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 Aanzet tot een dialoog, introductie 
 

Ouverture 
 
In 2001 was Rotterdam Culturele Hoofdstad van Europa. Uit het evenementen-programma sprak de 
ambitie om de diversiteit van de stad te vieren door verschillen niet glad te strijken, maar te articuleren. 
Voor het organiseren van activiteiten was een stichting in het leven geroepen, waar ik de functie 
vervulde van ‘stafmedewerker debat en vertoog’. Mijn vaste baan als artistiek leider van debatcentrum 
De Unie, ook in Rotterdam, werd tijdelijk waargenomen door Scotty Gravenbergh. Op de ochtend 
van dinsdag 11 september belde hij mij op. Die avond stond in De Unie de seizoen opening op het 
programma, met als thema ‘seks in de multiculturele samenleving’. Er was een prachtig panel 
samengesteld, maar reserveringen waren er nauwelijks. Een creatieve noodgreep – via een blik in het 
telefoonboek een willekeurige verzameling Rotterdammers uitnodigen – verwierp ik.  We spraken af 
in de loop van de middag nog even te bellen en dan te besluiten of het debat zou doorgaan. 

Die avond zat De Unie vol, maar het gespreksonderwerp was veranderd. Dat had alles te maken 
met een gebeurtenis die zich die dag had voltrokken in New York, om 8.46 uur plaatselijke tijd (14.46 
uur Nederlandse tijd). In de gemeenschappelijke ruimte van Calypso, het hoofdkwartier van de 
stichting Culturele Hoofdstad, had die middag de televisie aan gestaan. Toen ik een vliegtuig een van 
de Twin Towers binnen zag vliegen, dacht ik heel even dat het om een videoclip ging, op een of ander 
muziekstation. Het bleek de realiteit. 

In het gezin waarin ik ben opgegroeid was de Tweede Wereldoorlog nooit ver weg. Toch leerde 
ik vertrouwen te hebben in een vreedzame toekomst. Door 9/11 werd dit vertrouwen diep geschokt 
– bij mij zoals bij zovelen. Literair criticus Michaël Zeeman (1958-2009) beschreef deze ervaring vijf 
jaar na dato als volgt: “Niet alleen die vliegtuigen explodeerden […], er explodeerde ook een 
wereldbeeld, een reeks zekerheden, een vorm van vertrouwen, van zelfvertrouwen. Daar kan inmiddels 
iedereen van meepraten, want weinig historische gebeurtenissen van na de Tweede Wereldoorlog 
hebben het verdere verloop van de geschiedenis en de wijze waarop wij die waarnemen en waarderen 
zo diepgaand beïnvloed.”1 

Het oeuvre van de joodse filosofen Martin Buber2 en Emmanuel Levinas3  logenstraft de opmerking 
van Sigmund Freud dat filosofie een reisgids is voor bange mensen.4  De twee wereldoorlogen van de 
twintigste eeuw lagen ten grondslag aan hun beider motivatie om na te denken over de oorsprong van 
geweld en onmenselijkheid. Beide denkers stellen zich, hun eigen verschrikkelijke oorlogservaringen 
indachtig, de vraag of en hoe de hoop op een rechtvaardige samenleving levend gehouden kan worden. 
Zij zoeken het antwoord in een filosofie waarin niet het ik, maar de verantwoordelijkheid voor de 
ander centraal staat. Deze verantwoordelijkheid concretiseert zich in de dialoog, waarin de ander een 
appel op mij doet. In mijn verantwoordelijkheid om gehoor te geven aan dat appel ben ik uniek en 
on-inwisselbaar. Niet abstracte theorie, maar de concrete ont- en ‘mismoetingen’ met anderen zijn 
voor een mens de meest relevante (wijsgerig-praktische) leerervaringen.  

De afgelopen twintig jaar heb ik als maker van programma’s op het snijvlak van politiek, kunst en 
religie in Rotterdam geprobeerd om de filosofie van Buber en Levinas een praktische vertaling te geven. 
Die vond ik in het organiseren van bijeenkomsten waarin de ontmoeting en luisteren naar de ander 

 
1 Zeeman (2006). 
2 Wenen, 1878 – Jeruzalem, 1965. 
3 Kaunas, 1906 – Parijs, 1995 
4 IJsseling (1967), p. 352. 
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centraal staan. Een voorbeeld is Preken voor andermans parochie, een spraakmakend project dat deel 
uitmaakte van het programma Culturele Hoofdstad. Voorgangers van verschillende 
levensbeschouwingen bezochten elkaars gebedshuizen om daar een preek te geven. Na 9/11 voelde ik 
de noodzaak om de resultaten van mijn jarenlange vertaalarbeid opnieuw en explicieter te verbinden 
met de filosofie van de dialoog. Ik stelde mijzelf de vraag wat de epistemologische, theoretische en 
praktische meerwaarde van het dialoogbegrip van Buber en Levinas is voor een diverse stad als 
Rotterdam, waarin de verhoudingen tussen verschillende groepen – onder invloed van wat elders in 
de wereld gebeurt – onder druk komen te staan. 

Een casus om mijn vraag aan te toetsen was snel voorhanden. In de nasleep van de aanslagen in de 
Verenigde Staten ontdekte het Rotterdams stadsbestuur de vermeend integratieve kracht van ‘de 
dialoog’. De verwachtingen waren hooggespannen, met name op het vlak van conflictbeheersing en 
consensusrealisatie. De dialoog werd vooral opgevat en begrepen als een beheersingsinstrument, als een 
middel om conflictueuze culturen te pacificeren of te integreren. Men ging ervan uit dat dialogen 
allerlei culturele verschillen tussen mensen aan het licht zouden brengen, om die uiteindelijk te matigen 
Mij viel op dat er bij dit alles nauwelijks aandacht werd besteed aan methodiekontwikkeling en het 
verzamelen van best practices. Daardoor kon kennis van stedelijke dialogen niet worden verzameld, 
laat staan geanalyseerd. Nieuwe inzichten konden niet accumuleren, noch duurzaam in de stad worden 
verankerd.  Als er al een poging werd gedaan tot een begripsbepaling, dan betrof het vooral pogingen 
om te benoemen wat een dialoog niet is – namelijk debat.  

De voorkeur voor dialoog boven debat werd onder meer onderbouwd met het postmoderne 
argument dat het debat een discutabele erfenis is van de Verlichting. Debatteren zou iets zijn voor een 
intellectuele elite van vooringenomen witte mannen van boven de veertig – ongeveer zoals het de 
gewoonte was in de besloten grootstedelijke salons van het Europa van weleer, waar gegoede burgers 
samenkwamen om met elkaar te van gedachten te wisselen over het algemeen belang.  

Interessant is dat deze Verlichtingskritiek aan beide zijden van het politieke spectrum, dus voor 
zowel links als rechts, als uitgangspunt diende voor het propageren van een eigen versie van de dialoog. 
Protagonisten van ‘niet lullen, maar poetsen’ stelden zich op het standpunt dat ‘alleen maar praten’ 
maatschappelijke problemen enkel vergroot. In deze optiek heeft de dialoog een politieke functie: de 
normalisering van cultuur-conflicten. Het is belangrijk dat mensen openlijk kunnen uitspreken wat ze 
van elkaar vinden, als iedereen na die confrontatie maar weer overgaat tot ‘de orde van de dag’. Voor 
linkse denkers en politieke partijen is de Verlichtingskritiek het startsein geweest voor een brede 
omarming van tolerantie en diversiteit. In de dialoog gaat het dan niet meer om het grote verhaal en 
het verwoorden van een maatschappijvisie – dat zou de kloof tussen gevestigden en buitenstaanders 
vergroten in plaats van verkleinen, zo meent ook links – maar om de assemblage van kleine verhalen. 
De dialoog wordt op het schild geheven als de gespreksvorm bij uitstek, omdat hier recht wordt gedaan 
aan de complexiteit en pluriformiteit van onze postmoderne samenleving. Dat soort gesprekken moet 
vooral plaatsvinden op toegankelijke plekken, zoals buurthuizen en wijkcentra, ja zelfs op straat. Het 
risico is dan dat de dialoog verwatert tot een esthetische bevestiging van de status quo. 

 
Nieuwe vormen van burgerschap? 
 

In Rotterdam lijken deze twee opvattingen van de dialoog in de afgelopen twaalf jaar te zijn 
samengevloeid in de idee van de ‘laagdrempelige dialoog’. Vanaf 2001 heeft de gemeente Rotterdam 
gestreefd naar de creatie van een ‘wij-gevoel’ via het promoten van een actief begrip van de dialoog. 
Gesprekken tussen stadsbewoners op straat en in de wijk zouden moeten leiden tot een politieke 
integratie van culturele verschillen. Bij de Rotterdamse symbiose van uiteenlopende 
dialoogopvattingen kunnen echter grote vraagtekens worden gezet. Het is belangrijk het verschil te 
herkennen tussen enerzijds een politieke eenheidsdialoog en anderzijds allerlei publiek-stedelijke 
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manifestaties van de dialoog. Vanuit de samenleving en het maatschappelijk middenveld klinken 
kritische geluiden, oproepen om de dialoog niet ondergeschikt te maken aan politieke doeleinden. Er 
wordt volop nagedacht “over nieuwe vormen van burgerschap, waarin het niet in de eerste plaats gaat 
om participatie in een dominante cultuur of om de zoektocht naar een gemeenschappelijk ‘wij’, maar 
om het ontwikkelen van competenties en praktijken die burgers in staat stellen om samen te leven bij 
gratie van het verschil – zonder dat dit leidt tot relativistische zelfgenoegzaamheid.”5 

In dit onderzoek wil ik nagaan in hoeverre de dialoogbegrippen van Buber en Levinas kunnen 
bijdragen aan nieuwe vormen van burgerschap. Om een antwoord op mijn vraag te formuleren zal ik 
twee spraakmakende dialooginitiatieven van de gemeente Rotterdam uit in de periode 2001-2006 in 
kaart brengen en deze analyseren vanuit een kritisch-filosofisch perspectief. Het gaat hierbij om de ‘Dag 
van de dialoog’ en de ‘Islamdebatten’. Het onderzoek vertrekt vanuit de vraag of een door zowel links 
als rechts omarmde anti-intellectualistische, negatieve begripsbepaling – de dialoog is ‘geen debat’ – de 
dialoog mogelijk te vrijblijvend heeft gemaakt. In het verlengde daarvan wordt gezocht naar een 
positieve, niet-vrijblijvende begripsbepaling van de dialoog. De dialoogfilosofie zoals die door Buber 
en Levinas is ontwikkeld vormt daarbij het referentiekader. Het is mijn bedoeling hun beider 
dialoogbegrippen op hun merites te beoordelen. Levinas heeft waardering voor het dialoogbegrip van 
Buber, maar ook fundamentele kritiek. Het is kritiek waar Buber zich nooit in heeft kunnen vinden, 
maar die wel bepalend is geweest voor de waardering en receptie van zijn dialoogbegrip.  

Buber ziet de dialoog als een bijzondere vorm van waarheidsvinding. De ontmoeting met een ander 
kan tot een openbaring leiden, ze kan een moreel beroep op ons doen, een ethisch appel. De dialoog 
kan de toegang vormen tot een gemeenschappelijke tussenruimte die ontstaat als twee mensen, of 
partijen, die eerst nog vreemden voor elkaar waren, geraakt worden door elkaars andersheid. Dit noemt 
Buber ‘liefde’, een ‘ruimte scheppende kracht’. Dergelijke momenten overstijgen het aardse en hebben 
een transcenderende kracht. Zelfs wie steevast overtuigd is van zijn gelijk en eigen opvattingen, kan 
door het ervaren van het ‘anders-zijn van de ander’ ontregeld raken en daarin ten diepste een 
leermoment ervaren, geraakt worden. Geraakt worden omdat je iets groots ervaart wat je niet 
verwachtte De tussenruimte die in een dialoog kan ontstaan is geenszins een vlucht uit de 
werkelijkheid, maar een stap in een andere realiteit, een die voor een mens wezenlijk is. 

Het gemeenschappelijke bestaat in het ‘ongemeenschappelijke’, schrijft Buber in een antwoord 
op Levinas, die meent dat zijn dialoogbegrip te spiritueel en te vrijblijvend is. De nieuwe realiteit 
die ontstaat in de ontmoeting komt weliswaar onverwacht, valt niet te sturen, er is niet op te 
anticiperen, maar tegelijkertijd is dit ook het moment waarop we ons bewust worden van de 
essentie van ons menszijn: het samen met anderen zijn. Het schept verantwoordelijkheid door een 
verbondenheid met de schepping en al het geschapene. Dit is de bron van moreel handelen, zegt 
Buber. Niet een wet of een regel of een protocol – nee, de onverwachte realiteit van het geraakt 
worden.  

 
“Levinas meent dat deze visie het resultaat is van Buber’s religieuze liberalisme, van het gegeven dat Buber 
contact boven inhoud stelt, aanwezigheid van God boven dogma’s en regels. Tegen starre vormen van 
dogmatische religie verzet hij zich. Levinas daarentegen vraagt zich af of transcendentie zonder dogmatische 
inhoud wel kan bestaan.  Hij vindt dat Buber dit probleem over het hoofd ziet en dat diens dialoogbegrip 
daardoor een ethische dimensie mist. Buber’s dialoogbegrip is volgens Levinas dus niet verplichtend genoeg. 
In de sfeer van liefde kan ook sprake zijn van elkaar wederzijds bevestigen, van wat in de jaren zestig wel 
werd aangeduid met ‘ik ben oké, jij bent oké’. In plaats van een relatie met de ander is er dan sprake van 
behoeftebevrediging en egoïsme. Daarbij vat Levinas de liefde per definitie op als een vorm van egoïsme, 
omdat liefde volgens hem het sociale uitsluit. De intimiteit van de liefde biedt geen plaats voor de naaste.”6 

 
5 Verschillende passages zijn eerder verschenen in de digitale Mededelingen van de Levinas Studiekring. Levy (2012), p. 68. 
6 Levy (2012), p. 78. 
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In mijn onderzoek wil ik op basis van empirisch en theoretisch onderzoek bijdragen aan de 

verbinding tussen de theorie en de praktijk van de dialoog. Praktische inzichten zijn onmisbaar voor 
deze verkenning, alsook het filosofische dispuut tussen Martin Buber en Emmanuel Levinas over de 
gewenste structuur van de dialoog. Het onderzoek beoogt voorts een theoretisch kader te ontwikkelen 
dat de kwaliteit en de effectiviteit van Rotterdamse dialooginitiatieven vergroot. Bijzondere aandacht 
gaat daarbij uit naar de (wijsgerige) betekenis en setting van de dialoog. Het onderzoek wil een bijdrage 
leveren aan toepasbare en bruikbare kennis over de organisatie en evaluatie van grootstedelijke dialogen. 
Op basis daarvan worden beleidsmatige aanbevelingen geformuleerd over de rolverdeling tussen 
overheid en maatschappelijk middenveld, waar het gaat om de rol die de dialoog kan spelen in de 
zoektocht naar nieuwe vormen van burgerschap. 
 

Doel- en probleemstelling van het onderzoek  
 
De kernvraag in het onderzoek is in hoeverre het van overheidswege inzetten van de dialoog als 
pacificatie-instrument en het tegenover elkaar plaatsen van debat en dialoog recht doet aan de 
oorspronkelijke filosofische betekenis van het begrip dialoog – dat wil zeggen: de dialoog opgevat als 
een bijzondere vorm van leren, te weten leren door luisteren. Hiertoe wordt ingezoomd op 
gezichtsbepalende dialooginitiatieven die de gemeente Rotterdam in de periode 1998-2010 heeft 
genomen. Onderzocht wordt in hoeverre het in dit onderzoek verdedigde filosofische perspectief 
meerwaarde heeft voor de Rotterdamse dialoogpraktijk. Samengevat luidt de vraag:  
 
Wat leert het wijsgerig dispuut tussen Martin Buber en Emmanuel Levinas over de structuur van de 
dialoog ons over de ‘veel-lagige’ betekenis van de dialoog? En wat is de relevantie hiervan voor 
praktijken van de dialoog in het cultureel diverse Rotterdam? 
 
De algemene onderzoeksvraag wordt gespecificeerd in de volgende subvragen: 

• Is het mogelijk samenhang aan te brengen in de huidige Rotterdamse dialoogpraktijk? 
• Wat ontbreekt er op dit moment aan de Rotterdamse dialoogpraktijk? 
• Kan op basis van de dialoogfilosofie van Buber en Levinas een niet-vrijblijvend dialoogconcept 

ontwikkeld worden? 
• Wat kan de niet-vrijblijvende dialoog bijdragen aan de zoektocht naar nieuwe ruimtelijke en interactieve 

structuren in de cultureel diverse stad Rotterdam? 
• Op welke wijze kan het effect van de niet-vrijblijvende dialoog geëvalueerd worden? 
• Is op basis van een effectieve evaluatie van de niet-vrijblijvende dialoog methodiekontwikkeling 

mogelijk en hoe verhoudt die methodiek zich tot reeds bestaande dialoogmethodieken? 
 

Opzet en hoofdstukindeling  
 
De dissertatie bestaat uit vier delen. In het eerste deel ga ik in op mijn eigen onderzoeksmateriaal 
(gebaseerd op kwalitatief empirisch onderzoek). Deel twee omvat een theoretisch deel waarin Buber 
en Levinas in een literatuuronderzoek worden bestudeerd. In Deel drie onderneem ik een poging om 
tot een synthese te komen van deel een en twee, c.q. van theorie en praktijk van de dialoog. Deze 
synthese heeft als doel een voor de Rotterdamse praktijk relevante dialoogpraxis te ontwikkelen. Deel 
vier bevat een methodische verantwoording van mijn onderzoek. Het slotdeel bevat mijn conclusies. 
  



 10 

Deel I 
 
 

Lessen van de Dialoog 
Inventarisatie van dialooginitiatieven die het Rotterdams gemeentebestuur heeft ondernomen (1998 – 2010)  
 
 
“Het ging er natuurlijk ook om, in onze stad naar manieren te zoeken om uit te proberen, hoe ga je om met de verschillen? 
Hoe vind je daar op een volwassen maar ook aangename manier een vorm voor? Een prachtig verhaal uit de hindoeïstische 
traditie beschrijft de mensheid als een bos bloemen.” (Dominee Taco Noorman)  
 
“Verschillende culturen die zijn als verschillende bloemen, verschillende kleuren, verschillende vormen, dan wordt het een 
mooi boeket.” (Imam Ifran Chisti) 
 
 

Inleiding 
 
In haar boek Proeftuin Rotterdam7 vertelt stadshistoricus Els van den Bent hoe ze in 1993 van het 
college van Burgermeesters en Wethouders de opdracht kreeg om een eigentijdse geschiedenis van 
Rotterdam te schrijven. Het eerste deel verscheen in 1999 en bespreekt onder de titel Stad in aanwas 
de periode tot 1813. Het tweede deel, Stad van formaat, kwam een jaar later uit en omvat de periode 
van 1813 tot de jaren zeventig van de twintigste eeuw. In 2006 volgde Rotterdam in de Tweede 
Wereldoorlog en begon Van den Bent aan het vierde deel van de serie, over de stadsgeschiedenis van 
1975 tot 2005.    

In de opdracht voor dat vierde deel vroeg het college de auteur specifiek om aandacht te besteden 
aan Rotterdam als aanvoerder van ‘de verkeerde lijstjes’ en aan de verkiezingen van 2002, waarbij Pim 
Fortuyn in Rotterdam 17 raadszetels veroverde en in de Tweede Kamer 26 zetels. In dit verzoek van 
het college las Van den Bent de vraag hoe het kwam dat alle bestuurlijke inspanningen van de laatste 
dertig jaar niet of nauwelijks tot een lagere plaats op die lijstjes hadden geleid. Of misschien waren ze 
zelfs wel de oorzaak van een grote onvrede die aan de verkiezingsuitslagen ten grondslag lag? 
 Wie studie maakt van het recente verleden kan nog niet terugblikken ‘met de kennis van nu’ om 
de belangrijkste voorvallen en initiatieven in beeld te brengen. Een selectie van relevante feiten kan 
daarom alleen worden gemaakt aan de hand van een duidelijke invalshoek. Voor Van den Bent werd 
dat de vraag wat een stadsbestuur mag en vermag. Ze koos ervoor om de pogingen te onderzoeken die 
het Rotterdamse stadsbestuur in de loop van drie decennia had ondernomen om de stad in sociaal, 
cultureel, economisch en stedenbouwkundig opzicht om te vormen naar een ideaalbeeld. Het bestuur 
achtte de stad maakbaar en het beleid was erop gericht om langs allerlei wegen de stedelijke samenleving 
de vorm te geven die de overheid wenste (zie Vignet 1). Wat hield dat beleid concreet in, vroeg Van 
den Bent zich af: welke maatregelen werden met welke bedoelingen genomen en wat was het effect 
daarvan?8   

Die invalshoek van wat men het ‘lokale maakbaarheidsdenken’ zou kunnen noemen, is ook voor 
eerste deel van deze dissertatie zeer geschikt. Het is geen toeval dat het onderwerp van studie – de  

 
7 Van den Bent (2011). 
8 In het voorwoord van haar boek benadrukt Van de Bent (2011) dat met de onderzoeksopdracht naar de recente lokale 
geschiedenis van de stad het Rotterdamse stadsbestuur haar eigen kritiek organiseerde. 
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Vignet 1: Kanttekeningen bij Van den Bent’s perspectief 

Oud-wethouder Herman Meijer laat zich in een interview in het kader van deze dissertatie kritisch uit over de 
door Van den Bent gekozen invalshoek: “Zij doet weliswaar alsof ze het beleid beschrijft, maar gaat daar heel 
vaak onder zitten.” Aan de politieke discussie die aan beleidsmaatregelen vooraf is gegaan wordt in het boek veel 
te weinig aandacht besteed, vindt Meijer. Als voorbeeld noemt hij de introductie van de ‘Rotterdamse 
stadsetiquette’, waarover binnen het college en in de raad uitvoerig werd gediscussieerd. Zowel in rechtse als in 
linkse kringen klonk van meet af aan kritiek. Zelf beschouwde Meijer het als een initiatief gericht op 
democratisering van de openbare orde en in die zin als beleid met een emancipatoire insteek. “Het is uiteindelijk 
uitgemond in straattegels. Beetje schools […], maar dat vind ik bijzaak. Het proces dat eronder ligt is interessant 
omdat heel veel van die straten daarmee echt een regeneratieproces hebben ondergaan.” Er was goed nagedacht, 
stelt hij, over de samenstelling van ‘trekkers-groepen’ van buurtbewoners, die representatief moesten zijn. “Je 
moet het wel bewaken. Er sluipen altijd ongewilde dominanties in […]. Voor je het weet heb je weer een nieuw 
uitsluitingsmechanisme geïntroduceerd.” Al doende gevormde inzichten en de oogst van de politieke debatten 
vormden het uitgangspunt voor de instructies aan de wetenschapper die voor het opstellen van de stadsetiquette 
werd aangetrokken, de psycholoog René Diekstra. “Maar bij [Van den Bent] begint het bij Diekstra, alsof die 
[de stadsetiquette] heeft uitgevonden. Dat vind ik depolitiserend – nota bene in een boek dat over beleid gaat. 
[…] Door die politieke dimensie weg te laten mistekent zij ook het idee van maakbaarheid. Daar ging de discussie 
[in de raad] juist over.” (Bron: eigen interview, 2011) 

 
gemeentelijke ambitie, in de periode 2001-2006, om de dialoog en het debat top-down in te zetten 
ten behoeve van de participatie en pacificatie van burgers in multicultureel Rotterdam – ook langskomt 
in veel van de bestuurlijke experimenten en initiatieven die in Proeftuin Rotterdam worden 
beschreven.  

De vraag is: hoe effectief en hoe legitiem waren die gemeentelijke dialooginitiatieven? De 
onderzochte dialooginitiatieven worden daarbij niet zozeer opgevat als een uiting van de bestuurlijke 
wens om de verhouding tussen burger en bestuur te verbeteren, maar vooral als een politiek middel 
om de cohesie tussen burgers onderling te bevorderen met als doel maatschappelijke onrust in een 
cultureel diverse stad te voorkomen. Met andere woorden: de dialoog tussen burgers werd beschouwd 
als een beheersingsinstrument, een middel om potentieel conflictueuze groepen te pacificeren of te 
integreren. 

Een en ander speelde zich af tegen de achtergrond van historische veranderingen in het landelijke 
kunst- en cultuurbeleid en het integratiebeleid, die een uitwerking hadden op de Rotterdamse 
gemeentepolitiek. Die uitwerking laat zich goed illustreren aan de hand van de manifestatie Rotterdam 
2001 Culturele Hoofdstad van Europa. In deze manifestatie vertaalden beleidsmakers het indertijd 
populaire idee van ‘cultuur als confrontatie’, het idee dat kunst en cultuur een vreedzame arena bieden 
om de verschillen die een veelkleurige samenleving typeren bijeen te brengen, naar een programma 
met als motto: ‘Rotterdam is vele steden’. Het was een opvatting die danig op de proef werd gesteld 
door de aanslagen van ‘9/11’ en uiteindelijk in diskrediet gebracht door de opkomst van Pim Fortuyn 
in 2002. 

De dialooginitiatieven van het gemeentebestuur ná 11 september 2001 ontleenden hun betekenis 
aan wat een dialoog volgens de beleidsmakers juist vooral niet was, namelijk: een debat. Een debat, zo 
luidde de redenering, is een gespreksvorm waarin mensen elkaar verbaal bestrijden zonder nader tot 
elkaar te komen. In een dialoog draait het om wat mensen gemeenschappelijk hebben. Niet het verschil 
maar de ontmoeting staat centraal, het liefst zo laagdrempelig mogelijk.9    

 
9 De voorkeur voor de dialoog boven het debat werd onder meer onderbouwd met het postmoderne argument dat het 
debat een erfenis is van de Verlichting: debatteren is iets voor een intellectuele elite van vooringenomen witte mannen van 
boven de veertig – ongeveer zoals het ooit plaatsvond in besloten salons alwaar gegoede burgers samenkwamen om met 
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Tabel 1: Typering casestudies 

Coalitie Periode Beleidsinitiatief 
PvdA, VVD, CDA, 
GroenLinks 
 

1998-2002 Dag van de dialoog 

Leefbaar Rotterdam, CDA, 
VVD 

2002-2006 De Islamdebatten 

   
 
 

In dit eerste deel van deze dissertatie wordt onderzocht hoe legitiem en effectief die laagdrempelige 
dialooginitiatieven zijn geweest die het Rotterdams gemeentebestuur vanaf 2001 heeft ondernomen. 
Dit gebeurt aan de hand van casestudies naar twee van die initiatieven, uit twee verschillende 
collegeperiodes: Dag van de dialoog en de Islamdebatten. De geselecteerde cases zijn exemplarisch voor 
de dialoogambities van de achtereenvolgende politieke coalities van een heel verschillende signatuur. 
In zekere zin zijn de Islamdebatten te beschouwen als een reactie op de Dag van de Dialoog (zie Tabel 
1).  

De twee cases zullen worden geïnterpreteerd aan de hand van een combinatie van constructief en 
interpretatief onderzoek.10 Hierbij bedient de onderzoeker zich afwisselend van verhalen, analyse en 
reflectie in een zoektocht naar een karakteristieke gemeenschappelijkheid in manieren van denken en 
doen binnen een sociale groep of cultuur. 

In deze dissertatie wordt via rijkgeschakeerde gevalsbeschrijving kennis van specifieke groepen, 
culturen of ‘werelden’ overgebracht naar een andere specifieke context. Anders gezegd: er wordt 
gestreefd naar overdraagbare ervaringen. Deze zullen, bij wijze van sluitstuk van de analyse, worden 
opgevat en aangeduid als ‘lessen van de dialoog’. Centraal staan de werkelijkheden van drie werelden: 
die van de politiek, die van de ambtenarij en die van de sociaaleconomische middenklasse en het 
maatschappelijk middenveld. Die derde wereld is uiterst relevant omdat, naarmate het vertrouwde 
monistische11 systeem van lokale politiek en bestuur meer scheurtjes begon te vertonen, er een 
krachtiger beroep werd gedaan op het maatschappelijk middenveld om de politieke wens om burgers 
in Rotterdam te pacificeren te laten uitkomen. In de analyse als geheel vormen de volgende vragen de 
rode draad: 

 
 

 
elkaar te debatteren over het algemeen belang. De Verlichtingskritiek vormde het startsein voor een culturele omarming 
van tolerantie en diversiteit. In de dialoog gaat, aldus de ‘postmodernisten’, niet meer om het grote verhaal, maar om de 
assemblage van kleine verhalen. De dialoog is de gespreksvorm bij uitstek omdat daarin recht wordt gedaan aan de 
complexiteit en pluriformiteit van de huidige samenleving. In Rotterdam werd deze visie vertaald in een pleidooi voor een 
laagdrempelige dialoog die moest plaatsvinden in de openbare ruimte en zou bijdragen aan een groot ‘wij’-gevoel. In de 
collegeperiode 2006-2010 culmineerde deze visie in de nota Stadsburgerschap, het motto is meedoen (2007). 
10 Zie: Ritchie (2013), pp. 11-13. In de literatuur wordt deze methodologie samengevat als ‘naturalistische 
onderzoeksmethode’ die is gestoeld op een constructief paradigma (zie Lincoln & Guba, 1985; Denzin & Lincoln, 2005, p. 
24).   
11 In de politiek verwijst het begrip monisme naar een situatie waarin sprake is van een verwevenheid van de wetgevende 
en uitvoerende macht. Dualisme is hiervan het tegenovergestelde. Door het in, 7 maart 2002, in werking treden van de 
Wet dualisering gemeentebestuur heeft de gemeenteraad een kader stellende en controlerende functie gekregen. Het college 
van B&W heeft daarbij een uitvoerende en bestuurlijke taak. De gedachte daarachter is dat op deze manier de gemeenteraad 
beter in staat is om zowel het bestuur te controleren als de kiezer naar behoeven te controleren. 
 



 13 

• Hebben de gemeentelijke dialooginitiatieven het gewenste effect gesorteerd? 
• Waren deze dialooginitiatieven legitiem? 
• Zijn er verbanden tussen de onderzochte cases? Anders gezegd: bestaat er samenhang in de 

dialooginitiatieven van het Rotterdamse gemeentebestuur? 
• Wat ontbreekt er op dit moment aan de Rotterdamse dialoogpraktijk? 

 
De antwoorden op deze vragen worden geformuleerd aan de hand van een analyse van velerlei 

soorten documenten: debatverslagen, debatregistraties, krantenartikelen, gemeentelijke evaluaties en 
adviezen, persoonlijke getuigenissen en kwalitatieve interviews met organisatoren, deelnemers en 
indirect betrokkenen. 
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Hoofdstuk 1 
Rotterdam is vele steden 
Hoe ‘R2001’ de culturele diversiteit wilde vieren 
 
 
“Als bestuur van de stad hebben wij de bijzondere taak veiligheid en bescherming te bieden aan alle Rotterdammers. Wij 
zullen juist nu moeten laten zien voor welke waarden wij gezamenlijk staan. Cohesie in de stad is juist nu geboden. Want 
de gevolgen van de aanslag zullen ook in onze stad merkbaar zijn. De tolerantie die we voor anderen hebben, dreigt af te 
nemen. Dat mogen we niet laten gebeuren. Als bestuur van de stad moeten we midden tussen de Rotterdammers staan, 
moeten wij werken aan begrip tussen de vele culturen die deze stad rijk is. Elke kans tot dialoog, elke kans om elkaar beter 
te begrijpen, moeten we benutten, juist in deze tijd. Want alleen een samenleving waarin mensen elkaar willen begrijpen 
en respecteren heeft kans op succes.” 12 
  
“Deze woorden spreekt Ivo Opstelten, burgemeester van Rotterdam, kort na de aanslagen in de 
Verenigde Staten op 11 september 2001. Rotterdam is dat jaar Culturele Hoofdstad van Europa. Onder 
het motto ‘Rotterdam is vele steden’, bedacht door intendant Bert van Meggelen, moet via een 
caleidoscoop aan projecten de veelzijdigheid van de stad tot uitdrukking worden gebracht. Het zijn 
niet woorden als gezamenlijkheid en cohesie die de toon zetten in de plannen – integendeel, cultuur 
wordt gedefinieerd als ‘de articulatie van het verschil’. Deze definitie sluit nauw aan bij de 
uitgangspunten van het nationale cultuurbeleid van dat moment. Eind jaren negentig had staatssecretaris 
Rick van der Ploeg het domein van de kunsten getypeerd als een ‘vrijplaats voor het verschil’, een plek 
waar een geweldloze confrontatie tussen culturen kan plaatsvinden.13 Naar zijn overtuiging kunnen de 
kunsten in een cultureel diverse samenleving hun finest hour beleven.”14 
 Aan welke maatschappelijke en politieke ontwikkelingen was die focus op culturele diversiteit – in 
de dubbelrol van beleidsobject en ideaalbeeld – ontsproten? Het is belangrijk om bij die vraag stil te 
staan, om de perspectiefwissel van ‘confrontatie’ naar ‘cohesie’ die zich vervolgens voltrok op waarde 
te kunnen schatten. Na de aanslagen in de Verenigde Staten kwam het denken over diversiteit in een 
ander licht te staan. In Rotterdam ging het stadsbestuur de dialoog centraal zetten – niet als instrument 
om verschillen tussen stadsbewoners te vieren, maar om ze te verkleinen.  
 
1.1 De lange aanloop naar R2001 
 
Om te begrijpen hoe in het Rotterdamse kunst- en cultuurbeleid het denken over diversiteit wortel 
kon schieten, moeten we eerst de blik verruimen naar het nationale niveau en naar de ontwikkeling 
van minderheden- en integratiebeleid. In de jaren zestig en zeventig zette de komst van gastarbeiders 
in Nederland veranderingen in gang waarvan de impact toen nog niet te overzien was. Het waren de 
Molukse treinkapingen van 1975 en 1977 die de overheid wakker schudden en het minderhedenbeleid 

 
12 Uitnodiging voor de bijeenkomst ‘Allemaal Rotterdammers’ (23-01-2002). Rotterdam: Gemeente Rotterdam, afdeling 
Communicatie. Zie ook Levy (2012), p. 67. 
13 Of, in de woorden van Van der Ploeg (Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen, 1999): “Over smaak moet 
wel degelijk worden getwist. In dat opzicht zijn de kunsten en erfgoed niet het bindmiddel voor de samenleving, maar de 
katalysator van ongewapende confrontaties tussen veel verschillende culturele opvattingen en waarden” (p. 20). 
14 Levy (2012), p. 67. 
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en -onderzoek in een stroomversnelling brachten.15 In 1979 publiceerde de WRR haar eerste 
beleidsadvies over etnische minderheden in Nederland.16  

Vier jaar later publiceerde het kabinet-Lubbers I de eerste Minderhedennota, waarin het streven 
naar ‘integratie met behoud van identiteit’ centraal werd gesteld.17 Nog voor het einde van het 
decennium, in een tijd van groeiende werkloosheid en toenemende (gezins-)migratie, luidden 
verschillende deskundigen de noodklok: het minderhedenbeleid dreigde te mislukken, behoud van 
eigen identiteit en integratie leken eerder met elkaar strijdige dan elkaar ondersteunende doelen.18 In 
het volgende WRR-rapport over minderheden uit 1989 werd de term ‘minderheden’ vervangen door 
‘allochtonen’.19 Waar ‘minderheden’ verwees naar de collectieve achterstandssituatie van 
minderheidsgroepen, legde de term ‘allochtoon’ de nadruk op de verantwoordelijkheden en 
verplichtingen van individuele burgers.20 De WRR adviseerde dat het beleid gericht moest worden op 
de bestrijding van achterstanden, terwijl het behoud van de eigen identiteit moest worden overgelaten 
aan de betrokkenen zelf. Met de Contourennota van 1994 kregen de wetenschappelijke adviezen hun 
beslag in een scherpe koerswijziging.21 Minderhedenbeleid werd integratiebeleid. De eigen 
verantwoordelijkheid van allochtonen werd benadrukt. Daarnaast werden maatregelen van positieve 
actie beschouwd als een goede manier om integratie te bevorderen. Behoud en ontwikkeling van de 
eigen cultuur vielen van nu af aan onder de verantwoordelijkheid van de groepen zelf, hoewel het nog 
steeds mogelijk was om voor dergelijke doelen subsidie te krijgen. De eerste minister voor Grote 
Steden- en Integratiebeleid, Roger van Boxtel, bracht in 1999 een nota uit met de veelzeggende titel 
Kansen krijgen, kansen pakken.22 Het kernbegrip in deze nota was burgerschap, dat werd uitgelegd als 
‘zelfredzaamheid en weerbaarheid van elke burger in onze democratische samenleving’. Alleen wanneer 
het burgers toch niet lukte hun ‘kansen te pakken’ konden ze ‘kansen krijgen’: dan hadden ze recht op 
zorg en steun.            

