in
Dark Times: The Liberal Ethos in the
Twentieth Century, Princeton: Princeton University Press, 2021.
Lea Ypi, Vrij. Opgroeien aan het einde
van de geschiedenis. Vertaald door
Luud Dorresteyn, Amsterdam: De Bezige Bij, 2021.

IS ER HOOP VOOR DE DEMOCRATIE?
Het is niet best gesteld met de democratie. Grote groepen mensen
verliezen vertrouwen in democratische instituties waardoor
populistische volksmenners hun
kans schoon zien. Volgens de Atlas van afgehaakt Nederland, een
publicatie van het ministerie van
BZK, hebben ouderen, laagopgeleiden en mensen met een laag
inkomen grotere kans om af te
haken dan jongeren, hoogopgeleiden en mensen met een bovenmodaal inkomen. Onze democratie is geen werkelijke democratie, maar een meritocratie, betogen denkers als Michael Sandel,
waarbij de winnaars heersen en
de verliezers buiten de boot vallen. Genoeg reden tot zorg dus,
maar drie boeken proberen desondanks hoop te koesteren. Lukt

het de auteurs om die hoop te onderbouwen?
Tekst: Marthe Kerkwijk
De drie auteurs die we hier onder de
loep nemen delen een overeenkomst:
zij zijn alle drie politiek filosofen met
een indrukwekkend internationaal cv.
Allereerst presenteren we de nestor
van de democratiefilosofie in Europa,
de Frankfurter filosoof en socioloog
Jürgen Habermas. Habermas schrijft
sinds zijn De structuurverandering
van het publieke domein uit 1962 het
ene na het andere dikke moeilijke boek
over democratie. Habermas staat bepaald niet bekend als een publieksvriendelijk schrijver, met zinnen die
gemakkelijk een halve pagina beslaan
en boeken van 1200 pagina’s vol systematische filosofische uiteenzettingen.
Toch schrijft hij ook geregeld kortere

artikelen en essays, die een stuk beter
te verteren zijn. Leon Pijnenburg heeft
een selectie van deze essays gebundeld, ingeleid en vertaald (Boom,
2020).

Een slimme zet, want als je de 244 pagina’s van Over democratie leest, hoef
je niet dat hele ‘blauwe monster’ (Die
Theorie des kommunikativen Handelns, 1216 pagina’s) door te worstelen
en heb je toch een idee van wat Habermas te zeggen heeft over democratie.
Dat geluk heb je niet met Democratie
op wankele bodem (Boom, 2021) van
de Belgische filosoof Donald Loose.
Dat is een stevige pil die je niet in een
strandvakantie oppeuzelt. Loose is een
gerespecteerd filosoof van de oude
stempel: genuanceerd, bedachtzaam,
precies in zijn formuleringen, gevoelig
voor paradoxen, erudiet en eerlijk gezegd ook een beetje langdradig. Niet
dat het boek slecht geschreven is, maar
als de democratie op instorten staat
heb ik geen tijd om leuke terzijdes te
lezen over Machiavelli, wiens ‘doordeweekse kleren onder het slijk en het
vuil zitten’ na een dag hard werken, of
voor ingewikkelde uiteenzettingen die

veel nuance bieden maar weinig verhelderen. ‘Kill your darlings, Loose!’
dacht ik meer dan eens tijdens het lezen, en dat wordt na verloop van tijd
frustrerend. Loose benadrukt het belang van actief democratisch burgerschap, maar heeft daar blijkbaar zelf
geen haast mee. Maar als je meer geduld hebt dan ik en bereid bent te vergroeien met je leesfauteuil, word je beloond met een grondige analyse van
alle mogelijke filosofische spanningen
die er bestaan tussen vrijheid en gelijkheid, politiek en maatschappij, en legitimiteit en rechtvaardigheid. Je krijgt
bovendien een inleiding in het denken
van een hele rits politieke denkers zoals Machiavelli, Rosanvallon en Lafort.

En ja, ook Habermas natuurlijk. Loose
levert geen half werk.
Een stuk minder taaie kost is Wat is
echte democratie? (Nieuw Amsterdam, 2021) van Jan-Werner Müller.
De uit Duitsland afkomstige Princeton-hoogleraar politieke filosofie en
geschiedenis schrijft vaak voor The
Guardian en andere publieke media,
en dat is te merken. Hij is uitstekend
op de hoogte van recente politieke ontwikkelingen in Europa en de VS, en
zijn stijl is vlot en direct, zonder lange
bijzinnen en ingewikkelde terzijdes.
Müller is duidelijk gewend te schrijven
voor een breed lezerspubliek. Zijn vele
voorbeelden uit de actualiteit maken

zijn betoog bovendien herkenbaar: we
hebben allemaal de bestorming van
het Capitool gezien, dus een filosofische analyse daarbij komt meteen aan.
De groep die Rosanvallon en Gauchet
heeft gelezen is beduidend kleiner, wat
maakt dat het boek van Loose een
doolhof van nieuwe namen wordt
waarin de lezer snel de verbinding
naar de maatschappij van nu verliest.
Als je schrijft over democratie is het
belangrijk om de demos serieus te nemen: aansluiten op de belevingswereld
van de lezer doet ertoe. Müller wint op
dit punt met vlag en wimpel, want hij
weet de urgentie pagina na pagina te
bewaren. Habermas en Loose zitten
naar mijn smaak toch iets te comfortabel in hun academische torentje de democratie van een afstandje te beschouwen.
De democratische paradox
Daarmee hebben we de grootste verschillen tussen de drie boeken al genoemd, terwijl we het nog nauwelijks

over de inhoud hebben gehad. Welnu,
wat betreft hun filosofische standpunten liggen de drie heren niet heel ver
van elkaar. Alle drie zijn tamelijk brave
deliberatieve democraten en nemen
geen radicaal standpunt in.

Zulke radicale standpunten zijn te verkrijgen bij anderen, zoals Chantal
Mouffe, die Loose uiteraard ook niet
vergeten is in zijn uitgebreide studie.
Toch kunnen we de drie auteurs verschillend duiden ten opzichte van wat
je de ‘democratische paradox’ kunt
noemen.
Habermas bespreekt deze paradox in
het vierde essay van Over democratie:
‘De democratische rechtsstaat – een
paradoxale verbinding van elkaar tegensprekende principes?’ Laten we
aannemen dat de meeste burgers van
Europese staten het een prachtig idee
vinden, zo’n democratische rechtsstaat, maar toch ook zien dat er iets
aan schort. Die wrevel is samen te vatten onder twee mogelijke diagnoses:
‘De rechtsstaat is niet democratisch
genoeg: het systeem sluit bepaalde
groepen buiten’ of ‘de rechtsstaat is te
democratisch geworden: rechtszekerheid brokkelt af onder druk van pu-

blieke opinie’. Deze twee diagnoses bestaan naast elkaar én spreken elkaar
tegen. Ziedaar de paradox.
In deze paradox nemen we een spanning waar tussen twee principes, zegt
Habermas, namelijk het democratisch
principe van legitimiteit en de rechtvaardige ‘heerschappij van de wet’
(rule of law). De heerschappij van de
wet is noodzakelijk om mensenrechten
en andere grondrechten te beschermen. De wet is het kader waarbinnen
de staat macht uitoefent over haar onderdanen. In een rechtsstaat is iedereen voor de wet gelijk. Dat betekent
dat je rechten bescherming genieten,
ook als je behoort tot een groep die in
de samenleving onderdrukt wordt.
Rechtvaardigheid vereist die gelijke
behandeling en bescherming, dus wetten zijn rechtvaardiger naarmate ze er
beter in slagen het kwetsbare individu
te beschermen tegen de grillen van de
samenleving.