Was behoud van eigen identiteit definitief van de politieke agenda geschrapt? In een treffende 
analyse in haar boek Voorbij de onschuld concludeert Baukje Prins het tegendeel: dezelfde doelstelling 
verscheen nu alleen in een andere gedaante: het streven naar meer diversiteit. Het waren niet langer de 
problemen die centraal zouden staan maar de potentie van mensen en groepen. Cultuur werd opgevat 
als een arena waar verschillen vreedzaam konden botsen.          

Hoe was het intussen gesteld met de culturele potentie van Rotterdam, met haar naar verhouding 
grote contingent inwoners van buitenlandse komaf? Decennialang hadden achtereenvolgende 
stadsbesturen zich ingespannen om af te rekenen met het cliché dat Rotterdam enkel een stad van 
daden was, niet van woorden. Direct na de oorlog was de wederopbouw ter hand genomen van de 
stad die op 14 mei 1940 door Duitse bommen in puin was gelegd. In de ogen van de buitenwereld was 
Rotterdam een plaats van hard werken en weinig vertier, de stad waar de overhemden al met 
opgestroopte mouwen in de winkel lagen. Dit beeld van ‘werkstad’ was eenzijdig, meenden 
gemeentebestuurders. Ze wilden het corrigeren. Ook het klassieke sociaaldemocratische idee dat kunst 
en cultuur een beschavende en opvoedende waarde hebben inspireerde tot een actief beleid van 
overheidswege. Een belangrijke rol was daarbij weggelegd voor de in 1945 opgerichte Rotterdamse 
Kunststichting (RKS), die de gemeente van adviezen over subsidiering voorzag.       

 
15 Prins (2000), pp. 13-15. 
16 WRR (1979). 
17 Ministerie van Binnenlandse Zaken (1983). 
18 Prins (2000), p. 14. 
19 De term ‘allochtoon’ is gemunt door sociologe Hilda Verwey-Jonker in 1971. 
20 WRR (1989). 
21 Ministerie van Binnenlandse Zaken (1994). 
22 Van Boxtel (1999), p. 2. 
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In 1994 durfde de stad zich kandidaat te stellen voor de titel Culturele Hoofdstad 2001, omdat de 
achterstand op cultureel gebied grotendeels leek te zijn ingehaald. Na een geslaagde lobby volgde in 
1998 het verlossende woord: Rotterdam werd aangewezen, samen met Porto. ‘R2001’ betekende een 
herkansing van het debacle van ‘Rotterdam 650’, de mislukte viering van het 650-jarig bestaan van de 
stad in 1990.23 Een stichting, opererend op ruime afstand van het stadsbestuur, werd verantwoordelijk 
voor de organisatie. Al in 1994 waren in een raadsvoorstel criteria voor de invulling van het programma 
geformuleerd. De definitieve missie en doelstellingen werden begin 2000 opgesteld en, met een enkele 
kanttekening, door het college van B&W op 14 februari 2000 goedgekeurd. De opdracht luidde: het 
culturele imago verbeteren en blijvend versterken. Dit moest resulteren in een groeiend publiek en een 
vernieuwd cultureel aanbod.      

Die opdracht kwam niet zomaar uit de lucht vallen. In 1996 was de voorbereidende nota van het 
gemeentelijk kunstenplan 1997-2000 verschenen.  

 
“Daarin kregen de thema’s internationalisering en festivals de prioriteit en stond versterking van het ‘culturele 
weefsel’ in de stad centraal, opgevat als “[…] het netwerk van kunstproducenten en -consumenten, van kleine 
instellingen en onverwachte samenwerkingsverbanden, van vernieuwingen en experimenten en van sociale 
culturele bindingen tussen mensen.”24 Van investeren in gebouwen verschoof het accent naar investeren in 
wat er in die gebouwen gebeurde, waardoor culturele diversiteit, jeugdcultuur en amateurkunst veel aandacht 
en extra geld kregen.25 26 
 
Het collegeprogramma 1998-2002, getiteld Met raad en daad, was gebaseerd op vier kernpunten: 

er zou worden gewerkt aan ‘een sterke stad’, ‘wijken van waarden’, ‘betrokken burgers’ en ‘een 
ondernemende overheid’. Deze uitdagingen waren vertaald naar speerpunten en accenten die de 
hoofdlijnen van het beleid moesten markeren. Een daarvan was een sterk sociaal beleid. Het offensief 
tegen armoede in de stad was in de vorige collegeperiode al ingezet. Het nieuwe college wilde deze 
lijn voortzetten en gaf daarbij absolute prioriteit aan een integraal jeugdbeleid met aandacht voor 
onderwijs, kinderopvang, jeugdwerkloosheid en vrijetijdsbesteding. Daarnaast zetten burgemeester en 
wethouders in op een effectief allochtonenbeleid, dat van iedere inwoner van Rotterdam een 
betrokken burger moest maken. Een van de tien uitvoeringsprogramma’s voor de periode 1998-2002 
heette Veelkleurige stad en was erop gericht de diversiteit van de stad in verschillende beleidsgebieden 
tot uiting te laten komen. Er werd een programmamanager voor aangesteld die onder 
verantwoordelijkheid viel van wethouder Herman Meijer. 
En zo werd het 2001. 
 
1.2 Het programma van R2001 
 
Twee jaar had intendant Bert van Meggelen gewerkt aan de voorbereidingen. De politieke en culturele 
kernpunten op het wensenlijstje van het gemeentebestuur, met ‘diversiteit’ in de hoofdrol, vertaalde 
hij in een vertelling over de stad. Het was een vertelling die gebaseerd was op het boek De onzichtbare 
steden.27 Daarin doet ontdekkingsreiziger Marco Polo aan vorst Kublai Kahn verslag van de vele steden 
die hij heeft bezocht, maar aan het slot van het verhaal blijkt het allemaal te zijn gegaan over een en 
dezelfde stad: Venetië. Naar analogie van dit boek probeerde Bert van Meggelen via verschillende 
vertellingen de stad Rotterdam in al haar heterogeniteit voor het voetlicht te brengen. Cultuur werd 

 
23 In 1987 besloot het stadsbestuur het 650-jarig bestaan van de stad in 1990 groots te vieren. Een stichting onder 
voorzitterschap van de toenmalige burgemeester Bram Peper bleek niet in staat een levensvatbare manifestatie neer te zetten. 
24 College van B&W (1997). 
25 Hitters (2003) 
26 Van den Bent (2011, p. 280. 
27 Calvino (1972) 
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daarbij, in lijn met het heersende cultuurpolitieke jargon, gedefinieerd als ‘de articulatie van het 
verschil’. Voormalig wethouder Herman Meijer was over die invalshoek zeer te spreken: 
 

“In het collegeakkoord van ‘98 stond ‘de veelkleurige stad’ als een hoofdmotief. Daar kon je heel veel mee. 
[…] In de tekst stond letterlijk dat verschillende culturele bronnen van de stad meer zichtbaar moesten 
worden omdat dat bij zou dragen aan de sterkte van de stad. […] Er kunnen […] zowel culturele als sociale 
en economische voordelen aan zitten. Dat moet je naar voren halen. Die grondgedachte was er. Toen Bert 
van Meggelen dat thema koos, […] Italo Calvino, [sloot dat aan bij] de uitnodiging die eigenlijk al in het 
collegebeleid zat: dat we dat zo zouden gaan tonen. Ik vond dat allemaal prima. Hij is ook een paar keer in 
het college geweest om gesprekken te voeren. Dat was heel erg leuk. […] Er was in zekere zin een 
progressieve lijn ingezet, die ook volgehouden en verdiept moest worden. Mijn beste herinneringen zijn aan 
dingen als Preken voor Andermans Parochie. Dat vond ik echt een geniale uitvinding en daar heb ik er ook 
een aantal van meegemaakt. Ik heb helemaal niet zo krankzinnig veel gezien omdat je als wethouder niet 
zoveel tijd hebt om allemaal dingen af te lopen. Hans Kombrink heeft waarschijnlijk veel meer gezien dan ik 
omdat hij de wethouder was die erover ging. Maar tussen neus en lippen door hoorde ik over wat er allemaal 
omging, ook in de sector jeugd- en jongerencultuur. Dat ‘urban’ een vrij groot podium heeft gekregen, is 
volgens mij ook daar begonnen. Wat ik helemaal geweldig vond was die MC battle, […] omdat het talig 
was. Dat ze daar in het Nederlands elkaar van het podium [stonden] te praten, dat vond ik geweldig. Veel te 
veel in zekere zin, om überhaupt te onthouden, om in een beeld te kunnen vatten. Dat is tegelijkertijd ook 
de charme ervan. Ook iets waarvan wij toen hoopten – dan had niet die domper van het volgende college 
er moeten zijn – dat het vrucht zou dragen.” 28   

 
In de documentaire Rotterdam 2001, tien jaar later, in 2011 in opdracht van de Rotterdamse 
Kunststichting gemaakt door Christiaan van Schermbeek en geproduceerd door Moois Media, 
formuleert stadsfilosoof Henk Oosterling de opgave waarvoor de stichting Rotterdam 2001 Culturele 
Hoofdstad van Europa zich gesteld zag als volgt: 
 

“Wat betreft de kennisgebieden economie en geneeskunde staan we aan de top, architectuur ook. Daar moet 
je eerst voor gebombardeerd zijn, maar dan krijg je wel een hele goede naam. We hebben uitstekende 
theatergezelschappen, beeldende kunstenaars, orkesten en een aantal musea die internationaal ertoe doen. 
Maar tegelijkertijd hebben we 176 culturen in Rotterdam. Er was natuurlijk op dat moment een inschatting 
van degenen die het moesten organiseren van: waar gaan we nu eigenlijk die cultuur situeren? Zij hebben 
dat gesitueerd on het spanningsveld van een stad die veel culturen kent en die in een overgangsfase zit, naar 
een ander soort stad. [Met] de kunstsector die daarboven hangt en toch in Rotterdam een aparte geschiedenis 
kent. […] Sinds we gebombardeerd zijn, denken we in stenen. Wij denken nog steeds in stenen […], maar 
omdat we al zoveel in stenen gedacht hebben, waren we in staat om daar eventjes overheen te stappen en na 
te denken over de mensen die in stenen wonen.” 29 

 
In 2003 licht intendant Bert van Meggelen in een terugblik zijn keuze voor het motto ‘Rotterdam is 
vele steden’ zo toe:  
 

“Hoewel Rotterdam demografisch een multi-etnische stad is, gekenmerkt door vele talen kleuren en 
culturen, is het daarmee niet automatisch een multiculturele stad. Cultuur kan schijnbaar twee tegengestelde 
fenomenen, diversiteit en samenhang, verbinden. Aan de ene kant benadrukt cultuur het verschil, het 
bijzondere, het uitzonderlijke en aan de andere kant kan cultuur een gemeenschappelijke ruimte scheppen 
voor dat verschil. Een stad als Rotterdam, die wordt gekenmerkt door hevige en snelle processen van 
heterogenisering, moet zich steeds opnieuw afvragen waar haar kansen en mogelijkheden liggen voor datgene 

 
28 Bron: interview in dit onderzoek met Herman Meijer (2011). 
29 Citaat uit de documentaire Rotterdam 2001, tien jaar later van Christiaan van Schermbeek. 
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wat de groeiende diversiteit bindt. Deze constateringen vormden de hoofdlijn in de programmering van 
Culturele Hoofdstad.” 30 

 
Een voorbeeld van een geslaagd R2001-project dat aansloot bij het motto dat Van Meggelen had 
gekozen was ‘Preken voor Andermans Parochie’: voorgangers van verschillende religieuze 
gemeenschappen preekten in elkaars gemeente over de vraag ‘wie is de Ander?’.31 Maar niet alles wat 
er rond 2001 in Rotterdam gebeurde op cultuurgebied paste in dit vredige beeld. Zo was er aan de 
vooravond van het feestjaar, eind november 2000, de veelbesproken afgelasting van de 
muziektheatervoorstelling Aïsja en de vrouwen van Medina, gemaakt door het Onafhankelijk Toneel. 
In het publicatiemateriaal waren de vrouwen van de profeet afgebeeld, wat protesten opriep, deels 
anoniem geuit. Een aantal Marokkaans-Nederlandse acteurs voelde zich bedreigd, zij trokken zich terug 
uit het project. Een publiek debat in theater Zuidplein over de kwestie, gehouden in januari 2001, 
compenseerde het gemis van de voorstelling in elk geval ten dele.32 Al improviserend, in een 
geënsceneerde setting, slaagden de deelnemers erin om het conflict dat de aanleiding was geweest tot 
de afgelasting van de voorstelling nu het uitgangspunt te laten zijn voor een uitwisseling van gedachten 
en perspectieven. 

In de Volkskrant bestempelde journalist Fred de Vries de afgelasting van de muziekvoorstelling als 
‘een multicultureel drama’.33 Hij verwees daarmee naar een spraakmakend artikel van publicist Paul 
Scheffer dat op 29 januari 2000 onder de titel ‘Het multiculturele drama’ in NRC Handelsblad was 
verschenen. Scheffer betoogt daarin dat de aanname dat de integratie van etnische minderheden in ons 
land ongeveer hetzelfde verloop zou hebben als de vreedzame verzoening van religieuze groepen in 
Nederland op een misverstand berust: “Daarin openbaart zich vooral een grenzeloos geloof in elites. 
Succesvolle migranten maken het voor hun ‘achterban’ gemakkelijker om zich te vereenzelvigen met 
de Nederlandse samenleving, zo luidt de onuitgesproken verwachting. Kortom, velen denken dat de 
regels en gebruiken van de pacificatie-democratie ook de nieuwe verdeeldheid kunnen temperen.”34 

Maar de geschiedenis zou zich niet op die manier herhalen, waarschuwde Scheffer. Want in die 
verzuiling van voorheen zat een gedeeld ‘Nederlands nationalisme’ verborgen dat in het huidige 
tijdsgewricht niet langer allen met elkaar verbond. “De levensbeschouwelijke verdeeldheid betrof een 
gemeenschappelijke geschiedenis, werd in toom gehouden door een algemeen aanvaarde grondwet en 
kon worden uitgevochten in een en dezelfde taal. Anders gezegd: de zuilen droegen één dak.”35 Van 
zo’n gemeenschappelijk dak was nu geen sprake meer, constateerde Scheffer, wijzend op de segregatie 
in het onderwijs (met ‘zwarte’ en ‘witte scholen’) en op de rol van de islam. Wat de islam betreft was 
het heikele punt in zijn ogen vooral het niet aanvaarden van de scheiding tussen kerk en staat. “Er zijn 
culturele verschillen”, aldus Scheffer, “die niet vatbaar zijn voor plooien, schikken of afkopen.”  

Zijn grootste zorg betrof het gebrek aan een nationaal c.q. cultureel Nederlands zelfbesef. Omdat 
onvoldoende onder woorden werd gebracht wat onze samenleving bijeenhield, had een gemakzuchtig 
multiculturalisme school gemaakt, constateerde hij. Hij hekelde in dat kader het cultuurbeleid van Rick 
van der Ploeg, dat hij als ‘protectionistisch’ bestempelde. Bovendien, zo meende Scheffer, was de 
democratie geen neutrale arena waar culturen kunnen botsen en versmelten: neutraliteit en relativisme 
houden ergens op. Tolerantie moet worden verdedigd tegenover gewetensdrang. In het openbare leven 

 
30 Dannis (2003), p. 477. 
31 Het project Preken voor Andermans Parochie vond plaats in het jaar dat Rotterdam Culturele Hoofdstad was. Het werd 
georganiseerd door de stafmedewerker debat en vertoog van debatcentrum De Unie. Na het eerste jaar, met in totaal 52 
bijeenkomsten, werd het project nog een jaar voortgezet onder auspiciën van de Rotterdamse Kunststichting. 
32 NRC Handelsblad, 18-1-2001. 
33 De Volkskrant, 2-12-2000. 
34 NRC Handelsblad, 29-01-2000. 
35 Ibidem. 
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behoort geen plaats te zijn voor stromingen die de scheiding van kerk en staat of de gelijke rechten van 
man en vrouw willen opheffen: 
 

“We hebben een uitzonderlijke tijd achter ons, waarin een zeer ontspannen en welvarende samenleving de 
teugels heeft laten vieren. De illusie van onkwetsbaarheid was sterk en het leek alsof de vrijheid en 
verdraagzaamheid zich als vanzelf bestendigden. Die jaren zijn voorbij. Burgers ontlenen momenteel minder 
rechtszekerheid, sociale bescherming en culturele bevestiging aan de staat. Nu deze hoekstenen van onze 
tevreden natie zijn gaan schuiven, keren velen zich af van een overheid die zichzelf voortdurend relativeert. 
De politieke bovenlaag die vroeger over een duidelijke beschavingsmissie beschikte, twijfelt aan zichzelf en 
verliest meer en meer zijn greep op de maatschappelijke werkelijkheid. […] De tolerantie kreunt onder de 
last van achterstallig onderhoud. Het multiculturele drama dat zich voltrekt is dan ook de grootste bedreiging 
voor de maatschappelijke vrede.” 36 

 
Het waren woorden die veel stof deden opwaaien, het hele jaar 2000 en daarna. Toen in november de 
voorstelling Aïsja werd afgelast, gaf dat een nieuwe impuls aan de discussie. In de woorden van 
Volkskrant-journalist Fred de Vries: “Voor ‘R2001’ is de afgelasting een klap. Het concept ‘Rotterdam is 
vele steden’ – en daarmee vele culturen en vele geloven – is beschadigd. De kwestie Aïsja legt de zwakheden 
van het Nederlandse integratiemodel bloot.” 37  

De grootste klap moest toen nog komen. Die viel op 11 september 2001 
  

 
36 Ibidem. 
37 De Volkskrant, 2-12-2000. Een interpretatie die hier haaks op staat komt van politicoloog Maarten Hajer. In zijn Wilfried 
Bervoets-lezing (Brussel, 2002) getiteld De weerbare samenleving. Cultuurpolitiek als uitdaging voor links, noemt hij het 
Aïsja-debat een schoolvoorbeeld van wat hij ‘de weerbare samenleving’ noemt: “[De] weerbare samenleving weet steeds 
settings te bedenken waar het mogelijk is om constructief met conflicten om te gaan. De weerbare samenleving wordt 
gekenmerkt door creativiteit in het ensceneren van de politiek, in het vinden van de vormen die een uitwisseling productief 
weten te maken. De weerbare samenleving is niet per se vormvast, maar wel virtuoos in het vinden van nieuwe vormen. 
En via die vormen produceert de weerbare samenleving aan gedeelde ervaringen die weer de basis vormen voor haar nieuwe 
verhalen over die gedeelde ervaringen.” 
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Hoofdstuk 2 
Dag van de Dialoog 
Hoe ‘drie Rotterdammers een discours hielpen maken’ 
 
“Zo zie je maar in onze stad daar gaat er een hoop verkeerd 
D’r wordt hier dom ontworrepen en dom geprogrammeerd 
Ik zal een voorbeeld geven, neem nou die opening 
Dat was zo saai, nog saaier dan een raadsvergadering 
Maar dan komt er een mannetje, een mannetje, een mannetje 
En die speelt dan een lied op z’n gitaar 
Ja dan komt er een mannetje, een mannetje, een mannetje 
En die krijgt alle handen op mekaar.” 38 
 
Na 11 september 2001 vreest burgemeester Opstelten dat de gebeurtenissen op het wereldtoneel 
zullen leiden tot conflicten tussen moslims en niet-moslims in Rotterdam. Daarom kondigt hij aan 
dat het stadsbestuur de dialoog tussen die twee groepen actief zal bevorderen. Herman Meijer is op 
dat moment wethouder Grotestedenbeleid, stadsvernieuwing, volkshuisvesting, sociale 
vernieuwing en allochtonenbeleid. Hij herinnert zich nog goed hoe Opstelten nadrukkelijk contact 
zocht met de Rotterdamse moslimgemeenschap: 
 

“Dat we met elkaar in dialoog moesten, was onvermijdelijk. [Een van] de eerste dingen die we toen 
gedaan hebben, is samen in de auto langs de moskeeën gaan. […] Daar heb ik Opstelten van een heel 
goede kant leren kennen. We zijn begonnen met de An Nasr moskee, hij heeft daar toen een heel verhaal 
gehouden. Dat ging over die vreselijke gebeurtenissen en dat hij in de stad zulke dingen niet wilde. Hij 
vroeg in de auto aan mij: heb ik het goed gedaan? Dat vond ik op zich al heel mooi. En toen zei ik: ‘Ik 
vond het wel een mooi verhaal, maar er ontbreken naar mijn idee twee dingen. Ten eerste: er zijn 
mensen die onzeker zijn over wat hun kan overkomen…’ – omdat er natuurlijk al allerlei reacties gaande 
waren, dat gebeurde al heel snel – ‘… en die willen bescherming van de overheid, volgens mij moet je 
die aanbieden. Ten tweede moet je het woord vrede gebruiken. Dat is onder moslims een kernbegrip.’ 
Dat gesprek in de auto vond plaats terwijl we van de ene moskee naar de andere reden. Een Pakistaanse 
moskee was de volgende. [Opstelten] hield het verhaal dat hij eerder had gehouden, maar met de 
toevoeging dat de overheid er was om ze beschermen. En zijn laatste zin was: dat we hopen in vrede 
met elkaar in deze stad met elkaar kunnen blijven leven. Dat vond ik hartstikke goed. [Hij had mijn 
suggesties] in no-time verwerkt. Dat was dus een van de eerste dingen die we deden, uitdrukkelijk met 
het idee: we willen hier in de stad niet een front [van] ‘moslims tegen niet-moslims’ […] hebben. Dat 
[…] was voordat we met de lancering van de Dag van de Dialoog kwamen.” 39 

 
Die eerste Dag van de Dialoog zou veel navolging krijgen, in Rotterdam en daarbuiten. In het 

initiatief kwamen de daadkracht en ideeën van verschillende mensen bij elkaar. Van drie van die 
mensen wordt in de volgende paragrafen een portret geschetst. 
 
2.1 Emancipatie van moslims in Rotterdam – Het verhaal van Ibrahim Spalburg 
 
Na 9/11 besluit de Rotterdamse moslimgemeenschap om SPIOR (Stichting Platform Islamitische 
Organisaties Rijnmond) als spreekbuis te laten fungeren. Deze stichting was in 1988 met steun van 

 
38 Lied van Arie van der Krogt. 
39 Bron van alle citaten met Herman Meijer (2011) in dit Hoofdstuk: een interview ten behoeve van de dissertatie. 
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het stadsbestuur opgericht om gemeenschappelijke belangen te behartigen. Omdat Rotterdam in 
die periode geen afzonderlijk op migranten gericht beleid had, konden allochtonenorganisaties die 
zich wilden inzetten voor werk, scholing en emancipatie op subsidie van de overheid rekenen. In 
2011 was Ibrahim Spalburg directeur van SPIOR. Hij kijkt tevreden terug op de samenwerking 
met de gemeente Rotterdam in die spannende periode: 
 

“We hebben in die tijd […] veel interne overleggen gehad met de moslimgemeenschap. Het was echt een 
calamiteit. We moesten met [iedereen] in gesprek om de lijntjes heel erg kort te houden. […] Er werd 
afgesproken […] dat wij het woord zouden voeren, vanuit SPIOR, om te voorkomen dat er allerlei geruchten 
[zouden ontstaan]. Je moet ook in staat zijn iets zinnigs te zeggen. Ik bedoel: als je je moskee uit komt en er 
staat ineens een journalist […] en die duwt een microfoon onder je neus… ja, wat zeg je dan? We moesten 
afspreken dat we op eenduidige manier naar buiten zouden treden in onze reacties over wat er in Amerika 
gebeurd was. Heel duidelijk tegenspreken dat dat iets met de islam te maken had. [Uitleggen] dat […] het 
een terroristische daad was. Dat terrorisme ook wordt verfoeid in de islam. Allerlei bewijzen erbij vanuit de 
koran, vanuit de […] literatuur. Ook vanuit de intenties van de mensen, vredelievende mensen die gewoon 
gelukkig willen zijn, hun gezin en kinderen in voorspoed willen zien opgroeien. Al dat soort dingen, al dat 
soort statements hebben we toen op een rijtje gezet en ook naar buiten toe uitgedragen. De gemeente was 
ook heel erg bezorgd. Ik weet dat ik heel vaak opgeroepen werd door de burgemeester om de situatie te 
peilen. [We spraken ook over] tegenacties vanuit de Nederlandse samenleving, tegen moslims gericht, hoe 
we dat zouden kunnen aanpakken [en over] verdergaande samenwerking met de politie. We zijn ook met 
de burgemeester bij een aantal moskeeën geweest die, laat ik zeggen, gevoelige plekken waren in Rotterdam 
en waar men misschien problemen zou kunnen verwachten, om goed af te stemmen [met] de politie, de 
wijkagent en de ordediensten van de moskeeën zelf, zodat er samenwerking ontstond. We hebben heel veel 
contact gehad en we hebben het allemaal heel voorzichtig gedaan om dingen niet te laten escaleren en om 
de gemoederen in bedwang te houden. Dat is toch wel redelijk gelukt. Ik denk dat Rotterdam best wel een 
voorbeeld is, ook voor Nederland. Omdat hier toch wel sprake is van een zekere samenwerking tussen 
moskeeën en ook nauwe samenwerking met de gemeente en met allerlei maatschappelijke instanties. We 
hebben voortdurend een vinger aan de pols. Eigenlijk gaat het terug tot de Afrikaander rellen. Daar is het 
toen mee begonnen. Dat is ook in die tijd dat ik in de picture kwam, dat we daar dingen tegen moesten 
doen. Mensen hebben het er nu over dat het mislukt is, dat hele beleid, maar dat durf ik te betwijfelen.” 40 

 
Ibrahim Spalburg is van oorsprong accountant. Midden jaren tachtig heeft hij uit idealisme de 

overstap naar de ambtelijke sector gemaakt. 
 

“Ik zat in de scheepsbouw. Als je op de Van Brienenoordbrug rijdt, zie je beneden rechts de IJsselwerf. Dat 
was een familiebedrijf van de familie Teeuwen. Ik heb daar gesolliciteerd toen ik een jaar of 23 was. […] Ik 
kom eigenlijk uit Amsterdam, door mijn huwelijk ben ik hier terechtgekomen, in Ridderkerk. (…) En al die 
mensen die ik later ook tegenkwam in de moskeewereld die kwam ik in de scheepsbouw tegen. Je had 
mensen die bij Van der Giessen werkten, die bij de IJsselwerf werkten. (…) Eigenlijk was ik eerst assistent 
accountant, ik kon heel goed calculeren: voor schepen uitrekenen hoeveel materiaal er ingaan, manuren. Ik 
was een talent op dat gebied en zo werd ik ook beoordeeld. Als Surinamer in die tijd moest je toch wel tegen 
een soort gevestigde orde van mensen (…) ingaan, maar ik zat daar op een afdeling [met] alleen maar mensen 
van de zwartekousenkerk, uit de ‘bible belt’, Sliedrecht. Ik zat daar een beetje in een merkwaardige positie. 
Maar aan het einde van de rit waren dat allemaal grootse vrienden. […] Ik was wel geliefd op de IJsselwerf. 
Maar ik zag daar hoe de Marokkanen en de Turken […] werden behandeld. Als er op kantoor een zware 
kast moest worden versjouwd dan was het van ‘Ga effe een Turk halen’, weet je. En dat stuitte mij tegen de 
borst. Dat vond ik discriminerend. Ik moest ook best veel de fabriek in – […] met die bazen praten, 
rapportages [maken] over hoe een reparatie verlopen is en zo. Dan zie je ook dat die blanke bazen het 
eigenlijk maar niks vinden dat [een] Surinamer ze [komt] wijzen op fouten – en dan ook nog een 
Amsterdammer... Een hele rare situatie, maar na een tijdje [waren we] hele beste maatjes. Ik heb daar dertien 

 
40 Bron van alle citaten van Ibrahim Spalburg (2011) in dit Hoofdstuk: een interview ten behoeve van de dissertatie. 
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jaar gewerkt met veel plezier, en toen bood de gemeente mij [een baan] aan… De directeur daar vond het 
belachelijk dat ik ambtenaar werd. ‘Ben je nou helemaal gek geworden? Wie wordt er nou ambtenaar…?!’’ 
Maar door de drive die ik had om iets te doen voor de moslimgemeenschap – ik ging ook minder verdienen 
bij de gemeente – heb ik toch die opoffering gedaan. En zo ben ik terecht gekomen in die ambtenaren 
business. Dan ga je dus die mensen helpen, weet je. Het is niet leuk dat mensen zo vervelend behandeld 
worden. Zo ben ik erin gerold.” 

 
Dat Spalburg in 1984 wordt benaderd door de gemeente hangt samen met vrijwilligerswerk dat hij 

doet voor moskeeorganisaties. Die hebben hulp nodig op het gebied van huisvesting. Spalburg voert 
voor hen de gesprekken met de Dienst Stedenbouw of de deelgemeente. In die tijd wordt ook 
RADAR (Rotterdamse anti-discriminatieraad) opgericht. Spalburg staat voor de keuze: op de 
scheepswerf blijven, aan de slag gaan bij RADAR of de uitnodiging van de gemeente aannemen om 
bij Bureau Migranten te gaan werken. Dat bureau was in 1972 opgericht voor advies, stimulering en 
coördinatie van de verschillende gemeentelijke afdelingen en diensten die plannen voor migranten 
maakten. Na een gesprek met wethouder Hans Simons kiest Spalburg voor Bureau Migranten. Hij gaat 
zich er bezighouden met de problematiek rond moslims in Rotterdam.  
 

“Dat speelde toen ook al. […] [Er moest] een soort inventarisatie worden opgemaakt van alle 
moslimgroeperingen in Rotterdam: in kaart brengen wie er allemaal rondliepen, waar ze vandaan kwamen, 
wat hun filosofie of ideologie was en dat soort dingen. De volgende stap was: de ‘kritische dialoog’. Dat was 
iets wat Simons had bedacht. […] Hij wilde de deur van de moskee wat [meer openzetten] en de moslims 
uitdagen om naar de gemeente te komen en in gesprek te raken over allerlei maatschappelijke onderwerpen. 
Zaken als vrouwenemancipatie, onderwijs, jeugd-problematiek, huisvesting. […] Dat werd keurig 
voorbereid. Alle moskeeën […] en verenigingen kregen een schrijven in de eigen taal: Turks, Arabisch of 
Engels, voor de Pakistani. Er werd [bijvoorbeeld] gezegd: ‘Wij willen met u in overleg over onderwijs. Uit 
de cijfers blijkt dat jongeren met een moslimachtergrond misschien problemen ervaren op school, ouders zijn 
misschien niet capabel of [voldoende] toegerust.’ [De bedoeling was:] erover praten om de oplossingen die 
[de gemeente] voorhanden had naar voren te brengen. […] Er was een zekere mate van onbekendheid, maar 
ook een zekere mate van wantrouwen aan beide kanten – zowel aan de kant van de moslims als [bij] de 
ontvangende samenleving. We deden er heel veel aan. In die tijd deden we veel rondleidingen, bijvoorbeeld 
met ambtenaren naar moskeeën: hele vrijdaggebeden met hele groepen ambtenaren, zodat ze konden zien 
wat er allemaal gebeurde, wat de mensen deden. Dat was natuurlijk wel iets bijzonders, dat men dat allemaal 
mee kon maken en dat er zo’n openheid over was. Mensen werden uitgenodigd om over bepaalde 
onderwerpen te praten met de gemeente. Ze werden echt ‘ontvangen’ in het Gemeentehuis, dat werd bewust 
zo gedaan om hun het gevoel te geven dat ze belangrijk waren. Kamer 7, een belangrijke kamer, was de vaste 
stek daarvoor. Ze zaten daar allemaal achter een microfoon. Op een gegeven moment gingen mensen zich 
ook voorbereiden zodra de uitnodigingen binnen waren. [Het] ging in taalgroepen. De Turken die hadden 
eerst verschillende sprekers, maar uiteindelijk hadden één. Het bracht ook een zekere eenheid onder [hen] 
teweeg. Bij de Marokkanen idem dito, de Surinamers en de Pakistani. […] Op die manier is eigenlijk 
onbewust gewerkt aan het ontstaan van SPIOR.” 

 
In 1988 werd SPIOR opgericht. Daartoe hevelde de gemeente wat subsidiegeld over vanuit de 

SBWR, de Stichting Buitenlandse Werknemers. Veel moslims hadden kritiek op de manier waarop 
die stichting functioneerde, vertelt Spalburg. Degenen die het daar voor het zeggen hadden waren ‘vrij 
linksgeoriënteerd’, hadden weinig op met religie en beschouwden de moslims onder de allochtonen als 
conservatief. Volgens Spalburg wogen praktische voordelen het zwaarst en hadden velen nauwelijks 
een besef van het lidmaatschap inhield: “Het was makkelijk aan de grens: als je zo’n kaartje had mocht 
je gauw doorrijden. Maar er gebeurden wellicht dingen die niet door de beugel konden.” Het algemene 
beeld was dat linkse en meer conservatief georiënteerde groepen allochtonen zich flink tegen elkaar 
afzetten.  
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“Onder die omstandigheden is SPIOR ontstaan. Een heel natuurlijk proces eigenlijk. Ze hadden een 
kantoortje in de Teilingerstraat, 2-hoog achter, zo’n hele klein kantoorruimte met maar een paar kamertjes. 
Maar er is hard aan gewerkt en zo ontstond een stijgende lijn. SPIOR ging zich veel meer verdiepen in 
maatschappelijke problematiek. Men deed aan belangenbehartiging, maar toch ook met een kritisch oog naar 
de moslims zelf. Men probeerde hen te beïnvloeden: ‘Hoe je het nu doet, dat kan toch niet? Je moet de boel 
omgooien, je moet gaan verjongen, je moet je veel meer gaan richten op de samenleving hier.’ Dat is ook 
de filosofie geweest van de beleidsmakers binnen SPIOR: voortdurend voor de troepen uit lopen. Dat is wel 
moeilijk, om de mensen er steeds bij te betrekken en erbij te houden.” 

 
Radicaal was Spalburg niet in die tijd, vindt hij. Wel was hem er veel aan geleden “om de 

moslimgemeenschap vooruit te brengen”. Hij had ook graag bij RADAR willen werken, de 
problematiek van discriminatie ging hem aan het hart. Van zijn keuze voor belangenbehartiging 
specifiek voor moslims in Rotterdam (en Nederland) heeft hij echter nooit spijt gehad.  
 
2.2 Stadsvernieuwing op z’n Rotterdams – Het verhaal van Arie van der Krogt 
 
Op 23 november 2001 is Ibrahim Spalburg aanwezig bij een bijeenkomst die onder de vlag Allemaal 
Rotterdammers wordt gehouden in het Wereldmuseum en die, naar later zou blijken, de geboorte 
markeert van Dag van de Dialoog. Het initiatief tot het evenement was genomen door de 
uitgesproken Rotterdamse stedenbouwkundige, gemeenteambtenaar, liedjesschrijver en 
tekstdichter Arie van der Krogt. 

In 1978 trad Van der Krogt in dienst van de gemeente Rotterdam, bij de afdeling 
stadsvernieuwing. In die rol fungeerde hij als verbinding tussen het centrale niveau en decentrale 
initiatieven gericht op vernieuwing en verbetering van de leefomgeving in oude wijken. Zijn 
opdracht was “om in al die projectgroepen die vrij autonoom functioneerden – dat moest ook, 
want elke wijk was anders – toch een soort eenheid aan te brengen. In ieder geval zó dat het 
begrepen en bestuurd kon worden vanuit de stad.”41 

Wie wil begrijpen wat de Rotterdamse stadsvernieuwing inhield moet het spoor terug volgen 
naar 1946. Een jaar na de bevrijding verkondigde toenmalig burgemeester Oud,42 sprekend over 
wat de politiek vermag, dat de invloed van gemeenteraad en college van B&W beperkt waren: de 
raad kon niet veel meer doen dan hoofdlijnen aangeven, het college van B&W moest veel overlaten 
aan het ambtelijk apparaat. Wilde men burgers daadwerkelijk een aandeel geven bij het regelen van 
zaken in hun eigen leefomgeving, dan kon dat volgens Oud langs slechts één weg worden bereikt: 
die van de decentralisatie. Hij bedoelde daarmee dat de wijken waaruit Rotterdam is opgebouwd 
‘tot leven gewekt’ moesten worden. Uitwerking van deze gedachte leidde tot het instellen van 
deelgemeenten en politiek gekozen deelraden. Maar Rotterdammers hadden ook nog andere 
mogelijkheden om invloed uit te oefenen. In 1974, toen ook de term ‘stadsvernieuwing’ als zodanig 
in zwang raakte, werden projectgroepen opgericht waarin bewoners van een buurt of wijk hun 
zegje konden doen.  