De wet, die de staat desnoods met geweld handhaaft, betekent een beperking van ieders individuele vrijheid. In
een democratie is staatsmacht alleen
legitiem als dat gebeurt met instemming van vrije burgers, als iedereen
die door staatsmacht wordt beperkt
ook inspraak heeft in de uitoefening
van die macht. Wanneer is dat het geval? Bijvoorbeeld wanneer iedere burger de kans krijgt een stem uit te brengen, waarbij elke stem even zwaar
weegt. Wanneer iedere burger het
recht heeft zich te verenigen, informatie te vergaren en een mening te vormen en te uiten, zodat stemmen gehoord kunnen worden en kwesties op
de politieke agenda komen. Rechtsstaat en democratie zijn van elkaar afhankelijk, betoogt Habermas: zonder
betrouwbare instituties – door de wet
beschermd – is er geen democratie,

zonder legitimiteit heeft de wet geen
autoriteit en is de rechtsstaat tot falen
gedoemd.
Maar rechtvaardigheid en legitimiteit
staan ook met elkaar op gespannen
voet. Immers, waarom zou ik mij houden aan wetten die naar mijn idee onrechtvaardig zijn, zelfs al zijn ze door
een democratisch proces legitiem tot
stand gekomen? Als burgers de wet bepalen, zal die wet belangen van dominante meerderheden en bestaande
machtsstructuren bestendigen, terwijl
rechtvaardigheid nu juist vereist dat
de wet minderheden en kwetsbaren
beschermt. In een democratie dreigt
de tirannie van de meerderheid. Is het
niet rechtvaardiger om de macht in
handen te geven van een wijze elite van
experts, die door hun deskundigheid
een beter oordeelsvermogen hebben

ontwikkeld over zaken die de samenleving aangaan dan de meeste burgers?
Is het niet rechtvaardiger om de macht
in handen te geven van de besten in
plaats van de meesten? Voor eenieder
die een rechtvaardige samenleving
wenst zijn dit verleidelijke gedachten,
maar erg democratisch zijn ze niet.
Wantrouwen en onzekerheid
Wat te doen met deze paradox? Volgens Habermas is deze paradox in
principe op te lossen, ook al is de werkelijkheid weerbarstig. Hij doet dit
door de factor tijd in het spel te brengen. Volgens hem kan geen enkel individu bedenken welke wetten het meest
rechtvaardig zijn. Zulke wetten opdringen aan onderdanen zonder hen
daarbij te raadplegen zou bovendien
een schending zijn van de fundamentele vrijheid van het individu. Voor
Habermas is een ‘verlicht despoot’ dan
ook een contradictio in terminis. Een
essentiële voorwaarde voor de rechtvaardigheid van wetten is volgens hem

precies het proces waarmee deze wetten tot stand zijn gekomen; en dat proces moet democratisch zijn. Wanneer
burgers werkelijk in vrijheid redelijke
argumenten kunnen uitwisselen, zullen zij tot redelijke conclusies komen,
en die aanvaarden omdat redelijke argumenten van zichzelf iets dwingends
hebben en omdat het democratisch
proces garandeert dat wetten op een
later moment weer ter discussie gesteld kunnen worden. Rechtsstaat en
democratie zijn dan ook, volgens Habermas, wederzijds afhankelijk: ‘Elk
van beide teert op de resources die ze
voor elkaar vormen.’

Deze procesfilosofie van Habermas betekent uiteraard dat de democratische
rechtsstaat nooit voltooid is. Hoewel
Habermas in theorie optimistisch is
over de verenigbaarheid van de beide
delen van de paradox, weet hij dondersgoed dat dit een ideaal is dat op de
horizon ligt en ons in werkelijkheid altijd ontglipt. De democratische rechtsstaat is dus nooit perfect en er is altijd
iets op aan te merken. In die gebreken
toont zich de paradox steeds opnieuw.
Desondanks gelooft Habermas, al
komt dat in deze essaybundel nauwelijks naar voren, dat een voortgaand
historisch proces van rationalisering

de horizon steeds iets dichterbij zal
brengen.
Habermas’ optimisme ten spijt, constateert Loose dat het vertrouwen in de
democratische rechtsstaat tanende is.
Het democratisch proces verloopt
traag en vergt veel inzet van de burger.
De vraag is of het de moeite waard is,
want voor elk moeizaam opgelost onrecht lijken er nieuwe in de plaats te
komen. Zou het niet beter zijn de onhoudbaarheid van de paradox onder
ogen te komen en te kiezen voor óf
rechtvaardigheid, óf democratische legitimiteit? Zijn we niet beter af met óf
een verlicht despoot, óf een directe democratie? Wie je het meest wantrouwt, ‘volk’ of ‘elite’, bepaalt je voorkeur. Technocratische elites enerzijds
en populistische volksmenners anderzijds vertegenwoordigen dit wantrouwen. Zo veroorzaken zij polarisatie die de vrije uitwisseling van argumenten en dus de democratische
rechtsstaat ondermijnt.

Loose betreurt dit wantrouwen, want
democratie kan alleen bestaan als er
bij de burgers een mate van vertrouwen bestaat in de uitkomst van democratische processen, ook als die uitkomst onzeker is. Als dit vertrouwen
ontbreekt, hebben burgers geen reden
meer om zich als actieve burgers te betrekken bij het democratisch proces,
waardoor ze afhaken en de wet aan legitimiteit verliest. Wantrouwen is de
doodssteek voor een democratie, en
Loose maakt zich ernstig zorgen.

Om aan dit wantrouwen tegenwicht te
bieden, stelt hij voor dat we uit de rijke
Europese ideeëngeschiedenis putten
om te ontdekken dat de idealen achter
de Europese democratische rechtsstaat al lang meegaan, en goed doordacht zijn door vele gerenommeerde
denkers die al eeuwen geleden de onzekerheid en de paradox daarin erkenden. Zo bekeken kun je weinig anders
dan bewondering opbrengen voor de
paradoxale maar elegante, dynamische democratische rechtsstaat. Het is

een systeem dat van falen kan leren
waardoor de precaire balans duurzamer is dan bij elk van zijn alternatieven. Door je te verdiepen in de filosofische geschiedenis van de democratische rechtsstaat kun je waarderen dat
democratie en rechtsstaat van elkaar
afhankelijk zijn. Maar of dit werkt?
Loose citeert Machiavelli: ‘Het is net
als met de tering: de ziekte is in het begin makkelijk te genezen maar moeilijk te constateren, maar na verloop
van tijd makkelijk te constateren maar
moeilijk te genezen.’
Ook Müller benadrukt dat de democratische rechtsstaat op onzekerheid
berust. Het onvermogen van moderne
mensen om met onzekerheid om te
gaan brengt de democratie in gevaar.
Anders dan Loose ziet Müller het tegengif daarvoor niet in de filosofische
traditie, maar in een scherpe blik op de
hedendaagse politieke geschiedenis.
Niet dat die erg vrolijk stemt – ‘we
hebben vandaag niet echt reden om

optimistisch te zijn over de democratie,’ zegt Müller eerlijk – maar door
een grondige kennis van recente politieke ontwikkelingen krijgen we ook
oog voor wat mogelijk is. En waar mogelijkheid is, is hoop, betoogt Müller.
En inderdaad, de lawine aan helder geanalyseerde recente politieke gebeurtenissen waar Müller je onder bedelft
stemt weliswaar bezorgd, maar geeft je
ook de instrumenten in handen waarmee je je houding kunt bepalen –
waarbij Müller je vooroordelen genadeloos snoeit! – en die bezorgdheid
kunt omzetten in betrokkenheid in
plaats van defaitisme. Na het lezen van
Wat is echte democratie? voelde ik mij
meer betrokken dan daarvoor en bovendien bewapend met relevante kennis van recente maatschappelijke ontwikkelingen. Müller pleit niet voor optimisme – ‘bij optimisme gaat het om
waarschijnlijkheden’ – maar voor
hoop – ‘hoop draait om het vinden van
wegen voorwaarts, ongeacht hoe groot

of klein de kans is dat iemand die paden zal kiezen’. Dat overtuigt: aan het
eind van het boek heeft hij de lezer
waar hij die hebben wil.

De optimist, de piekeraar en de
hoopvolle
Kortom, Habermas is de optimistische
van de drie, Loose het meest bezorgd
en Müller heeft hoop. Müller is het
meest overtuigend, in zijn boek doet
hij wat hij zegt en bereikt hij wat hij belooft. Loose worstelt op dat vlak met
een geheel eigen paradox: hij schrijft
dat ‘de tijd dat we ons wijsgerig konden vermaken aan de randen van de
democratie voorbij is,’ maar beweert
dat in een enorm, moeilijk en diepgravend boek waarmee alleen wijsgeren
zich zullen vermaken en waarmee je je
zeker een week aan de randen van de
democratie moet terugtrekken om het
te lezen. Wanneer Loose dan ook nog
eens beweert dat alleen politieke filosofie erin slaagt om van hem een kritisch burger te maken, ontkom je niet
aan de aloude kritiek dat politiek filosofen doen alsof de democratie alleen
kan slagen als alle burgers als zij zijn,
namelijk politiek filosofen. Desalniettemin is Looses dikke boek wel een

fantastische en zeer uitgebreide cursus
Europese politieke filosofie.
Habermas, tot slot, toont in korte essays zijn krachten als een filosoof die
kraakheldere concepten en onderscheiden hanteert. Heel soepel schrijft
hij nog steeds niet, maar leerzaam en
prikkelend is het zeker. De inleiding
van Leon Pijnenburg en het interview
van André Bächtiger met Habermas
zijn ook uiterst behulpzaam. Aantrekkelijk in Habermas’ theorie is dat hij
uitgaat van publieke deliberatie tussen
gewone mensen zoals jij en ik, die geen
bijzondere kennis of vermogen tot zelfreflectie bezitten. Anders dan Loose
zegt hij ‘ik denk dat het tijdperk dat de
filosofie zich boven andere disciplines
kon verheffen om goede redenen voorbij is,’ en dat maakt Habermas, hoewel
nog altijd weinig toegankelijk, minder
elitair.
Kortom: er is hoop voor de democratische rechtsstaat, maar dat vraagt wel

wat inzet van ons als burgers. Je verdiepen in vragen als ‘Wat is de democratische rechtsstaat?’, ‘Waarom vonden we dat ook alweer belangrijk?’,
‘Hoe staan de zaken er nu voor?’ is een
goed begin. Op drie verschillende manieren helpen deze boeken je daarbij.