Van 1978 tot 1990 levert Arie van der Krogt een bijdrage aan dit proces. Daarna stapt hij over 
naar het Servicebureau Wijkbeheer met als taak: mensen in verschillende wijken van elkaar laten 
leren. Halverwege de jaren negentig wordt veiligheid een steeds groter probleem. In 2000 houdt 
Van der Krogt het voor gezien: “Enerzijds omdat het te onveilig werd. ‘Muziek in de metro’ heette 
een van mijn projecten. Maar op het moment dat er mensen doodgeschoten worden in de metro 
komen we niet verder met de muziek.” 

 
41 Bron van alle citaten van Arie van der Krogt (2011) in dit Hoofdstuk: een interview ten behoeve van de dissertatie. 
42 Van den Bent (2011), p. 41. 
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In die periode manifesteert Van der Krogt zich ook als zanger, een die met een kritische blik 
bestuurlijk Rotterdam een spiegel voorhoudt. Hij meent dat de stad steeds verder in tweeën wordt 
gedeeld: een bovenlaag waar de politiek in ronddraait en daaronder de stad waar politici zich niet 
zo mee bemoeien. Het resultaat is “een beleid met alleen maar kick-offs”. Zijn dubbele verhouding 
tot politiek en bestuur ziet Van der Krogt als een voordeel: hij is in staat om stappen heen en weer 
te zetten, tussen het stadshuis of de deelgemeente en “de overkant”, daar waar bestuurders zelden 
komen. In wat er “buiten” gebeurt heeft hij een grote interesse.           

In de loop der tijd begint hij zich steeds meer op te winden over het gebrek aan debat in de 
stad: “Mijn analyse was dat er niemand mee kon praten, dat er in een heel kleine laag beslissingen 
werden genomen en verder niemand zich ermee kon bemoeien. Daar wilde ik iets aan doen. Ik 
dacht: dat kun je met debat. Als je dat goed organiseert en internet erbij betrekt, dan kunnen 
mensen weer meedoen.” 

Het Culturele Hoofdstad-programma in 2001 bracht volgens van der Krogt geen verandering 
in de situatie: “Ik zag wel die veelkleurigheid, maar ik zag ook ‘bovenlaag-cultuur’ en uitsluiting 
van de gewone cultuur. Ik bedoel: mijn eigen plannetjes gingen al niet mee, daar begon het al mee, 
maar meer dingen konden niet. En dan wel van die dure Amsterdamse dingen.” 

Niet iedereen is het hem eens. Oud-wethouder Herman Meijer werpt het verwijt dat de 
programmering van Culturele Hoofdstad elitair was verre van zich – in sterke bewoordingen zelfs, 
hij vindt het “gelul”. 
 

“Het is absoluut niet waar. We konden [Rotterdam] goed vergelijken [met andere steden]. Ik ben ook nog 
in Porto geweest, daar hadden ze een feestje voor de elite: een grote opera. Wat niet voor de elite was, was 
het vuurwerk. Daar mocht het gewone volk naar kijken. Daartussen zat verdomd weinig, hoor. Nou hebben 
ze daar in Portugal misschien de financiële middelen ook niet voor, maar je kunt ook denken: ze hebben er 
de politieke cultuur niet voor. [Typerend was] juist de manier waarop Bert van Meggelen het [thema] had 
gedefinieerd en de uitdaging die overal in de stad lag om dingen te ontwikkelen, de veelheid aan initiatieven. 
Zoveel elite hebben we trouwens niet in Rotterdam. Hadden we die maar, denk ik weleens... Het grappige 
is: eigenlijk je kon daar juist zien dat de Rotterdamse elite grotendeels ‘grassroots’ en basaal is. Als er al een 
elite is. ‘Elite’ zijn eigenlijk die gastjes die zo’n MC Battle weten te organiseren. Of diegenen die in de ‘urban 
culture’ een plek weten te veroveren of een podiumpje oprichten.” 

 
Arie van der Krogt ziet het anders. Zijn onvrede met het Culturele Hoofdstad-jaar inspireert 

hem tot het schrijven van de notitie Stadsdebat, in samenwerking met Frans Meijer, die op dat 
moment directeur is van de Bibliotheek Rotterdam. Zij stellen zich op het standpunt dat er 
dringend behoefte is aan een kritische en opbouwende discussie over de stad. Er zijn wel 
initiatieven, maar daartussen bestaat weinig verband en samenhang. Ook het deelnemersveld moet 
verbreed worden, aldus de notitie. De gebeurtenissen op en na 11 september 2001 hebben de 
noodzaak van ontmoeting en dialoog in de stedelijke samenleving nog eens extra aan het licht 
gebracht. De oplossing: het stadsdebat. Het doel daarvan is om Rotterdammers, politici en 
ambtenaren actief met elkaar in gesprek te brengen. Van de bestuurders wordt verwacht dat zij de 
uitkomsten betrekken bij de politieke besluitvorming. Bij dit alles koesteren Van der Krogt en 
Meijer hoge verwachtingen van de inzet van nieuwe media. 

Hun ideeën culmineren in een bijeenkomst getiteld Allemaal Rotterdammers. Van der Krogt is 
inmiddels werkzaam als communicatieadviseur van de Bestuursdienst. Voor Allemaal Rotterdam-
mers wordt een groot aantal maatschappelijke organisaties uitgenodigd in het Wereld-museum. 
Daarnaast zijn er vertegenwoordigers van de gemeente Rotterdam, de deelgemeenten, politieke 
partijen, media en diverse religieuze en sociaal-culturele organisaties en instellingen. Aanwezig zijn 
ook de minister van Grotestedenbeleid, Roger van Boxtel, burgemeester Ivo Opstelten en 
wethouder Herman Meijer. Wethouder Ruimtelijke ordening, regiovorming en kunstzaken, Hans 
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Kombrink en Culturele Hoofdstad-intendant Bert van Meggelen ontbreken. Wel aanwezig is 
Ahmed Aboutaleb, directeur van Forum en bestuurslid van 2001 Culturele Hoofdstad van Europa. 
Hij zit het overleg voor.  

Later zal Herman Meijer de afwezigheid van Kombrink als volgt verklaren: 
  

“Voor de verkiezingen van ’98 hadden wij als GroenLinks een leuk pamfletje gemaakt dat [toenmalig hoofd 
Kunstzaken Zaken bij de gemeente] Kees Weeda ook charmeerde. Het ging over cultuur, cultuurbeleid et 
cetera. We probeerden cultuur breder te definiëren, ook vanuit multiculturaliteit en diversiteit. [...] Weeda 
had dat uiteraard gelezen en Kombrink ook. Ik weet nog wel dat toen we de eerste discussie hadden over de 
portefeuilleverdeling Kombrink zei: ‘Maar dadelijk zitten hier twéé wethouders Kunst en Cultuur!’ Omdat 
ik vanuit diversiteit een culturele missie had geformuleerd. Nou dat kon helemaal niet. En daarom was 
Kombrink niet bij die lancering [van de Dag van de Dialoog].” 

 
In zijn eindevaluatie van het Culturele Hoofdstad-jaar, Terugblik als vooruitblik, laat Bert van 

Meggelen een ander geluid horen:  
 

“Er is een veel grotere behoefte aan gesprek, dialoog en debat dan waaraan Culturele Hoofdstad kon voldoen. 
De woekerende wens van velen om dat gesprek te organiseren en te faciliteren kan dus alleen maar worden 
toegejuicht. Er is zowel behoefte aan erkenning als herkenning, aan een luisterend oor als aan heftige 
gesprekken, aan spannende verbale confrontaties als aan de mogelijkheid ieders verhaal verteld te horen.”43 

 
2.3 Werken aan wederzijds begrip – Het verhaal van Zakaria Hamidi  
 
Nog iemand die aanwezig is bij Allemaal Rotterdammers is Zakaria Hamidi, een student aan de TU 
Delft wiens broer Mohamed aan de wieg stond van Ettaouhid, een sociaal-culturele vereniging op 
islamitische grondslag die in 1990 werd opgericht door relatief goed opgeleide migranten uit Marokko. 
 

“[Deze nieuwkomers] wilden een aantal activiteiten ontplooien in moskeeën. Maar dat was moeilijk. De 
besturen werden gevormd door de eerste generatie. Toen hebben ze een eigen vereniging opgericht. Tot de 
voornaamste activiteiten behoorden Arabische les voor de kinderen en lezingen voor de volwassenen. Een 
van de belangrijkste pilaren was behoud van de islamitische identiteit. Dat was het credo in het begin. Ik 
kwam later. Ik studeerde aan de TU Delft en richtte daar een studentenvereniging op voor Marokkanen. En 
daarna een afgestudeerdenclub. Zelf had ik de middelbare school nog in Marokko gedaan. […] Op een 
gegeven moment was er een grote groep afstudeerders uit Delft. Wij dachten: zij kunnen een positieve 
bijdrage leveren aan de emancipatie van de Marokkaanse gemeenschap. […]   
En toen kwam 11 september.” 44 

 
Daaraan voorafging nog de affaire-El Moumni, herinnert Hamidi zich. In mei 2001 was El Moumni, 

imam van de Rotterdamse Annasr-moskee, te gast in het televisieprogramma NOVA, waar hij 
homofobe uitspraken deed die veel stof deden opwaaien. 

 
“Dat is een heel belangrijke casus in het Rotterdamse, eigenlijk in heel Nederland: hoe de samenleving heeft 
gereageerd op de uitspraken van die imam. Wij kenden hem, dus we waren er op de een of andere manier 
ook bij betrokken. De reactie op zijn uitspraken was psychopathisch in de zin van niet-proportioneel. 
Uiteindelijk heb ik begrepen dat mensen bang waren dat verworvenheden ter discussie gesteld zouden 
worden – bepaalde verworvenheden die eigenlijk nog niet helemaal verankerd zijn. Iedereen praat 
bijvoorbeeld over de emancipatie van homoseksuelen, maar homoseksuelen worden nog steeds lastiggevallen, 

 
43 Dannis (2003), p. 483. 
44 Bron van alle citaten van Zakaria Hamidi (2011) in dit Hoofdstuk: een interview ten behoeve van de dissertatie. 
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ook door autochtone Nederlanders. Ik heb ook een aantal homoseksuele kennissen en met hen heb ik 
gesproken over hoe kwam het dat mensen bang waren.” 

 
Een van de mensen die zwaar met El Moumni in botsing kwamen was Pim Fortuyn. Hamidi zegt 

hierover: 
 

“Hij schreef in een column in Elsevier: ‘Ik kan wel van een SGP’er aanvaarden dat hij de homo-emancipatie 
ter discussie stelt, maar ik kan het niet aanvaarden van de imam omdat hij import is. Die SGP’er zijn ouders 
en voorouders hebben Nederland opgericht, maar die van die imam niet.’ Dat betekent dat ook tweede-
generatiemoslims niet het recht hebben om niet-mainstream ideeën in de arena te gooien.” 

 
Niet lang daarna komt 11 september. Vanaf dat moment groeit bij Zakaria de overtuiging dat er 

niet alleen maar activiteiten voor de eigen groep ontplooid moeten worden. Het gaat er ook om dat 
de dialoog en het debat met anderen worden aangegaan. Bij de bijeenkomst Allemaal Rotterdammers 
in het Wereld-museum oppert hij het idee om verschillende debatpodia op te richten. Ettaouhid kan 
dan, als zelforganisatie, onderwerpen aanreiken en haar achterban bij het debat betrekken. Op die 
manier ontstaat er een discussie met een gemengd publiek en samenwerking tussen de organisaties die 
alles op touw zetten. 

Hamidi’s idee vindt weerklank. Arie van der Krogt wordt als gemeenteambtenaar verantwoordelijk 
gemaakt voor de coördinatie van de uitvoering. Hij nodigt Hamidi uit voor een op een gesprek in café 
Dudok. Daar komt die met de naam ‘Dag van de Dialoog’, geïnspireerd op de ‘Dag van de Filosofie’. 
“Ik zei: we kunnen een ‘dag van de dialoog’ gaan organiseren. Het idee van eten, dat kwam van [Van 
der Krogt]: dat een groep mensen ideeën met elkaar delen, maar ook iets tastbaars. Het voorstel werd 
uitgewerkt door verschillende organisaties. Dat heeft geresulteerd in het platform In Dialoog en de Dag 
van de Dialoog.” 

Het platform In Dialoog wordt met steun van de gemeente opgericht door een grote verzameling 
algemene en migrantenorganisaties. Het platform staat open voor allen die actief zijn op het terrein van 
‘sociale cohesie’ en is nauw gelieerd aan andere initiatieven, zoals het Opzoomeren45 en de 
Stadsetiquette.46  
 Een partij die niet om advies wordt gevraagd is de SAMS, de Stedelijke Adviescommissie 
Multiculturele Stad. Deze commissie was in 1999 geïnstalleerd als oplossing voor een democratisch 
tekort – het feit dat nieuwkomers in Nederland pas na vijf jaar onafgebroken en legaal verblijf actief en 
passief stemrecht voor de gemeenteraad kregen. In haar boek Proeftuin Rotterdam analyseert historica 
Els van den Bent dat de adviezen van de SAMS weinig gezag hadden, omdat de vertegenwoordigers 
te verschillend waren om tot eensgezinde adviezen te kunnen komen. Daarnaast bediende het 

 
45 Levy (2012) licht de term toe: “De term Opzoomeren vindt zijn oorsprong in de Opzoomerstraat in de wijk Het Nieuwe 
Westen in de deelgemeente Delfshaven. De straat is vernoemd naar de jurist en filosoof C.W. Opzoomer. In 1989 vonden 
de bewoners dat hun straat toe was aan een flinke opknapbeurt. Ze sloegen de handen ineen, waarbij de aandacht vooral 
uitging naar de veiligheid, gezelligheid en reinheid van de straat. Dankzij berichtgeving in de media (met name RTV 
Rijnmond) en met medewerking van de gemeente groeide dit initiatief uit tot een stadsbreed project dat de titel 
Opzoomeren draagt” (p. 68). 
46 “Stadsetiquette is een project dat op basis van wetenschappelijke inzichten is ontwikkeld teneinde de sfeer en cohesie 
binnen straten en buurten te verbeteren. De aanpak is op verschillende plaatsen in het land toegepast. Op 1 maart 2001 
werd het idee om ook voor Rotterdam een Stadsetiquette te ontwikkelen geopperd door wethouder Herman Meijer. De 
gedachte erachter was dat de leefbaarheid in de stad zou toenemen – minder overlast, een prettiger leefklimaat - als mensen 
zich hoffelijker zouden betonen en beter rekening zouden houden met elkaar. Het ging dan om zaken als geen vuil op 
straat gooien, parkeeroverlast voorkomen, een deur voor een ander openhouden en elkaar aanspreken op overlast gevend 
gedrag.” (Levy, 2012, p. 68) 
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stadsbestuur zich van ingehuurde deskundigen. In 2005 ging de commissie op in een breder 
adviesorgaan.47 

Toenmalig wethouder Herman Meijer was inderdaad niet in alle opzichten tevreden: 
  

“De SAMS [was bedoeld als] een adviescommissie die op een hoog niveau de kwesties in de stad, voor zover 
die te maken hadden met de feitelijke diversiteit, kon bespreken en die was samengesteld uit mensen die van 
wanten wisten. Bij elkaar moesten ze wel voeding hebben van zoveel mogelijk verschillende 
bevolkingsgroepen. De SAMS had ook. Ik heb ze een aantal malen gesproken. Ze hadden ruimte voor 
agendering en ze hadden ook redelijk overleg met wat er over was van het Bureau Migranten. […] Dat 
bureau was al afgeschaft toen ik aantrad. […] De SAMS was een deel van de ‘reparatie’: zodat er in ieder 
geval input was waar we wijzer van werden. De SAMS heeft een paar rapporten uitgebracht die niet zoveel 
hout sneden, het viel tegen wat je eraan had. En dat kwam bij de gemeenteraad ook niet allemaal even goed 
aan.” 

 
2.4 De dag van de Dialoog: van experiment naar methodiek 
 
“Het platform In Dialoog manifesteert zich op verschillende manieren. Op 12 oktober 2002 geven 
ruim zevenhonderd Rotterdammers gehoor aan een uitnodiging om op de eerste Rotterdamse Dag 
van de Dialoog met elkaar in gesprek te gaan onder het genot van een middagmaaltijd. De dag wordt 
afgesloten met een slotdebat over veiligheid, ondernemerschap en samenleven. Burgemeester Opstelten 
treedt op als gastheer. In het forum zitten behalve politici ook vertegenwoordigers van bedrijven en 
van sociale en religieuze organisaties.” 48  

Het slotdebat wordt niet als een onverdeeld succes ervaren. Marcel Kreuger, directeur van het 
Landelijk bureau ter Bestrijding van Rassendiscriminatie (LBR), ervaart dat het op gespannen voet staat 
met wat er die hele dag gebeurd is: 
 

“Het debat was tenenkrommend. Ik dacht: wat doe ik die mensen allemaal aan? We hebben een leuk gesprek 
gehad en nu moeten ze naar sprekende hoofden kijken en luisteren. […] Terugkijkend zeg ik dat we 
natuurlijk allemaal geïnjecteerd waren met het projectvirus: het moest een kop en een staart hebben, het 
moest afgesloten worden, er moesten berichtjes worden geschreven en dat soort dingen. Gaandeweg hebben 
we het gewoon losgelaten. De kracht zit hem in het gesprek en niet in al die toeters en bellen.”49 

      
Een jaar later volgt de tweede Dag van de Dialoog. “Aan de organisatie werken zo’n zestig 

organisaties en instellingen verspreid over de stad mee. Achthonderd stadgenoten doen mee. Deze 
editie vindt plaats onder de noemer ‘respect voor elkaars waarden’. Niet het debat, maar de ontmoeting 
staat daarbij centraal.” 50 Die focus is mede het gevolg van het toetreden tot de organisatie van Roos 
Nabben, die verbonden is aan de spirituele academie Brahma Kumaris. Deze academie maakt deel uit 
van een internationale religieuze beweging met wortels in koloniaal India en een gedachtegoed dat 
gezien kan worden als een moderne opvatting van de Bhagavad Gita. Het is een model waarin alles 
draait om het positief benaderen van de ander. In de ogen van veel deelnemers van het eerste uur heeft 
Roos Nabben een bepalende invloed gehad op de verdere ontwikkeling en de koers van De dag van 
de Dialoog. 

Ibrahim Spalburg zegt over haar:   
 

“Wat vrij bepalend is geweest is de inbreng van Roos Nabben van de Brahma Kumaris. Zij heeft een andere 
invalshoek gepresenteerd. Wat mij het meeste raakte van Roos was niet zozeer de methodiek, maar haar 

 
47 Van den Bent (2011).  
48 Levy (2012), p. 68. 
49 Bron van alle citaten van Marcel Kreuger (2011) in dit Hoofdstuk: een interview ten behoeve van de dissertatie. 
50 Bron: Gemeente Rotterdam (2003). Zie ook: Levy (2012), p. 68. 
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vasthoudendheid om niet iets te gaan doen wat je zelf niet doorleefd hebt. Daar was zij heel strak in, ze was 
ook geweldig in de platformbijeenkomsten. Het was geweldig om te merken hoe dat wrong met [andere] 
aanwezigen: van die directeurtjes, coördinatoren en hoe ze ook allemaal ook mogen heten, die allemaal tijd 
te kort hebben en op willen schieten en zakelijk willen vergaderen. Dan zei Roos [bijvoorbeeld]: ‘Oké, dan 
hebben we vier vragen. Zullen we even gaan oefenen?’”  

 
Marcel Kreuger had destijds een vergelijkbare indruk van Nabben: 

 
“Brahma Kumaris voldoet aan alle stereotypen die je kunt bedenken. […] Als we daar een evaluatie deden, 
moest er eerst een liedje worden gedraaid en een gedicht voorgedragen… Maar dat hoort daar. Dat vinden 
zij nu eenmaal prettig en uiteindelijk vonden wij dat allemaal leuk. Daar is niets mis mee. Het is heel erg in 
strijd met waar je aan denkt bij efficiënt vergaderen et cetera, maar het werkt als een trein.” 

 
Roos Nabben was tot haar bijdrage aan het platform geïnspireerd door een project dat ze in 2000 

had gedaan voor de Unesco: een vredesworkshop met de Londense afdeling van de Brahma Kumaris. 
Dat bracht ze vervolgens in bij de Dag van de Dialoog, waar ze bij betrokken was geraakt via Arie van 
der Krogt. In haar woorden: “Arie wist hoe de ambtenaren en de organisaties in de stad praatten. Ik 
praatte over liefde en vrede. Hij kon de vertaalslag tussen beide werelden maken. Een ander had gezegd: 
‘Dit is zweverig geklets…’ Maar hij luisterde.” 51 

Roos Nabben is ervan overtuigd dat de Dag van de Dialoog alleen kan slagen als de organisatoren 
niet gaan ‘vergaderen’, maar precies dat gaan doen wat ze anderen ook willen vragen te doen: met 
elkaar in dialoog gaan. “Ik zie het nog voor me. We zaten in een grote groep. Marcel [Kreuger] was 
erbij. Hij was best heel cynisch, vanuit een soort gefrustreerd idealisme. Altijd cynische opmerkingen. 
Die heb ik zien smelten in de loop van de bijeenkomsten.”  

Nabben werkt voor de Dag van de Dialoog op basis van wat ze ‘de vier stappen’ noemt: 1. 
kennismaken (wat raakt je in het thema ‘respect voor elkaars waarden’?), 2. ervaring (het delen van 
verhalen en persoonlijke raakvlakken), 3. dromen en 4. doen. Voor haar is de verbinding tussen 3 en 
4 essentieel: 
 

“Als iemand zegt: ‘Ik heb een positieve droom gehad en ik ga positiever denken.’, dan zeg ik: ‘Nee, wanneer 
begin je ermee? Hoe ga je het doen? Hoe vaak?’ […] Stap 4 verbindt jou met de realiteit van het nu, maar 
dan met het oog op je droom. Dat je uit die automatische piloot komt van voortsjokken: ‘Dit is wat er is, ga 
morgen maar weer door, morgen is er weer een dag…’ Mensen krijgen zulke goede ervaringen. [Bij een 
bijeenkomst in] Maastricht zei iemand een keer: ‘Als je dan de volgende dag op straat loopt, heb je net iets 
meer [een houding] van: goedemorgen!’ Je wordt meer echt aan het leven aangehaakt: dat je meer ervaring 
hebt, dat je leeft, dat je blij bent en mooie dingen meemaakt.” 

 
Ook buiten Rotterdam krijgt de Dag van de Dialoog nu navolging.52 Er wordt een landelijke 

stichting opgericht die het model verder ontwikkelt. In samenwerking met de Amsterdamse 
adviesgroep Nieuwe Maan schrijft de stichting een methodiekboek. Het onderscheid tussen dialoog en 
debat vormt daarbij het belangrijkste uitgangspunt. Het verschil wordt als volgt toegelicht: 
 

“Het gaat niet om discussie over meningsverschillen, noch om te streven naar een gezamenlijk standpunt. De 
gespreksmethodiek draagt bij tot een sfeer van intimiteit die het mogelijk maakt om openhartig met elkaar te 
praten. Luisteren staat voorop. De nadruk ligt op het kennisnemen van gedachten en ervaringen van de ander. 
Belangrijk is het delen van elkaars waarden (en normen) waarnaar men handelt en leeft in Rotterdam.” 53 

 

 
51 Bron van alle citaten van Roos Nabben (2011) in dit Hoofdstuk: een interview ten behoeve van de dissertatie. 
52 Deze en volgende passage plus de twee citaten verscheen eerder in Levy (2012), p. 69-70. 
53 Zie: www.dagvandedialoog.nl. 
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In het najaar van 2003 wordt de Dag van de Dialoog geëvalueerd. Dat gebeurt in twee debatten, op 
25 oktober en 18 november, in de raadzaal van het stadhuis. In het eerste debat werpt stadsfilosoof 
Henk Oosterling, die als voorzitter optreedt, de vraag op wat de rol is van de sector kunst en cultuur 
met betrekking tot de Dag van de Dialoog. Later zal Oosterling, terugkijkend op die bijeenkomst, 
zeggen: 
 

“Als je een politieke cultuur hebt die eigenlijk niet in staat is om te dialogiseren hoe kun je dan een beleid 
uitrollen waar in je die dialoog wel van je burgers eist. Anders gezegd, als ik in de wijk Feyenoord een plan 
moet maken om het probleem van het zwerfvuil op te lossen, dan is mijn eerste vraag: hoe kun je nou als 
wooncorporatie en als deelgemeente die huizen afbreekt en straten opbreekt en er een teringzooi van maakt, 
tegen de bewoners zeggen: ‘Ruim jij dat zwerfvuil eens op!’ Dat kan toch niet, dan ben je toch niet 
geloofwaardig? Een politieke cultuur waarin je niet serieus wordt genomen, een bureaucratische cultuur 
waarin je van het kastje naar de muur wordt gestuurd, een beleidscultuur waarin urgente zaken steeds op de 
lange baan wordt geschoven, hoe kun je in zo’n cultuur nou serieus de dialoog presenteren als een vehikel 
om mensen te laten participeren.54 

  
Paul Blondeel, op dat moment als stadsonderzoeker betrokken bij een project in de Rotterdamse 

wijken Spangen en Tussendijken, is een van de deelnemers aan de tweede Dag van de Dialoog, evenals 
stadssocioloog Thaddeus Müller. Hun wordt gevraagd een wetenschappelijke visie op het project te 
geven. De artikelen die zij schrijven worden van groot belang geacht voor het verder ontwikkelen van 
het concept en de praktische uitvoering ervan. Het is een eerste moment van reflectie. 
 Müller concludeert in zijn artikel dat de Dag van de Dialoog een goed instrument is om mensen 
met elkaar te laten kennismaken.55 Er bestaat, schrijft hij, een sterke behoefte om op deze intieme wijze 
te communiceren met andere bewoners van de stad. Mensen delen gevoelens en gedachten, raken 
betrokken bij elkaar en leren van elkaars levenservaring. De openhartigheid, herkenning en intimiteit 
van de Dag van de Dialoog dragen bij aan het creëren van een ‘warme stad’. Dat neemt niet weg, aldus 
Müller, dat diverse aspecten van het project voor verbetering vatbaar zijn. Hij legt hierbij de nadruk 
op systematische aandacht voor het monitoren en analyseren van het project. Hij pleit voor het 
verzamelen van praktijkkennis om daarmee de methodiek van de dag te verbeteren, met gebruikmaking 
van reeds beschikbare kennis over interculturele communicatie. Ook pleit hij voor deelname van 
organisaties op het gebied van sport, cultuur, zorg en onderwijs en voor meer diversiteit aan tafel. Tot 
slot stelt Müller dat het maatschappelijk engagement van deelnemers meer moet worden benut. Hij 
gebruikt in dit kader de metafoor van de broeikas: de Dag van de Dialoog als broeikas voor stedelijke 
relaties, niet een keer per jaar een dag lang, maar het hele jaar door.  
 Paul Blondeel brengt hier tegenin dat er niet zoiets bestaat als een warme stad die te verkiezen is 
boven een kille stad.56 De West-Europese stad is ‘stedelijk’ en dus ruw, of zij is niet. Wie het stedelijk 
leven wil versmallen tot een lieflijk of leefbaar plaatje komt onherroepelijk uit bij… een plaatje. Bij de 
saaiheid van de quasi-leefbare woonerf-winkelcentrum-stedelijkheid die we al kennen. Of bij 
dwingende leefbaarprogramma’s die ondanks goede bedoelingen schade aanrichten en oorspronkelijke 
stedelijke kwaliteiten en verbanden wegdrukken. Blondeel pleit ervoor om bewoners en gebruikers 
van de stad als bekwame burgers te beschouwen en om hen zelf woorden te laten kiezen om uit te 
drukken wat er in hun wijk gebeurt. Hij pleit in dat kader voor kunst en cultuur, voor het evenement 
als middel om een neutraal domein, een gespreksruimte te creëren waar spreken en luisteren weer 
mogelijk worden.57 

 
54 Bron: Interview Henk Oosterling (2011) ten behoeve van de dissertatie. 
55 Müller (2002). 
56 Zie: Gemeente Rotterdam (2004), p. 65. 
57 De passage vanaf het citaat verscheen eerder in Levy (2012), p. 69-70. 
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 In zijn evaluatie van de dag van de dialoog schrijft Arie van der Krogt dat, alhoewel het 
gemeentelijke initiatief voor de dag van de dialoog in eerste instantie bij de afdeling 
concerncommunicatie van het stadhuis lag, er in 2003 al was afgesproken was dat het projectbureau 
Sociale Integratie met ingang van 2004 het stokje zou overnemen. Dat bureau heeft al een uitgebreide 
evaluatie van de dag van de dialoog verzorgd in 20023 evenals de financiën, naast een eenmalige 
bijdrage vanuit de sociaaleconomische sector. In 20024 verhuist de Dag van de Dialoog daadwerkelijk 
van de afdeling concerncommunicatie naar het projectbureau Sociale Integratie. 
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Hoofdstuk 3 
De verheffing op de helling 
Hoe de Coolsingel ‘van kleur verschoot’ 
 
In de recente geschiedenis van Rotterdam is 2002 een sleuteljaar. De raadsverkiezingen van woensdag 
6 maart, met een verpletterende overwinning van Leefbaar Rotterdam, onder leiding van Pim Fortuyn, 
markeerden het begin van een nieuw tijdperk. Kees Weeda, toenmalig hoofd Kunstzaken van de 
gemeente Rotterdam, staat de uitslagenavond nog scherp voor ogen: 
 

“Toen ik Leefbaar Rotterdam met 17 zetels de raad zag binnenkomen, vroeg de gemeentesecretaris die mij 
had aangewezen als secretaris van de coalitieonderhandelingen: ‘Je blijft toch wel?’  
Niemand had het in die omvang zien aankomen, maar als je erop terugkijkt begrijp je waarom Fortuyn, die 
onwaarschijnlijke Lord Byron van de arbeidersbeweging, er precies de man naar was om deze volksbeweging 
te genereren. Hij kon de verongelijktheid op een hele eloquente manier verwoorden, zelfs voor een heleboel 
mensen die niet zo eloquent waren maar wel in essentie begrepen dat wat hij zei hetzelfde was als wat zij 
voelden, namelijk buitengesloten te zijn van de macht altijd, opzij te worden gezet. Dat dit Fortuyn z’n eigen 
rotschuld was omdat hij zo'n ongelofelijke narcist, zo’n achterdochtig lastpak kon zijn, dat hadden mensen 
niet zo goed door. Wat men zag was iemand die de macht uitdaagde.” 58 

 
Pim Fortuyn als de ‘Lord Byron van de arbeidersbeweging’ – de vergelijking die Weeda trekt spreekt 

tot de verbeelding. De romantische dichter en schrijver George Gordon Byron (1788-1824) maakte 
niet alleen naam als criticaster van de gevestigde literaire orde en inspirator van de arbeidersklasse, hij 
diende ook als model voor de aristocratische vampier – charmant, innemend, maar levensgevaarlijk – 
die in onze westerse literatuurgeschiedenis iconische waarde heeft verworven. Het was Byrons arts, 
John William Polidori, die in zijn werk The Vampyre (1819) voor het eerst zo’n figuur introduceerde, 
overigens naar een idee van Lord Byron zelf.59 
 Nergens steeg Fortuyns ster hoger dan in Rotterdam. Na de verkiezingen vormde zijn Leefbaar 
Rotterdam een college met het CDA en VVD. Bovenaan de prioriteitenlijst van het nieuwe 
stadsbestuur stond veiligheid. De veelkleurigheid van de stad werd niet langer gezien als rijkdom: 
diversiteit stond vanaf nu vooral te boek als een bedreiging. Voor het gemeentelijk kunst- en 
cultuurbeleid had de politieke aardverschuiving grote consequenties: de focus werd radicaal verlegd, 
van pacificatie naar confrontatie. Precies in het jaar dat de Dag van de Dialoog het licht zag, begon de 
term ‘dialoog’ aan een vrije val – althans, in de beleidsnota’s van het nieuwe stadsbestuur. In plaats 
daarvan zette men nu in op ‘debat’, met als hoofdonderwerp: de integratie van moslims in de 
Nederlandse samenleving. Van deze ‘Islamdebatten’ zou tussen 2003 en 2005 een reeks van acht 
publieke debatten met een slotbijeenkomst worden gehouden.  
 In Hoofdstuk 4 worden ze onder de loep genomen: waar gingen deze debatten over, wie kwamen 
eropaf, wat was de gedachte erachter en wat kwam ervan terecht? Maar eerst wordt het terrein verkend: 
hoe kwam het dat, ondanks alle inspanningen om met behulp van kunst, cultuur en dialoog 
Rotterdammers met elkaar te verbinden, er in de stad zo’n grote voedingsbodem bestond voor ‘nieuwe 
politiek’ en voor heel ander discours dan dat van het vieren van de diversiteit? Een discours waarin alles 
draaide om een herwaardering van de Nederlandse cultuur, vanuit de gedachte dat het erop aankwam 
allerhande minderheden ter verantwoording te roepen – en moslims in het bijzonder?  

 
58 Bron: Kees Weeda (2015) in een interview ten behoeve van de dissertatie. 
59 Panhuysen (1992). 
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3.1 Botsende werelden 
 
Om de fundamentele transformatie van het discours op waarde te kunnen schatten, loont het de moeite 
om een kleine stap terug in de tijd te doen – naar de laatste maanden van het Rotterdamse ‘ancien 
régime’. Na het veelbewogen Culturele Hoofdstad-jaar 2001 bestond binnen de gemeenteraad de 
behoefte om te debatteren over een nieuw kunst- en cultuurbeleid dat was toegesneden op een steeds 
heterogener wordende samenleving.  In 2001 had de raadscommissie Kunstzaken zich in Zaal de Unie 
gebogen over drie toekomstscenario's voor de toekomst van Rotterdam.60 De conclusie van dit 
publieke onderzoek luidde dat: “[…] een minder theoretisch-wetenschappelijke en meer praktische 
benadering wellicht beter antwoord kon geven op alle vragen die er rond het onderwerp leefden.”61 
Opnieuw werd de hulp van Bert van Meggelen ingeroepen: 
 

“In het verlengde van zijn ervaringen als architect van het Culturele Hoofdstad-programma stelde deze een 
grote multiculturele manifestatie voor, waarbij de hele stad en alle culturele instellingen in actie zouden 
komen om de verschillen en overeenkomsten tussen de vele culturen in de stad te laten zien. Brede 
bevolkingsgroepen moesten met cultuur in aanraking worden gebracht en samen het antwoord vormen op 
de vraag hoe de toekomst van Rotterdam eruit zou zien en welke invloed het gemeentebestuur daarop kon 
uitoefenen. De thematiek van Rotterdam als stad van veel culturen zou van de zomer van 2002 tot in de 
winter van 2005 de inzet kunnen worden van een ambitieuze lokale én internationale culturele manifestatie 
met festivals, tentoonstellingen en uitvoeringen waaraan alle kunstdisciplines zouden meedoen. De 
manifestatie zou de ‘winst’ van het project Culturele Hoofdstad voor langere tijd zeker stellen en de betekenis 
van Rotterdam voor zowel zijn bewoners als voor zijn plaats in Europa vergroten.” 62 

 
Het voorstel werd nader onderbouwd in een bredere beschouwing voor het cultuurdebat in de 

gemeenteraad.63 
 

“De uitgangspunten voor het kunst- en cultuurbeleid in de voorafgaande jaren passeerden de revue, vergezeld 
door een krachtig pleidooi voor de bevordering van kunst- en cultuureducatie voor een breed publiek. Die 
educatie zou moeten dienen als tegenwicht tegen de grensvervaging tussen high en low culture en dus tegen 
nivellering van de verschillen, in een poging het elitaire karakter van de high culture af te breken. De overheid 
moest daarbij pal blijven staan voor de vormende waarde van kunst en cultuur.” 64 

 
Een van de belangrijkste verkondigers van deze visie was Kees Weeda. Zijn doorleefde ambitie, die 

niet los gezien kan worden van zijn eigen biografie, probeerde hij als hoofd Kunstzaken te vertalen 
naar de actualiteit van Rotterdam. Kunst leert je omgaan met vragen waarop het antwoord niet voor 

 
60 Onder de noemer De Toekomst van Rotterdam werd in 2001 in Zaal de Unie een drietal debatten georganiseerd waar 
een drietal thema’s centraal stonden: De spanning tussen commerciële exploitatie en sociaal culturele doelstellingen, de 
houdbaarheid van het kwaliteitscriterium in een wereld van culturele omnivoren, en tenslotte het veelgehoorde verwijt dat 
er nog altijd sprake was van een wit bolwerk in het huidige kunst en cultuurlandschap. Om analyse mogelijk te maken werd 
in de debatten de scenariomethode gehanteerd. De drie thema’s werden geherformuleerd als: de relatie tussen economie en 
cultuur in Rotterdam, de vervagende grenzen tussen high and low culture en culturele diversiteit. De sprekers: Hans 
Mommaas (hoogleraar vrijetijdswetenschappen aan de Katholieke Universiteit Tilburg – thema relatie tussen economie en 
cultuur), Henny Langeveld (emeritus-hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam en oud lid van de WRR – thema grenzen 
tussen high and low culture) en Ruben Gowricharm (destijds wetenschappelijk onderzoeker aan de Universiteit van 
Amsterdam – thema diversiteit). 
61 Van den Bent (2011), p. 282. 
62 Ibidem 
63  Els van den Bent heeft deze omschrijving ontleend aan de volgende raadsstukken 1978-278 (d.d. 7/6/2000) en 2002-
0181 (dd. 5/2/2002). 
64 Van den Bent (2001), p. 282. 
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het grijpen ligt, stelde Weeda. Het leert je het vreemde onderzoeken, begrijpen waarom je iets mooi 
of lelijk vindt en wat dat over jezelf zegt. Kunst leert je openstaan voor ‘het andere’, dat niet te 
veroordelen of te verwerpen, althans niet zomaar: 
 

“Kunst alleen kan dat niet. Er zijn nogal wat voorbeelden van dictators die veel van kunst hielden en die ik 
toch niet bepaald verheven zou willen noemen. Veel naar Wagner luisteren maakt je niet onomstotelijk een 
beter mens, wil ik maar zeggen. Ik denk dat het verheffingsideaal zorgvuldig moet worden ingebed in 
educatieve programma’s, in begeleiding, in debatten, kortom in het creëren van een context waarin die 
vragen die kunst oproept ook echt diepgang kunnen krijgen. 
     Zelf kom ik uit een milieu waar kunst nauwelijks aan de orde was. Een familie van West-Brabantse 
dagloners en Rotterdamse havenarbeiders is niet de vanzelfsprekende omgeving voor een reflectie op de 
vragen die kunst kan oproepen. Mijn grootmoeder van moederszijde was een beetje de uitzondering. Zij was 
geabonneerd op series van De Arbeiderspers. Boeken als God’s geuzen van Jan de Hartog en De bruiloft der 
zeven zigeuners las ik bij haar. Ik begreep er weinig van, behalve dan dat ik de felrealistische passages van 
Den Doolaard wel spannend vond. De verheffing van de arbeidersklasse, ja. Het was behoorlijk 
paternalistisch, maar dat vind ik een hedendaagse luxe opvatting. Kunst was tot diep in de jaren ’60 van de 
vorige eeuw het vanzelfsprekende domein voor de hogere klasse. 