Jürgen Habermas, Over democratie.
Vertaald en ingeleid door Leon Pijnenburg, Amsterdam: Boom, 2020.
Jan-Werner Müller, Wat is echte democratie?. Vertaald door Hans E. van
Riemsdijk, Amsterdam: Nieuw Amsterdam, 2021.
Donald Loose, Democratie op wankele bodem. Over de politiek en het politieke. Amsterdam: Boom, 2021.

VOOR DE RECHTSSTAAT, TEGEN HET NEOLIBERALISME
Binnen het publieke debat staat
Ernst Hirsch Ballin bekend om
zijn kenmerkende moralistische
opvattingen, een ijzeren visie op
ordehandhaving en zijn rechtsfilosofie. Zijn boek Waakzaam
burgerschap. Vertrouwen in democratie en rechtsstaat herwinnen behandelt vooral zijn rechtsfilosofie en morele opvattingen.
Hirsch Ballins rechtsfilosofie
komt erop neer dat democratie
verweven dient te zijn met de
rechtsstaatgedachte. Zijn morele
opvattingen hekelen ‘een halfverlamd mensbeeld’ dat zich enkel richt op het Dikke Ik. Waakzaam burgerschap luidt de
noodklok: het is slecht gesteld
met de rechtsstaat en het Ik
wordt steeds dikker. Als oplossing oppert het boek een herwaardering van de rechtsstaat.

Hirsch Ballin wijst het neoliberalisme aan als hoofdschuldige van
de malaise. Dit roept de vraag op
wat dit neoliberalisme inhoudt.
Bram Mellink en Merijn Oudenampsen tonen in hun Neoliberalisme. Een Nederlandse geschiedenis dat het neoliberalisme een serieuze ideologie is
die al in de jaren 50 voet aan de
grond kreeg in Nederland en
waarschijnlijk ook niet is geëindigd in de nasleep van de financiele crisis. Anders dan meer expliciete ideologieën, zoals het keynesianisme of marxisme, groeide
Nederlands neoliberalisme buiten de openbaarheid: op economiefaculteiten, wetenschappelijke bureaus, en departementen.
Tekst: Quintus Masius

Hirsch Ballin is bij het grote publiek
bekend als een sympathieke, consciëntieuze, ietwat hakkelende CDA’er die
minister van Justitie was in de laatste
kabinetten Lubbers en Balkenende. In
een periode waarin moslims keer op
keer onder vuur kwamen te liggen viel
Hirsch Ballin op door zijn expliciete
stellingname
tegen
islamofobie.
Hirsch Ballin, zoon van een Holocaustoverlevende, maakte vergelijkingen
met de opkomst van het nationaalsocialisme in de jaren dertig. Hij was ook
niet te beroerd om samenwerkingen
van zijn partij met de PVV en het FVD
te verwerpen. Ook in Waakzaam burgerschap klinkt deze kritiek door. Zo
stelt Hirsch Ballin dat Nederland op
eenzelfde manier met moslims omgaat
als Hongarije met zijn lhbtq+-gemeenschap. Waakzaam burgerschap bevat
wel meer van dit soort prikkelende
stellingen.

Samenvattend hekelt Hirsch Ballin
’burgers met te weinig burgerschap en
leiders met te weinig leiderschap’.

Door deze gebreken ontstaan egoïstische burgers en een lakse overheid die
bedrijven voortrekt, bescherming van

burgers achterwege laat en schadelijke
ontwikkelingen (bijv. milieu- en inkomensproblematiek) negeert. Daardoor
daalt het vertrouwen in de overheid.
Populistische partijen en multinationals spelen hierop in en hollen de democratie en de rechtsstaat uit. Echter,
Waakzaam burgerschap is niet enkel
een klaagzang. Hirsch Ballin stelt dat
een verandering van het publiekrecht
en een herijking van de rechtsstaat oplossingen kunnen bieden. Als gevolg
hiervan neemt Hirsch Ballin je mee in
de werking van het staatsbestel, mogelijke verbeteringen, gevaren en inconsistenties. Net als zijn kritiek zijn
Hirsch Ballins oplossingen prikkelend.
Bram Mellink en Merijn Oudenampsen zijn respectievelijk historicus en
socioloog. Hun Neoliberalisme. Een
Nederlandse geschiedenis is een doorwrochte studie van de Nederlandse
implementatie van het neoliberalisme.
Anders dan het gebruikelijke verhaal
dat neoliberalisme via Reagan en

Thatcher een weg vond naar Wiegel,
Lubbers en Kok, stellen de auteurs dat
Nederland al in de jaren 50 het neoliberalisme heeft omarmd. Dit doen zij
overtuigend. Omdat Neoliberalisme.
Een Nederlandse geschiedenis geen filosofisch maar een historisch boek is,
zal ik het in deze bespreking gebruiken
om een aantal aspecten in Hirsch Ballins betoog te belichten.
Kernelementen
Democratie en rechtsstaat zijn de
kernelementen in Hirsch Ballins betoog. De twee horen onlosmakelijk bij
elkaar, maar politici als Wilders, Baudet, en ook Rutte, spelen voor politiek
gewin de rechtsstaat uit tegen de democratie. Met name wanneer het de
bescherming van minderheden of het
milieu betreft – onderwerpen waarover Hirsch Ballin met enige zorg naar
de opvattingen van de Nederlandse bevolking kijkt – willen deze politici de
rechtsstaat negeren en doen zij een beroep op wat de meerderheid van hun

electoraat vindt. Waakzaam burgerschap overtuigt door hierbij verschillende voorbeelden aan te halen, zoals
het feit dat de VVD in haar verkiezingsprogramma wilde voorstellen uitspraken van het Europees Hof van de
Rechten van de Mens terzijde te schuiven.
Hirsch Ballin waarschuwt dat wanneer
politici de rechtsstaat minder serieus
nemen, de wil van de meerderheid de
maat der dingen wordt. Dit kan leiden
tot ongewenste effecten: populisme,
Brexit, een verwerping van grondrechten. Volgens Hirsch Ballin is ook het
falende stikstofbeleid een voorbeeld
hiervan. Ondanks dat rechters en
grondrechten een concreet beleid
voorstellen, handelt de politiek alsof
de wil van hun achterban doorslaggevend is. Hirsch Ballin stelt dat door
zo’n eenkennige focus beleid wordt gegijzeld door kortetermijndenken, symboolpolitiek en de waan van de dag.