Mijn vader was de zoon van een Brabantse boerenarbeider, hij groeide op in Steenbergen en later 
Rotterdam en ik denk niet dat hij ooit naar een klassiek concert of een museum is geweest. Gedeeltelijk 
ontworstelde hij zich aan zijn milieu door te gaan schrijven: stukjes voor de krant over wielrennen en andere 
sporten en op hoge leeftijd begon hij te dichten. Maar er stonden geen dichtbundels bij ons in de boekenkast. 
Een boekenkast was een heel ruime benaming voor een plankje met wat sportboeken en boekje over 
Rotterdam en Marijntje Gijzen. Hij schreef dus wel, maar las niks. Volgens mij kwam dat omdat niemand 
hem had geleerd wat er allemaal was – niet in Steenbergen, niet op Rotterdam-Zuid en zeker niet in de 
haven waar hij het grootste deel van zijn leven heeft gewerkt. Als ik denk aan wat hij heeft gemist… gewoon 
doordat die ‘volksverheffing’ voor grote groepen helemaal niet beschikbaar was.” 65 

 
Naast aandacht voor jongeren en de ontwikkeling van ICT werd in de discussienota voor de raad 

ook de noodzaak van blijvend investeren in cultuur beklemtoond. 
  
“Kunstbeleid was immers stedelijk ontwikkelingsbeleid; kunst en culturele voorzieningen waren belangrijk 
voor het vestigingsbeleid. Die voorzieningen moesten in nauwe verbinding staan met de sociale en 
demografische processen in Rotterdam, met zijn internationale en interculturele karakter. Een rijk, 
gedifferentieerd cultuuraanbod was onmisbaar als basis voor allerlei ontwikkelingen op stedelijk niveau en de 
bruikbaarheid van de openbare ruimte voor zowel bewoners als bezoekers. Het raadsdebat bevestigde deze 
visie en het college kreeg opdracht een grote manifestatie voor te bereiden onder de vlag ‘Rotterdam als stad 
van vele culturen; Rotterdam 2005’.” 66  

 
Het zou er niet van komen. Een week later werden de raadsverkiezingen gehouden en vanaf toen 

woei de wind uit een heel andere hoek In een interview verbindt Kees Weeda de woede die aan de 
verkiezingsuitslag ten grondslag lag met de machtspositie die de PvdA decennialang had bekleed in 
Rotterdam en met de sociaaleconomische en demografische gevolgen van de instroom van 
gastarbeiders in de jaren zestig en zeventig. De armere delen van de stad waren er ingrijpend door 
veranderd: 
 

“Het was verongelijktheid. Mensen wilden zich afzetten tegen wat de PvdA in hun ogen al dertig jaar fout 
had gedaan, die linkse intellectuelen die het altijd voor het zeggen hadden gehad in deze stad. Dat moest 
maar eens een halt worden toegeroepen. Alles wat er in ‘Culturele Hoofdstad’ was gebeurd, waar het 

 
65 Bron: Kees Weeda in een interview (2015) ten behoeve van de dissertatie. 
66 Van den Bent (2011), p. 284. 
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vraagstuk van de diversiteit zo nadrukkelijk aan de orde was gekomen, de vraag wat je moest met 152 
nationaliteiten, met al die verschillende achtergronden, hoe je dat bij elkaar brengt en hoe je daarbij een weg 
vindt uit politiek onvermogen – dat kwam daarmee tot stilstand. 

Het politiek onvermogen begint wat mij betreft in 1972. Toen braken in de Afrikaanderwijk in 
Rotterdam rellen uit. Achteraf weet niemand wat precies de directe aanleiding was. De een houdt het erop 
dat Turkse gastarbeiders – zoals ze toen heetten – naar ‘onze’ blonde Hollandse meisjes floten, de ander zei 
dat de Turken de beste huizen inpikten en dat huisjesmelkers de wijk lieten verkrotten. Hoe dan ook, de 
wijk kon niet omgaan met een groeiende groep mannen, vooral mannen, van een andere cultuur. Het ging 
er heftig aan toe: huisraad uit de pensions werd op straat gekieperd, ramen ingegooid. Nogal bedreigend 
allemaal. Ik werkte in die tijd als journalist voor Het Vrije Volk en ik was in de buurt van het Afrikaanderplein 
geboren en opgegroeid. Maar het zat niet in mijn pakket, bovendien woonde ik inmiddels elders, in 
Kralingen, weliswaar in het armere deel, maar toch, ver weg van de Afrikaanderwijk. Ons eerste kind was 
net geboren en we waren verhuisd naar een keurige nieuwbouwwijk aan de rand van de stad, dus mijn focus 
was een beetje anders, zal ik maar zeggen. In 1973 kreeg ik een baan in Amsterdam. Ik kwam pas in 1978 
weer terug naar Rotterdam om voor de gemeente te gaan werken.  

In die tussentijd waren er in het gemeentelijk beleid pogingen gedaan een antwoord te vinden op de 
problemen die door de Afrikaanderrellen manifest waren geworden. Waren het nou rassenrellen of was de 
vlam in de pan geslagen door de economische en huisvestingsomstandigheden op Zuid? Ik denk dat een 
combinatie was van die twee. De stadsvernieuwing was nog lang niet goed op gang gekomen en de Turkse 
migranten vormden een tamelijk herkenbare zondebok. Je zal maar in een huis wonen dat de eigenaar laat 
verkrotten zodat je er wel uit moet, om dan te zien dat het pand wordt volgestopt met een stuk of twintig 
buitenlandse werknemers... Nou, op Zuid kunnen ze tamelijk goed uitrekenen hoeveel méér de huisbaas dan 
iedere maand in zijn zak steekt.  

De gemeente moest dus op zoek naar een antwoord en dat betekende in die tijd in Rotterdam dat de 
Partij van de Arbeid op zoek moest naar een antwoord. En ik weet vrij precies wat begin jaren ’70 dat 
antwoord was, omdat ik het zelf zei tegen mijn ouders toen het portiek waar ze woonden volstroomde met 
Caraïbische meisjes die door hun pooiers in leeggekomen woningen werden gestopt: ‘Je moet andere 
culturen respecteren. Die mensen hebben een ander geloof, een andere manier van met elkaar omgaan, het 
kan een verrijking van je leven zijn.’ Zelf was ik in 1974 verhuisd naar een woongroep in een dorpje in de 
Alblasserwaard – jaren zeventig, weet je wel - dus als jij zegt, je had gemakkelijk praten, dan kan ik alleen 
maar met enige schaamte het hoofd buigen. Maar daar heb je als beleidsmaker niet zoveel aan, nee. 

Zoals gezegd was ik in 1978 voor de gemeente Rotterdam gaan werken. Ik moest een tijdschrift maken 
voor de sociale en culturele sector, ‘Fronttaal’, heette het. Inderdaad, met twee t’s. Eerst stond er Front-taal, 
met een streepje maar dat was iets te martiaal voor een gemeentelijke publicatie. Bij de afdeling Sociale Zaken 
kwam ik het Bureau Migranten tegen, opgericht om een beleidsmatig antwoord te vinden op de problemen 
die door de rellen manifest waren geworden. Zo gaat het natuurlijk vaak in het beleid. Er wordt helemaal 
niet zoveel geanticipeerd op maatschappelijke ontwikkelingen, je bent als beleidsmaker al blij als je een manier 
vindt om wat er zich in de samenleving afspeelt een beetje in bestuurlijke kaders te passen. Je kan monitoren 
tot je een ons weegt, zoals het SCP nu doet, misschien af en toe een trend ontdekken, maar de politieke 
realiteit is dat er pas beleidsmaatregelen komen als je weet wat je moet doen om het niet al te verkeerd te 
laten lopen of om problemen een beetje op te helpen lossen. 

In 1979 raakte ik in een vreemde spagaat toen het gemeentebestuur probeerde een antwoord te 
formuleren op wat je netjes kunt noemen ‘de problemen samenhangend met de bevolkings-bewegingen in 
Rotterdam’. Ik deed, samen met een collega van de afdeling Voorlichting, de eindredactie van de jaarlijkse 
gemeentelijke beleidsnota. ‘Leegloop en toeloop’ heette dat stuk in 1979. Een omineuze titel die vrij duidelijk 
illustreerde wat het probleem was: er verdwenen te veel hoger opgeleide tweeverdieners naar de 
randgemeenten en wat daarvoor in de plaats kwam waren buitenlandse werknemers – laag opgeleid, weinig 
verdienend. Van dat weinige inkomen spaarden ze dan ook nog om geld naar het land van herkomst te 
kunnen sturen. Want daar zouden ze na verloop van tijd weer naar terugkeren – dachten zij en wij.  

De kern van de oplossing die de nota ‘Leegloop en toeloop’ gaf voor de problemen was een retorische 
vraag – ik kan hem na vijfendertig jaar nog zo goed als letterlijk uit mijn hoofd citeren: ‘Kunnen wij de oude 
wijken nog langer de lasten laten dragen van de scheefgegroeide bevolkingsopbouw?’ Nee, was het antwoord 
van het college en daarom gaan we het aantal migranten dat in een bepaalde wijk mag wonen, aan banden 
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leggen. Vijftien procent Turken in Crooswijk, vijftien procent in Schiebroek. Gebundelde deconcentratie 
noemden we het. Let op, dit was een college van burgemeester André van der Louw en acht wethouders, 
allemaal van de PvdA. En toen kwamen de welzijnsorganisaties – waarvoor ik dus dat ‘Fronttaal’ maakte – in 
opstand. Ze dreigden het college voor de rechter te slepen wegens discriminatie als dit beleidsvoornemen 
niet werd ingetrokken. 

Het was natuurlijk ook totaal onmogelijk om zo’n beleidsmaatregel uit te voeren. Je kunt natuurlijk wel 
op sociale en economische gronden – gezinsgrootte en inkomen bijvoorbeeld – een woning al dan niet 
toewijzen, maar niet op afkomst! Ik denk dat het een soort wanhoopspoging was om een beleid te formuleren 
om de oorzaken van rellen als in de Afrikaanderwijk weg te nemen. Ik denk ook dat het college zich te 
pletter schrok en – laat ik het netjes formuleren – in de acties van de welzijnsorganisaties aanleiding vond het 
beleid te heroverwegen. En als je me nou vraagt wat daarvan het resultaat was, kan ik maar een ding 
verzinnen: het Rijk smeet een nog grotere bak geld naar Rotterdam om krotten op te kopen en de 
stadsvernieuwing een nieuwe impuls te geven. Dat was op basis van de Interim Saldo Regeling uit 1977 van 
het kabinet-Den Uyl. Als ik er nu op terugkijk, past het allemaal aardig in elkaar. De toenmalige, zeer 
belangrijke PvdA wethouder stadsvernieuwing Jan van der Ploeg kon zijn beleid fors uitbreiden. Het 
ironische is misschien dat zijn ‘bouwen voor de buurt’ leidde tot een groei van het aantal goede maar 
goedkope woningen in de oude wijken en dus tot een nog ‘schevere’ bevolkingsopbouw van Rotterdam als 
geheel. Maar eerlijk gezegd zou ik ook niet weten hoe het anders zou moeten: bevolkingspolitiek kan in elk 
geval niet worden gevoerd op basis van afkomst – en misschien wel helemaal niet. Gelukkig.” 67 

 
3.2 De gereedschapskist van de discoursanalyse  
 
In 2012 verscheen Dynamics of power in Dutch integration politics. From accomodation to 
confrontation, een imposante studie van de Nederlandse socioloog Justus Uitermark. De open 
vraagstelling en invalshoek ervan zijn nauw verwant aan die van deze dissertatie. Hetzelfde geldt voor 
Uitermarks aanpak, gekenmerkt als die wordt door een combinatie van historisch onderzoek en 
kwalitatief empirisch onderzoek. Zijn centrale these over de transformatie van accommodatie naar 
confrontatie dient als een inspiratiebron voor mijn eigen beschouwingen over de overgang – in de 
Rotterdamse politiek en praktijk – van een aanpak gericht op pacificatie (met als centrale casus de Dag 
van de Dialoog) naar een aanpak waarin de confrontatie centraal staat (de Islamdebatten). Dat 
Uitermarks werk voor mijn analyse als een belangrijk referentiepunt dient, laat onverlet dat onze 
diagnoses op bepaalde punten sterk uiteenlopen – zoals ik verderop in mijn betoog zal toelichten. 

Uitermark laat zien hoe Nederland in de internationale politieke literatuur bekendstaat als een land 
dat spanningen tussen verschillende ideologische blokken lange tijd pacificeerde via een specifieke vorm 
van ‘accommodatie’: de verzuiling. Gastarbeiders die in de jaren zestig en zeventig immigreerden 
konden bij die traditie aansluiten. Zij kregen het recht en de middelen om hun eigen media en scholen 
te stichten en hun vertegenwoordigers werden geïncorporeerd in raden en adviesorganen. In de loop 
der tijd is de oppositie tegen een dergelijk type accommodatie aanzienlijk gegroeid, aldus Uitermark. 
Hijzelf en vele andere commentatoren stellen dat deze beweging – die wordt omschreven als 
assimilationisme,68 cultureel racisme,69 culturisme,70 culturalisme71 of Nieuw Realisme72 – vanaf de 
vroege jaren negentig dominant werd.  

Onder culturalisme verstaat Uitermark een discours waarin wordt gepleit voor ‘een herwaardering 
van de Nederlandse cultuur in het algemeen om het hoofd te bieden aan minderheden, met name 
moslims [...] In de periode van 1990 tot 2005 hebben spelers in het integratiedebat die pleiten tegen 

 
67 Bron: Kees Weeda (2015) in een interview ten behoeve van deze dissertatie.  
68 Zie: Entzinger (2002) en Scholten (2007). 
69 Zie: Vasta (2007). 
70 Zie Schinkel (2007) en Schinkel (2008). 
71 Zie: Uitermark (2012). 
72 Zie: Prins (2002). 
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het multiculturalisme terrein gewonnen’.73 De wortels van dit denken plaatst Uitermark in 1991. Op 6 
september van dat jaar hield Frits Bolkestein, de toenmalig leider van de VVD, een lezing op een 
bijeenkomst van Europese liberale partijen in Luzern. Trouw en NRC Handelsblad rapporteerden 
erover, maar het was een opiniestuk van Bolkenstein zelf in de Volkskrant – ‘Integratie van 
minderheden moet met lef worden aangepakt’ - dat het brandpunt werd van het debat. Zoals de titel 
van zijn stuk aangeeft, wilde Bolkenstein dat de overheid ferme maatregelen trof om de problemen het 
hoofd te bieden die volgens hem voortvloeiden uit massa-immigratie. De centrale notie in zijn visie 
was dat het mengen van culturen grote, onoverkomelijke problemen opleverde en dat Nederlanders 
en het Westen hun eigen culturele waarden moesten beschermen. In Bolkensteins visie kregen de 
belangen en ervaringen van autochtonen onvoldoende erkenning in de centra van de macht.  

Na Frits Bolkestein kwam Paul Scheffer, gevolgd door Pim Fortuyn, Ayaan Hirsi Ali en Geert 
Wilders. Voor Uitermark gaat het niet zozeer om de achtergrond van deze individuen of de 
bijzonderheden van hun ideeën, maar om het feit dat ze zonder uitzondering culturalisten zijn. Hij 
vraagt zich af waarom culturalisme als stroming zo dominant is geworden in een land dat altijd zo 
inschikkelijk was ten opzichte van minderheden. Voordat hij een antwoord geeft op deze vraag 
definieert hij eerst het begrip ‘discours’ en vraagt zich af wat we bedoelen als we zeggen dat een discours 
‘dominant’ wordt.      

Uitermark wil in zijn onderzoek geen visie op integratie ontwikkelen of maatregelen voorstellen 
om het verschijnsel te promoten. Ook wil hij geen enkele normatieve uitspraak doen over het 
culturalisme of een ander discours. Hij wil slechts begrijpen waarom het ene discours zoveel bijval krijgt 
en het andere niet. Politiek wordt hierbij in eerste instantie gedefinieerd met een citaat van Harold 
Lasswell uit 1936: ‘who gets what, when and how.’  

Maar, aldus Uitermark, politiek is ook ‘hoe mensen dingen zien en hoe ze gezien worden’: 
 
“Politics does not consist exclusively of the ordering and processing of endogenous preferences but is also 
about the interpretations of reality, the demarcation of symbolic boundaries and the mobilisation of 
sentiments. While politics has never been entirely instrumental it has become more ostentatiously symbolic 
now that the media communicate images and sounds with increasing intensity and velocity. The media in 
turn, is not a unified apparatus but a complex constellation of stages, producers and publics.” 74 

  
Communicatie is, volgens hem, een cruciaal aspect van politiek geworden: “The questions that 

Lasswell associated with the political sciences are now inextricably interwoven with the questions he 
associated with communication: who says what, to whom, in what channel, and with what effect?” 75  

Precies om deze redenen, zo meent Uitermark, kan zijn onderzoek niet zonder een discoursanalyse: 
‘Discoursanalyse omvat een grote en interdisciplinaire familie van benaderingen die taal, tekens en 
symbolen als analyseobject nemen.’76 Om te vermijden dat discoursanalyse wordt opgevat als een 
willekeurige opvatting van de realiteit, vindt hij het van belang deze analyse te funderen in een aanpak 
die ook objectieve relaties erkent en identificeert. Daarom incorporeert hij de analyse van sociale 
ongelijkheid en institutionele structuren in zijn studie. Om te begrijpen waarom een discours ontstaat 
en beklijft, is het nodig de figuraties waarin ze worden gemobiliseerd en betekenis krijgen te 
onderzoeken. 

In dit licht analyseert Uitermark culturalisme niet als een enkelvoudig discours dat de gehele 
samenleving overspoelt, maar meer als een transformatieve kracht die voortkomt uit politieke 
breuklijnen. Om de opkomst, de beperkingen en ambivalenties ervan te begrijpen moet een relationeel 

 
73 Uitermark (2012), p. 15. 
74 Ibidem, p. 17. 
75 Ibidem, p. 18. 
76 Uitermark et al. (2012), p. 220. 
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perspectief ontwikkeld worden en de interacties tussen dit discours en andere discoursen onderzocht 
worden. Zijn analyse noemt hij daarom relationeel. Hij onderscheidt daarbij nog vier andere 
discoursen, aangeduid als ‘antiracisme’, ‘diversiteit’, ‘pragmatisme’ en ‘civil islam’. De eerste van dit 
viertal karakteriseert hij als volgt: 
 

“Anti-racism is an integration discourse based on the idea that immigrants suffer from structural symbolic 
violence. It is dangerous and reprehensible to say that some cultures are better than others, as this is a variant 
of racism and legitimates policy that discriminates against certain groups of immigrants. Public debate should 
focus on the identification of symbolic violence against immigrants to speak out for themselves. Public policies 
should help protect immigrants from discrimination and compensate them for the disadvantages they suffer 
due to stigmatization and economic marginalization.”77 

 
Het diversiteitsdiscours gaat ervan uit dat etnische en culturele verschillen geen probleem hoeven 

op te leveren, maar juist een verrijking voor de maatschappij zijn. Dit idee was in Nederland politiek 
invloedrijk [tot?] halverwege de jaren negentig: 
 

“The Diversity discourse evaluates cultural diversity positively and wants to identify and capitalize upon the 
potential inherent in a diverse society. Identification of integration problems may be warranted, but public 
debates should focus on the positive qualities of a multicultural society and how to further develop the 
qualities. Immigrants should be seen as individuals with (bicultural) identities that provide them with extra 
knowledge and capacities that help them to valorize possibilities in an increasingly diverse society. It may be 
necessary to select immigrants, as they do not all bring the same qualities, but migration itself is a natural and 
positive process in a globalizing world.” 78 

 
Een oudere variant van dit discours gaat ervan uit dat diversiteit niet tot conflict hoeft te leiden, 

maar vooral een communicatie- en managementprobleem is. Dit discours ligt ten grondslag aan de 
Nederlandse minderheden- en integratiepolitiek in de periode 1990-2005. De benadering is gebaseerd 
op het idee dat etnische diversiteit problemen kan creëren als er ook sprake is van economische 
ongelijkheid en sociale isolatie. Essentieel hierbij is het zorgen voor verbindingen tussen meerderheden 
en minderheden. Uitermark noemt dit het pragmatische discours: 
 

“Pragmatism is an integration discourse that recognizes cultural differences but considers these differences as 
complex and of limited explanatory relevance in analyzing integration issues. It is therefore problematic to 
say that some cultures are better than others; focusing on differences may actually reinforce integration 
problems. Public debate should focus on local problems so that comprehensive policies can be designed to 
overcome cultural differences and prevent polarisation. Pragmatists emphasize that integration problems are 
not just cultural but also socioeconomic and institutional. They argue that a range of measures are needed to 
prevent integration problems from spiralling out of control.” 79 

 
Sommige stromingen binnen het culturalisme identificeerden een oppositie tussen het Westen en 

de islam. In reactie daarop manifesteerde een deel van de moslimgemeenschap zich nadrukkelijk als 
verantwoordelijke leden van de samenleving. Deze beweging duidt Uitermark aan met de term ‘civil 
islam’: 
 

“Civil Islam is an integration discourse based on the idea that Islamic and civil commitment can and should 
go hand in hand. Cultural problems are readily identifiable and have considerable explanatory relevance for 
analyzing integration issues. But contrary to culturalism, religion – properly understood – can and does 

 
77 Ibidem, p. 265. 
78 Ibidem, p. 266. 
79 Ibidem, p. 267. 
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provide solutions, as it demands civil behavior from Muslims. Muslims should be assertive in public debate 
and clearly state what they do or do not consider civil behavior. Public policy should manage the integration 
of immigrant groups because this is necessary to help immigrants emancipate as Muslim citizens.” 80 

 
Uitermarks centrale vraag luidt hoe en waarom tussen 1980 en 2006 de machtsrelaties in het 

Nederlandse integratiedebat verschoven. Hij focust daarbij op het integratiedebat – in het bijzonder op 
de essays en opinieartikelen die in die periode in de grote Nederlandse kranten verschenen. Daarnaast 
besteedt hij aandacht aan wat hij de ‘governance of integration’ noemt, de relatie tussen het 
gemeentebestuur en minderhedenorganisaties in Amsterdam en Rotterdam. De Rotterdamse 
Islamdebatten dienen daarbij als een kleine, maar centrale casus. 

Zoals gezegd zal ik Uitermarks belangrijke onderzoek in mijn eigen analyse van de Rotterdamse 
dialoogpraxis veelvuldig gebruiken – met die kanttekening dat zijn onderzoek sociologisch van aard is 
en een andere ambitie kent dan deze dissertatie. Uitermark stelt dat politiek filosofen weliswaar hebben 
nagedacht over de voorwaarden voor ‘een goed debat’, maar dat we nog te weinig weten over 
machtsvorming binnen publieke debatten en dat er in dat opzicht veel te winnen valt op conceptueel 
en theoretische vlak. Hij ziet daarbij een oudere traditie van denken over het publieke gesprek over 
het hoofd, een die loopt van Socrates tot Levinas. Te vaak is de dialoog in de (politieke) praktijk 
verengd tot pacificatie-instrument en daarmee van haar kritisch potentieel ontdaan. 

Ook in Uitermarks analyse bestaat hiervoor te weinig aandacht. Voor hem is de dialoog een 
instrument behorend bij het discours van de pragmatici – zoals Amsterdamse bestuurders die na de 
moord op Theo van Gogh via de dialoog ‘de boel bij elkaar’ probeerden te houden. Het roept de vraag 
op in hoeverre belangrijke filosofische reflecties op de toepassing van dialoog en debat zijn toegepast 
in de pogingen van het Rotterdamse gemeentebestuur om burgers met behulp van dialoog en debat te 
‘pacificeren’ en met elkaar te ‘confronteren’. Ook hier valt, naar het zich laat aanzien, nog veel te 
winnen – niet alleen op conceptueel en theoretisch vlak, maar ook in de verbinding tussen theorie en 
praktijk. Al met al beschouw ik de relationele discoursanalyse van Uitermark als complementair aan 
mijn eigen onderzoek naar een Rotterdamse dialoogpraxis. 
 
3.3 Het pad naar de macht van Pim Fortuyn 
 
In Uitermarks analyse is een belangrijke rol weggelegd voor misschien wel de markantste politicus die 
Nederland ooit gekend heeft: Pim Fortuyn. Hij schrijft: 
 

“Nederlandse politiek was sober, om niet te zeggen saai, ten tijde van de paarse regeringen. Daaraan kwam 
abrupt een einde na de aanslagen van 11 september 2001. Er ontstond een razende zoektocht naar de 
betekenis van de aanslagen. Wat was precies aangevallen? Wie zijn de daders en hoe moeten overheden 
reageren? Die vragen werden overal gesteld, maar in Nederland viel de schok samen met het ontslag van de 
Paarse regering. Het aftreden van Paars en de zorgen over mondiale onzekerheid vormden ideale condities 
voor de opkomst van Pim Fortuyn, wiens theatrale en sensationele optredens scherp contrasteerden met het 
Paarse managerialisme. Fortuyn zette zich af tegen ‘oude’ politiek gebaseerd op consensus en accommodatie 
tussen elites. Met de opkomst van Fortuyn kwam er een einde aan de consensus, het bestel werd opgeschrikt 
en tegenstellingen werden scherper aangezet.” 81 

 
Pim Fortuyn werd geboren te Driehuis in een traditioneel, rooms-katholiek middenklasse gezin. 

Hij was de derde van zes kinderen. Zijn vader was vertegenwoordiger in enveloppen en papier en 
elektricien. Zijn moeder was een huisvrouw die er thuis stevig de wind onder hield. Fortuyn wordt 

 
80 Ibidem, p. 267. 
81 Uitermark et al. (2012), p. 236. 
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door Uitermark beschreven als iemand met een grote honger naar liefde en erkenning. In zijn 
autobiografie, getiteld Biografie van een babyboomer, beschrijft Fortuyn aan de hand van een vroege 
jeugdervaring waar deze diepgevoelde behoefte wat hem betreft haar oorsprong vond: 
 

“Als de zon weer schijnt fietsen we naar Wormerveer. Daar staan de boterhammen klaar en drinkt mijn vader 
met opa een borrel en roken ze dikke bolknakken. Dan is het tijd om te doen waarvoor we gekomen zijn. 
Opa heeft een platbodem gehuurd waarmee we het verdronken land van de Zaanstreek in roeien. Overal 
molens water en riet. De scheiding tussen land en water is heel diffuus, een beetje modderachtig veen waarin 
je wegzakt totdat je vaste grond onder je voeten voelt. Nou ja, vaste grond, het blijft soppen. Ook de koeien 
soppen door het land en zakken weg in het veen. Dan zien we een paard in het weiland; vader en opa leven 
helemaal op. Het paard komt naar ons toe. Een groot paard, een beetje griezelig. Vader en opa aaien zijn 
hoofd en dan hinnikt het en holt weg. Ik schrik me dood en mijn broer, vader en opa moeten lachen. Ik ben 
nog maar een klein jongetje, een beetje een tut eigenlijk. Opa houdt niet van mij, wel van mijn oudste broer. 
Die is altijd stoer en sterk. Hij vindt mij maar een moederskindje. Mijn broer krijgt altijd een gulden van opa 
en mag met hem wandelen. Ik krijg nooit een gulden van hem en mag ook niet met hem wandelen. Opa 
vindt mij geen echte vent, meer een meid en daar moet hij niets van hebben. Meiden zijn meer iets voor 
oma. Oma is dol op mij en van haar krijg ik die gulden die ik van opa niet krijg. Dat is niet hetzelfde. Ik wil 
erbij horen, net als mijn broer, maar ik hoor er niet bij.” 82 

 
Dankzij zijn slimheid en enthousiasme wist Fortuyn deze honger naar erkenning te stillen, maar hij 

bleef kwetsbaar voor krenking en afwijzing. Zijn sensitiviteit ten opzichte van zijn culturele en sociale 
omgeving verklaart misschien ook wel de kameleontische veranderingen die hij doormaakte in zijn 
leven, aldus Uitermark. In de jaren zeventig was hij marxist en lid van de CPN. In de jaren tachtig 
wilde hij de sociaaldemocratie vernieuwen en was hij lid van de PvdA. In de jaren negentig betoonde 
hij zich een warm voorstander van de ideologie van de vrije markt en was hij lid van de VVD. Steeds, 
aldus Uitermark, wist hij zich te verbinden met machtige bewegingen en de gevestigde orde uit te 
dagen. Tegelijkertijd bleek hij niet in staat zich aan iets of iemand duurzaam te verbinden. Uitermark 
verklaart dit als volgt:  
 

“Fortuyn had the temperament and skills to divide the world into antagonistic poles and to devote his energies 
to challenging established interests. Students at Groningen University successfully campaigned to have him 
appointed as assistant professor of sociology due to his commitment to Marxism. But Fortuyn did not just 
want to challenge the elites; he wanted to become one of them. He tried to attain positions of power within 
university and mainstream political parties, but to no avail. His appetite for conflict, his self-aggrandizement 
and his desire to be at the center of attention made it impossible for party and political elites to accommodate 
him.” 83 

 
In 1990 accepteerde Fortuyn een positie als bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit in 

Rotterdam. Maar terwijl hij koortsachtig schreef en deelnam aan felle debatten, merkte hij dat de 
universiteit geen plaats meer bood voor polemiek en passie. Daarop zocht en vond hij een ander milieu 
waar hij zijn boodschap wel kwijt kon: de snelgroeiende markt voor columns en speeches. Vanaf 1993 
had hij een wekelijkse column in Elsevier, vanaf 1997 was hij een van de sterren van de Speakers 
Academy. Fortuyns extravagante stijl diende, aldus Uitermark, als een instrument om te breken met de 
machten, de mensen en de partijen die hem in zijn jongere jaren hadden afgewezen. Tegenover de 
paarse politiek:  

 

 
82 Fortuyn (2002b), p. 30. 
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“[…] die voor de doorsnee kiezers steeds onduidelijker werd, een nieuwe en kennelijk meer aansprekend 
beeld van de gevestigde oude versus nieuwe politiek tussen ‘insiders’ en ‘outsiders’. Daarmee sprak hij niet 
alleen de nieuwe rijken aan die zich door de gevestigde elite afgewezen voelden, maar door de problemen 
van immigratie expliciet te benoemen, kreeg hij ook stemmers op zijn hand die de snelle sociale en 
economische veranderingen niet konden bijbenen en zich er daardoor bedreigd voelden. Een sterke leider 
met autoritaire oplossingen kon in de ogen van veel kiezers verandering brengen en Fortuyn leek die 
eigenschappen te bezitten.”84 
 
De nouveaux riches waren bereid Fortuyn te betalen, aldus Uitermark waardoor hij een selfmade 

man werd. Hij verschafte hen een discours waarin ondernemerschap werd geherwaardeerd en common 
sense beschouwd werd als een van de grootste burgerlijke deugden en waarin een degradatie plaatsvond 
van compromis en consensus. [...] Op 20 augustus 2001 maakte Fortuyn zijn politieke aspiraties bekend. 
Het gevolg hiervan was dat hij op 25 november dat jaar door een nieuwgevormde politieke partij, 
Leefbaar Nederland, gekozen werd tot lijsttrekker voor de parlementsverkiezingen van 15 mei 2002. 
Een interview in dagblad de Volkskrant van zaterdag 9 februari 2002 zorgde voor ophef. Fortuyn haalde 
een aan Voltaire toegeschreven citaat aan: 

 
“Ik sta achter wat Voltaire zegt: ik kan uw mening nog zo abject vinden, maar ik zal uw recht verdedigen 
om die te uiten. Ik ben ook voor afschaffen van dat rare Grondwetsartikel: gij zult niet discrimineren. 
Prachtig. Maar als dat betekent dat mensen geen discriminerende opmerkingen meer mogen maken, en die 
maak je in dit land nogal snel, dat zeg ik: dit is niet goed. Laat mensen die opmerkingen maar maken. Er is 
een grens en die vind ik heel belangrijk: je mag nooit aanzetten tot fysiek geweld. Dat kan een rechtsstaat 
zich niet permitteren. Maar als een imam weet te vertellen dat mijn levenswandel volstrekt verwerpelijk is 
en beneden die van varkens ligt: oké, dan zegt hij dat maar ik haat de islam niet. Ik vind het een achterlijke 
cultuur. Ik heb veel gereisd in de wereld. En overal waar de islam de baas is, is het gewoon verschrikkelijk. 
Al die dubbelzinnigheid. Het heeft wel iets weg van die oude gereformeerden. Gereformeerden liegen altijd. 
En hoe komt dat? Omdat ze een normen- en waardenstelsel hebben dat zo hoog ligt dat je dat menselijkerwijs 
niet kunt handhaven. Dat zie je in die moslimcultuur ook. Kijk dan naar Nederland. In welk land zou een 
lijsttrekker van een zo grote beweging als de mijne openlijk homoseksueel kunnen zijn? Wat fantastisch dat 
dat hier kan. Daar mag je trots op zijn. En dat wil ik graag effe zo houden.” 85 

 
In zijn columns voor Elsevier en ook al eerder, in zijn essay Tegen de islamisering van onze cultuur 

uit 1997,86 had Fortuyn zijn ideeën over de islam helder gemaakt. De centrale stelling van dit boek 
luidt dat Nederland wordt gekenmerkt door cultuurrelativisme en dat dit zeer bedreigend is omdat er 
in de wereld naties zijn die hun culturele identiteit wél sterk beleven, terwijl sommige van die naties 
antidemocratisch zijn – fundamentalistisch islamitische regimes bijvoorbeeld. Fortuyn definieert de 
verschillen tussen de islamitische en wat hij de joods-christelijke cultuur noemt. Deze verschillen 
komen wat hem betreft in drie kernpunten samen: de scheiding tussen kerk en staat, de omgang tussen 
de seksen en de verhouding tussen kinderen en ouders. In zijn boek roept hij op tot een politiek-
maatschappelijk debat over de waarden en normen waarop de Nederlandse multiculturele samenleving 
gebaseerd dient te zijn:   
 

“In onze zogenaamde multiculturele samenleving komen de (fundamentalistische) islamitische cultuur en 
traditionele Nederlandse cultuur dagelijks met elkaar in aanraking. Hierbij dreigt als gevolg van desinteresse 
voor onze eigen identiteit en voor het wezen van onze samenleving, onze oorspronkelijke cultuur geheel ten 
onder te gaan. Dit moeten we met man en macht zien te voorkomen. Het is dan ook de hoogste tijd dat we 
een politiek en maatschappelijke debat aangaan over de waarden en normen waarop de Nederlandse 
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multiculturele samenleving gebaseerd dient te zijn. Tenminste, als we daadwerkelijk samen willen leven. Van 
wezenlijk belang zal een goed inzicht in de verschillen tussen de (fundamentalistische) Islam en de traditionele 
joods-christelijke humanistische cultuur zijn. [...] Ik heb laten zien dat die verschilpunten zich op drie 
essentiële terreinen op buitengewoon pijnlijke manier toespitsen, te weten: de scheiding tussen kerk en staat 
[...] de omgang tussen mannen en vrouwen en de omgang met kinderen en jonge mensen.  [...] Het debat 
met de Islamitische Nederlanders is noodzakelijk om hun te laten zien en voelen dat het ons ernst is om 
akelige verrassingen in de naaste toekomst te voorkomen.” 87 

 
In een ander boek van Fortuyn88 draait alles om de gedachte dat de moderne samenleving zonder 

richting, zonder duidelijke waardestelsels, zonder aansprekende ideeën, zonder ouders rondzwalkt en 
dat het ontbreken van een ideologie, die in het bijzonder krachtige vaderfiguren zouden moeten 
uitdragen, funest is voor de samenhang in de maatschappij. In dit boek zet Fortuyn nog eens uiteen 
waarom in zijn optiek de scheiding van kerk en staat, artikel 1 van de grondwet en – als ondergeschikte 
derde waarde – respect voor minderheden en minderheidsopvattingen het verdienen om welhaast op 
fundamentalistische wijze te worden nagestreefd. Naar aanleiding van zijn behandeling van artikel 1 
merkt Fortuyn op: 
 

“In het algemeen vind ik dat opvattingen bestreden dienen te worden met argumenten, door het aangaan 
van het debat, in plaats van justitieel optreden. De huidige, door eenzijdigheid gekenmerkte praktijk vormt 
eerder een bedreiging voor de levendige handhaving van dit artikel, dan dat ze bijdraagt aan de 
geïnternaliseerde naleving ervan. Er ligt hier nog een heel terrein voor discussie open. Met name de 
discriminatie van de vrouw in fundamentalistische kring zal zonder omwegen aan de kaak moeten worden 
gesteld. Het gaat niet aan dat onder onze ogen vrouwen zozeer worden gehinderd op te treden in het publieke 
domein zoals in die kringen gebruikelijk is. Dat staat haaks op onze normen en waarden ter zake. Normen 
en waarden die verworven zijn in een lange strijd gepaard aan heel veel ellende en leed.” 89  

 
Naar aanleiding van het interview in de Volkskrant begin februari 2002 werd Fortuyn door het 

bestuur van Leefbaar Nederland afgezet als lijsttrekker. De volgende dag daarna kondigde hij zijn eigen 
beweging aan, de Lijst Pim Fortuyn (LPF), die op 14 februari officieel werd opgericht. Vanaf dat 
moment is Fortuyn op twee politieke fronten actief: bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart als 
lijsttrekker van Leefbaar Rotterdam en bij de landelijke verkiezingen als lijsttrekker van zijn eigen partij, 
de LPF. Manuel Kneepkens, de voormalige leider van de Stadspartij Rotterdam die rond 2001 deze 
partij had omgedoopt tot Leefbaar Rotterdam, had samen met zijn medestanders geprobeerd het 
lijsttrekkerschap van Pim Fortuyn tegen te houden. Toen dat mislukte, wendde Kneepkens zich af van 
landelijk Leefbaar en kreeg de Stadspartij haar oude naam terug. Vrijwel gelijktijdig – op 3 december 
2001 – besloot Ronald Sørensen bij het centraal stembureau Leefbaar Rotterdam als partij in te 
schrijven. Diezelfde maand nog werd Fortuyn gepresenteerd als lijsttrekker. Fortuyn wierp zich op als 
de hoeder van zijn woonplaats (‘Ik hou van Rotterdam’), waarbij hij de kiezer beloofde een einde te 
maken aan de jarenlange hegemonie van de PvdA.  