Een herwaardering van de rechtsstaat
zou tegengas kunnen bieden.
De rechtsstaat
De rechtsstaat berust grof gezegd op
vier pijlers. Allereerst bestaan er
grondrechten die boven elke verdenking verheven zijn en ten tweede is er
een machtenscheiding tussen de wetgevende, uitvoerende en rechtssprekende macht. Ten derde bestaan er onafhankelijke rechters en als laatste
geldt het legaliteitsbeginsel: overheidshandelen dient op een wettelijke
grondslag te berusten. Echter, ook in
de rechtsstaat kunnen spanningen
ontstaan. Zo kunnen grondrechten

botsen (de vrijheid van meningsuiting
kan bijvoorbeeld ingaan tegen het verbod op discriminatie), kan de overheid
soms het legaliteitsbeginsel buitenspel
zetten, en kunnen er situaties ontstaan
waarin gescheiden machten elkaar op
een onwenselijke manier beïnvloeden.
Naast de interne spanningen bestaan
er ook externe spanningen. Zo kan de
rechtsstaat spanning geven met waarden die niet geprioriteerd worden door
grondrechten (bijv. welvaart) en de
eerdergenoemde wil van de meerderheid. Hirsch Ballin beschrijft al deze
spanningen en neigt ernaar om conflicten in het voordeel van de rechtsstaat te besluiten. Of dit komt omdat

de rechtsstaat de laatste jaren zo bedreigd wordt, is mij niet duidelijk.
Hirsch Ballin lijkt vooral te suggereren
dat de rechtsstaat tot rechtvaardiger
resultaten leidt dan de democratie. Zo
zal bijvoorbeeld een recht op politiek
asiel belangrijker moeten wegen dan
wat de meerderheid vindt van de toelating van niet-westerse vluchtelingen.
Discussiepunten
Zo’n bijna-heiligverklaring van de
rechtsstaat is controversieel. Hoewel
emancipatiebewegingen soms een beroep doen op een niet-consequent gebruik van grondrechten, wordt hun
uitbuiting soms ook gelegitimeerd met
een beroep op de rechtsstaat. Zo is Israël, bijvoorbeeld, een moderne
rechtsstaat die met beroep op veiligheidsgrondrechten aanvallen op Palestijnen legitimeert. Waarschijnlijk
zal Hirsch Ballin dit als misbruik benoemen, maar het blijft voor mij dan
gissen welke reden hij hiervoor zou geven: de rechtsstaat geeft veelal een

procedurele rechtvaardigheid zonder
diep in te gaan op de vraag welke
grondrechten zwaarder dienen te wegen. Voor rechtvaardigheid is er, in
mijn ogen, daarom meer nodig: een
ethische theorie of een politieke filosofie die grondrechten kan prioriteren of
beperken middels een normatief beginsel; denk bijvoorbeeld aan een categorisch imperatief of een schadebeginsel. Hirsch Ballin lijkt zo’n stap te nemen door te beargumenteren dat mensenrechten gerechtvaardigd kunnen
worden door een gedeelde kwetsbaarheid die aan alle mensen inherent is,
maar in mijn ogen is toch wel meer nodig dan dat. Het gegeven dat we kwetsbaarheid delen, leidt niet automatisch
tot een normatief appèl. Zo’n stap
werd al door denkers al G.E. Moore bekritiseerd als een drogreden.

Toch laat Hirsch Ballin met zijn kwetsbaarheidsthese wél een interessant
licht schijnen op de toepassing van
grondrechten. Waar in het maatschappelijk debat grondrechten vooral gekaapt worden door rechtse witte mannen, stelt Hirsch Ballin dat op grond
van de kwetsbaarheidsthese de prioritering van grondrechten nu juist bij de
meest kwetsbaren moet liggen. Op
grond hiervan zou het grondrechtendiscours zich juist moeten richten op
de natuur, niet-menselijke dieren, toekomstige generaties en achtergestelde
groepen. Hierbij zal het dan wel noodzakelijk zijn om aan hen rechtssubjectiviteit toe te kennen. Progressieve juristen juichen deze ontwikkeling toe,
maar ze is ook controversieel. Want als

we toekomstige generaties grondrechten toekennen, waarom dan ook niet
meteen alle ongeborenen?
Fatsoen
Hirsch Ballin lijkt het gebrek aan
draagkracht onder de bevolking te erkennen en komt met de stap die hem
ook al als politicus kenmerkte: een verdere beroep op gemeenschapsvorming, ‘herijking van verantwoordelijkheden’, en meer deugdzaamheid in de
maatschappij. Afgezien van de vraag of
zo’n fatsoensoffensief de gemiddelde
Nederlander enthousiasmeert, heb ik
zelf wat moeite om overtuigd te raken
van de rechtvaardiging van deze politiek. Hirsch Ballin lijkt uit te gaan dat
mensen verkeerd handelen omdat ze
zijn vervreemd van deugden en waarden. Om zijn stelling te ondersteunen
haalt Hirsch Ballin onderzoek aan
waaruit blijkt dat achtergestelde groepen meer inlevingsvermogen zouden
hebben dan geprivilegieerde groepen.
Deze laatste vervallen, volgens Hirsch

Ballin, in zelfgenoegzaamheid en verzaken hiermee hun burgerplichten.
Daarom zou de overheid een beleid
moeten voeren om deugden als inlevingsvermogen bij geprivilegieerde
groepen meer te ontwikkelen. Afgezien
of je het hiermee eens bent, herkent
een filosoof hierin een omkering van
de meestermoraal ten gunste van een
slavenmoraal. Daarbij kunnen we ons
ook afvragen of materiële omstandigheden niet een veel grotere rol spelen
in de problematiek die Hirsch Ballin
beschrijft. Egoïsme en xenofobie zouden ook resultaten kunnen zijn van
een afbraak van sociale voorzieningen,
beperkte loonstijging en een onzekere
arbeidsmarkt. Het een hoeft het ander
niet uit te sluiten en Hirsch Ballin oppert interessante gedachtegangen,
maar de materiële omstandigheden

blijven wat onderbelicht in Waakzaam burgerschap.
Neoliberalisme en populisme
Opvallend in Waakzaam burgerschap
is dat vooral het neoliberalisme en populisme de slechteriken zijn. Daarom
zou ik ook hier wel wat nadere uitleg
over wensen. Ten aanzien van het populisme schijnt Hirsch Ballin zich
vooral te keren tegen het populisme
aan de rechterflank met leiders als
Trump, Modi, Bolsonaro, Orbán en in
Nederland Baudet en Wilders. Echter,
hij spreekt niet over links-populisten
zoals Corbyn, Sanders, Lula en partijen als SYRIZA, Podemos en de SP.
Gooit Hirsch Ballin deze partijen op
één hoop of bestaat er wel degelijk een
verschil tussen populisten die strijden
voor bijvoorbeeld een nationalisering

van nutsbedrijven en populisten die
minderheden hun burgerschap willen
ontnemen?

Ook blijft wat Hirsch Ballin nu onder
neoliberalisme verstaat in nevelen ge-

huld. Dit levert wel wat vragen op tegen de achtergrond van het boek van
Mellink en Oudenampsen. In Neoliberalisme. Een Nederlandse geschiedenis laten de auteurs overtuigend zien
dat de invloed van het neoliberalisme
al vanaf de jaren 50 merkbaar was in
de Nederlandse politiek. Deze stelling
overtuigt vooral omdat Mellink en Oudenampsen de stokpaardjes van neoliberalisten serieus nemen. Zo komen
de ideeën over begrotingstekorten,
monetarisme en public choice-theorie
die de confessionele en liberale partijen aanhingen overeen met de ideeën
van Hayek, Röpke, Friedman en
Buchanan. Sterker nog, de groten onder de neoliberalen zagen Nederland
als een serieuze speler. De Mont Pèlerin Society heeft hier meerdere malen een congres gehouden en het beleid van Lubbers en Kok werd geprezen door Thatcher en Friedman. Ook
tonen Mellink en Oudenampsen dat
minder bekende spelers op sleutelpo-

sities – zoals topambtenaren, presidenten van de Nederlandse bank, thesaurier-generaals, leden van de Algemene Rekenkamer – een overtuigd
neoliberaal beleid volgden, met eigen
variaties op neoliberale thema’s en directe lijnen met de Mont Pèlerin Society en de Chicago School. Dat Nederlanders een minder confronterende
stijl bezigden dan hun Angelsaksische
collega’s, kwam omdat de Nederlandse
stijl van het neoliberalisme expliciet
als apolitiek werd gepresenteerd die in
iedere grote zuil werd geïmplementeerd. Niemand in de Nederlandse politiek noemde zich expliciet ‘neoliberaal’.
Mellink en Oudenampsen overtuigen
vooral doordat zij veel beleid analyseren. Neoliberalisme. Een Nederlandse
geschiedenis vervalt hierdoor niet in
wilde samenzweringstheorieën maar
schijnt een interessant licht op Nederlandse ontwikkelingen. Zo stellen

Mellink en Oudenampsen bijvoorbeeld dat de Nacht van Schmelzer en
de opkomst van partijen als DS’70 en
de LPF beter geduid worden vanuit het
kader van het neoliberalisme. Opvallend hierbij zijn de vele (oud) PvdAeconomen die beleid voeren dat voortkomt uit de Chicago-school of the Center for the Study of Public Choice. Neoliberalisme. Een Nederlandse geschiedenis heeft wel een wat eenzijdige inslag. Mellink en Oudenampsen doen
het voorkomen alsof het neoliberalisme een totale greep heeft op de Nederlandse politiek. Hoewel ze overtuigend aantonen dat ook in meer linkse
partijen als PvdA, D66 en GroenLinks
het neoliberalisme wortel schiet, bestaat er binnen Nederland ook een
sterke anti-neoliberale traditie. Of
deze traditie nu voortkomt uit keynesianisme, conservatisme of marxisme,
het zijn stromingen die ook wel wat in
de melk te brokkelen hadden en politiek bepaalden. Iemand als Hirsch Ballin is hier een goed voorbeeld van.

Vanuit zijn christelijk-confessionele
achtergrond waarschuwt Hirsch Ballin
voor de gevaren van het neoliberalisme. Het is zelfs de vraag of binnen
rechtse partijen het neoliberalisme de
overhand heeft. Zo lijken nationalistische ideeën bij partijen als de FVD, de
PVV en zelfs de VVD meer draagvlak te
hebben dan discussies omtrent het begrotingstekort, het vermarkten van de
zorg of de afbouw van sociale voorzieningen.
Aanraders
Zowel Waakzaam burgerschap als
Neoliberalisme. Een Nederlandse geschiedenis zijn sterke boeken. Waakzaam burgerschap leest als een inleiding tot hedendaags constitutioneel
recht vanuit een christelijk progressief
gezichtspunt. Neoliberalisme. Een Nederlandse geschiedenis is vooral een
goede reconstructie van neoliberaal
denken in de Nederlandse politiek.
Beide boeken vallen op door de goed
gedocumenteerde feiten, en zijn helder

en uitnodigend geschreven. Het opvallendst is dat Waakzaam burgerschap
een tamelijk bescheiden boodschap –
laten we de rechtsstaat koesteren – tot
consequenties uitbouwt die revolutionair overkomen. Ondanks dat Hirsch
Ballin hierin overtuigt, blijven er vragen rondom het normatieve fundament. Ook termen als ‘populisme’ of
‘neoliberalisme’ had ik wat beter geduid willen zien. Afgezien van deze kritiekpunten blijft Waakzaam burgerschap een sterk boek dat de lezer ervan
doordringt dat we de rechtsstaat moeten koesteren.
Ernst Hirsch Ballin, Waakzaam burgerschap. Vertrouwen in democratie
en rechtsstaat herwinnen. Amsterdam: Querido, 2022.
Bram Mellink en Merijn Oudenampsen, Neoliberalisme. Een Nederlandse
geschiedenis. Amsterdam: Boom,
2022.

OVERLEVEN OP DYNAMITE HILL
Bij velen roept de naam van de filosofe en politiek activiste Angela
Davis herinneringen op aan de
roerige tijd van rassendiscriminatie uit de jaren zeventig van de
vorige eeuw. Onlangs verscheen
bij de Antwerpse uitgeverij EPO
een vertaling van haar uit die tijd
daterende Een autobiografie.
Het roept de vraag op welke zeggingskracht het boek heeft in een
tijd waarin the great replacement theory, de angst dat de
zwarte bevolking de witte gaat
overvleugelen, nog steeds aanhangers heeft.
Tekst: Wil Heeffer
Angela Davis is geboren in 1944 en
werd vooral bekend door haar betrokkenheid bij de achterstelling van de

zwarte bevolking in de Verenigde Staten van Amerika. Haar Autobiografie,
die al op jonge leeftijd werd gepubliceerd, gaat vooral over de periode van
haar hechtenis in afwachting van het
proces op de aanklacht dat zij betrokken zou zijn geweest bij de revolte van
de zogenaamde Soledad Brothers. Dat
waren drie zwarte Amerikanen die
werden beschuldigd van moord op een
witte bewaker in januari 1970. Angela
Davis zou wapens hebben geleverd
waarmee na een ontsnapping en gijzeling een van de rechters in die zaak
werd gedood. Daarnaast gaat haar autobiografie over haar jeugd, over de
achterstelling en de kansenongelijkheid van de zwarte bevolking in het
Zuiden van de Verenigde Staten. Het
boek geeft bovendien een inkijk in de
manier waarop de rechtspraak in de

Verenigde Staten verloopt en in de behandeling van vrouwen die op hun berechting wachten.

Startkapitaal
Veel in je leven wordt bepaald door zowel de plek waar je ter wereld komt als
door de kleur huid die je erft. Welke
kansen krijgt iemand die voor nog
geen dubbeltje geboren wordt? Davis
schrijft daarover vanuit eigen ervaring. En nog altijd is er niet veel veranderd voor mensen die moeten zien te
overleven in een wereld vol geweld en
uitsluiting. Of zoals het in de vertaling
van haar boek luidt:
‘De dingen die ik in de eerste klas
leerde, waren veel fundamenteler dan
de leerstof. Ik leerde dat honger geen
recht geeft op een goede maaltijd, dat
koude geen recht geeft op warme kleren en ziekte geen recht geeft op medische zorg... Het was pijnlijk voor me
om enkelen van mijn beste vriendinnen buiten de refter te zien wachten
terwijl ze zwijgend toekeken hoe de
andere kinderen aten.’

Zich inzetten voor gelijkwaardigheid
en menswaardigheid kenmerkt in feite
Davis´ hele leven. Een leven dat begon
in een zwarte buurt in Birmingham,
Alabama, waar een bomaanslag op het
huis van haar zwart Amerikaanse buren haar deed ervaren wat geweld,
angst en repressie met mensen doet.
Vanwege die bomaanslagen werd de
wijk waarin zij opgroeide Dynamite
Hill genoemd. Davis had mee dat haar
doorzettingsvermogen leidde tot een

academische filosofieopleiding in binnen- en buitenland. Vooral haar
vriendschap met Herbert Marcuse en
zijn vrouw zouden van grote betekenis
voor haar zijn. Daarnaast had een studiereis naar Cuba en haar bewondering voor Fidel Castro, die haar tijdens
haar gevangenschap bleef steunen, een
bezielende invloed. Angela Davis werd
als staatsgevaarlijke ‘communiste’ en
vrijheidsstrijder een publieksfiguur
die veel commotie en emotie in binnen- en buitenland opriep. Het was de

tijd van studentenrevoltes en wereldwijde demonstraties tegen onrecht en
autoritaire bejegening, die vandaag de
dag weerklank vinden in actiegroepen
zoals de Black Lives Matter-beweging.
Passé of actueel
Dat de Verenigde Staten nog altijd een
Dynamite Hill is, blijkt uit de voortdurende racistische aanslagen in een
land waarin bij de inauguratie van Biden tot president nog het hoopvolle gedicht The Hill We Climb van Amanda
Gorman klonk: ‘When day comes we
ask ourselves, / where can we find light
in this never-ending shade? [...] what
just is / Isn't always just-ice. And yet
the dawn is ours…’ Wat dat betreft legt
Een autobiografie de vinger nog altijd
op de zere plek.
Er is alleen een probleem met dit boek.
De eerste Engelse uitgave verscheen in
1974. Angela Davis was toen dertig
jaar. Er verschenen daarna nog twee
edities: in 1988 en in 2021. En nu dan

deze Nederlandse editie van een wel
erg dik en met namen doorspekt
jeugdwerk dat 420 pagina’s telt. Volgens mij is dat te veel van het goede.
Zeker is Een autobiografie bij vlagen
nog altijd vlammend en zijn de nieuwe
voorwoorden van latere herdrukken
op hun plaats om de zeggingskracht te
activeren. En dan bedoel ik fragmenten zoals: ‘Zeven is de leeftijd waarop
de meeste jongens met felrode plastic
waterpistolen spelen. Maar op zijn zevende wist Jon (De zeventienjarige Jonathan Jackson probeerde de Soledad
Brothers te bevrijden en vond de dood,
W.H.) dat pistolen groot en grijs waren
en dat wanneer ze uit de holster van
een gevangenisbewaarder werden getrokken en de trekker werd overgehaald, ze geen straaltje water uitstootten. Geweren schoten kogels af die
stromen bloed en dood voortbrachten.
Dood. Vanaf zijn zevende zag Jonathan zijn broer George alleen tijdens
gevangenisbezoeken. Hij zag zijn broer

leven met de realiteit van de dood, elke
dag, elk uur, elk moment.’
Voor wie nog eens een terugblik op het
verleden wil koppelen aan gebeurtenissen van vandaag, geeft het boek
ruim baan aan de frustrerende verzuchting: zal er dan nooit iets veranderen? Het is aan de lezer om daar een
antwoord op te geven. Daartoe daagt
het boek in ieder geval uit.
Angela Davis. Een autobiografie. Berchem: EPO, 2022.