Op 6 maart 2002 werden met een score van zeventien zetels de zittende partijen van de kaart 
geveegd. Die avond schoof hij aan bij het lijsttrekkersdebat op televisie: 

 
“[…] nog enigszins confuus van wat er die dag was gebeurd, nam Fortuyn triomfantelijk plaats tegenover 

zijn Paarse opponenten, Melkert en Dijkstal. De lichaamstaal van beide heren sprak boekdelen. Ze gunden 
Fortuyn geen blik waardig en reageerden zuur op de vragen van gespreksleider Paul Witteman. Voor Fortuyn 
voelde het succes in Rotterdam als loon voor jarenlange noeste arbeid: al die lezingen, columns en 

 
87 Ibidem, p. 109. 
88 Fortuyn (2002a). 
89 Fortuyn (2002a). 



 42 

televisieoptredens waarin hij stelselmatig zijn kritiek op de Paarse politiek had verkondigd. Het debat werd 
besloten met een opmerking van Fortuyn dat hij hoopte dat Ad Melkert bij een volgende gelegenheid wat 
vrolijker zou zijn.”90  
 
3.4 Nieuwe politiek in Rotterdam 
  
Pieter Tops,91 hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg, beschrijft hoe op het moment 
dat Leefbaar Rotterdam plaatsnam in het college van B&W van Rotterdam de manier van besturen 
fundamenteel veranderde. Onder leiding van burgemeester Opstelten ontstond een nieuw bestuurlijk 
regime waarin veiligheid centraal stond en waarbij niet geschroomd werd om onorthodoxe initiatieven 
te nemen, waarvan de introductie van interventieteams en stadsmariniers de meest in het oog 
springende voorbeelden zijn.  Het is tegen de achtergrond van deze regimeverandering dat het 
gemeentelijke initiatief tot het organiseren van de Islamdebatten begrepen kan worden.  

Een ‘regime’, aldus Tops, is: “[…] een informeel, niet hiërarchisch samenwerkingsverband dat een 
agenda tot uitvoering kan brengen.”92 Hij legt hierbij de nadruk op de overheidsinterne dynamiek. Hij 
licht dit toe door te stellen dat in landen met een omvangrijke publieke sector een deel van de energie 
gaat zitten in het reorganiseren van verschillende overheidsorganisaties, zowel tussen bestuurslagen als 
binnen een bestuurslaag. Actieve medewerking van organisaties en personen aan de agenda van een 
(nieuw) regime is geen vanzelfsprekendheid. In de tweede plaats is er aandacht voor de rol van burgers.  

Tops stelt dat klassieke regimes vooral op economische ontwikkeling zijn gericht en dat een dergelijk 
regime het zich kan veroorloven om enkel met de elites samen te werken: “[…] Eigentijdse regimes 
hebben eerder betrekking op quality of life-onderwerpen zoals veiligheid en leefbaarheid. De inzet van 
die regimes heeft betrekking op de vraag hoe burgers de kwaliteit van de stedelijke samenleving ervaren 
en kan daarom niet zonder betrokkenheid van burgers gerealiseerd worden.”93 Uiteraard kan die 
betrokkenheid van die burgers verschillende vormen aannemen: ze kan intensief of extensief zijn, meer 
actief of passief, maar verschillende van die vormen kunnen naast elkaar bestaan. Ten slotte wordt 
nadruk gelegd op het onderscheid tussen instrumentele en symbolische of culturele regimes: “[…] 
Instrumentele regimes zijn gericht op economische samenwerking en ontwikkeling. Culturele regimes 
beogen vooral een mentale heroriëntatie via een constructie van nieuwe betekenissen en beelden over 
het leven in een stedelijke context.”94 Hierbij staat het opnieuw ‘verbeelden’ en organiseren van wat 
‘goed bestuur’ is centraal. Een actieve en constructieve rol is hierbij doorgaans voor burgers weggelegd 
waarbij de expressieve en symbolische kant van politiek en bestuur zijn daarbij van groot belang is. Het 
is precies hierdoor dat burgers kunnen worden gemobiliseerd tot een actieve houding. 

Tops meent dat er juist in Rotterdam een grote voedingsbodem bestond voor deze 
‘regimeverandering’. Los van de algehele onvrede in Nederland over de maatschappelijke situatie, over 
de politiek die zich vertaalde in de winst van Leefbaar-partijen in diverse gemeenten, spreekt hij met 
betrekking tot Rotterdam over twee specifieke kenmerken: sociaaleconomisch en politiek: 

 
“[…] De globalisering en ontwikkeling naar een kennissamenleving vormen voor de stad een sterke 

bedreiging. De ‘verliezers’ van deze moderniseringsprocessen zijn in Rotterdam ruim voorhanden. De 
traditionele zaakwaarnemer, de sociaaldemocratie, heeft een sterke bestuurlijke traditie, maar is de binding met 
zijn klassieke achterban kwijtgeraakt. Die ontwikkeling is versterkt door de vanzelfsprekendheid van de 
machtspositie van de PvdA. Er bestaat een concrete behoefte aan een alternatief, geformuleerd door een 

 
90 Bron: https://www.anderetijden.nl/aflevering/384/Pim-en-zijn-volk-II. 
91 Tops (2007). 
92 Ibidem, p. 37. 
93 Ibidem, p. 38. 
94 Ibidem. 
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aansprekende buitenstaander die veel sympathie oproept in zijn rol als bestrijder van de gevestigde orde – en dat 
werd Pim Fortuyn. Veel mensen lijken zich te herkennen in zijn deels gecultiveerde rol van ‘underdog’.”95 

 
Als grootste partij is Leefbaar Rotterdam in maart 2002 aan zet bij de gesprekken over een nieuw 

college van B&W. De PvdA staat al snel buitenspel. Onder leiding van informateur Rinus van 
Schendelen slaagt Leefbaar Rotterdam erin om met CDA en VVD tot overeenstemming te komen. 
De vorming van het college valt samen met het van kracht worden van de wet Dualisering 
gemeentebestuur, die inhoudt dat wethouders niet langer tegelijkertijd lid zijn van de raad. Zij hoeven 
dus ook niet meer eerst tot raadslid gekozen te worden. Het idee is dat men zodoende meer capabele 
bestuurders kan aantrekken. De gemeenteraad zal niet langer meebesturen, maar moet het bestuur 
scherper gaan controleren. Deze ontwikkeling biedt Fortuyn de mogelijkheid wethouders van buiten 
aan te trekken. De keuze valt op de voormalige ‘Zwarte zakenvrouw van het jaar 2011’, Rabella de 
Faria, de bedrijfseconoom Marco Pastors, registeraccountant Wim van Sluis, Sjaak van der Tak (CDA) 
en Stefan Hullman (VVD).96 

Anderhalve maand na de gemeenteraadsverkiezingen, 22 april 2002, presenteren de drie partijen 
hun coalitieakkoord. Dit akkoord gaat uit van vijf kernpunten. Veiligheid staat daarbij op nummer één. 
De andere punten zijn huisvesting, onderwijs en jeugd, economische ontwikkeling en inburgering. Er 
wordt daarbij veel belang gehecht aan een resultaat- en uitvoeringsgerichte overheid (‘Wij willen meer 
het accent leggen op het werk van uitvoerende ambtenaren. Zij staan in de frontlinie’).97 In de 
preambule klinkt Fortuyns oproep tot een publiek debat Islamdebat door: “De verkiezingsuitslag laat 
zien dat onveiligheid, omvangrijke immigratie onvrede en onrust in de stad de sociale verbanden tussen 
bewoners hebben aangetast. Dit vergt een debat over gemeenschappelijke waarden en normen. Het 
impliceert de wil om kennis te nemen van andere opvattingen en culturen.”98 

Het boek De verweesde samenleving van Fortuyn diende voor de CDA-onderhandelaars Sjaak van 
der Tak en Leonard Geluk als inspiratiebron: “Wij moesten ons een opinie vormen over Fortuyn en 
ook zijn standpunt over de islam. Ik heb me daar toen in verdiept en ik had heel veel feeling voor de 
verweesde samenleving dat als concept boekje uit 1994 boekje was opgedragen aan het CDA.” 99 In 
zijn boek constateert Tops dat het akkoord betrekkelijk gematigd werd ontvangen. Dat het de geest 
van zowel Fortuyn als het CDA ademde sprong in het oog en werd omschreven als ‘een ongebruikelijke 
combinatie van repressieve maatregelen en een respectvolle bejegening van verschillende opvattingen 
in de multiculturele stad’:100  

 
“De meestomstreden plannen van Leefbaar Rotterdam – spreiding van allochtonen, migrantenstop – zijn 
daarbij van tafel verdwenen. Dat neemt niet weg dat vertrekkend wethouder van Groen Links Herman 
Meijer in zijn afscheidsrede een brief voorleest van iemand die had ondertekend met ‘een fortuynist’. Van 
tegenstanders van de multiculturele samenleving mag niet worden verwacht dat ze op straat bijvoorbeeld hun 
Turkse buren groeten, luidde een van de passages van de brief. ‘Dat vind ik nou achterlijk’, aldus Meijer, in 
een kennelijke verwijzing naar Fortuyns uitspraken dat de Islam een achterlijke cultuur zou zijn. ‘Zo iemand 
loopt 30 jaar achter’.” 101 
 

 

 
95 Ibidem, p. 19. 
96 Zij krijgen respectievelijk de portefeuille veiligheid, fysieke infrastructuur, haven en economie, onderwijs en integratie 
en Kunst in combinatie met vervoer. 
97 Tops (2007), p. 60. 
98 Ibidem, p. 61. 
99 Citaat van Leonard Geluk (2014) in een interview ten behoeve van deze dissertatie. 
100 Tops (2007), p. 61. 
101 Ibidem, p. 62. 
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3.5 Een politieke moord 
 
Bij de onderhandelingen over het college is Pim Fortuyn nog betrokken, zij het op afstand en alleen 
op cruciale momenten. De installatie van het nieuwe college op 25 april maakt hij ook nog mee. Maar 
anderhalve week later, op 6 mei 2002, wordt hij in Hilversum vermoord. 
  

“In de stad heersten verslagenheid, ongeloof en woedde, die misschien geëscaleerd waren als het stadsbestuur 
nog niet diezelfde nacht burgers in het stadhuis had opgevangen en een condoleanceregister had geopend. In 
de media riep burgemeester Opstelten op tot kalmte en waardigheid, in het stadhuis troostte hij de raadsleden 
van Leefbaar Rotterdam en ging hen zelfs op verzoek voor in gebed. Terwijl de volkswoede zich al tegen 
media en politici begon te richten viel het besluit de volgende dag een stille tocht te houden. Hand en hand 
met de bestuurders van Leefbaar voerden de burgemeester en zijn vrouw de stoet aan. Een jaar na de moord 
kwamen zo’n duizend mensen naar de onthulling van een borstbeeld van Pim Fortuyn op de korte 
Hoogstraat, tegenover het Schieland huis.” 102   

 
Tijdens de tocht loopt een jonge criminologe en organisatieadviseur mee die na deze tocht besluit 

om de politiek in te gaan voor Leefbaar Rotterdam. Marianne van den Anker heet ze. In een interview 
beschrijft ze hoe ze tot dit besluit is gekomen: 
  

“Ik ben van huis uit eigenlijk organisatieadviseur en criminoloog, was verbonden aan de Erasmus Universiteit 
en de politie. Tijdens het schrijven van een aantal boeken over de georganiseerde misdaad, ontdekte ik dat 
in de bovenwereld heel veel criminaliteit bestond en onvoorstelbaar veel corruptie. Eigenlijk bestaat er geen 
verschil tussen de onderwereld en de bovenwereld; alles is vermengd en het heeft elkaar allemaal nodig. Ik 
had iets met het thema integriteit, vroeg me af wat er nodig is om een mooie integere samenleving maken. 
Vervolgens schreef ik een boek over milieucriminaliteit –vier jaar van mijn leven gaf ik daaraan. Ik maakte 
een hele analyse van het beleid en waarom het allemaal misgaat. En met succes! Ik haalde er de krant mee, 
als jong kippetje nog. Ik dacht: het is heel vreselijk wat er gebeurt... Maar het meest vreselijke bleek te zijn 
dat de politieke wereld vervolgens alles ging ontkennen. Ik zal nooit vergeten dat toenmalig minister Pronk 
mij bij zich riep en ook zoiets had van: ‘Ach, hier ga ik niets mee doen.’ Hij zei: ‘Van mijn ambtenaren heb 
ik begrepen dat dit onderzoek is gefinancierd met geld van mijn ministerie. Dat vind ik nog het allerergste.’ 

Toen Fortuyn opkwam, herkende ik in zijn betogen veel van wat ik zelf waarnam, met name in wat hij 
over de politiek zei.  Ik was geraakt door het feit dat de politiek niet luisterde naar mensen. Wat een 
beleidssnurkers, wat een pluche! En wat een foute beslissingen werden er genomen…  

Ik kreeg mijn zoontje in die tijd. Fortuyn volgde hem van een afstandje. Het leven kabbelde door en toen 
kwam 9/11. Iedereen weet waar hij of zij was die dag. Zelf was ik op de Meent borstvoeding aan het geven, 
ik keek naar het nieuws op een tv-scherm. Mensen kwamen aangelopen: 'Jongens, moet je kijken… dit is 
echt bizar...’ Ik was in een roes met mijn baby en dacht: ‘Oh, my goodness, de wereld is nu echt aan het 
veranderen. Gaat dit goed komen?’ Ik voelde echt een verantwoordelijkheid in mijn lijf opkomen: dat ik 
niet wilde dat mijn kinderen in zo'n wereld groot zoude worden. 

Een tijdje later kreeg ik nog een kindje. En toen kwam Leefbaar op, daarna werd Fortuyn vermoord. Ik 
had toen weer een baby’tje, een dochter van een half jaar oud. Ik merkte dat de gebeurtenissen me enorm 
schokten. Ik ben toen naar stadhuis en de stille tocht gegaan. Toen het nieuws kwam dat de dader geen 
islamiet was, was ik gerustgesteld. Als het wel een islamiet was geweest, was de vlam pas echt in de pan 
geslagen. 

Tijdens de stille tocht liep ik met een kindje op mijn borst en een in de wagen. Een verslaggever van het 
NOS-journaal interviewde mij. En zoals dat gaat: als je dingen hebt uitgesproken voor jezelf, dan wordt dat 
ook echt een eigen werkelijkheid. Je kunt dingen wel denken, maar als je ze dan zégt zijn ze opgetekend. 
Dan wordt het iets waarvoor te verantwoordelijkheid wilt nemen.” 103 

 
 

102 Van den Bent (2011), p. 91. 
103 Bron: Marianne van den Anker (2014) in een interview ten behoeve van deze dissertatie. 
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Ook voor een jonge ambtenaar van Marokkaanse afkomst, Rabiaa Bouhalhoul, is de tocht een 
‘defining moment’: 
 

“In 1997 werd ik bij de gemeente gedetacheerd vanuit de stichting Buitenlandse Werknemers Rijnmond. Ik 
deed destijds onderzoek naar drugsrunners onder Marokkaanse jongeren. Ik wilde eigenlijk helemaal geen 
ambtenaar worden, ik zag mezelf veel meer als een belangenbehartiger. Vanwege die drugsrunners zat de 
gemeente met de handen in het haar. Herman Meijer was toentertijd wethouder en die heeft Frans 
Hengeveld, de toenmalige directeur sociale en culturele zaken, in contact gebracht met mij. Hij had gezegd: 
je moet met Rabbia praten, want zij kent de gemeenschap.  

Zo gezegd, zo gedaan. We raakten in gesprek over het feit dat het bij 77 procent van de aanhoudingen 
aan de Maasboulevard om Marokkaanse jongens ging. Frans wilde basale dingen weten: wie zijn de jongeren? 
Hoe oud zijn ze? Waar wonen ze? Wat zijn dat voor types? Voordat je aan een interventie begint, moet zo’n 
groep in kaart gebracht worden. Frans wilde graag dat een Marokkaanse vrouw dit ging onderzoeken; hij 
dacht dat moeders niet met een man zouden willen praten. Eigenlijk had hij Khadija Arib op het oog, die 
samenwerkte met Trees Pels van de Erasmus Universiteit. Maar Khadija vertrok naar Amsterdam. Toen zei 
ik voor de grap: ‘Je hebt mij toch!’ Dat was op een vrijdag en op de maandag kreeg ik een detacherings-
contract. Mijn eerste reactie was: ‘Dit kan toch niet waar zijn…’ Herman Meijer zei toen: ‘Nu krijg je de 
kans om van binnenuit dingen te veranderen in plaats van aan de buitenkant te blaffen.’ In 2001 raakte ik 
betrokken bij het diversiteitsbeleid van Herman Meijer en kwam ik in vaste dienst. Het was voor het eerst 
dat de gemeente Rotterdam zo’n intensieve aanpak hanteerde, dwars door het hele concern heen. 

Ik was 11 toen ik naar Nederland kwam. Ik herinner me dat ik mijn moeder vroeg: ‘Waar gaan we naar 
toe? Wat gaan we doen?’ Mijn moeder zei: ‘Het komt goed.’  Toen Pim doodgeschoten werd, vroeg mijn 
zoontje: ‘Maar mamma, wat gaan we doen?’ En ik zei: ‘Het komt goed.’  De woorden van mijn moeder. 
Het feit dat ik dat tegen mijn zoon zei, dat het goed zou komen, maakt dat ik het als mijn plicht voel om 
écht iets te doen binnen de gemeentelijke organisatie, écht te bouwen aan die stad.” 104 

 
Ook aanwezig bij de tocht voor Pim Fortuyn is het hoofd Kunstzaken van de gemeente, Kees 

Weeda. Hij voorvoelt dat de grote rol die kunst en cultuur in relatie met diversiteit tot dan toe in het 
gemeentelijke beleid hebben bekleed is uitgespeeld: 
 

“Op 8 mei 2002 zag ik de Januskop van de Nederlandse sociaal-culturele identiteit. Twee dagen eerder was 
Pim Fortuyn vermoord […] en in de hal van het stadhuis lagen de rouwregisters. De rij om die te kunnen 
tekenen stond voorbij het postkantoor. De Coolsingel was afgezet met hekken voorzien van zwart plastic.  
Grote mannen van Zuid, in Feyenoordshirts tekenden met tranen in hun ogen de registers om vervolgens de 
zwarte hekken over te klimmen naar het Stadhuisplein en onder het luid zingen van Hand in Hand 
Kameraden het eerste treetje bier naar binnen te werken... op naar de Uefa-finale in de Kuip tegen Borussia 
Dortmund. Er was iets veranderd in Nederland en ik begreep dat dat uiteindelijk consequenties zou hebben 
voor het cultuurbeleid.” 105 

  
Voor het bestuur van Rotterdam betekende de dood van Fortuyn dat de nieuwe coalitie verder 

moest zonder haar natuurlijke leider. De coalitie wilde wel gaan opereren ‘in de geest van Pim’. 
 
3.6 De verheffing voorbij?  
 
Volgens Pieter Tops werd in het nieuwe college ‘veiligheid’ de primaire lens waardoor het hele 
gemeentelijk handelen wordt bezien. Hij meent dat er in dat opzicht sprake was van een 
paradigmawisseling in het Rotterdamse bestuur. In de veiligheidsprioriteit kwamen twee vertogen 
samen: “[…] in de eerste plaats een communautair vertoog (vooral ingebracht door het CDA) met veel 

 
104 Bron: Rabiaa Bouhalhoul (2014) in een interview ten behoeve van deze dissertatie. 
105 Weeda (2015). 
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aandacht voor waarden en normen en ‘vitale gemeenschappen’ en in de tweede plaats een leefbaar-
vertoog (vooral ingebracht door Leefbaar Rotterdam en in zekere mate door de VVD), waarin strenge 
naleving van wetten en ‘low tolerance’ centraal stonden.”106 

Voor het veiligheidsbeleid werd honderd miljoen extra uitgetrokken – ongeveer 60% van de 
middelen die het college voor het nieuwe beleid beschikbaar had. Er werd een aparte wethouder voor 
veiligheid benoemd. In de werkwijze van het college werd sterker dan voorheen het belang het belang 
van uitvoering en resultaatgericht handelen benadrukt. Het collegeprogramma werd geformuleerd in 
termen van meetbare doelen (targets), die exact aangaven welke resultaten men aan het eind van de 
collegeperiode behaald wilde hebben en waarop het college afgerekend wilde worden. Hier kwamen, 
aldus Tops, twee lijnen uit het Fortuynisme samen in het programma van het nieuwe college: “[…] 
Inhoudelijk diende de agenda van de overheid nauwer aan te sluiten op die van ‘de burger’; daar kwam 
de nadruk op veiligheid vandaan. Wat stijl van werken betreft moest de overheid bedrijfsmatiger en 
resultaatgerichter worden; daar was de nadruk op uitvoering toe te herleiden.”107 

Tops constateert dat er geen sprake was van een absolute breuk met het verleden; de grondslagen 
van het veiligheidsbeleid waren in de vorige collegeperiode al gelegd, de aandacht voor versterking en 
uitvoering hing ook al in de lucht. Van enige continuïteit was dus wel sprake. Maar voorop stonden 
toch de ingrijpende veranderingen die plaatsvonden: het ging in essentie niet slechts om 
‘beleidsintensivering’, maar werkelijk om een ‘regimeverandering’. Een van de belangrijkste gevolgen 
daarvan was dat allerlei projecten werden afgeschaft of veel minder prioriteit kregen. Dat gold in het 
bijzonder op het gebied van diversiteit en kunst en cultuur. 

Een van de projecten die werden afgeschaft was het bureau Veelkleurige Stad, dat 
collegeprogramma’s had uitgevoerd die erop gericht waren de diversiteit van de stad in de verschillende 
beleidsgebieden tot uiting te laten komen. Volgens oud-wethouder Herman Meijer lag aan de 
opheffing een ideologische keuze ten grondslag:  
 

“Het bureau Veelkleurige Stad werd afgeschaft op het moment dat het college aantrad. Als je aan mij vraagt 
of ik nog ergens pijn van heb ondervonden, dan was het dat wel. Ik vond het echt verschrikkelijk. Het 
programma El Tráfico voor Antillianen, dat niks met etniciteit te maken had, maar alles met de wonderlijke 
positie van mensen die met een Nederlands paspoort onvoorbereid hier landen, zonder enig kapitaal om in 
te brengen, dat was ook finito. Alles wat we deden – ook in de wijkaanpak, in het Oude Noorden 
bijvoorbeeld – draaide op het idee van de cultuur als het anker voor vooruitgang en voor emancipatie. Dat 
verdween ook, de wijkaanpak werd afgeschaft. En dat allemaal voor dat ene mantra: VEILIG. 

Veiligheid, daar heb ik nog voor gewaarschuwd in mijn afscheidsrede: kijk uit, want het is een 
ideologische kwestie aan het worden. Zodra zoiets de leidraad voor het denken wordt, misken je andere 
dingen die ook van belang zijn. En natuurlijk was dat juist precies wat er vervolgens gebeurde… Volkomen 
voorspelbaar was het. Heel veel programma’s werden gekapt. En bureau Veiligheid werd opgetuigd. Etnisch 
profileren gingen ze, want dat mocht, weet je wel? Zeggen dat mensen wijzer worden van andere culturele 
bronnen was ineens taboe en verboden. Maar je mocht wel gewoon opschrijven: ‘In de 
criminaliteitsstatistieken zitten de Marokkanen daar, de Antillianen daar…’ 

Zo werd er iets geknakt wat wel degelijk een productieve denklijn was en een productieve manier van 
doen. Namelijk dat je je culturele bronnen niet alleen tot expressie laat komen, maar ze ook combineert, 
kruisbestuivingen laat ontstaan enzovoort. Nu werd dat streven vervangen door een heel andere definitie: 
stadsbewoners als potentieel veiligheidsrisico. Als een te beheersen element.” 108 
 

 
106 Tops (2017), p. 14. 
107 Ibidem. 
108 Bron: Herman Meijer in een interview (2011) ten behoeve van deze dissertatie. 
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De prominente rol van kunst en cultuur als verheffingsinstrument en vliegwiel voor culturele 
diversiteit behoort vanaf 2002 voorgoed tot de verleden tijd. Kees Weeda beschouwt het als een gemiste 
kans: 
  

“Culturele Hoofdstad was het onderzoekslaboratorium van de multiculturele samenleving. Het was natuurlijk 
ook een onderzoekstraject; het onderzoek leverde een bepaald resultaat op, een soort foto van de 
samenleving. Een bewogen foto, want het was er eentje van dat moment, nog een beetje onscherp. Door de 
scherpe cesuur van de verkiezingen is die foto niet verder ontwikkeld. Dat er niet verder gekeken is langs 
een lijn van cultuur, dát is wat ik jammer vind. Of het gelukt zou zijn weet ik niet, maar nu werden de 
pogingen gestopt. Ondanks alle mislukkingen zat er ook een aantal wezenlijke onderzoekstrajecten in, naar 
hoe de samenleving in elkaar steekt en hoe die zou kunnen functioneren. Als dat doorgezet was, dan had je 
misschien betere beleidsformuleringen kunnen krijgen over het omgaan met al die verschillende groepen.  

In die zin vind ik het heel jammer dat 6 maart zo’n enorme klap gegeven heeft: niemand durfde er meer 
aan.” 109 

 
In de documentaire Rotterdam 2001, tien jaar later blikt oud-dominee Taco Noorman terug op de 

gebeurtenissen rond 6 maart 2002: 
 

“Voelde je iets van een bepaalde de spirit in de stad? Zeker, vandaar ook die merkwaardige koude douche 
die daarop volgde. Ja ik vond het echt een koude douche en ik denk dat er hele verschillende verklaringen 
voor zijn.  

Een van die verklaringen is dat allerlei mensen in Rotterdam zich niet gezien en niet gehoord voelden – 
nu misschien nog steeds niet – en een soort, ja wrok koesterden tegen dat wat als de culturele elite werd 
gezien. Dat is misschien juist door het culturele jaar - tragisch hoor, maar toch - versterkt. Een ‘elite’, daar is 
niks op tegen; dat heb je op alle velden van het sociale leven. Daar moet je je ook niet voor schamen. Maar 
het is misschien wel zo dat de cultuur en wat cultureel is op een verkeerde manier te elitair is gegroeid.” 110 

 
In dezelfde documentaire vult stadsfilosoof Henk Oosterling deze analyse als volgt aan: 

 
“Ja, een ‘elitair feestje’, wat heb ik ervan gezien? Dat hoorde je vaak. Maar juist het feit dat die twee kritieken 
mogelijk zijn geeft volgens mij aan dat er iets is geprobeerd wat niet eerder geprobeerd is, namelijk kunst en 
cultuur samenbrengen binnen een samenleving waar ontzettend veel culturen zich tegelijkertijd met elkaar 
ontwikkelden, wat misschien een aanzet is voor wat in de latere jaren veel verder door moet groeien.” 

 
Toenmalig CDA-raadslid Leonard Geluk schetst hoe de klap van 6 maart, de clash tussen PvdA en 

Leefbaar, voor hemzelf en zijn partij betekende dat er positie moest worden gekozen tijdens het 
schuiven van de panelen rond het thema diversiteit. Naar zijn idee was het idee dat culturele diversiteit 
iets was om te vieren definitief afgeschreven: niet langer het onderzoekstraject naar diversiteit, maar het 
balanceren op het slappe koord van een – in de ogen van de oppositie –discriminatoire politiek lijkt in 
de komende collegeperiode de grootste uitdaging te zijn: 
 

“Het thema van Culturele Hoofdstad was ‘Rotterdam is vele steden’: we vieren de diversiteit. Dat paste in 
het hele denken in die tijd: diversiteit is goed, is wenselijk, is een verrijking voor de stad. De koppeling tussen 
‘9/11’ en de komst van Fortuyn maakte dat er een heel ander beeld ontstond. Want ja, mooi, maar wat heeft 
de enig overgebleven autochtoon in Spangen aan diversiteit, als ze alleen maar merkt dat ze niet met haar 
buren kan communiceren? De eenzaamheid daarvan, die kwam steeds meer centraal te staan. 
Multiculturaliteit is niet alleen maar mooi en fijn; er zijn ook punten waar het schuurt. Dat is echt in die 

 
109 Bron: Kees Weeda in een interview (2015) ten behoeve van deze dissertatie. 
110 Taco Noorman in de documentaire van Christiaan van Schermbeek en Arne Verbrugh (2011). Rotterdam 2001, tien 
jaar later. Zie: https://vimeo.com/36352547. 
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periode 2001-2002, rond de verkiezingsstrijd tussen PvdA en Leefbaar manifest geworden. PvdA-wethouder 
Kombrink was de grote man achter Culturele Hoofdstad en lijsttrekker Els Kuyper was erg van het thema 
diversiteit. Fortuyn ging daar dwars tegenin. En wij moesten daar als CDA, vanuit onze positionering als 
partij met religieuze wortels en gelijkheid en vrijheid van religie als centrale waarden, onze eigen positie 
zoeken. Dat was heel erg balanceren.” 111  
  

 
111 Bron: Leonard Geluk (2014) in een interview ten behoeve van deze dissertatie. 
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Hoofdstuk 4 
Van dialoog naar debat 
Hoe de Islamdebatten zich in Rotterdam ontrolden 
 

“Ja, waar moet je het over hebben en waarover niet? Hoe begin je? Met de gespreksleider – nou, prima. En dan? 
Eén keer per jaar? Als je dat heel cynisch benadert, dan zeg je: wat heb je daaraan? Word je dan ‘allemaal 
Rotterdammers’? Nee.”  

 
Frans Hengeveld, die eind 2003 bij het gemeentelijk projectbureau Sociale Integratie 
verantwoordelijk werd voor de Dag van de Dialoog, laakt het vrijblijvende karakter van dat 
project:112 
 

“Wie gaan daaraan meedoen? Mensen die de tijd en gelegenheid hebben om een middagje te kletsen 
met elkaar. Als we elkaar niet meer verstaan in deze stad, dan moet je daar een programma op zetten: 
langduriger, veel breder en duurder.” 113 

  
De Dag van de Dialoog is geen lang leven beschoren bij het projectbureau, waar het na de 

evaluatie van de eerste twee edities was belegd. In 2004 stelt het college van B&W in de 
kadernotitie Sociale integratie… zo doen we dat dat een andere aanpak gewenst is.114 Burgers 
hebben het vertrouwen in de politiek verloren, zo wordt gesignaleerd. Dat impliceert dat er beter 
moet worden geluisterd (en gehandeld) naar wat de burger wil. Wat de burger wil, aldus de 
kadernotitie, is dat wat hem stoort of belemmert in het leven van alledag de agenda van politiek 
en overheid bepaalt. De straat dient daarbij als plaats van handeling, integratie en discussie – tussen 
burger en overheid en tussen mensen onderling. 