ZWIJGEN IS GEEN GOUD
In het voorjaar van 2022 verscheen onder de titel Dagen in
Minsk het dagboek van dichter
en vertaler Julia Cimafiejeva
over de gebeurtenissen rond de
frauduleuze
verkiezing
van
Loekasjenko tot president van
Belarus in 2020. Het geeft een inkijk in wat een dictatuur doet
met mensen die niet zwijgen.
Tekst: Wil Heeffer
Hoop en wanhoop
In haar voorwoord tot de Nederlandse
editie van Cimafiejeva’s dagboek
schrijft Belarusexpert Franka Hummels: ‘Voor een revolutie heb je zowel
hoop als wanhoop nodig. Hoop omdat
je niet de risico’s neemt die bij je uitspreken horen als je bij voorbaat weet
dat het kansloos is. En wanhoop, omdat je zulke risico’s alleen neemt als je

niets te verliezen hebt.’ Het slaat zowel
op alle volksopstanden als zeker ook
op de actuele gebeurtenissen nu in Oekraïne waar burgers vechten om te
overleven. Wat overleven in een dictatuur betekent wordt op indringende
wijze duidelijk in Dagen in Minsk. In
Belarus werd, net als bijvoorbeeld tijdens de Arabische Lente, de woede van
de bevolking bloedig neergeslagen
door de gewapende macht. Het illustreert dat een opstand nooit lukt als
politie en militairen niet de kant van
het volk kiezen maar de kant van de
zittende macht. Zolang de veiligheidsdienaren bereid zijn hun medeburgers
te doden en te martelen, wint de terreur het van het woord en wordt het
zwijgen machtiger dan het spreken.
Dit kleine dagboek illustreert dat op
een treffende en indringende manier.

Weg van de donkerte van het dictatoriale bewind van Loekasjenko kijkt de
schrijfster vanuit haar wijkplaats in
het Oostenrijkse Graz terug op de vervlogen hoop. We lezen hoe de hoop op
een ‘regime change’ omslaat door onmacht. Cimafiejeva ontvluchtte met
haar eveneens publicerende man haar
land om niet ten prooi te vallen aan de

machtswellust van beulen die in opdracht van hogerhand uitvoeren van
wat wordt opgedragen. De piramidale
top-downstructuur van de dictatuur
werkt op basis van angst die tot in de
haarvaten van lijf en hoofd doordringt.
Bruut geweld kent geen grenzen als je
mensen niet meer ziet als medemensen maar als ongedierte dat vertrapt
moet worden. Of, zoals Cimafiejeva
schrijft: ‘Het lijken wel reuzeninsecten: smalle wapenstokken in zwarte
gehandschoende handen, glimmende
zwarte helmen, en rappe bewegingen.
Ik stond ze te fotograferen en voelde
een misselijkheid opkomen.’ Je gelooft
het pas werkelijk als ze met de getrokken messen voor je staan. Dan is het
woord geen wapen meer tot verweer.
Kort geheugen
Wat dit soort gruwelijkheden betreft,
lijken we door de overkill aan beelden
van mensenschendingen in het nieuws
van alledag wel immuun te zijn geworden. Alsof het een ver-van-mijn-bed-

show is. De gebeurtenissen in Belarus
lijken alweer uit het geheugen gewist
zoals gebeurde met wat plaatsvond in
Vietnam, Cambodja, Algerije, Congo,
Irak, Afghanistan, Bosnië en Herzegovina, Kosovo… en hoever kun je doorgaan? Cimafiejeva schrijft het duidelijk op: ‘In de westerse media is Belarus niet meer zo “hot” als in augustus
vorig jaar. De door de zon beschenen
vrouwendemonstraties in het wit vinden niet meer plaats, er zijn geen kleurige honderdduizendkoppige betogingen meer, geen blije, lachende gezichten vervuld van hoop op democratie in
de wereld. Wat we nu hebben zijn driehonderdvijfentwintig politieke gevangenen die in onmenselijke omstandigheden worden vastgehouden… Elke
week vindt er een dozijn rechtszaken
plaats, met afschuwelijke beelden van
geboeide journalisten… zonder dat de
folteraars ter verantwoording worden
geroepen.’

Door dit soort notities hoopt Dagen in
Minsk afgestompte geesten toch te bereiken.
Het vege lijf
Bezien we het gebeuren vanuit de kant
van de despoot, dan zou het brein
waarin de folterende ziel van Poetin en
Loekasjenko huist, wel eens verdacht
veel kunnen lijken op dat van de grootinquisiteur in Dostojevski’s De gebroeders Karamazov. En waar is de
god die de grootinquisiteur tot zwijgen
brengt? Wie het vege lijf wil redden
kan slechts drie dingen doen: verstijven, vechten of vluchten. Voor dat laatste koos de schrijfster. Niet omdat zij
laf is, maar wel om als levende ziel over
de dode zielen te kunnen berichten.
Dagen in Minsk is een boek dat je
ademhappend uitleest.
Julia Cimafiejeva, Dagen in Minsk.
Dagboek van een opstand. Amsterdam: Atlas Contact, 2022.
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BASISCURSUS WAARHEIDSLIEFDE
Start: 10-11 september 2022

Een beetje filosoof ziet het huidige waarheidsverval met lede
ogen aan: de grens tussen meningen en feiten vervaagt, de
impact van meningen neemt toe, en het vertrouwen in feitelijke informatie neemt af. Wat vermag de waarheidslievende

filosofie hiertegen? Vrienden van de ISVW Fellow Tim De
Mey past inzichten uit de filosofische kennisleer toe op urgente maatschappelijke vraagstukken in het huidige politieke en publieke debat.
Meld je aan

COLUMN RENÉ TEN BOS ALCMAEON VAN CROTON
“Over de onzichtbare dingen en
over de sterfelijke aangelegenheden bezitten de goden zekerheid;
wij mensen kunnen er alleen
maar naar gissen.”
Deze uitspraak wordt toegeschreven
aan Alcmaeon van Croton, een OudGriekse arts en filosoof die vooral actief moet zijn geweest in het zuiden van
Italië van de vroege vijfde eeuw v. Chr.
Hij schijnt een leerling van de veel bekendere Pythagoras (570-500 v.C) te
zijn geweest, ook al werd dit door niemand minder dan Aristoteles ontkend.
We weten het niet precies. Alle werken
van Alcmaeon zijn immers verloren
gegaan.
Je zou in het fragment een vroege formulering van wetenschappelijk scepticisme kunnen zien. Alleen goden kunnen zich veroorloven om niet te twijfelen, maar mensen hebben deze luxe

niet. Ze komen niet verder dan gissingen (tekmairesthai) over hoe de wereld in elkaar zit en wie gist, ontkomt
niet aan twijfel. Goden hebben kennis,
mensen moeten het met meningen
doen.
Toch zou de conclusie dat Alcmaeon
zou hebben opgeroepen tot wetenschappelijke bescheidenheid niet zozeer onjuist, maar wel wat voorbarig
zijn. Er is door diverse commentatoren
op gewezen dat hij behoorde tot een
groep auteurs die, anders dan de grote
filosofische denkers die we uit de
handboeken kennen (Thales, Anaximander, Anaximenes, Empedocles en
inderdaad ook Pythagoras), literatuur
produceerden die je, met een hedendaagse term ‘vakwetenschappelijk’ zou
kunnen noemen. Vanaf het midden
van de vijfde eeuw v.Chr. ging in het
oude Griekenland de aandacht niet
meer zozeer uit naar de grote filosofische en wetenschappelijke beschou-

wingen over de kosmos of het universum, maar naar minder speculatieve
en meer concrete vraagstukken over
bijvoorbeeld meetkunde, muziek, architectuur en vooral ook over de artsenij. De Griekse geest raakte dus langzaam maar zeker haar belangstelling
voor de grote maar ook hopeloos abstracte vragen kwijt en wilde uitsluitsel
over concrete zaken die het alledaagse
leven van de mensen betroffen. De
oude beschouwer van de hemel, de
contemplator coeli, maakte langzamerhand plaats voor de wetenschapper die de concrete mens verder wilde
helpen.
Alcmaeon deed dat op het terrein van
de medicijnen. We kunnen zelf alleen
maar gissen wat hij precies met het citaat bedoelde, maar het vermoeden
bestaat dat hij een bepaalde onderzoeksmethode anticipeerde die steeds
van het zichtbare naar het onzichtbare
moest bewegen. Zoals een historicus
het ‘nu’ alleen maar kan verklaren

door naar het ‘verleden’ te verwijzen,
dat verder weg ligt en minder zichtbaar is, zo kan een medicus een ziekte
alleen maar verklaren door te verwijzen naar onderliggende en dus minder
zichtbare factoren. De dokter in het
oude Griekenland hoopt op tekmerion, op iets wat onbetwijfelbaar zeker
is, maar komt dus niet verder dan tekmairesthai, gissingen op basis van bepaalde moeilijk te duiden tekens.