In een actieprogramma getiteld Mensen maken de stad115 worden gesprekken over sociale 
kwesties op straatniveau gevoerd. Die gesprekken leveren agendapunten op voor actie en beleid, 
onder meer op deelgemeentelijk niveau. Dat het college deze agendapunten zeer serieus neemt 
betekent niet, aldus de kadernotitie, dat men de regie aan anderen laat. Burgers verwachten dat het 
gemeentebestuur vooropgaat bij thema’s als concentratie, segregatie en spreiding van 
bevolkingsgroepen, een pluriforme samenleving, moderne opvattingen over waarden en normen 
en de plaats van de islam. 
Met betrekking tot dit laatste punt wordt geconcludeerd dat het van belang is om na te gaan in 
welke mate de islam invloed heeft op de sociale integratie van bepaalde bevolkingsgroepen en op 
actief burgerschap. De meeste religies zijn in staat om zich te verhouden tot de moderne 
samenleving; de islam is nu wereldwijd bezig die verhouding te bepalen. Ook in Rotterdam is dit 
proces gaande, aldus de kadernotitie. Voor de Rotterdamse moslims is het moderniseringsproces 

 
112 Passages op deze blz. verschenen eerder in Levy (2012), p. 71. 
113 Bron: Frans Hengeveld (2014) in een interview ten behoeve van deze dissertatie. 
114 Gemeente Rotterdam (2004).  
115 Tot Mensen maken de stad horen ook andere vormen van straatinterventies. Dit is in de eerste plaats Opzoomeren, een 
naam die verwijst naar de Opzoomerstraat in het nieuwe Westen (deelgemeente Delfshaven). In 1989 steken bewoners daar 
zelf de handen uit de mouwen om hun straat schoner, veiliger en gezelliger te maken. Opzoomeren ontwikkelt zich tot 
een gekende methodiek in Rotterdam. Een ander voorbeeld is de stadsetiquette, die in 1999 is ontstaan als een manier om 
afspraken tussen bewoners te maken over gemeenschappelijke activiteiten, omgangsvormen en spelregels. Onder leiding 
van psycholoog René Diekstra heeft het zich ontwikkeld van een idee naar een programma. 
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van groot belang voor het bepalen van hun positie. Integratie en wederzijds begrip tussen 
bevolkingsgroepen zijn gediend bij een open en brede discussie.  
 Met Mensen maken de stad wil het projectbureau Sociale Integratie de leiding nemen in het 
stedelijke debat over de islam, met als doel vorm en inhoud te geven aan de agenda voor sociale 
integratie. Marcel Kreuger, die vanuit zijn rol als directeur van het Landelijk bureau ter bestrijding van 
rassendiscriminatie (LBR), betrokken was geweest bij de eerste edities van de Dag van de Dialoog 
betreurt die keuze voor debat in plaats van dialoog: 
 

“We hadden zo'n succes met die methodiek, waarom zou je die dan niet loslaten op een ander onderwerp? 
Niet over de islam praten als probleem… Ik had het op een hele andere manier benaderd. Maar daar was 
geen sprake van. En dat terwijl de subsidiegever dezelfde was. Dat was heel verbazend, qua timing en 
invalshoek. Ik vroeg me af: hoe kan je dat in hemelsnaam zo neerzetten?” 116 

 
4.1 Nieuwe bondgenoten 
      
Op 2 november 2004 wordt in Amsterdam filmmaker en columnist Theo van Gogh vermoord. De 
dader is een man met een islamitische achtergrond. Op het Rotterdamse integratiebeleid heeft de 
tragedie een sterke uitwerking. In februari 2005 verschijnt het actieprogramma Meedoen of 
achterblijven, actieprogramma tegen radicalisering en voor kansen voor Rotterdammers. Het is een 
coproductie van het college B&W – waarin wethouder Rabella de Faria inmiddels heeft plaatsgemaakt 
voor Marianne van den Anker – en het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT) onder 
leiding van Uri Rosenthal. Het programma gaat in op de gevolgen van radicalisering van met name 
moslims en heeft tot doel om preventie, signalering en eventueel repressie mogelijk te maken. 

De betekenis is echter breder, zo constateert onder anderen bestuurskundige Pieter Tops.117 Na 
Rotterdam zet door, op weg naar een stad in balans – een initiatief van het college uit 2003 dat bedoeld 
was als ‘een tandje erbij’ om veiligheid en welvaart in de stad te bevorderen – vormt het nieuwe 
actieprogramma in Tops’ optiek een tweede belangrijke aanscherping van het collegeprogramma. Het 
is gebaseerd op wat ‘het principe van in -en uitsluiten’ wordt genoemd. Wie actief wil deelnemen aan 
de Rotterdamse samenleving krijgt hiertoe volop de gelegenheid en hulp. Mensen die ervoor kiezen 
om niet mee te doen worden hard aangepakt. ‘Meedoen’ betekent de taal spreken, wetten en regels 
naleven, normen en waarden respecteren. Maar het college vervat onder het programma ook acties 
gericht op het creëren van stageplaatsen en werkgelegenheid, het aanpakken van discriminatie en het 
“bespreekbaar maken en helpen oplossen van misstanden”.118  

Er wordt een programmabureau opgericht, eveneens genaamd Meedoen of achterblijven, dat via 
wijkanalyses en ‘voelsprieten in de wijken’ patronen van radicalisering wil onderzoeken. Wat zijn de 
signalen, hoe kan radicalisering worden voorkomen? Dat zijn de vragen waarop het bureau antwoorden 
zoekt, met hulp van allerlei mensen die in hun dagelijks werk veel met de Rotterdamse bevolking in 
aanraking komen: toezichthouders, leerkrachten, professionals in de zorg en het maatschappelijk werk, 
ambtenaren et cetera. De politie kan worden ingeschakeld daar waar sterke aanwijzingen of zelfs 
bewijzen voor radicalisering zijn. 

Het college en de gemeenteraad zien in de moord op Van Gogh en de daaropvolgende 
maatschappelijke onrust een extra stimulus voor het plan om in de stad ‘Islamdebatten’ te organiseren. 
De bedoeling is dat burgers meer met elkaar in gesprek gaan en elkaar beter leren kennen. De debatten 
zijn een politiek gevoelig initiatief. Marco Pastors, wethouder namens Leefbaar Rotterdam, is het niet 
enkel om maatschappelijk debat te doen, maar om de inhoudelijke accentuering van de inbreng van 

 
116 Bron: Marcel Kreuger (2011) in een interview ten behoeve van deze dissertatie. 
117 Tops (2007). 
118 Gemeente Rotterdam en COT (2005), p. 11. 
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zijn partij binnen het college. In het eerdergenoemde boek van Pieter Tops komt Pastors aan het 
woord: 
 

“Ik praat zelf altijd over de trits. Zo'n collegeprogramma is natuurlijk heel breed, een hele gewone neutrale 
zaak. Rotterdam Zet Door is een iets smaller onderwerp en wat gevoeliger en de Islamdebatten zijn wat we 
echt menen. Ik vind het een goed initiatief, gevoelig, maar we zijn er ook verstandig mee omgegaan. We 
hebben ook niet gezegd: ‘We gaan dit gebruiken om die religie een beetje af te trimmen.’ Er zijn gewoon 
een aantal kwesties die zijn niet goed, daar gaan we het eens over hebben.” 119 

 
Frans Hengeveld van het projectbureau Sociale Integratie meent dat het oorspronkelijke idee van 

de Islamdebatten afkomstig is van ambtenaar Rabiaa Bouhalhoul: 
  

“Het kwam van Rabiaa vandaan, inhoudelijk. De vormgeving hebben we samen zitten verzinnen, maar 
belangrijk was vooral de intrinsieke overtuiging bij Rabiaa dat er iets misliep op dat punt: daar moeten we 
wat aan doen! De achterlijkheid van de islam is haar van begin af aan een doorn in het oog geweest. Zij ging 
als moderne vrouw af en toe naar Marokko en werd daar gewoon in haar kut gegrepen. ‘Dat soort mannen 
importeren we allemaal naar Nederland’, zei ze, ‘maar die moet je gewoon daar laten. Klaar.’ Haar woede 
sprak toen ook heel erg Marco Pastors aan en Marianne van den Anker en Jacques van der Tak. Dat maakte 
het ook allemaal wel heel erg overtuigend en begrijpelijk.” 120 

 
Rabiaa Bouhalhoul zelf motiveert haar wens om Islamdebatten te organiseren aan de hand van een 

spreuk uit de Hadith: “Als je het kwaad ziet, dan moet je er iets aan doen of je zegt er iets van of je 
doet er iets aan of je neemt afstand.” Het is een spreuk die bij haar naar boven komt bij het zien van 
de film Fitna van Ayaan Hirsi Ali: 
 

“Ik was heel erg geraakt door Hirsi Ali in de positieve zin. In haar film zie je naakte vrouwen waar 
Koranteksten op geschreven waren en daar hebben veel moslims fel op gereageerd. Dat verbaasde mij in die 
zin dat ik dacht: waarom reageert de moslimgemeenschap niet vol afschuw op de mishandeling van vrouwen? 
Vrouwen die op straat belanden? Vrouwen waar het bloed langs stroomt? Lig je nou wakker van teksten op 
een naakt lichaam? Dat heeft mij heel erg geschokt.” 121 

 
In Marco Pastors vindt Bouhalhoul een bondgenoot: “Ik was ook getroffen door de woorden van 

Marco Pastors indertijd. Hij zei dat hij moeite had met mensen die wegkijken en toen dacht ik: verrek, 
veel moslims kijken weg.”  

De verantwoordelijke CDA-wethouder Sjaak van der Tak reageert in eerste instantie afhoudend, 
omdat hij van mening is dat het geloof niet ter discussie gesteld moet worden. Rabiaa Bouhalhoul weet 
hem te overtuigen:  
 

“Ik zei tegen Sjaak: ‘Leefbaar doet alleen wat de moslims zouden moeten doen. Zeggen: ik neem hier afstand 
van, ik accepteer het niet, ik tolereer het niet en ik wil het niet.’ Toen ben ik met hem aan tafel gaan zitten. 
Er waren veel ambtenaren die zeiden: ‘Sjaak, je moet het niet doen.’ Maar Sjaak wilde luisteren naar mijn 
verhaal. Hij wilde dat ik het gesprek met zijn collega-wethouders Van Sluis, Van den Anker en Pastors ging 
voeren – daar kreeg ik een opdracht voor. Veel ambtenaren wisten niet wat ze met Leefbaar moesten, dus ik 
vond het eng, ik was zenuwachtig. 

Mijn gesprek met Marco Pastors was onder lunchtijd. Hij had de broodjes geregeld en dat was al meteen 
al ontwapenend. Hij creëerde een sfeer waardoor ik echt ging luisteren. En op de een of andere manier was 
ik verbonden met zijn verhaal, het was bijna een soort gijzeling. Ik dacht: ‘Dit is gewoon een man die de 

 
119 Tops (2007), p. 256. 
120 Bron van alle citaten van Frans Hengeveld (2011) in dit Hoofdstuk: een interview ten behoeve van deze dissertatie. 
121 Bron van alle citaten van Rabiaa Bouhalhoul (2014) in dit Hoofdstuk: een interview ten behoeve van deze dissertatie. 
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stad wil beschermen en wie ben ik om te zeggen: dat kan niet?’  Daarom besloot ik: ik ga dit verhaal over de 
stad en de Rotterdammers ontwikkelen. Niet wegkijken. Dat is niet alleen maar mijn werk, het is mijn plicht 
om daaraan mee te doen. Ik deed verslag aan Sjaak en die praatte er in het college over. Ik vond het heel erg 
bijzonder dat een moslima de brugfunctie tussen Leefbaar en de stad mocht vervullen.”  

 
Het is uiteindelijk dankzij de chemie tussen Rabiaa Bouhalhoul en Frans Hengeveld dat de door 

hen gekozen aanpak en opzet door het college komt. Hengeveld vertelt: 
 

“Het was natuurlijk wel groot. Groot in de zin dat het heel veel mensen gemobiliseerd heeft rondom dat 
thema. Dat heeft ook wel een half jaar geduurd, misschien nog wel meer –gerekend vanaf het moment dat 
Sjaak zei: ‘Dat vind ik een goed idee, daar wil ik wel wat aan doen.’ Ook omdat Pastors dat vond… Ik 
herinner me dat Opstelten toen gezegd heeft dat er thema’s waren die per se dat jaar nog moesten gebeuren.  

We hebben een presentatie gehouden in het college, helemaal in het begin. De rolverdeling was dat 
Rabiaa zou uitleggen: eerst gaan we interne debatten doen, daarna publieke debatten. Vervolgens zou ze 
uitleggen hoe we het vorm gingen geven. In drie etappes werd dat alles gepresenteerd en beloofd werd dat 
na iedere etappe de monitor uitgezet zou worden en aan het college gevraagd zou worden of we op de goede 
weg zaten. Mijn eigen rol was er een van: we nemen ze aan de hand met ‘dit besluit moet je nemen’. 

Dat was eigenlijk het vitale moment in dit programma. Toen ze begrepen waar het over ging, hoe we het 
wilden doen, met wie en welke effecten we daarvan verwachtten, begon iedereen enthousiast te reageren. 
En op het moment dat het college denkt van ‘ha, dat is interessant! Leuk, daar kunnen we ook mee naar 
buiten toe scoren’, dan gaat de machinerie draaien hier op het stadhuis. Althans, toen ging dat zo.  

Voor de acceptatie van het college was het van belang dat zij hun eigen thema mochten neerzetten. Het 
groeide, al pratende. Marianne van den Anker moest mee in dat verhaal. Die had gezegd: ‘Ik geloof er niet 
in. Ik geloof in dialoog.’ Zij had een andere dialoog voor ogen: die man met die ‘talking stick’, die Indiaan.122 
Dat was haar beeld: ‘Die islamdebatten, daar geloof ik niks van. Dat doet ook niks, er moet echt een dialoog 
zijn.’     

Wij konden niet begrijpen waar dat over ging. Dat verhaal over die Indiaan vonden we meer iets voor 
een cabaretprogramma. Zij geloofde daar echt fundamenteel in, dat zat helemaal in het diepste van haar 
overtuiging: zo moet je mensen proberen tot elkaar te brengen. Daar konden wij geen chocola van maken. 
Het was niet iets wat je grootschalig kunt doen. Net als de Dag van de Dialoog kon je ook dit niet verplaatsen 
naar een stedelijk niveau. Toen hebben we de strategische, tactische keus gemaakt om te zeggen: ‘Marianne, 
je kunt toch je eigen verhaal kwijt, we gaan een middag (of avond) aan jou besteden.’ Dat was 
probleemreductie.”  

 
Datgene wat door Hengeveld als probleemreductie wordt gekarakteriseerd ervaart Marianne van 

den Anker zelf als een coupe.  
 

“Vanuit de kracht van het college is gezegd: we moeten met elkaar het debat aangaan over het met elkaar 
samenleven in deze stad. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat het oké was om dat in de vorm van een 
debat te doen, dus in de scherpte. Maar toen ging de ambtelijke wereld de regie overnemen, de Frans 
Hengevelden van deze wereld. We hadden het besluit nog niet genomen of het was al geregisseerd door het 
gemeentelijk bureau met een locatie en allemaal debatten en met kaarten. 

Dat vond ik verschrikkelijk. Ik had zoiets van: het moet serieus zijn, het moet in debatvorm, want het 
moet scherpte hebben en niet alleen maar babbeldebabbel zijn. Anders komt dat gif in die samenleving niet 
naar boven. Gif vanuit de Turkse en Marokkaanse gemeenschap over hoe die zijn behandeld en dat ze niet 

 
122 Van den Anker is opgeleid tot facilitator voor dialoogbijeenkomsten. Zij heeft daartoe training gevolgd bij Phil Lane, 
‘chief’ van de Sioux Indianen, die ze een aantal keer naar Nederland heeft gehaald, onder meer om te werken in buurten 
waar sprake was van drugsoverlast of waar bewoners met elkaar op gespannen voet leefden. Welzijnswerkers kregen een 
opleiding om te leren werken met de talking stick die zij kregen van Phil Lane. “Ik ben in het stadhuis voor gek verklaard. 
Ambtenaren die liepen ‘tumba, tumba, tumba’ zingend door de gang… Ze waarschuwden mij: ‘Je wordt de risee van de 
samenleving omdat je dit überhaupt doet en wilt’.” (Marianne van den Anker)  
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zijn erkend. Hoe hard ze hebben gewerkt en dat wij als samenleving niet hardop hebben erkend dat zij ons 
vuile werk hebben moeten opknappen, dat wij er geen erg in hebben dat zij huis en haard hebben 
achtergelaten. Dat is hun frustratie. Dat gif en die frustratie zit daar allemaal in. En dan worden ze door ons 
steeds gediscrimineerd en in een negatief daglicht gezet, in combinatie met 9/11, waardoor iedereen van 
iemand met een baard denkt: ‘Nou, misschien heeft hij wel een bom onder z’n djellaba, he?’ 

Wij wilden in die tijd filmpjes maken voor het programma ‘Rotterdam veilig’. Wij hadden een filmpje 
waarin een man met een djellaba en zo’n lekkere dikke lange baard rondliep met een koffer. Die was dan 
een messenverkoper – en dat met een knipoog, een beetje humor. De toon was: kijk, niet iedereen met een 
baard en een djellaba is een jihadist die ons allemaal wil opblazen en een bom onder het Centraal Station legt. 

 Ik vond het een fantastisch filmpje, zo komt er ook een beetje lucht erin. Maar het is tegengehouden, 
het filmpje is niet uitgezonden. Het kon allemaal echt niet... Dit laat wel zien hoe zo gevoelig dat allemaal 
lag.” 123 

 
Eind augustus 2004 vertrekt Sjaak van der Tak om burgemeester van de nieuwe gemeente Westland 

te worden. Leonard Geluk volgt hem op als wethouder. Hij brengt de gevoeligheid die Van den Anker 
beschrijft als volgt onder woorden: 
 

“In 2004 werd ik wethouder Integratie. Daarmee werd het Islamdebat ook mijn verantwoordelijkheid. 
Vanwege de spanning tussen Leefbaar en CDA was dit een van de grote issues en je zou veronderstellen dat 
er ook in de aanloop veel ophef over was. Maar in september 2004 lag er nog maar heel weinig. Het was wel 
‘buzz-bepalend’ voor het college, het moest goed en groots worden, zo van: ‘Wij gaan tegen de stroom in, 
wij gaan moeilijke debatten aan, we gaan het hebben over islam en integratie!’ Maar er lag nog heel weinig 
uitgewerkt. Het was mijn eerste opgaaf om ervoor te zorgen dat er wél iets substantieels zou komen te liggen. 
Daar kijk ik positief op terug. Het is me gelukt om het rabiate anti-islam-denken van Leefbaar niet leidend 
te laten zijn, maar er een fair debat van te maken.” 124 

 
4.2 De aftrap: probleemschets 
 
“In 2004 wordt het startschot gegeven voor de Islamdebatten, onder de titel ‘Rotterdammers durven 
elkaar aan te spreken’. De vraag of en zo ja, in hoeverre de islam sociale integratie belemmert houdt 
vele duizenden Rotterdammers bezig, aldus het stadsbestuur. Daarom is het nuttig om te praten over 
angsten, misverstanden en vooroordelen over en weer: zo kan er tussen autochtonen en moslims meer 
onderling begrip en een wij-gevoel groeien. 

Het totale programma bestaat uit 25 ‘expertmeetings’ in de vorm van hoorzittingen en interviews, 
elf per etnische groepering georganiseerde ‘interne debatten’, tien thematische ‘informatieve 
bijeenkomsten’ en acht ‘publieksdebatten’ met verschillende thema’s (inclusief een slotdebat). Een 
zorgvuldige voorbereiding, met onder meer adviezen van experts, gaat aan de bijeenkomsten vooraf.”125 
Het doel van deze ‘eerste fase’ is om in kaart te brengen welke (voor)oordelen, angsten, misverstanden 
en werkelijke belemmeringen er zijn, die uit de weg moeten worden geruimd en waarover nieuwe 
afspraken moeten worden gemaakt. 

De oogst van de expertmeetings en -gesprekken vindt zijn neerslag in de publicatie: Sociale 
integratie... zo denken ze erover. In de inleiding wordt verantwoording afgelegd met de volgende 
woorden: 
 

“Voor het college van B&W is het gebrek aan sociale integratie een van de grootste problemen van 
Rotterdam. In het collegeprogramma en de daarop gebaseerde kadernotitie Sociale integratie is vastgelegd 

 
123 Bron van alle citaten van Marianne van den Anker (2014) in dit Hoofdstuk: een interview ten behoeve van deze 
dissertatie. 
124 Alle citaten van Leonard Geluk (2014) komen uit een interview gehouden ten behoeve van deze dissertatie. 
125 Deze passage verscheen eerder in Levy (2012), p. 72. 
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dat het college zich intensief inzet voor het versterken van de sociale cohesie en integratie, met andere 
woorden: voor het versterken van de binding van Rotterdammers met elkaar en hun stad.  

Dit gebeurt door een aantal afgesproken investeringen in de vijf door het college aangewezen 
beleidsterreinen (de ‘Zilveren Draad’) en door het actieprogramma ‘Mensen maken de stad’. Daarnaast wil 
het college bijzondere aandacht schenken aan een aantal kwesties die van belang zijn voor de sociale 
samenhang en cohesie. De islam is een van de kwesties die aandacht trekt.  

In het actieplan ‘Islam in discussie’ van Rotterdam zet door (Stad in Balans) van 22 maart wordt daarover 
het volgende gezegd: 

“Wanneer de discussie over een sociale kwestie vooral onderhuids plaatsvindt, of wordt omgeven door 
(wederzijdse) vooroordelen, angsten en misverstanden, vindt het college het van belang om er een publiek 
debat over te organiseren (en/of te stimuleren). Een dergelijk debat dient niet te leiden tot polarisatie maar 
tot wederzijds begrip en acceptatie. Want: begrip en acceptatie zijn de grondstoffen waarop sociale cohesie 
in de stad wordt opgebouwd. Het cement van de stad.” 126 

 
Het nawoord van Sociale integratie... zo denken ze erover wordt verzorgd door Sadik Harchaoui, 

op dat moment voorzitter van de raad van bestuur van Forum. Hij pleit voor een dialoog en 
onderbouwt dit als volgt: 
 

“Een dankwoord en een belofte tot slot. Ik prijs Rotterdam met het initiatief van de expertmeetings, als 
opmaat voor het voeren van een effectieve dialoog over de verschillende aspecten van de dialoog in 
Rotterdam. Het toont het intense verlangen van het stadsbestuur om met zijn bewoners in contact te komen, 
om ze te leren kennen, om met hun meningen en wensen rekening te houden. Het initiatief is te kenschetsen 
als een uitgestoken hand, een welgemeende uitnodiging aan alle Rotterdammers om zich voor haar toekomst 
in te zetten. De concrete dialoog zoals in ontwikkeling omvat meer dan alleen ‘met elkaar praten’.  Het bevat 
ook educatieve momenten (mensen leren van elkaar). Publiek debat is iets anders als dialoog. In het publieke 
debat wordt over ‘de Rotterdamse burger’ gesproken, in de dialoog vooral met. Om deze dialoog te laten 
uitmonden in werkbare voorstellen voor de toekomst vergt de organisatie hiervan nieuwe methodieken. Het 
vergt ook betrokkenheid van de burgemeester en wethouders om het debat niet vrijblijvend te laten zijn. 
Dan worden eventuele verwachtingen bij burgers immers niet waargemaakt en dat is funest voor het 
welslagen Het vergt echter ook kritische distantie, introspectie en het vermogen om te kunnen schakelen 
tussen verschillende visies en werkelijkheden.” 127 

 
In Sociale integratie... zo denken ze erover worden verschillende partners genoemd waarmee het 

projectbureau Sociale Integratie samenwerkt: Platform Buitenlander (PBR), Ettaouhid, Stichting 
Platform Islamitische organisaties Rotterdam (SPIOR), Islam en burgerschap en de Islamitische 
Universiteit. Het PBR krijgt echter als enige een formele opdracht van het projectbureau om zelf een 
reeks expertmeetings te organiseren. Volgens Fatima Lamkharrat – in die tijd medewerker van 
SONOR128 – gaat de aanvaarding van deze opdracht niet zonder slag of stoot: 
 

“Ik kreeg een mailtje van een ambtenaar van de bestuursdienst die voor Rabiaa werkte. Hij vroeg mij of ik 
geïnteresseerd was in zo’n expertmeeting – om daar mee te denken. Daar heb ik ja tegen gezegd. Over de 
stellingen die centraal stonden tijdens expertmeetings hadden we niets te zeggen: ze waren er en we konden 

 
126 Gemeente Rotterdam, (2004), p. 4.  
127 Ibidem, p. 44 - 47. 
128 SONOR staat voor Stichting Onderneming Opbouwwerk. Deze stichting werd in 1996 opgericht door de gemeente 
Rotterdam, toen de deelgemeenten de taken overnamen van stedelijke ondersteunende organisaties die ontmanteld of 
omgevormd werden.  Sonor werkte voor de deelgemeenten Prins Alexander, Noord, Hilligersberg-Schiebroek en het 
Centrum-gebied. Daarnaast was SONOR vrij in de verwerving van opdrachten. Op 1 januari 2014 hield SONOR op te 
bestaan in verband met bezuinigingen op het vlak van zorg & welzijn en het slinken van het aantal opdrachten van 
woningcorporaties – een gevolg van de financiële perikelen in die sector. 
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erop reageren. Maar dat was niet wat ik me had voorgesteld toen ik erbij werd gevraagd. De onderwerpen 
stonden eigenlijk al vast.  

Er gebeurde van alles in de stad. Het SPIOR werd overgeslagen. [Zij hadden] met het PBR afgesproken 
– maar dat zeg ik op persoonlijke titel – dat ze niet aan de Islamdebatten gingen mee werken omdat ze 
vonden dat het te veel [‘top-down’] was en het te veel over de islam ging. 

Het PBR heeft uiteindelijk de opdracht toch genomen. Daardoor heeft SPIOR aan het kortste eind 
getrokken: die zaten met de gebakken peren. Het PBR ging alsnog die gesprekken doen en onderzoek. Dat 
onderzoek is gepresenteerd in de Burgerzaal, als aftrap voor de Islamdebatten.” 129 

 
Het feit dat er tussen SPIOR en PBR  spanningen ontstaan over opdrachtnemersrol tijdens de 

Islamdebatten vindt zijn oorzaak in het gegeven dat de gemeente Rotterdam zowel PBR en SPIOR 
als legitieme partners beschouwt, maar hen niet erkent als officiële representant van Rotterdamse 
minderheden. 

Het PBR – Platform Buitenlanders Rijnmond – werd in 1981 opgericht met hulp van de gemeente 
Rotterdam. Politieke vluchtelingen die de repressie in Griekenland, Spanje, Marokko en Turkije achter 
zich hadden gelaten waren de meest actieve leden en maakten van het PBR een bolwerk voor linkse 
minderhedenorganisaties. Het platform organiseerde protesten tegen bezuinigingen die directe gevolg 
hadden voor de rechten van arbeiders afkomstig uit migrantengroepen. Het PBR weigerde in eerste 
instantie samen te werken met conservatieve moslim-migranten. Voor deze groepen werd het in 1988 
het SPIOR opgericht. 

In Dynamics of Power of Dutch Integrations Politics noemt Justus Uitermark PBR en SPIOR 
voorbeelden van ‘civil corporations’. Die kenschetst hij aldus: 
 

“Non-profit organisations that receive structural subsidies from the local government to support, unite, and 
mobilizes a large number of civil society associations. They do not provide direct material support but assist 
associations in managing their organisations, establishing linkages to other associations and dealing with 
government. 

They also help to attract funds from neighbourhood governments, the municipal government and 
charities. Member associations elect the board members of the civil corporations, exerting control over their 
policies. The civil corporations, in short, are in the bosom of the state but nevertheless independent of it.” 
130 

 
Volgens Uitermark is de relatie tussen PBR, SPIOR en de gemeente een antwoord op de vraag 

waarom ondanks de extreem kritische houding van het Leefbaar-college ten opzichte van minderheden 
en migranten, minderheden en moslimorganisaties een bloeitijd doormaken: deze organisaties wordt 
door de gemeente Rotterdam een intermediaire rol toegedicht, hetgeen zich vertaalt in structurele 
subsidies. Zowel het progressieve PBR als het conservatieve SPIOR wordt er zo van weerhouden 
extreme standpunten in te nemen, en er kunnen verschillende identiteiten worden aangenomen. 
Daarmee worden deze organisaties ook aantrekkelijk voor verschillende fondsen. Uitermark noemt in 
dit kader de stichting Ettaouhid, die subsidies krijgt voor respectievelijk educatieve programma’s, 
pedagogische activiteiten en culturele debatten. Opererend in vele gedaanten (jeugdbeweging, 
migrantenorganisatie of studentenorganisatie) kan men verschillende financieringsbronnen aanboren en 
kan er aan verschillende netwerken worden deelgenomen.  

Tegen de achtergrond van een Leefbaar-college met een uitgesproken culturalistisch discours zorgt 
het feit dat de gemeente afhankelijk is van migranten en moslimorganisaties om migrantengroepen in 
de stad te bereiken voor tegenwicht, aldus Uitermark. Hij citeert uit het coalitieakkoord van Leefbaar, 
CDA en VVD: 

 
129 Bron van alle citaten van Fatima Lamkharrat (2014) in dit Hoofdstuk: een interview ten behoeve van deze dissertatie. 
130 Uitermark (2012), p. 219. 
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“So many immigrant and other associations have indicated that they are willing to contribute to civil 
integration and to make social-cultural improvements.... Immigrant associations can play an important role 
in establishing contacts disseminating information and motivating groups that are hard to reach. We will more 
intensively use existing contacts en establish contacts with organisations that have not yet been reached.” 131 

 
Een mooie bevestiging van de hypothese van Uitermark is terug te vinden in een interview met 

Ibrahim Spalburg, voormalig voorzitter van het SPIOR: 
 

“Eigenlijk hebben we een topjaar gehad. Aan de ene kant mocht SPIOR niet in beeld komen. Leefbaar 
Rotterdam vond dat zij de regie hadden. Maar uiteindelijk konden ze helemaal niks. Dus voor van alles en 
nog wat hadden ze ons toch nodig. Marianne Voorthoorn [destijds medewerkster en thans directeur van het 
SPIOR, LL] had bijna een permanent bureau op het stadhuis. Wij hebben de hele boel ingevuld, alleen 
mocht dat niet hardop worden gezegd.” 132 

 
De door het PBR georganiseerde reeks interne debatten resulteert in een gemeentelijk publicatie 

onder de titel Sociale integratie... Moslims aan het woord. In de inleiding benadrukt de wethouder van 
Integratie, Leonard Geluk, dat wat hem betreft de belangrijkste conclusie van de bijeenkomsten is dat 
de islam een religie is die behalve vrede ook integratie voorstaat. De bereidheid onder moslims om hier 
oplossingsgericht aan mee te werken is groot, aldus Geluk. Hij zegt vervolgens met hoop en vertrouwen 
uit te kijken naar een debat waar alle Rotterdammers bij betrokken worden. Naar zijn idee is 
informatieoverdracht hierbij cruciaal, omdat onwetendheid en negatieve beeldvorming een 
belemmering zijn voor respect en begrip. De conclusies uit Sociale integratie... Moslims aan het woord 
zijn wat Geluk betreft richtinggevend voor het publieke debat. In de conclusies van de publicatie staan 
de volgende aanbevelingen aan het adres van de gemeente: 
 

1. “Bewaken en beïnvloeden van het politieke klimaat over islam en moslims in Rotterdam. Kritiek moet 
mogelijk blijven, maar polariserende uitspraken schaden onderlinge verhoudingen; 

2. Ontwikkelen van een effectief en integraal beleid ter bestrijding van werkeloosheid en uitval in het 
onderwijs. Immers beide problemen zijn fnuikend voor integratie. 

3. Stimuleren van tolerant (religieus) onderwijs op scholen. Kennis van elkaars culturen en 
levensbeschouwingen op jonge leeftijd bevordert wederzijde acceptatie later. 

4. Meer expliciet erkennen van het nut van zelforganisaties.” 133 
 

Het PBR stelt in zijn aanbevelingen dat debatten in het kader van sociale integratie niet beperkt 
zouden moeten worden tot groepen moslims en de islam, omdat zo de indruk wordt gewekt dat 
maatschappelijke situaties en knelpunten direct verband houden met of veroorzaakt worden door de 
islam. Het PBR meent dat er gevraagd wordt om een minder geïsoleerde blik op de islam. Kritiek is 
er op de communicatie-aanpak en toonzetting, waarbij de wens wordt geuit om als islamitische 
gemeenschap op een meer constructieve wijze betrokken te worden: het zoeken van 
gemeenschappelijkheid zou centraal moeten staan.  
 
4.3 Veranderen van binnenuit: het verhaal van Fatima Lamkharrat 
 
De eindpresentatie van de eerste fase vindt plaats in de Burgerzaal van het gemeentehuis. Daar wordt 
onder meer het woord gevoerd door Fatima Lamkharrat van SONOR, die ook betrokken is geweest 

 
131 Bron: Gemeente Rotterdam (2006) p. 6, 11. 
132 Gemeente Rotterdam (2004), p. 69. 
133 Bron: Ibrahim Spalburg (2014) in een interview ten behoeve van deze dissertatie. 
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bij de expertmeetings. Zij laat zich zeer kritisch uit over het voornemen Islamdebatten te gaan voeren. 
Terugblikkend zegt ze hierover: 
 

“Ik ben niet tegen benoemen. Ik vind dat je het gesprek kunt aangaan en het debat over wat er gebeurt. 
Maar als je vooringenomen bent en je je conclusie al getrokken hebt, heeft het geen zin. Dan is het eigenlijk 
al klaar. Leefbaar Rotterdam was voor mij niet een organisatie die zei: ‘Kom, wij gaan eens met jullie in 
gesprek, we hebben ideeën maar we weten het niet zeker.’ Het was meer van: ‘Kijk, dit is ons paradigma.’ 
En in dat paradigma past heel andere voorstelling van zaken. Daarin wordt ervan uitgegaan dat ik niet vrij 
ben omdat ik moslim ben. Dat ik onderdrukt ben. Wat de politiek niet ziet is dat in die gemeenschap zelf 
mensen hun eigen gevecht hebben.”  

 
Zelf, zo meent Fatima Lamkharrat, is zij daar een voorbeeld van: 
  

“Ik ben opgegroeid in Rotterdam, in het Oude Noorden. Ik was anderhalf toen ik van Marokko naar 
Rotterdam kwam. Mijn vader heeft in de mijnen gewerkt in Limburg. Daarvoor heeft hij een hele zwerftocht 
door Europa gemaakt, in Rotterdam is hij geëindigd. Hij heeft in de haven gewerkt als plaatwerker en daarna 
als vrachtwagenchauffeur. Toen kreeg hij problemen met zijn rug en kwam hij in de WAO. Hij heeft toen 
al zijn energie gestopt in de oprichting van de Abou Bakr moskee en een bijbehorende stichting. Met de 
stichting hebben ze allerlei activiteiten gedaan: taallessen voor vrouwen en voor jongeren, van alles.    

Mijn moeder is huisvrouw. Ze heeft twee jaar onderwijs gehad in Marokko. Zij hield zich voornamelijk 
bezig met de opvoeding en was heel erg traditioneel Ik ben de oudste van zeven zussen. Mijn moeder kreeg 
het moeilijk toen we in de puberteit kwamen. Het was gewoon ingewikkeld: al die puberende kinderen die 
andere dingen willen dan jij, in een andere samenleving dan mijn ouders gewend waren. Zij vonden dat heel 
lastig, maar ze stonden er ook niet bij stil dat in Marokko die ontwikkeling ook gewoon doorging, dat alles 
niet meer zo was zoals ze het hadden achtergelaten in de jaren zeventig.  

Toen ik 16 werd, zei mijn vader: ‘We gaan naar Marokko.’ Die zomer werd mijn hand gevraagd en moest 
ik trouwen. Het was helemaal geen kwestie van uithuwelijken, ik was gewoon volgzaam.  Ik zat op het 
VWO, ik had een bijbaantje, ik was een heel rustig kind. Ik had nooit geleerd om te zeggen ‘nee’of ‘dat wil 
ik niet’. Ik dacht: ‘Nou, mijn ouders weten het wel.’ Dus ik ging trouwen en ben toen bij mijn schoonouders 
gaan wonen.  

Het was een heel groot huis. Ze waren rijk en ik hoefde niks te doen. Het ontbijt stond elke dag klaar, er 
werd voor me afgewassen, er werd van alles gedaan. Maar ik heb adhd, ik moest dingen doen.  

Ik dacht: ‘What the fuck… ik ga hier oud worden.’ En toen ging de knop om ik dacht: ‘Dit wordt ‘m 
niet.’ Die man was hartstikke lief, hij was heel goed voor me. Er was niks engs aan, het was gewoon super 
en ik werd goed verzorgd. Maar ik kon niets alleen doen. 

Ik had een keer maandverband nodig. Er was niemand in huis. Mijn man was er niet en ik had geen geld. 
Ik moest met de chauffeur overal naartoe – naar de kapper, naar de hamam… ik kon niet zomaar weg. Maar 
ik had maandverband nodig en toen dacht ik met mijn Hollandse kop: ‘Ik ga gewoon maandverband halen.’ 
Ik liep naar buiten en toen kwam ik mijn schoonvader tegen. Hij zei: ‘Wat ga je doen?’ En ja, ‘maandverband’ 
dat zeg je niet zo snel, dus ik zei: ‘Ik moet iets hebben.’ Hij vroeg: ‘Ja, wat moet je dan hebben? Moet ik iets 
uit de winkel halen?’ Dat was mijn breekpunt, ik dacht: ‘Nou, fuck you…’ En ik zei dat ik maandverband 
nodig had. Dat was heel onzedelijk, zoiets kan je niet doen, maar ik had zoiets van: ‘Je snapt het niet, ik kan 
niet zeggen wat ik nodig heb, maar je wilt het uit me hebben? Nou, hier is het. Ik ben ongesteld en ik heb 
maandverband nodig.’  

Vanaf toen gingen er dingen veranderen. Ik heb toen mijn vader gebeld die bezig was om ons huis op te 
geven. Ik kondigde aan dat ik naar Nederland terugkwam. Toen heeft mijn vader besloten: ‘Oké, als jij daar 
niet gelukkig bent, dan kom je gewoon lekker terug naar Nederland.’ Toen ben ik hier gekomen. Een jaar 
later is mijn man ook gekomen, ons huwelijk heeft nog vijf jaar door gesudderd. Scheiden was geen optie, 
dat kon ik niet verkopen aan mijn ouders. Ik deed er alles aan om niet zwanger te worden. 

Toen hij besloot op vakantie naar Marokko te gaan, was ik het zat. Ik zei: ‘Ik ga niet.’ Toen is hij alleen 
naar Marokko gegaan. Toen heb ik mijn huis verkocht en ben ik bij mijn ouders ingetrokken. Ik dacht: mijn 
ouders brengen me altijd terug naar dat huis, als het er niet meer is kunnen ze me niet ook niet meer 



 58 

terugbrengen. En mijn man zou echt niet bij mijn ouders intrekken. Dit was het begin van echt uit elkaar 
gaan. Het duurde lang voordat hij weer een huis had gevonden en in die tijd kon ik mijn ouders ‘masseren’.” 

 
Volgens Fatima moet niet de politiek, maar de moslimgemeenschap zelf haar problemen oplossen, 

om daar sterker uit te komen. Dat is wat zij van haar eigen gevecht geleerd heeft: veranderingsprocessen 
kun je niet van bovenaf opleggen, ze moeten van binnenuit komen:  
      

“Dat soort processen kost gewoon tijd. Ik geloof er meer in dat je gemeenschappen hun eigen afval laat 
opruimen en dat ze daar sterker van worden.  Ik vind best dat je dingen mag benoemen, dat is een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid, maar ik vind wel dat je dat moet doen zonder mensen te beledigen, 
zonder mensen vooraf al weg te zetten, omdat je dan toch niet bereikt wat je wilt bereiken. Want dan gaan 
mensen toch meer wegkruipen.  

Als je me aanspreekt als Fatima, dan reageer ik als Fatima - dat is gewoon ‘des mens’. Maar als je me weg 
zet als moslim, dan ga je dat onderzoeken. Zo ging ik Arabisch studeren omdat ik ineens allemaal vragen 
kreeg waarop ik het antwoord niet had. Vragen waarvan ik dacht: ‘Ja, wat moet ik hiermee? Ben ik nou zo’n 
biologische moslim die toevallig in een moslimgezin is geboren of geloof ik hier echt in en wat geloof ik dan 
precies?’ Voor heel veel jongeren zorgde dat [proces] niet voor een liberale uitkomst, maar voor veel 
radicaliteit, vanuit de gedachte dat de tegenpartij de conclusie al klaar had. Het is te makkelijk om dat weg 
te zetten als ‘wegkijken’ versus ‘iets doen’.” 

 
4.4 Islamdebatten: de ‘clash der discoursen’ 
 
Op 2 februari vindt in het World Trade Center (WTC) het eerste Islamdebat plaats. Bestuurskundige 
Pieter Tops geeft er nadien de volgende beschrijving van: 
 

“Een paar honderd mensen zijn aanwezig. Veel mensen zijn 
uitgerust met een camera, fototoestel of notitieblok. 
Burgemeester Opstelten opent het debat en vertelt over de 
noodzaak van de Islamdebatten. ‘Zo doen we dat met elkaar 
in Rotterdam. Niet spreken over elkaar, maar met elkaar.' 
De burgemeester hoopt dat het debat zonder taboes, maar 
wel met respect gevoerd zal worden. In naar zijn eigen 
zeggen ‘I have a Dream’-speech geeft Opstelten aan te 
geloven in een stad waar drie dingen centraal staan: vrijheid, 
burgerschap, binding. ‘Naar die stad wil ik met u toe.’ Via 
een ‘voting with yout feet’-systeem kunnen de aanwezigen 
hun mening over verschillende stellingen kenbaar maken.  

De eerste stelling is: ‘De angst voor Moslims is terecht.’ 
Slechts een man of twintig kiest voor het groene vak dat staat 
voor ‘mee eens’ (daaronder ook Leefbaar-wethouder Pastors 
en later sluit ook fractievoorzitter Sørensen zich daarbij aan), 
het overgrote deel kiest voor het rode vak (‘niet mee eens’). 
Ook het witte vak (‘neutraal/ geen mening’) zit goed vol. 
Tijdens het debat komen verschillende onderwerpen aan 
bod. De eerste spreker uit het publiek snijdt meteen het 
onderwerp Ayaan Hirsi Ali en haar voor ophef zorgende film 
Submission aan.134 Een enkele keer wordt het debat venijnig, 
bijvoorbeeld met een ‘ga terug naar je eigen land’ dat vanuit 

Figuur 1: Zaalindeling Islamdebatten 

 
134 Theo van Gogh & Ayaan Hirsi Ali (2004). Submission. 
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een van de hoeken wordt begroet met een klein, maar fel applaus. Het debat verloopt echter zonder echte 
grote problemen.” 135 

 
Rabiaa Bouhalhoul en Frans Hengeveld hebben voor de organisatie de hulp ingeroepen van het 
Nederlands Debatinstituut, dat wordt geleid door directeur Johan Doesburg. Het debatinstituut heeft 
een opzet voor de bijeenkomsten bedacht die ze kenschetsen als het ‘marktpleinformat’ (zie Figuur 1). 
Frans Hengeveld meent dat de debatten een theatrale uitstraling moeten hebben. Een decorontwerper 
wordt aangetrokken om te zorgen voor een mooie vormgeving van de ruimte. Alles gebeurt onder 
tijdsdruk en onder leiding van Doesburg en Samira Abbos.  
 De debatten kennen een vast stramien. Om te beginnen hebben ze allemaal een thema. 
Achtereenvolgens is dat:  
 

1. Wij-zij gevoel bij moslims en niet-moslims,  
2. Waarden en normen in de Nederlandse rechtstaat en islam,  
3. Positie van de vrouw/gelijkheid der seksen/homoseksualiteit,  
4. Islam als nieuwe religie in Rotterdam/kerk en staat.,  
5. Onderwijs en economische situatie,  
6. De emancipatie van moslimvrouwen: de positie van de vrouw en de gelijkheid der seksen,  
7. Onderwijs en de economische situatie voor jongeren, veiligheid en terrorisme.  
8. Afspraken over Rotterdams burgerschap. 

 
Zeven van de acht debatten worden ingeleid door een gastspreker.136 Dat zijn voor de thema’s 

waarden en normen, positie van de vrouw en kerk en staat respectievelijk CDA-wethouder Geluk en 
de Leefbaar-wethouders Marianne van den Anker en Marco Pastors. Voorafgaand aan het debat hebben 
zij op persoonlijke titel een essay geschreven. 

Na de inleiding wordt er gedebatteerd aan de hand van stellingen. Op de zaaltekening die deel 
uitmaakt van het ontwerp van het debatinstituut is een strakke indeling te zien met vakken voor 
voorstanders, tegenstanders en neutralen: die zijn bedoeld voor discussies aan de hand van stellingen, 
waarbij mensen positie moeten kiezen (zie afb. 1). Bij de debatten hoort een ‘I have a dream’-prijs. De 
beste debater van de avond mag een spotje opnemen dat vervolgens een week lang te zien is op TV 
Rijnmond. 

De communicatiemensen van het stadhuis worden betrokken bij de werving van de mensen die 
hebben deelgenomen aan het voortraject. Een deel van de opkomst uit de moslimgemeenschap is 
volgens Rabiaa Bouhalhoul te verklaren uit het feit dat zij van Marokkaanse afkomst is; zij meent dat 
zij daardoor ‘het verschil maakt’. De broer van Zacharia, Mohamed Hamidi van stichting Ettaouhid, 
in die tijd actief in Rotterdam, heeft een andere verklaring: 
 

“Wij dachten als je stil blijft wordt er voor je gekozen. Daarom hebben we mensen in onze omgeving 
gemobiliseerd om mee te doen. We hebben zelfs een debattraining georganiseerd voor onze leden. Het was 
niet ons idee om mensen tegen over elkaar te zetten, maar we hoopten zo eenrichtingsverkeer te voorkomen, 
dat er meer een dialoog zou ontstaan. Dat is niet gelukt, maar we hebben mensen wel aan het denken gezet.” 
137 

 

 
135 Tops (2007), p. 258. 
136 Het vijfde debat, over ‘onderwijs en economische situatie’ heeft een andere opzet. Voor de pauze wordt het publiek en 
een panel gevraagd naar oplossingen voor problemen met betrekking tot het thema. Na de pauze worden stellingen 
gepresenteerd die zijn voortgekomen uit het debat. Hieruit wordt er een gekozen waarover verder wordt gedebatteerd.  
137 Citaat van Mohamed Hamidi (2014) in een interview ten behoeve van deze dissertatie. 
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Tijdens de laatste en best bezochte bijeenkomst, op 6 april 2005, waarbij ook minister-president 
Balkenende aanwezig is, verzekert wethouder Geluk de aanwezigen dat het college met de uitkomsten, 
de ‘bouwstenen’ van de debatten, aan de slag zal gaan. Het gaat hierbij om een drietal clusters afspraken:  

1. Tussen Rotterdammers onderling; 
2. Met instanties en (moslim)organisaties; 
3. Met het stadsbestuur.  
De burgers mogen per onderdeel de drie belangrijkste bouwstenen kiezen. De belangrijkste die uit 

de stemming naar voren komen vormen een aansporing voor het college. Uiteindelijk gaat het hierbij 
om de afspraak moslims niet te discrimineren op de arbeidsmarkt en bij stages, te kiezen voor een 
respectvolle dialoog als het gaat om het bespreken van problemen, aandacht voor diversiteit binnen het 
onderwijs, een grotere rol van moskeeën als het gaat om het benadrukken van samenhang en 
gemeenschappelijkheid tussen de islam en de Nederlandse regels. Het gemeentebestuur krijgt de 
opdracht om: 
 

1. Afspraken te maken met werkgevers om meer moslims, in het bijzonder meer moslima’s, aan het werk 
te helpen. 

2. Een actief antidiscriminatie- en diversiteitsbeleid te voeren. 
3. Onderling contact en debat tussen burgers te stimuleren.138 

 
In de inleiding van de publicatie Rotterdammers in gesprek, die een verslag van de Islam debatten 

bevat wordt gesteld dat de opbrengsten van het gehele traject geïnterpreteerd moeten worden tegen de 
achtergrond van het project Sociale Integratie. De opdracht die daarin besloten ligt omvat de 
bevordering van sociale cohesie en actief burgerschap. Vier voor een succesvol integratiebeleid 
belangwekkende uitgangspunten zijn, zo stelt het projectbureau, uit de debatten voortgekomen: 

 
1. Een betere samenleving vraagt actief burgerschap voor alle Rotterdammers. Burgers moeten hun 

verantwoordelijkheid nemen en participeren in de maatschappij.  
2. Geaccepteerd moet worden dat moslims en de islam deel uit en blijven maken van de Rotterdamse 

samenleving. 
3. Er moet respect zijn voor verschillen tussen mensen. Rotterdam bestaat nu eenmaal uit een grote 

verzameling culturen die een plaats verdienen in de Rotterdamse samenleving. 
4. De grondwet vormt het juridische kader waarbinnen mensen zelf invulling dienen te geven aan hun 

leven. Zowel moslims als niet moslims dienen de Nederlandse rechtstaat te respecteren.139 
 

Deze uitgangspunten moeten worden opgenomen in een nog te produceren samenlevingscharter 
waarvoor de bouwstenen zijn aangedragen in het laatste debat. Voor de ordening van die bouwstenen, 
aldus het projectbureau, is het van belang dat iedereen zich realiseert dat het overbruggen van de kloof 
tussen moslims en niet-moslims een zaak is die niet valt af te dwingen door de stedelijke overheid: 
“Van alle partijen in de stad zijn inspanningen nodig: autochtonen, allochtonen, moslims, instanties en 
overheid. Die inspanningen hebben zowel betrekking op houding als gedrag. Houding heeft te maken 
met de wijze waarop mensen tegen een bepaald verschijnsel aankijken, gedrag gaat om wat mensen 
feitelijk doen.” 140 

In Regimeverandering in Rotterdam constateert Pieter Tops dat de Islamdebatten over het 
algemeen als een succes worden gezien. De meeste kranten prijzen de gemeente Rotterdam voor haar 
initiatief om, in het openbaar en zonder taboes, een gevoelig onderwerp als Islam en Integratie te 
bediscussiëren. Ook de premier is lovend.  

 
138 Gemeente Rotterdam (2004), p. 132. 
139 Ibidem, p. 10. 
140 Ibidem, p. 12. 
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Aan de debatten hebben veel mensen meegedaan: aan de interne debatten zo’n 1.500 mensen uit de 
moslimgemeenschap, aan de informatieronde zo’n 200 Rotterdammers en aan de publieke debatten 
rond de 3.600 mensen.  
 In Dynamics of Power in Dutch Integration Politics toont Justus Uitermark overtuigend aan dat de 
vraag of de Islamdebatten als een succes beschouwd kunnen worden afhangt van het perspectief dat je 
inneemt. Uitermark meent dat de Islamdebatten, die oorspronkelijk bedoeld waren om de zorgen over 
de islam in een publiek debat ter discussie te stellen, in retorisch opzicht gewonnen werden door 
uitgerekend de tegenstanders van het initiatief. Zij legden tijdens de debatten de nadruk op 
divergerende onderwerpen. Uitermark laat zien dat het daardoor tijdens de debatten niet draaide om 
de relatie tussen islam en integratie, maar om de vraag welk discours zou moeten domineren in het 
cultureel diverse Rotterdam. Deze vraag verdeelde niet alleen de samenleving, maar ook het college 
en de gemeenteraad van Rotterdam. 
 Zo ontstond er een institutionele strijd tijdens de debatten zelf, door Uitermark gekarakteriseerd als 
een ‘clash der discoursen’.  In deze strijd onderscheidt hij vier spelers: 

1. Leefbaar Rotterdam. Voor Leefbaar waren de debatten een mogelijkheid om een publiek profiel op te 
bouwen. De wethouders Van den Anker en Pastors konden in hun essays bij uitzondering hun 
persoonlijke visie publiek maken. Zij schreven allebei zeer kritisch over moslims. Het Islamdebat werd 
zo een vehikel voor het culturalistische discours. 

2. De andere coalitiepartners. Voor het CDA en CDA-wethouder Leonard Geluk (verantwoordelijk voor 
integratie) en voor de VVD waren de Islamdebatten van belang om te tonen dat ze hadden geleerd van 
de Fortuyn-revolte. Zij wilden met de Islamdebatten bewijzen dat de gemeente niet bang was om 
openlijk controversiële onderwerpen te behandelen, terwijl zij, in tegenstelling tot de Leefbaren, wel 
een pleidooi hielden voor wederzijds begrip. 

3. De ambtenarij en de maatschappelijke organisaties. Voor de betrokken ambtenaren en voor het PBR 
en SPIOR waren de Islamdebatten vooral een logistieke uitdaging. Daarnaast werden de debatten gezien 
als een mogelijkheid om minderheden te empoweren en moslims te laten deelnemen aan lokale politiek. 

4. Rotterdame migranten en moslimorganisaties. Voor deze groepen vormden de Islamdebatten een 
dubbele uitdaging. De eerste opgave was stil te staan bij hun positie in Rotterdam en de Nederlandse 
samenleving en hierover van gedachten te wisselen. De conclusie van de interne bijeenkomsten was dat 
veel culturele praktijken moesten worden uitgebannen, maar dat de islam in principe volledig 
verenigbaar was met een succesvol leven in Nederland. De tweede uitdaging was om te reageren op de 
discursieve aanvallen op Moslims.  
 

In Uitermarks woorden: 
 

“The debates were being prepared when the Rotterdam government fell into the hands of a party outspoken 
in its rejection of Islam. National Integration politics was more intense than ever before and revolved almost 
exclusively around “Islam”. Muslims were routinely and spectacularly ridiculed and criticized. The drive of 
Leefbaar to further stretch the discursive boundaries of the debate and to make the renunciation of Islam 
common sense was clearly felt as a threat. This is why many civil society associations initially resisted the 
initiative. But the internal debates were eventually used as rehearsals for the public debates: many prepared 
for the discursive confrontation with Leefbaar. Ettaouhid even organized a debating course for 25 of its 
members to further sharpen their rhetorical skills.” 141 

 
Dat de Islamdebatten anders uitpakten dan verwacht verklaart Uitermark uit de grote opkomst van 

moslims en het in de minderheid zijn van Leefbaar-aanhangers. Moslims domineerden niet alleen in 
kwantitatieve zin maar ook retorisch, aldus Uitermark. Dit laatste is naar mijn idee een cruciale 
observatie. Terecht concludeert hij dat de discursieve macht tijdens de debatten werd omgedraaid. 
Leefbaar wilde de relatie tussen islam en integratie benadrukken, terwijl de deelnemers met een 

 
141 Uitermark (2012), p. 299. 
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islamitische achtergrond discriminatie en racisme van migranten, in het bijzonder moslims, aan de orde 
wilden stellen.  

In een interview met oud-wethouder Marianne van den Anker beschrijft deze hoe moeilijk het 
voor haar was om zich staande te houden in het debat. Daarbij komt precies dit punt aan de orde:  
 

“Zij begonnen steeds maar weer: ‘Maar iedereen is voor de wet gelijk, u discrimineert, u bent racistisch, dan 
hebben we dus niks te bespreken.’ Als ik daarop terugkijk tien jaar later denk ik dat er ook wel iets 
verongelijkts zat in mij. Ik dacht: ‘Ik doe mijn best en ik pik ook heel veel van jullie in termen van dat ik 
voortdurend word uitgescholden voor racist… Weet je hoe dat is voor mij? Ik ben helemaal geen racist! Hou 
nou toch op.’ 

Er zat nog een andere werkelijkheid achter: in die publieke setting lijkt het net alsof alle islamieten en alle 
Turken en Marokkanen hetzelfde vinden, maar dat is niet zo uiteraard. Ik heb ervaren – en dat was mooi en 
het heeft me ook gesterkt – dat er ook vaak mensen naar mij toe kwamen – maar dan altijd nadat het formele 
gedeelte voorbij was – die zeiden dat ze heel erg blij waren dat ik het deed. Onder anderen heel veel 
islamitische vrouwen die onderdrukt werden hebben mij persoonlijk laten weten hoe blij ze waren dat ik het 
voor hen opnam, want niemand deed het en ze vonden dat ik daarmee door moest gaan. Dat is iets heel 
raars: je wordt aan de ene kant publiekelijk uitgescholden voor racist en er is een andere werkelijkheid waarin 
andere mensen blij zijn dat je het zegt en dat jij het voor ze opneemt. Maar zij kunnen je publiekelijk niet 
steunen omdat in hun gemeenschap is afgesproken dat het met Leefbaar Rotterdam niet klikt.” 142 

 
Herman Meijer meen dat deze gespannen situatie een direct gevolg is van de wijze waarop de 

debatten zijn opgezet: 
 

“Je kunt niet mensen tegelijkertijd tot object en subject maken. Dat gebeurt op het moment dat je de islam 
centraal gaat stellen alsof dat hét probleem van de stad is dat getackeld moet worden. (…) Heel veel van die 
Marokkaanse organisaties die elkaar daar zo goed gevonden hebben, waren voor die tijd helemaal niet bezig 
om de islam te vertegenwoordigen, maar die moesten dat toen wel gaan doen omdat ze op die manier waren 
uitgedaagd. Daarmee maak je dus als stad degene die je als subject uitnodigt tot object en sterker nog, degenen 
die zelf subject zijn, die objectiveren zich ook in die islam en beginnen daarmee zichzelf als het ware tot 
ambassadeurs te maken van iets waar ze tot dat moment geen ambassadeur van waren. En die zitten zichzelf 
ook nog tot object te maken omdat ze zich als ‘gelovigen’ moeten gaan opstellen. Wat natuurlijk een heel 
raar idee is. Ik bedoel: je staat op een bepaalde manier in het leven, dat heeft in hoge mate een spontaan 
karakter en het heeft de disciplinering van een godsdienstige omgeving misschien helemaal niet nodig. Maar 
die wordt nu uitgelokt door een overheid die denkt een probleem te gaan bespreken. Die mensen worden 
in zekere zin in een ‘dubbele binding’-situatie gebracht terwijl ze als autonoom burger van de stad moeten 
fungeren. Dat zijn we allemaal. We zijn allemaal burgers van de stad en we kennen allemaal de rechtstaat. 

Dat moest allemaal even gebeuren in deze centrifuge, onder deze titel, de ‘Islamdebatten’. Dat doet 
mensen denken: ‘Kan ik als burger van de stad ook nog moslim zijn?’ Dat wordt geproblematiseerd door die 
overheid zelf. Die begint dan met te vertellen: Tariq Ramadan wordt ingevlogen om duidelijk te maken wat 
wel kan. Oké, een rolmodel dus aan wie je je moet optrekken. Een deel van de mensen kan dat appel wel 
hanteren, en een deel kan dat alleen maar hanteren door te zeggen: ‘Natuurlijk zijn we burgers van de stad, 
want we hebben gewoon onze paspoorten en nationaliteit en erkenning enzovoort.’  Volkomen terecht, 

 
142 In haar inleiding tot een van de Islamdebatten sprak Van den Anker over de vraag waarom het voor moslims die willen 
leven in gelijkheid en vrijheid zo moeilijk is om zaken als onderdrukking van de vrouw te bespreken. Zij introduceerde in 
dit verband de term ‘de loyaliteitscirkel’. Moslims verwijten haar dat zij er niets van begrijpt, aldus Van den Anker, de islam 
staat immers voor vrede en gelijkheid. Maar voor haar maakt het geen verschil wat de oorzaak is. Dat wat zij beschouwt als 
de ‘zeven plagen van de islam’ moet samen met moslims worden benoemd. Vervolgens zou ertegen moeten worden 
opgetreden: “[…] Als mensen bijvoorbeeld zeggen dat de sharia ingevoerd zou moeten worden, moet direct worden 
aangegeven dat daar geen ruimte voor is. Moslims en niet-moslims moeten samen strijden. Moslims wordt daarbij gevraagd 
om ook de ‘vuile was buiten te hangen’, zodat er gezamenlijk iets aan kan worden gedaan. De loyaliteitscirkel moet worden 
doorbroken, waarbij verschillende groepen moslims verschillende taken hebben.” (Bron: Gemeente Rotterdam, 2005, p. 
67). 
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omdat je daar altijd op moet kunnen terugvallen. Maar in een aantal dingen hebben we onze eigen 
opvattingen. Als je de menselijke waardigheid wil bewaren in zo’n situatie, ga je dat natuurlijk ook zeggen: 
‘Ja, maar we zijn wel moslim, we hebben ook zo onze opvattingen. Die zijn legitiem en op grond van de 
vrijheid van godsdienst mogen we die allemaal hebben.’ Waar ben je dan in beland? Waar zit je dan in? Wat 
heeft dat in godsnaam te maken met een gewoon gesprek tussen burgers van deze stad dat ook over van alles 
en nog wat gaat?” 

 
Marianne van den Anker onderschrijft Meijers observatie over de setting van de debatten 

gedeeltelijk, maar trekt een diametraal tegenstelde conclusie: 
      

“Het was geen debat, uiteindelijk was het gewoon oorlog. Dat is nog extra gevoed in die hele setting waarin 
het plaatsvond: het Beursgebouw met die enorme vloer. In de aanloop ernaartoe dacht ik: ‘We hebben beet, 
want er is echt iets met die gemeenschap. Het is niet voor niets dat we dit doen.’ Het is niet dat er helemaal 
niets speelt, laten we wel wezen. Ik raakte er steeds meer van overtuigd dat er is echt iets aan de hand was. 

Als we met elkaar samen willen leven, daar ben ik van overtuigd, dat is mijn opvatting, dat er enorme 
vrijheid is: dat je mag zijn wie je wil zijn. En dan redden we het niet met het wetboek van strafrecht waar de 
grenzen in staan. Dat is te makkelijk, want wil je met elkaar samenleven, dan lukt dat alleen maar als je het 
in de kern met elkaar eens bent over de basisdingen. In de kern hoor je als gemeenschap een aantal normen 
en waarden te hebben die onbetwist zijn – vanzelfsprekend en onbetwist. Anders kun je geen gemeenschap 
vormen. En je wilt met elkaar – dat was ook onze agenda – een inclusieve gemeenschap. Daarom zei Fortuyn 
ook, ik merk dat ik daar steeds nog door geraakt ben: ‘Ik pik niet nog meer mensen erbij in onze stad, want 
de mensen die er nog wonen die gaan wij inclusief laten zijn. Daar gaan we in investeren’.” 

 
Wat deze ‘clash der discoursen’ leert is dat de vraag of de Islamdebatten geslaagd waren niet 

eenduidig te beantwoorden is. Opmerkelijk is in ieder geval dat er tijdens de Islamdebatten ruimte 
ontstond voor een ander discours dan het culturalistische, namelijk het discours van de ‘civiele Islam’. 
De term ontleen ik aan Justus Uitermark. Hij doelt ermee op de overtuiging dat islam en burgerschap 
hand in hand kunnen gaan. Van moslims wordt daarbij in het debat verwacht dat ze assertief zijn en 
duidelijk maken wat ze wel en niet onder burgerschap verstaan.  

In zijn beschrijving van dit discours noemt Uitermark als een van de vaandeldragers van de civiele 
islam Ahmed Aboutaleb, prominent PvdA-lid, van 1996 tot 2003 directeur van het instituut voor 
multiculturele ontwikkeling FORUM en van 2003 tot 2006 werkzaam voor de gemeente Amsterdam, 
eerst als adviseur daarna als wethouder. Na de moord op Theo van Gogh was Aboutaleb geregeld in 
de media met een dubbele boodschap: Marokkanen en andere moslims moeten zich gedragen als 
verantwoordelijke burgers en rechtse bestuurders moeten niet alle moslims als radicalen beschouwen.  

Dat een nieuw discours terrein kon winnen in Rotterdam is een tastbaar resultaat van de 
Islamdebatten. Het was een gevolg van het feit dat moslims en masse naar de Islamdebatten zijn gegaan, 
zich ermee geëngageerd hebben (soms tegen wil en dank, soms uit pragmatische overwegingen) en 
daarmee betrokkenheid toonden bij het thema islam en integratie. De ‘clash der discoursen’ is aldus 
een belangrijk instrument voor integratie geworden, aldus Uitermark: “It brings together (in a struggle) 
actors who pursue a common yet intrinsically volatile objective: civil integration.” 143  

Het is echter wel de vraag of het winnen van de strijd om discursieve macht door de civiele islam 
niet slechts een pyrrusoverwinning was. Dat het initiatief om de Islamdebatten te organiseren gehoor 
vond bij het Leefbaar-college is zeker te verklaren uit de schatplichtigheid van de Leefbaren aan Pim 
Fortuyn, die in zijn publicaties de islam tot kwestie maakte en stelde dat de principes ervan in strijd 
waren met de Westerse samenleving. Ook zijn oproep tot een maatschappelijk debat hierover maakt 
deel uit van zijn erfenis. 

 
143 Uitermark (2012), p. 151. 
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Het oorspronkelijke idee om de debatten te gaan organiseren kwam echter – zoals we hebben gezien 
– niet uit de koker van Leefbaar, maar van een van de ambtenaren van het projectbureau Sociale 
Integratie, van wie ook de beslissing afkomstig was de Dag van de Dialoog niet meer ambtelijk te 
ondersteunen en te kiezen voor debatten.  

Het projectbureau Sociale Integratie was ook verantwoordelijk voor de keuze van het WTC als 
locatie en het keurde het marktpleinformat dat was aangedragen door Nederlands Debatinstituut goed. 
Ook kwam van hen het idee om de wethouders een persoonlijk essay te laten schrijven. Dit laatste 
werd nota bene speciaal bedacht omdat een van hen, Marianne van den Anker, in eerste instantie de 
voorkeur gaf aan dialoog boven debat. 

Voor de ambtenarij waren de Islamdebatten veel meer dan een logistieke uitdaging. Het project was 
ook een ambitieuze poging om het grootstedelijke debat over integratie te regisseren. De motivatie van 
een van de ambtenaren, zelf een Marokkaanse met een islamitische achtergrond, om ‘niet weg te willen 
kijken’ vormde hierbij een belangrijke, misschien zelfs essentiële drijfveer. 

Het betrekken van migranten en moslimorganisaties in het voortraject leverde veel kennis en 
informatie op en heeft zeker aan de opkomst tijdens de debatten bijgedragen, maar in de concrete opzet 
daarvan werd geen rekening gehouden met hun aanbevelingen (niet onnodig te polariseren, te leren 
van elkaar en elkaar, te ontmoeten). De belangrijkste gemeentelijke doelstelling van de Islamdebatten 
– om een open en publiek debat over de Islam kwestie te organiseren om zo bij te dragen aan 
wederkerigheid, in wederzijds begrip en acceptatie – werd niet gehaald.  

Toen bovendien de uitkomsten van de debatten niet de gewenste opdracht richting de gemeente 
opleverden, ontstond er onrust in het college, hetgeen tot een opmerkelijke ontknoping leidde.  
  
4.5 De Rotterdamcode: een kwestie van respect? 
  
Fatima Lamkharrat blikt terug op de oogst van de Islamdebatten: 
 

“Er kwam ook een soort charter uit, met van die tegels. Tegels waarop stond hoe wij de opvoeding in onze 
stad gaan doen. Ik dacht: we leven in een stads met 180 nationaliteiten, met lesbische moeders die samen een 
kind opvoeden, homoparen die samen een kind opvoeden, heel veel alleenstaande ouders die kinderen 
opvoeden... En Geluk kwam met van die posters waarop stond ‘It takes a village to raise a child’. Maar op al 
die posters stond een vader en een moeder! Dat was ook zoiets dat je denkt van: je zit in een wereldstad, er 
zijn hier toch andere gezins- en opvoedingsvormen dan de traditionele hoeksteen van de samenleving? Ik 
weet dat voor het CDA het gezin de hoeksteen van de samenleving is, maar dat is niet de realiteit in deze 
stad. Maar daar wilde hij niet aan. Met het Islamdebat was het eigenlijk net ook. Zo van: we gaan geboden 
opstellen, daar moet iedereen zich aan houden. Maar dat werkte uiteindelijk niet zo. Wat ik echt superleuk 
vond was dat er in een van die debatten gevraagd werd wat het mooiste gebouw was in de stad was en dat 
de moskee eruit kwam – yes! Want het was kiezen tussen de Erasmusbrug en de Mevlana moskee, vanuit de 
gedachte dat iedereen voor de Erasmus brug zou kiezen. Er waren meer van dat soort of-of stellingen, maar 
omdat de zaal gewoon zo gekleurd was, wisten die precies wat ze moesten kiezen. Er kwam dus toch iets 
anders uit dan er was in gestopt.”  

 
De door wethouder Geluk voorgestelde ‘charter’ zal er nooit komen. Daarvoor in de plaats komt 

een Rotterdamse burgerschapscode die in 2006 gepresenteerd wordt. Die code bevat de volgende 
afspraken: 

 
Wij Rotterdammers 

1. Nemen verantwoordelijkheid voor onze stad en voor elkaar en discrimineren niet; 
2. Gebruiken Nederlands als gemeenschappelijk taal; 
3. Accepteren geen radicalisering en extremisme; 
4. Voeden onze kinderen op tot volwaardige burgers; 
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5. Behandelen vrouwen gelijk aan mannen en met respect; 
6. Behandelen homoseksuelen gelijk aan heteroseksuelen en met respect; 
7. Behandelen (anders)gelovigen en niet-gelovigen gelijk en met respect.144  

 
In Regimeverandering in Rotterdam beschrijft Pieter Tops hoe de bekendmaking van de 

burgerschapscode aanvankelijk tot weinig ophef leidt.  
  Op 18 januari 2006 is minister Rita Verdonk van Integratie in Rotterdam en hoort ze van de 
burgerschapscode. Zij wijdt er een paar zinnetjes aan op een VVD-congres. De media krijgen hier 
lucht van en pikken het signaal op. Er barst vervolgens een discussie los die zich vooral toespitst op de 
aansporing Nederlands als gemeenschappelijke taal te gebruiken. Dit wordt geïnterpreteerd, aldus Tops, 
alsof het gaat om een verbod op het spreken in andere talen – iets wat Verdonk ontkent gezegd te 
hebben.  Geluk meent dat de code positief bedoeld is: zonder verboden en al helemaal zonder 
taalpolitie. ‘Respect’, zo citeert Tops de wethouder, ‘is het grondbeginsel van de Rotterdamcode.’ 
Geluk is in retrospectief niet blij met de afloop: 
 

“Ik heb een slecht gevoel overgehouden aan hoe dat toen ging. Ik had veel meer energie in een gesprek met 
religieuze leiders moeten stoppen en hun de vraag moeten voorleggen hoe we de uitkomsten van de debatten 
moesten verzilveren. Het werd helaas een onderwerp van politiek gedoe in de gemeenteraad, waarbij er 
onenigheid ontstond over de toon, het ‘bashen’ van moslims door Leefbaar, daar kwamen we niet uit. Het 
proces verliep rommelig, bij de slotavond [van de Islamdebatten] is er gestemd in aanwezigheid van Balkenede 
over wat er wel of niet overeind moest blijven. Maar dat was als afsluiting onvoldoende doordacht, daardoor 
was er geen echte uitkomst van het debat en moest ik met een moeilijk lijstje het veld in.”   

 
Marianne van den Anker daarentegen ziet de Rotterdamcode als het sterkste element van de 

Islamdebatten:   
 

“Dat was precies de opzet van de Islamdebatten, er waren bouwstenen aangereikt. Denk je dat het alleen 
maar debatteren om het debatteren was? Het was wel oorlog en in die zaal was het onaangenaam, maar er 
zat wel een verhaal achter, dat hadden we als college zelf in elkaar gezet. Iedereen weet dat of je nou op 
school of op een sportclub zit, als je geen gemeenschappelijke normen en waarden hebt, iedereen zijn eigen 
ding gaat doen. Dat is geen gemeenschap – klaar. Het uitgangspunt was dat [de Rotterdamcode] over 
Rotterdammers ging omdat dat de enige logische verbinding was: de dingen die erin stonden gelden voor 
iedereen.” 

 
Arie van der Krogt, initiatiefnemer van de Dag van de Dialoog, maar ook speechschrijver van 

burgemeester Opstelten is de auteur van de code. Voor hem was het vooral een goede grap: 
 

“Ik vond het wel een goede grap... in de periode dat Van den Anker en Geluk tegenover elkaar stonden te 
boksen en er niet meer uit kwamen en Opstelten een doorbraak wilde, is hij daar in zijn nieuwjaarspeech 
meegekomen. Spannende naam, de helft van de aandacht... Zoals de Da Vinci Code. Dat was meer het beeld, 
spannende naam, opvallend. Verder is het niet gekomen.”  

 
Voor Mohamed Hamidi illustreert de Rotterdamcode dat de politiek uiteindelijk, ondanks 

verdeeldheid over de toon en de vorm van de code, het laatste woord heeft gekregen: “Er waren 
stellingen... mensen mochten kiezen vanuit die stellingen en dat had een leidraad voor het gemeentelijke beleid 
moeten worden. Maar wat eruit kwam was niet wat het college had verwacht. Dus uiteindelijk is het resultaat 
van de Islamdebatten gewoon in de prullenbak gegooid.” 

 
144 Bron: Gemeente Rotterdam (nb). Rotterdamse Burgerschapscode. Zie ook: 
http://www.leefbaarrotterdam.nl/pdfs/burgerschapscode.pdf 
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Oud-wethouder Herman Meijer onderschrijft Hamidi’s observaties: 
 
“Aan het eind kwam het college met een aantal regels die zogenaamd uit die debatten kwamen. Maar die 
kwamen helemaal niet uit die debatten, dat was gewoon absolute nep. Daar heb ik met een van de 
collegeleden een felle discussie over gehad – heel kwaad geweest. Met Mark Harbers was dat, die kwam ik 
ergens tegen en toen heb ik gezegd: ‘Dat is toch geen manier van doen… Dat vind ik nou beledigend voor 
de burgers van deze stad die deel hebben genomen aan het geheel. Die komen bij iets uit, dat vinden jullie 
niet goed en dan presenteer je een uitkomst die je zelfverzonnen hebt!’ Dat vind ik zo slecht. Ik vind het ook 
wel tekenend voor de manier waarop het gedaan is.”  

 
  Rabiaa Bouhalhoul meent dat dit soort kritiek op de code niet terecht is: 
 

“Als Leefbaar was gebleven dan had het een vervolg kunnen krijgen. Je kunt zeggen: we zijn tegen een code, 
je had moeten kiezen voor een manifest. Maar de punten die erin stonden waren niet verkeerd, daar sta ik 
nog steeds achter. Alleen leek het weer alsof het van bovenaf kwam. Maar ik denk: al die punten waren van 
onderop. Wij hadden van alle processen verslagen, van de expertmeetings met imams, van iedereen met wie 
we konden praten. Op basis daarvan hebben we richting gegeven.” 