Opmerkelijk is dat Alcmaeon deze methode dus plaatst in het licht van de tegenstelling tussen het goddelijke en
het menselijke. Die gissingen zijn in
feite niets meer en niets minder dan
zekere bewijzen voor de onvolkomenheid van de mens. Dat inzicht was natuurlijk niet nieuw. De grote Griekse
dichters deden allemaal een beroep op
de muzen omdat ze maar al te goed
wisten dat ze als mensen eigenlijk
niets wisten. Maar het feit dat de tegenstelling tussen het goddelijke en
het menselijke juist door een gerenommeerde arts zo naar voren werd
gebracht is interessant. De Zwitserse
hellenist Olof Gigon (1912-1998) stelt
in zijn Der Ursprung der griechischen
Philosophie (1945) dat men ook in de
vakwetenschappelijke literatuur van
het oude Griekenland was doordrongen van het feit dat ook de knapste
koppen niets anders leveren dan aan
een reeks van ‘onbestemde meningen’.
Gigon ziet hierin inderdaad een sceptisch-wetenschappelijke compensatie
voor de bovenmenselijke zekerheid die
Griekse denkers beweerden te hebben

inzake de onsterfelijkheid van de ziel
of het wezen van het goddelijke. Dat is
zonder enige twijfel een juiste observatie die gold voor de oude Grieken.
Maar als je kijkt naar het gezag dat
mensen met een medische achtergrond anno 2022 krijgen en ook opeisen, zeker na een al dan niet vermeende pandemie, dan vraag je je af of
ze niet al lang begonnen zijn met de
reis van het menselijke naar het goddelijke.

DE DIERENRECHTENPIONIER ZIET GEEN KLOOF TUSSEN MENS EN DIER
Op 20 september 1851 werd
Henry Shakespear Stephens Salt
geboren. In 1875 studeerde hij af
aan King’s College, Cambridge.
Aanvankelijk ging hij daar aan de
slag als docent, maar negen jaar
later zegde hij zijn baan op. Salt
wilde een ander levenspad bewandelen. Hij walgde van de
houding die zijn mededocenten
aannamen ten opzichte van dieren en bedienden en bekommerde zich om het welzijn van
anderen. Salt spendeerde zijn
tijd vervolgens aan het ontwikkelen van zijn eigen persoonlijke visie waarin humanisme en dierenrechten samenkomen. Salt en
zijn vrouw trokken zich uiteindelijk terug in hun kleine huisje in
Tilford, waar Salt zijn leven zou
wijden aan het schrijven.
Tekst: Dani Lensen

Salt als dierenrechtenactivist
Salt besteedde een groot deel van zijn
schrijfwerk aan de rechten van dieren.
Zijn eerste boek A Plea for Vegetarianism and Other Essays (1886) maakte
een enorme indruk op niemand minder dan Mahatma Gandhi. Het was
volgens Gandhi dit boek dat hem liet
inzien waarom op ons allen de morele
plicht rust niet te leven ten koste van
onze mededieren. In 1891 richtte Salt
samen met gelijkgestemde denkers
The Humanitarian League op, een
groep die onder andere pleitte voor
dierenrechten en het afschaffen van de
jacht. Wanneer Henry Salt op 19 april
1939 sterft, laat hij bijna veertig boeken achter.
Ten strijde
Animals’ Rights Considered in Relation to Social Progress, waarvan Dierenrechten en maatschappelijke vooruitgang de vertaling is, werd in 1892

voltooid. Hierin pleit Salt voor een filosofie van de dierenrechten. Salt ziet
in dat dieren – net als mensen – individualiteit, karakter en rede hebben.
Hij bekritiseert de opvatting dat er een
‘grote kloof’ zou bestaan: een kloof tussen de mens als verheven wezen en het
dier. Volgens Salt is deze verkeerde opvatting grotendeels te wijten aan de invloed van het christendom en het gedachtegoed van de Franse filosoof
René Descartes. Volgens de christelijke opvatting is er immers een menselijke ziel die eeuwig zal voortleven
terwijl dat voor dieren niet geldt. Descartes beschreef dieren als louter mechanische automaten, zonder bewustzijn en gevoel. Beide opvattingen maken een radicaal onderscheid tussen
mensen en dieren. Salt bestrijdt dan
ook vooral deze opvattingen. Hij bestrijdt de opvatting van de ‘grote kloof’
aan de hand van de natuurwetenschap. In 1859 publiceerde de Britse

bioloog Charles Darwin het baanbrekende werk On the Origin of Species.
Sindsdien weten we dat er géén fundamentele scheiding tussen mens en dier
is. De mens is mededier; er bestaat
geen grote kloof tussen mens en dier.
Het is dan ook onjuist door te gaan met
alle barbaarse praktijken. Als we mensen niet barbaars mogen behandelen,
geldt dat ook voor dieren. Salt bekritiseert onder meer vivisectie, vleeseten
en de jachtsport, wat hij ‘amateur-slagerwerk’ noemt. Wat we nodig hebben
is een hervormingskoers. Alleen dan
kan er een einde worden gemaakt aan
de wreedheid en het onrecht tegenover
dieren. Net als bij iedere vorm van humanitaire vooruitgang moet dit bestaan uit twee elementen: onderwijs
en wetgeving. Aan de hand van educatie kunnen we mensen bijbrengen op
een juiste manier met dieren om te
gaan. Maar net als bij de afschaffing
van andere barbaarse praktijken, zoals

slavernij, is er ook daadwerkelijke wetgeving nodig.

Bizar actueel
Peter Singer schreef ooit dat Dierenrechten en maatschappelijke vooruitgang het beste boek uit de achttiende

en negentiende eeuw is over dierenrechten. Daar sluit ik mij bij aan. Dierenrechten en maatschappelijke vooruitgang is een erg goed opgezet werk
dat boordevol staat met krachtige en
inspirerende teksten. Tijdens het lezen
viel me steeds weer op hoe bizar actueel het boek nog is. Ondanks dat vivisectie en plezierjacht tegenwoordig
iets minder gangbaar zijn, had Salt
zich waarschijnlijk in zijn grootste
nachtmerries niet kunnen voorstellen
tot welke immens grote proporties de
veehouderij zou uitgroeien. Het boek
werd geschreven in 1892 en is dus al
bijna 130 jaar oud, maar nog steeds is
de belangrijke boodschap van Salt niet
tot iedereen doorgedrongen. Dierenrechten en maatschappelijke vooruitgang is terecht opnieuw vertaald; het
is een boek dat het verdient gelezen te
worden.
Henry S. Salt, Dierenrechten en maatschappelijke vooruitgang. Gorredijk:
Uitgeverij Noordboek, 2021.

POMPEN OF VERZUIPEN
Onno Zijlstra promoveerde in
1982 op een proefschrift over het
denken van José Ortega y Gasset.
Lange tijd viel deze Spaanse filosoof bij Zijlstra wat in de luwte
totdat de COVID-crisis ook voor
hem veel activiteit tot stilstand
bracht. Hoog tijd om Ortega y
Gassets visie nog eens kritisch tegen het licht te houden, wat resulteerde in het boek Het leven
als schipbreuk. De crisisfilosofie
van Ortega y Gasset. Ortega y
Gasset had immers over de mens
in crisistijd geschreven, waaronder zijn befaamde boek La rebelión de las masas. In 2015 verscheen een nieuwe vertaling± De
opstand van de massamens. In
hoeverre heeft dit boek nog actuele zeggingskracht? Reden om er
met Onno Zijlstra over in gesprek te gaan.

Interview: Wil Heeffer
Wat heeft Ortega y Gasset ons nu
in de huidige crisisperiode te bieden?
Ortega y Gasset was wat je zou kunnen
noemen een publieksfilosoof die politiek, maatschappelijk en existentieel
betrokken was bij gebeurtenissen die
plaatsvonden in het Interbellum.
Spaanse politieke ervaringen koppelde
hij aan beangstigende geopolitieke
veranderingen waarbij het accent op
de dreiging van het fascisme in WestEuropa lag. Daarnaast had het Sovjetsocialisme in het Oosten voet aan de
grond gekregen. Over al die gebeurtenissen gaf Ortega y Gasset drukbezochte voordrachten in publieke ruimtes in Madrid en hij publiceerde zijn
opvattingen als opiniestukken in het
Spaanse dagblad El Sol. Die artikelen

vormden de basis van het boek waarmee hij buiten Spanje alom bekend
werd. Ook in Nederland kreeg De opstand der horden veel bijval. Met
name door toedoen van Menno ter
Braak en Johan Huizinga. Huizinga
zou eenzelfde soort verontrusting uiten in boeken als In de schaduwen van
morgen en Geschonden wereld.
Ortega y Gasset zag een groot gevaar in
de verdwazing van de mens die opgaat
in alledaagse beslommeringen en frivoliteiten, zonder oog te hebben voor
de rijke traditie waaraan hij zijn leven
te danken heeft. Ook hekelde hij het
politieke simplisme dat het leven
dreigt te ontwrichten. Hij sprak de intellectuele elite van zijn tijd aan op hun
maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zij zouden door het bieden van
inzicht de ogen van de bevolking – de

massa – moeten openen en een mentaliteitsverandering teweeg dienen te
brengen. Wat dat betreft kun je een parallel trekken met de vervreemding –
om een begrip van Marx te gebruiken
– die voortkomt uit huidige praatprogramma’s. Gesprekken waarin het
over van alles gaat maar waarin het
wezenlijke verdwijnt in steeds weer
dezelfde clichés.
COVID riep de crisisopvatting van Ortega y Gasset bij me wakker. De pandemie bracht in het alledaagse leven
een herbezinning teweeg. COVID zou
alles anders maken, maar hoe moesten
we verder? Ineens leek alles samen te
vallen: de gezondheidscrisis werd in
verband gebracht met zowel de klimaatcrisis als de vertrouwenscrisis in
de politiek. Het accent viel op zorg en
omzien naar elkaar. Bestuurders riepen op tot alle alle hens aan dek. Het
was uit met de behouden vaart nadat
we net bekomen waren van de financiele crisis. Opnieuw was er tegenwind

en moesten we de schipbreuk die tot
de dood van velen leidde, zien te overleven. Het werd pompen of verzuipen.
Onze leiders vroegen om gehoorzaamheid en volgzaamheid. We voeren op
het kompas van rekenmeesters tijdens
beperkt zicht in de mist.
Met het werk van Ortega y Gasset onder handbereik zocht ik naar ankerpunten. Ik vond die meer bij hem dan
bij Edmund Husserl, die ook bekend
staat om zijn ideeën over crisis. Husserl sloeg in De crisis van de Europese
wetenschappen en de transcendentale

fenomenologie in verbijstering de
ogen ten hemel. Maar hij stond anders
in die crisis dan Ortega, te weinig
maatschappelijk en te abstract. Ortega
verweet academici dat ze zich hadden
opgesloten in hun specialisme, in hun
ivoren toren. Dat het ontbrak aan historisch besef en maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Slaagt Ortega y Gasset er wel in
om uit de ivoren toren te stappen?
Bij Ortega y Gasset gaat het erom hoe
wij mensen ons leven afstemmen op de

situatie waarin wij ons bevinden. Wij
zijn niet, maar wij worden, kun je zeggen. Ons leven komt voort uit wisselwerking. Er bestaat geen universeel
vastgelegde of te volgen weg. De cultureel-maatschappelijke realiteit waarin
we ons bevinden bepaalt wie wij worden. Vanuit die realiteit geven we invulling aan ons bestaan. Het is het
speelveld waarbinnen we authentiek
kunnen zijn. Het gaat bij hem niet om
een lotsbestemming of om een levensopdracht in religieuze zin, ofschoon
het christelijke bij de Spaanse Ortega y
Gasset wel op de achtergrond meeklinkt, maar om authentieke zelfrealisatie. Dat is de grondgedachte van de
intrigerende uitdrukking: “Ik ben ik en
mijn omstandigheden en als ik hen
niet red, kan ik mezelf niet redden.”
Die zin uit een vroeg werk zou de rode
draad van zijn latere werk worden. Wie
je wordt, komt voort uit verbondenheid met anderen en je reactie op je
omstandigheden.

de vitale ofwel levende rede. Hij verruimt het redelijke van Descartes. Bij
Ortega y Gasset is de mens in alle opzichten een relationeel wezen. Vanuit
verbondenheid met anderen groeit een
mens en realiseert hij zich in een roeping.
Vanwaar dat begrip roeping dat
ook veelvuldig voortkomt in je
boek?

Ofschoon Ortega y Gasset aansluit op
het denken van de door hem bewonderde Franse filosoof René Descartes
– ook een crisisdenker in zijn tijd –
wijkt hij af van de rationalistische
mensvisie van Descartes. De mens is
niet van nature een animal rationale.
Rationaliteit komt tot stand in wisselwerking met de omstandigheden. Ortega y Gasset spreekt in dit kader over

Misschien anders dan jij, zie ik dat begrip roeping (vocación) niet zo verbonden met een religieuze lotsbestemming. Ik begrijp het meer als een “gedrevenheid” die je in jezelf ontdekt om
je bestaan richting en betekenis te geven. Een innerlijke stem die voorkomt
dat je je laat meesleuren op de maalstroom van het onechte. Schipbreuk
lijden betekent in dit verband genoodzaakt zijn je te oriënteren om te worden wie je bent, om eigen keuzes te
maken vanuit de tradities, vanuit het
maatschappelijke klimaat waarin je
bent opgegroeid. Roeping gaat om de

vrijheid van de individuele keuze, om
waarachtig leven in wisselwerking met
de leefomgeving waarvan je deel uitmaakt. Nog anders gezegd: roeping
gaat over het gevoel dat jij dit moet
doen om tot authentieke zelfrealisatie
te komen.
Maar met ieder voor zich redden
we het niet? Hoe nu verder met
de metafoor van de schipbreuk?
Als er een woord is dat veelkoppig in
Ortega’s werk opduikt, is het wel crisis.
Ook nu staat het woord weer centraal
in de berichtgeving over allerlei actualiteiten. Bijvoorbeeld naar aanleiding
van de gebeurtenissen in de Oekraïne.
En weer de vraag: hoe nu verder. We
zoeken naar vrede. We organiseren
bijeenkomsten over duurzaamheid
omdat we in ecologische zin de afgrond zien. We verkeren in een bestuurscrisis omdat het representatieve
democratische model tot een vertrouwenscrisis heeft geleid. Mensen keren
de politiek de rug toe. We weten niet

meer tot welke partij we echt behoren
en als we al gaan stemmen, stemmen
velen calculerend of op beeldvorming.
We beleven een crisis omdat het kapitalistisch model een steeds grotere
kloof tussen rijk en arm teweegbrengt.
We zullen moeten handelen willen we
de schipbreuk – de crisis – overleven.
Maar hoe?
Een direct antwoord geeft ook Ortega
y Gasset niet. Hij roept de intelligentsia op om de ogen te openen en roept
op tot reflectie zonder te verzanden in
woordspelletjes en abstracte rekenmodellen waarin het logische denken centraal staat. Wat we nodig hebben is visie, lef en creativiteit. En, nogmaals,
een ruimer soort redelijkheid. Het vermogen met elkaar na te denken over de
richting die we aan ons bestaan willen
geven.
Ik verbaas me hier waar ik woon over
een merkwaardig nieuw verbodsbord.
Daarop valt te lezen: het is verboden

om je hier op te houden zonder redelijk doel. Maar wat is dat: een redelijk
doel? Plato en Aristoteles wisten wel
raad met die vraag. In de moderne tijd
zijn we gespecialiseerd geraakt in een
soort instrumentele redelijkheid. Geef
ons een doel, en wij weten wel raad
met hoe dat efficiënt te bereiken. Maar
als we ons gaan afvragen welk doel het
nastreven waard is, vervallen we in polarisatie. De reflectie daarop en het gesprek daarover zijn we verleerd. Het
ontbreekt “de massa in opstand” aan
openheid voor de ander. Ortega y Gasset spoort ons aan tot een reflectie op
deze toestand en doet ons ideeën aan
de hand die het leven weer spankracht
en betekenis kunnen geven. Dat maakt
zijn denken over schipbreuk nog altijd
actueel.
Onno Zijlstra, Het leven als schipbreuk. De crisisfilosofie van Ortega y
Gasset. Leusden: ISVW Uitgevers,
2022.
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