 
Leonard Geluk is in retrospectief tevreden met de Islamdebatten als zodanig. Hij meent dat met 

name het interne voortraject kanaliserend heeft gewerkt. De gang van zaken rond de code betreurt hij 
wel: 
 

“Ik heb daar ‘manegerial’ onvoldoende over nagedacht, hoe je dat moest doen. Je had kunnen verwachten 
dat daar zo veel spanning op zou zitten: het opleggen van zo’n code en het debat daarover in een toch al 
verdeelde raad. Dat het gewoon niet zou lukken. Ik had daar veel scherper op moeten zijn. Ik heb gestuurd 
op de aard van de debatten – dat is gelukt. Maar ik heb niet gestuurd op de uitkomsten.”  

     
Ook meent Geluk dat het overboord gooien van het format van de Dag van de Dialoog misschien 

niet nodig was geweest: 
 

“Ook rond de Dag van de Dialoog lag een goed gespreksformat, waar uiteindelijk op basis van interesse in 
elkaar meer scherpe punten aan de orde gebracht hadden kunnen worden. Via een andere route had hetzelfde 
doel gehaald kunnen worden. De twee zijn niet op elkaar aangesloten geweest. In de architectuur van de 
Islamdebatten werd ervan uitgegaan dat er twee echt aparte werkelijkheden waren. 

De stadstafels, de dialogen hadden meer de sfeer van GroenLinks, de Islamdebatten hadden meer de sfeer 
van Leefbaar. De kleinschaligheid van een tafel in de praktijk zorgt ervoor dat een gesprek moeilijk tot stand 
komt, omdat de diversiteit van de tafel al zo groot is dat je al heel je gesprek bezig bent met: wie ben je, waar 
kom je vandaan? Je komt er gewoon niet aan toe te spreken over wat schuurt. Aan de andere kant: van de 
debatten kun je zeggen dat de opzet goed was, er is geagendeerd, maar in een zaal met duizend man is het 
niet mogelijk een echt gesprek te voeren. Het is: opstaan, iets roepen, applaus etc. Ik denk niet dat dat mensen 
verder brengt. Maar in de combinatie van kleine gesprekken, dialoogtafels en debat heb je een gouden 
formule.”  

 
Dit is ook in retrospectief de conclusie van Rabiaa Bouhalhoul: “Ik vind dat we er nog steeds niet in 

geslaagd zijn het softe en het schurende in balans te krijgen in deze stad. Dat heb je ook meegemaakt: óf we 
kiezen voor de dialoog, óf voor het debat. Maar we kiezen nooit voor een balans waarin je ook de stad bedient.”   

Doordat het college het charter dat tijdens het laatste Islamdebat was samengesteld zonder inspraak 
vertaalde in een ‘burgerschapscode’ met gedragsvoorschriften, werd een van de belangrijkste 
aanbeveling uit het voortraject – namelijk dat de debatten ‘niet vrijblijvend’ mochten zijn – in de wind 
geslagen. De conclusie kan zijn dat het opkomstpercentage bij de Islamdebatten, dus ‘kwantiteit’, in dit 
geval geen goed criterium is om het succes aan af te meten. Belangrijker is dit: er werd gekozen voor 
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debat, omdat men meende dat de dialoog als methodiek te vrijblijvend was, maar juist de 
vrijblijvendheid van de debatten was de reden dat ze in retorisch opzicht een succes waren, dat ze grote 
groepen mensen op de been brachten en nationaal en internationaal de aandacht trokken, terwijl de 
uitkomsten ervan uiteindelijk niet serieus werden genomen door het gemeentebestuur. In dat opzicht 
is deze missie als niet geslaagd te beschouwen.  
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Hoofdstuk 5 
Conclusies Deel 1 
 
 
In het eerste deel van deze dissertatie is beschreven hoe, na ‘9/11’, het Rotterdamse stadsbestuur vele 
initiatieven nam om burgers via het publieke debat of de dialoog met elkaar in gesprek te brengen over 
wat het betekent om Rotterdammer te zijn: welke gedeelde waarden vormen de grondslag voor 
vreedzaam samenleven in een stad van vele culturen?  

De timing was geen toeval – die had alles te maken met de onrust die over de stad spoelde na de 
aanval op de Twin Towers in New York. Maar in de pacificatiestrategie die Nederland van oudsher 
had gevolgd waren al eerder barsten gekomen – in Rotterdam bijvoorbeeld door het afgelasten van 
een theaterstuk van het Onafhankelijke Toneel getiteld Aïsja en de vrouwen van Medina, vanwege het 
afbeelden van de profeet op het publiciteitsmateriaal. De vrijheid van meningsuiting leek te botsen op 
het beeldverbod binnen de islam. Autochtone Nederlanders werd meten met twee maten verweten 
daar waar het ging om de vrijheid te beledigen. Maar het ongenoegen zat dieper: moslims gaven aan 
zich weggezet te voelen als tweederangsburgers, tot in de derde en vierde generatie aan toe. 

Het optimisme dat kunst en cultuur een veilige arena vormden waar vreedzaam gebotst kon worden 
en het idee dat Nederland een sterke democratie was, werden discutabel geacht. De vrees bestond dat 
er in Rotterdam, onder invloed van wat zich elders in de wereld afspeelde, conflicten tussen moslims 
en niet-moslims zouden ontstaan. Vandaar dat het gemeentebestuur besloot om nadrukkelijk in te 
zetten op het bevorderen van contacten over en weer. Op het vlak van conflictpreventie en 
consensusrealisatie werd veel verwacht van de dialoog en het debat: beide gespreksvormen werden 
overwegend opgevat en begrepen als beheersinstrumenten, als middelen om conflictueuze culturen te 
pacificeren of te integreren. Men ging ervan uit dat in dialogen en debatten de (cultuur)verschillen 
tussen mensen aan het licht komen en uiteindelijk gematigd (moeten) worden. In plaats van dat bij de 
organisatie van bijeenkomsten de burgerlijke vrijheid om al dan niet te participeren als uitgangspunt 
werd genomen, werd burgerparticipatie als ‘maakbaar’ gezien en (tevergeefs) gereduceerd tot 
instrument ter versterking van bestuurlijke legitimiteit. 

Twee grote spraakmakende initiatieven werden achtereenvolgens gelanceerd: de Dag van de 
Dialoog en de Islamdebatten. Het ene initiatief ontstond in een politiek klimaat waarin grote waarde 
werd gehecht aan kunst en cultuur als bindmiddel in een heterogene samenleving en waarin aan het 
bevorderen van diversiteit een prominente rol werd toebedeeld. Het andere initiatief kwam tot stand 
in een politiek klimaat waarin veiligheid prioriteit kreeg en nationale eenheid van groter belang werd 
geacht dan diversiteit. Beide initiatieven hebben veel Rotterdammers op de been gebracht en in de 
stad veel teweeggebracht. Spraakmakend waren ze zeker. Duurzaam verankerd zijn ze echter niet. 
 In het geval van de Dag van de Dialoog had dat alles te maken met wat door oud-wethouder 
Herman Meijer ‘de wegwerpziekte van Rotterdam’ wordt genoemd: bij de gemeente bestond 
onvoldoende draagvlak om voort te bouwen op het succes van de Dag van de Dialoog, ondanks de 
zeer wezenlijke ervaringen die de sessies opleverden. “Met aanbevelingen van de wetenschappers 
Thaddeus Müller en Paul Blondeel werd niets gedaan. Er werd niet op systematische wijze aandacht 
besteed aan het monitoren en analyseren van het project, noch werd er een substantiële methodiek 
ontwikkeld. Er werd geen gebruik gemaakt van bestaande kennis over interculturele communicatie. 
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Ook werden er geen verbindingen gelegd met organisaties die actief waren op het gebied van cultuur, 
zorg, sport en onderwijs. Met Paul Blondeels suggesties om de Dag van de Dialoog te gebruiken als 
lokale basis voor het publieke debat werd niets gedaan. Het kwam erop neer dat het gemeentebestuur 
kwantiteit boven kwaliteit verkoos. Het succes van de Dag van de Dialoog werd afgemeten aan 
aantallen en soorten deelnemers, niet aan de kritische en emancipatoire potentie ervan.”145 

In Proeftuin Rotterdam concludeert Els van den Bent dat de Dag van de Dialoog en de 
Islamdebatten kunnen worden gezien als uitingen van interactieve beleidsvorming, met aan burgers de 
oproep om zich met de publieke zaak te bemoeien.146 Met recht constateert zij dat met name bij de 
Islamdebatten de discussieonderwerpen van bovenaf werden aangereikt en dat de representativiteit van 
de uitkomsten discutabel was. De debatten bleven steken bij het poneren van standpunten zonder dat 
er een werkelijke dialoog tot stand kwam en een zichtbaar effect op bestuurlijke besluitvorming bleef 
uit: de debatten mondden uit in een samenlevingscode die uiteindelijk geen draagvlak vond en die 
door veel Rotterdammers als te top down werd ervaren. Aldus werd de legitimiteit van het bestuurlijke 
initiatief om publieke debatten te organiseren ondergraven. 

Nu beide twee initiatieven zijn ‘opgesoupeerd’, is wat rest het beeld dat er twee vormen van 
democratie bestaan: adversary en unitary democracy, een vijandige en een respectvolle democratie, een 
democratie van elkaar bestrijdende partijen en een van overleg tussen burgers.147 Het idee is, anders 
gezegd, dat debat en dialoog elkaars tegenpolen zijn en dat er in het publieke debat uit slechts twee 
smaken kan worden gekozen. Dit beeld dient dingend gecorrigeerd te worden. De zoektocht naar 
vruchtbare vormen van uitwisseling tussen burgers is zeker nog niet ten einde – in Rotterdam, noch 
elders. Dit proefschrift wil aan het denken hierover een weloverwogen bijdrage leveren. 
 “In Rotterdam is indertijd het accent gelegd op een politieke eenheidsdialoog. Daartegenover 
is allengs een publiek-stedelijke roep gaan klinken om nieuwe vormen van burgerschap waar het 
ontwikkelen van competenties en praktijken die burgers leren om samen te leven bij gratie van het 
verschil centraal staat, zonder dat dit leidt tot relativistische zelfgenoegzaamheid. 
 Een van de belangrijkste pleitbezorgers van deze vorm van burgerschap is de socioloog Herman 
van Gunsteren.148 In zijn visie draait burgerschap om het actief organiseren van verschil. Hij is geen 
voorstander van het propageren van een nationale identiteit, maar richt zich op praktijken die 
mensen ontwikkelen om te leren omgaan met verschillen – iets wat niet altijd een gemakkelijk 
opgave is. Om met pluraliteit om te gaan hebben mensen bepaalde dialogische vaardigheden nodig, 
die ondersteund worden door instituties. Competenties, instituties, emoties en identiteiten dienen 
in Van Gunsterens optiek als objecten van en instrumenten voor het organiseren van pluraliteit: 
achter of onder de dominante politiek-culturele benadering bestaat een dialogische werkelijkheid, 
waar in gesprekken van persoon tot persoon ervaringen en inzichten een meer algemene betekenis 
kunnen krijgen. 
 Het bestuurlijke denken over de grootstedelijke dialoog is in dit licht – en ik parafraseer hier de 
woorden van stadsfilosoof Henk Oosterling149 – gebaat bij een ambitie die bescheidener is dan de 

 
145 Levy (2012), p. 85. 
146 Van den Bent (2011). 
147 Deze tegenstelling is afkomstig de politicologe Jane Mansbridge (1983). Zij betoogt dat er in Amerika twee democra-
tietradities bestonden, adversary en unitary: een vijandige en een respectvolle, één van elkaar bestrijdende partijen en één 
van overleg tussen burgers. Zie ook:  https://decorrespondent.nl/512/peil-het-volk-eens-terwijl-het-denkt/51177984-
1bea4480. 
148 Van Gunsteren (1992). 
149 Henk Oosterling zegt letterlijk: “De vraag is nu: is de dialoog een vehikel om op zijn minst deze spanning bespreekbaar 
te maken? Wanneer je deze spanning bespreekbaar maakt ben je volgens mij intercultureel bezig. Er wordt nog steeds vanuit 
een pseudo-utopische intentie gesproken waarin geappelleerd wordt aan een homogene gemeenschap: we zijn toch allemaal 
Rotterdammers. Als je in termen van sociale cohesie spreekt en je begrijpt niet dat dit een proces is waarin je allereerst de 
spanningen tussen mensen en groepen bespreekbaar moet maken, dan schiet je volgens mij je doel voorbij. Cohesie is geen 
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ambities die tot op heden zijn gekoesterd. Spreken in termen van ‘Allemaal Rotterdammers’ en 
sociale cohesie gaat voorbij aan het feit dat in de cultureel diverse samenleving die Rotterdam is, 
een grote spanning is gegroeid tussen het individu en de gemeenschap. Die spanning is niet op te 
lossen door het zoeken naar een collectieve noemer tot doel van de dialoog te bestempelen. Veeleer 
gaat het erom die spanning te thematiseren en bespreekbaar te maken.”150 
 Vooralsnog is er in Rotterdam gebrek aan samenhang en richting in projecten rond de 
grootstedelijke dialoog. Dit draagt het gevaar in zich dat die dialoog ofwel verwordt tot een 
vrijblijvende gebeurtenis, ofwel tot een bestuurlijke monoloog.  
 
5.1 Op zoek naar nieuwe vormen 
 
Om de dialoog in Rotterdam duurzaam en effectief te laten zijn, is het van belang om op zoek te 
gaan naar een positieve begripsbepaling van de dialoog. Zo’n positieve begripsbepaling is terug te 
vinden in de wijsbegeerte, meer specifiek in het denken van de joodse filosofen Martin Buber en 
Emmanuel Levinas ontwikkeld is. In het denken van Buber en Levinas is de dialoog een bijzondere 
vorm van tweegesprek waarbij het verschil tussen individuele personen centraal staat. Het draait wat 
hen betreft in de dialoog niet om de bevestiging van het zelf maar om de ontmoeting/confrontatie met 
de Ander. Die ontmoeting met die Ander is niet vrijblijvend en louter talig maar, om Levinas te citeren, 
‘een bestaanservaring ouder dan het cogito’.151  

Wat kan deze interpretatie van de dialoog ons leren in de zoektocht naar een grootstedelijke praxis152 
die in termen van generatie, cultuur, en sociaaleconomische klasse zo gevarieerd is? Hoe kan aan die 
verschillen recht wordt gedaan? Onder welke randvoorwaarden kan een stad als Rotterdam tot bloei 
komen en hoe kan een gedifferentieerder begrip van de dialoog bijdragen aan de zoektocht naar nieuwe 
vormen van burgerschap?  
  “Het begrip praxis gebruik ik in de betekenis die filosofe Hannah Arendt aan dit van oorsprong 
Aristotelische begrip geeft in de The Human Condition. Arendt stelt dat de westerse filosofie te 
sterk op contemplatie (vita contemplativa) is gericht. Dit heeft ertoe geleid dat de alledaagse 
relevantie van filosofische ideeën veelal over het hoofd wordt gezien. Arendt noemt ‘praxis’ het 
hoogste en belangrijkste niveau van het werkzame leven. Filosofen zouden, vindt zij, meer moeten 
deelnemen aan politieke actie of praxis, zijnde de daadwerkelijke realisatie van de menselijke 
vrijheid. Het vermogen om ideeën te analyseren, ermee te worstelen en ze actief toe te passen 
beschouwt Arendt als hetgeen dat ons, mensen, uniek maakt.”153 

De sleutel ligt in een concentratie op het persoonlijke en particuliere van de dialoog, zo valt ook te 
leren uit de interviews die ten behoeve van deze dissertatie gehouden zijn. Achter of onder de 
dominerende politiek-culturele benadering bestaat er een dialogische werkelijkheid waar op basis van 
het persoonlijke gesprek ervaringen en inzichten een algemenere betekenis kunnen krijgen.  

De vraag op welke wijze die verbinding tussen het particuliere en het algemene gestalte krijgt in de 
dialoog heeft binnen de wijsbegeerte gezorgd voor een dispuut tussen Buber en Levinas over de vraag 
wat het verplichtende, niet-vrijblijvende moment in een dialoog is. Het is de moeite waard te 
onderzoeken wat dit dispuut ons kan leren op zoek naar een niet-vrijblijvende Rotterdamse 
dialoogpraxis. 

 
gegeven, maar een proces waarbinnen mensen zich altijd naar elkaar toe bewegen om in de termen van de ander over hun 
relaties na te kunnen denken. Dit is de basis van wat ik ‘interesse’, letterlijk ‘tussen-zijn’ noem.” Bron: Interview Henk 
Oosterling (2011) ten behoeve van de dissertatie. 
150 Levy (2012), p. 86-87. 
151 Bron: Levinas (1976). 
 
153 Levy (2012), p. 87. 
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“Het is een opgave om de inzichten van filosofen te verbinden met de praktijk van het samenleven 
in een stad als Rotterdam. Filosofen geven over het algemeen geen beschrijvingen van gangbare 
praktijken. Zij zijn niet in dialoog met hun publiek, maar met elkaar. Dat neemt niet weg dat uit 
filosofische discussies wel degelijk lessen te trekken zijn voor de praktijk. Inzichten van filosofen kunnen 
in actuele kwesties samenhang, betekenis en verheldering helpen brengen en zo bijdragen aan bezinning 
op de eigen tijd. Filosofie draagt in die zin bij aan kritiek – in de zin van onderscheidingsvermogen – 
en biedt handelingsperspectieven. Het meningsverschil tussen de twintigste-eeuwse filosofen Martin 
Buber en Emmanuel Levinas over de structuur van de dialoog is hier een mooi voorbeeld van: de vraag 
die centraal staat in dit dispuut – namelijk de vraag of verantwoordelijkheid nemen voor de Ander iets 
is wat van bovenaf kan worden opgelegd – is analoog aan de vraag of de overheid zoiets als burgerzin 
kan sturen of organiseren.”154 

 
154 Levy (2012), p. 77. 
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Deel II 
 
 

Nomadische waarheid 
Dialoog als ethisch gemotiveerde kennisbron 

 
“Als ik niet voor mijzelf ben, wie is voor mij? 
En als ik er alleen voor mezelf ben, wat ben ik? 
En als niet nu, wanneer dan?” 155 
 
 
Dialoog, de klassieken 
 
Hoe kan Rotterdam een niet-vrijblijvende dialoogpraktijk ontwikkelen die recht doet aan de 
intrinsieke waarde van de dialoog? Welke lessen kunnen er in dit licht worden getrokken uit de 
dialoogfilosofie van de twintigste eeuw? Deze vragen vormen de inzet van het tweede deel van deze 
dissertatie, dat tot doel heeft om met behulp van het denken van de filosofen Martin Buber en 
Emmanuel Levinas het dialoogbegrip te verdiepen en de oorspronkelijke betekenis ervan voor het 
voetlicht te brengen: de dialoog als ethisch gemotiveerde kennisbron. 

De bakermat van de dialoog ligt in het Athene van rond de vijfde eeuw voor Christus, waar Socrates 
(469-399) blootsvoets over de straten en pleinen zwierf. Hij onderwees voorbijgangers door met hen 
in gesprek te gaan. Hij deed dit door schijnbaar onschuldige vragen te stellen maar liet niet los voor hij 
het gesprek op grote thema’s had gebracht, zoals: wat is deugd? Hoe vinden wij de waarheid?    
  Opvallend aan de Socratische methode is dat, vergeleken met gebruikelijke vormen van 
onderricht waarbij de leerling vraagt en de meester antwoordt, de richting hier omgekeerd is. Socrates 
vergeleek zijn activiteit met die van zijn moeder, die vroedvrouw was: hij deed niets anders dan anderen 
helpen bij de geboorte van wijsheid. Socrates onderwees geen nieuw kennis; zijn vragen haalden kennis 
uit de leerling die er al in zat. Of er in het Socratische gesprek sprake is van een echte dialoog is de 
vraag: Socrates weet de uitkomst ongetwijfeld al, namelijk dat zijn gesprekspartner uitgaat van schijn-
zekerheden en feitelijk niets (zeker) weet. Socrates had ook niet zo’n duidelijk beeld van zijn wereld 
en zijn opvatting van waarheid is tamelijk ongrijpbaar. Het is Socrates’ leerling Plato die zijn dialogen 
heeft opgetekend.  

Plato en Socrates menen dat er naast de veranderlijke en vergankelijke wereld die we kennen, ook 
een andere constante wereld bestaat, waar de eeuwige en onveranderlijke kennis zich bevindt. Deze 
wereld noemen zij de ideeënwereld. In de ideeënwereld bevinden zich de oervormen van de 
werkelijkheid. Deze ideeën zijn hiërarchisch geordend met aan de top het idee van het goede. Ieder 
mens heeft een onsterfelijke ziel die in een voorwereldlijk leven de ideeën heeft aanschouwd. Voor 
Socrates en Plato is leren daarom een vorm van herinneren. De inhoud van die herinnering is niet 
direct toegankelijk, door de schok van de geboorte, maar kan door Eros en oefening weer worden 
geactiveerd. Voor Socrates heeft Eros – in het Grieks betekent het woord oorspronkelijk ‘liefde’ – een 
vergeestelijkte en hogere betekenis. Eros is het streven om van het zinnelijke naar het geestelijke op te 
stijgen, de drang van de sterveling om zich tot onsterfelijkheid te verheffen en het verlangen om die 

 
155 Bron: Hillel de Oudere, circa 110 BC – 10 AD. 
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drift ook in anderen wakker te roepen. De laagste vorm van Eros is lust in de schone lichaamsgestalte. 
Iedere bezigheid met het schone voedt deze drift.  De beschouwing van het schone is de voorbereiding, 
maar het eigenlijke middel tot kennis van de Ideeën is het begripsmatige, dialectische denken. Om het 
doel te bereiken moet de drang van de Eros vergezeld gaan van de juiste methode. De dialoog is daarbij 
de kunst om samen zoekend, in het gesprek, tot de algemene waarheid door te dringen. Vandaar dat 
in Socrates’ filosofie deugd en weten hand in hand gaan. Voor leren is niet alleen de herinnering 
onmisbaar, maar ook iemand die de herinnering opwekt: de leraar.  

Zowel Buber als Levinas hebben bewondering voor het denken van Plato, dat is geïnspireerd door 
het onderwijs van Socrates. Anders dan de participatie-opvatting van waarheid156 van Socrates en Plato 
oriënteert de filosofie van Buber en Levinas zich echter op de religieuze transcendentie-ervaring zoals 
die in het Jodendom wordt aangetroffen. Zij proberen deze een plek te geven binnen het filosofische 
discours. Daarbij zien Buber en Levinas de dialoog als een bijzondere vorm van waarheidsvinding: de 
openbaring van de Ander in de vorm van een ethisch appel tot verantwoordelijkheid. Het gaat hierbij 
om een niet-vrijblijvend ethisch appel. Het ethisch appel dat een Ander aan je doet in de dialoog laat 
zich niet vangen in theorie en het is ook geen algemene categorische imperatief. Waar het om gaat is 
het concreet aangesproken worden door de Ander.   

In de dialoogfilosofie van Buber en Levinas gebeurt dit op verschillende niveaus. In het denken van 
Buber gaat het om de gemeenschappelijke tussenruimte die ontstaat als twee mensen, respectievelijk 
partijen, die eerst nog vreemden voor elkaar waren, geraakt worden door elkaars andersheid. In brede 
zin noemt Buber dat ‘liefde’, een ‘ruimte scheppende kracht’.            

Levinas meent dat in Buber’s dialoogbegrip de noodzaak tot spreken ontbreekt en daarmee de 
uitnodiging tot het nemen van verantwoordelijkheid voor de ander. Naar zijn idee is de openbaring 
van de Ander geen zaak van wederzijdse bevestiging, maar van confrontatie. Confrontatie kan alleen 
plaatsvinden als er sprake is van ongelijkheid; als de ene term de andere transcendeert vanuit een 
dimensie van hoogte. De Ander is geen vriend of geliefde, maar een vreemdeling en een leermeester 
die mij vanuit een andere dimensie van hoogte tegemoet treedt en mij wijst op mijn 
verantwoordelijkheid jegens de Ander. De taal is daarbij de enige relatie die recht doet aan het verschil, 
maar toch een relatie mogelijk maakt.    

In dit deel zal ik de dialoog-begrippen van Buber en Levinas exploreren met betrekking tot de vraag 
of die iets te betekenen hebben voor de dialoogpraktijk in Rotterdam. Het ligt voor de hand om de 
twee ethische filosofieën met elkaar te vergelijken. Buber en Levinas zijn solide geworteld in de Joodse 
traditie en gaan van hieruit in tegen de autonome positie van het Ik in de moderne Westerse filosofie 
sinds Descartes. Beide kritiseren daarbij het primaat van het objectiverende denken als het gaat om de 
vraag naar zekere kennis.  

Buber spreekt daarbij van vervreemding, eenzaamheid, isolement en collectieve depersonalisatie. 
Levinas meent dat het objectiverende denken totalitair is – niet omdat het geen ware elementen bevat- 
maar omdat het geen recht doet aan de realiteit waarin ik niet alleen leef maar samen met anderen. 
Beide denkers verbinden daarbij de relatie met God aan de relatie met onze medemensen. Zij leefden, 
schreven en handelen in de twintigste eeuw; hun beider denken kan worden opgevat als een reactie 
op de grote wereldoorlogen van de 20e eeuw.      

In het geval van Buber gaat het hierbij om de Eerste Wereldoorlog, bij Levinas om de Tweede 
Wereldoorlog. Naast al deze overeenkomsten zijn er echter ook twee grote verschillen tussen beide 

 
156 In haar oratie beschrijft René van Riessen (2012) Emmanuel Levinas als een denker die zich verzet tegen het Socratische 
idee dat kennis in feite een herinnering is aan een wijsheid die in de ziel aanwezig is. Zij zegt daarover: “Net als Kierkegaard 
signaleert hij het gevaar dat de eeuwigheid gaat heersen over het individu en het ogenblik. Tegenover die 
participatieopvatting van waarheid stelt Levinas met een polemische geste een filosofie die zich oriënteert op de religieuze 
transcendentie- ervaring zoals hij die in het jodendom aantreft.” (p. 17) 
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denkers en hun gedachtegoed. Die verschillen betreffen, ten eerste, hun joodse achtergrond en, ten 
tweede, hun verhouding tot de filosofie.       

1] Hoewel Buber een product is van de haskalah (de joodse verlichting), is zijn denken sterk 
geïnspireerd door het chassidisme.157 Hij stond open voor mystiek en de lessen van het chassidisme 
waarin het alledaagse wordt geheiligd en waarin extase en een vorm van participatie aan het heilige 
wordt beleefd.  Levinas daarentegen behoorde tot de Mitnagdiem,158 de traditionele tegenstanders van 
het chassidisme. Levinas verwierp de mystiek als heidens, als een vorm van zelfverlies dat 
overeenkomsten vertoont met afgoderij. Zijn denken is geworteld in de joodse bijbel, die in zijn visie 
de nadruk legt op de morele verplichtingen en zijn wetten in de Talmud. Buber’s denken is geworteld 
in de Hebreeuwse bijbel als een verbond tussen mensen en God, met de opdracht Zijn koninkrijk te 
realiseren door het stichten van rechtvaardige en liefdevolle gemeenschappen. Buber moest weinig 
hebben van de geboden en Talmudische debatten, allergisch als hij was voor elke vorm van 
institutionele religiositeit. Voor Buber is de dialoog juist dat ondeelbare nu-moment dat zich niet in 
voorschriften laat objectiveren.   

2] Ook als filosofen zijn Buber en Levinas zeer verschillend. In het hart van Buber’s filosofie staan 
zijn filosofische inzichten, die hij op consistente wijze uitwerkt en illustreert. Van een systematische 
filosofie is evenwel geen sprake, omdat hij in zijn filosofie dicht bij de ervaring wil blijven. Levinas is 
wel een systematisch filosoof. Ofschoon hij zich in zijn werk tegen zijn leermeesters Husserl en 
Heidegger keert, is zijn denken een fenomenologie. Levinas heeft veel commentaar geleverd op de 
filosofie van Buber, die daar op zijn beurt weer op heeft gereageerd.     

Levinas’ commentaar op Buber zou een hulpmiddel kunnen zijn om zijn dialoogbegrip beter te 
kunnen begrijpen, ware het niet dat Levinas van Buber een opponent met betrekking tot zijn 
dialoogbegrip maakt en hem uiteindelijk corrigeert, waarbij Levinas de echte verschillen tussen hen 
ontkent.159 In zijn behandeling van het meningsverschil tussen Buber en Levinas over de dialoog citeert 
Maurice Friedman met instemming de Britse politicoloog Neve Gordon, die ervoor pleit Buber te 
lezen zonder hem te assimileren in het denken van Levinas: “Only after one wrestles with Buber’s 
ideas, after one understands his insights, it becomes appropriate, I think, to criticize and expand on his 
ideas.” 160     

Deze opvatting sluit aan bij een van de belangrijkste conclusies van mijn doctoraalscriptie161, namelijk 
dat het wijsgerige meningsverschil tussen Martin Buber en Emmanuel Levinas over de structuur van 
de dialoog vaak verkeerd wordt begrepen. In de secundaire literatuur wordt in de bespreking van dit 
debat volstaan met de conclusie dat Levinas het dialoogbegrip van Martin Buber radicaliseert. Daarmee 
wordt Buber’s dialoogbegrip geen recht gedaan.162 Door het wijsgerig debat tussen Buber en Levinas 
te plaatsen in een theologisch perspectief herkennen we dat er een analogie is tussen de discussie over 

 
157 Het chassidisme is een joodse religieuze beweging die zich richt tegen het intellectuele rabbinisme. Deze in de achttiende 
eeuw in Polen ontstane beweging benadrukt het dialogische en spirituele karakter van het dagelijks leven. De Chassidiem 
verzetten zich vooral tegen de Messias-conceptie van het rabbinale jodendom en de daaruit voortvloeiende prominente rol 
die het naleven van de wetten van de Tora daarbij vervult. 
158 Mitnagidiem betekent letterlijk tegenstanders; deze Mitnagidiem waren opposanten van het chassidisme. In Hoofdstuk 
8 zal ik uitvoerig ingaan op de kritiek van de Mitnagdiem op het chassidisme en de invloed daarvan op het wijsgerig 
meningsverschil tussen Buber en Levinas over de gewenste structuur van de dialoog.  
159  Marcel Poorthuis (1994) stelt dat Levinas in zijn kritiek jegens Buber nooit vergeet zijn waardering voor hem te 
onderstrepen. Hij stelt dat zijn kritiek op Buber altijd gepaard gaat met waardering en dat Levinas Buber geenszins wil 
corrigeren. Hij stelt dat, daarentegen, Levinas’ kritiek Buber’s dialoogbegrip radicaliseert. Tot eenzelfde conclusie komt 
Theo de Boer (1988): “De dialogische leer van de Ik-Gij relatie wordt echter van meet af aan door Levinas verdiept en 
geradicaliseerd. Terecht kon hij bij de aanvaarding van zijn erepromotie in Leiden verklaren dat de vocativus van Buber 
hem nooit toereikend heeft geleken.” (p. 36)  
160 Friedman (2002), p. 340. 
161 Levy (1991). 
162 In Hoofdstuk 8 zal ik deze stelling onderbouwen. 
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de structuur van de dialoog en het meningsverschil tussen Chassidische joden en Mitnagidiem-joden 
over de vraag hoe strikt men zich aan de wet moet houden, wil de Messias komen. In dit deel wil ik 
voortborduren op deze conclusie en de maatschappelijke en religieuze achtergrond van Buber’s 
dialoogfilosofie verder onderzoeken. Het is om deze reden dat in dit proefschrift de beschrijving van 
de dialoogbegrippen van Buber en Levinas als twee verschillende opvattingen, die hun oorsprong 
vinden in verschillende religieuze tradities en filosofische paradigma’s, de rode draad vormt. Het 
uitgangspunt hierbij is dat het denken van Buber niet in te passen valt in het raamwerk van Levinas163 
en dat juist waar deze beide denkers van mening verschillen aanknopingspunten kunnen worden 
gezocht voor de Rotterdamse praktijk. Meer specifiek zal deze vraag als inzet van deze zoektocht 
dienen: Hoe is het mogelijk om vanuit het exemplarische en singuliere van de dialoog een relatie te 
leggen met algemene, democratische waarden zonder dat aan de particulariteit van de ontmoeting 
geweld wordt gedaan?     

Het is immers precies deze vraag die centraal staat in het filosofisch dispuut tussen Martin Buber en 
Emanuel Levinas. De vraag of verantwoordelijkheid nemen voor de Ander iets is dat geweld wordt 
aangedaan als het van bovenaf wordt opgelegd lijkt analoog te zijn aan de vraag of de overheid zoiets 
als burgerzin kan sturen of organiseren, zoals uiteengezet is in de conclusie van deel I van deze 
dissertatie.  

In dit deel wil ik met behulp van deze analogie een brug te slaan tussen de dialoogfilosofie en de 
Rotterdamse praktijk, waarbij ik wil onderzoeken wat de werkzame bestanddelen van het 
dialoogbegrip van respectievelijk Buber en Levinas zijn voor de Rotterdamse praktijk. 

In Hoofdstuk 6 bespreek ik Buber’s dialoogbegrip zoals hij dat in zijn filosofisch hoofdwerk, Ich 
und Du, heeft beschreven. Aan de hand van zijn ervaringswereld wordt een beschrijving gegeven van 
de centrale thema’s van Ich und Du, de opbouw en grondkarakteristieken van zijn dialoog-begrip, het 
maatschappelijk appel dat Buber heeft willen doen, het revolutionaire potentieel ervan, de 
maatschappelijke vertaling die hij eraan heeft willen geven in zijn sociale filosofie en ten slotte de 
relevantie daarvan voor onze huidige maatschappij. Hoofdstuk 7 is een weergave van Levinas’ kritiek 
op Buber’s dialoogbegrip. In Hoofdstuk 8 bespreek ik Buber’s repliek op Levinas, en onderbouw ik de 
stelling dat Levinas het dialoogbegrip van Buber wel degelijk corrigeert, Tot besluit stel ik in Hoofdstuk 
9 mijzelf de vraag of en zo ja, welke lessen wij uit hun dispuut kunnen trekken voor Rotterdam. 

 

 
163 In zijn Hoofdstuk over de queeste van Buber en Levinas komt Maurice Friedman (2002) tot eenzelfde analyse van dit 
meningsverschil. 
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Hoofdstuk 6 
Het dialoogbegrip van Martin Buber 
 
6.1 Een wereld in beweging 
 
In haar proefschrift, Het humanitaire moment, beschrijft Marjet Brolsma hoe intellectuelen in Europa 
na de Eerste Wereldoorlog een diepgaande beschavings-crisis ervoeren en droomden van culturele 
regeneratie.164 Ze beschrijft hoe aan het einde van de negentiende eeuw veel traditionele zekerheden 
op losse schroeven komen te staan: “[…] Ingrijpende veranderingen – de overgang van een agrarische 
naar een industriële samenleving, de verstedelijking, de secularisering, technologische en 
wetenschappelijke innovaties, de rationalisering van het productieproces en de emancipatie van 
arbeiders en vrouwen – hadden gevoelens van ontwrichting en vervreemding teweeggebracht.”165   

Ze vervolgt door te stellen dat in de jaren 1914-1918 van de vorige eeuw dit onbehagen met de 
moderniteit in een stroomversnelling raakt: “[…] het seculiere vooruitgangsoptimisme en het 
onbegrensde vertrouwen in wetenschap en techniek, die de vooroorlogse liberaal-kapitalistische 
burgermaatschappij hadden gekenmerkt, [waren] definitief failliet.”166   

Volgens haar leek het bewezen dat  
 
“[…] de ontwikkeling van de innerlijke beschaving geen gelijke tred hield met die van de uiterlijke 
beschaving, leek bewezen, aldus Brolsma. De oorlog ontketende een geloofscrisis en een generatieconflict, 
een diepe angst voor het verlies van waarden en een verhevigd protest tegen het vermeende, desintegrerende 
wereldbeeld en het kapitalisme. Nihilisme, fatalisme, hyper-individualisme en nationalistisch revanchisme 
waren evenzeer een product ervan als een expressionistisch levensgevoel, een onstuimige artistieke en 
maatschappelijke vernieuwingsdrang, een versterkt verlangen naar een ‘nieuwe gemeenschap’ of de hoop op 
duurzame vrede of verzoening.”167  
       
Zij beschrijft hoe dit verlangen naar regeneratie van de cultuur in Nederland aan de oorsprong lag 

van een cultuurkritische humanitaire beweging. Het betreft hier een historische constructie achteraf. 
Brolsma somt een uiteenlopende groep stromingen op, zoals religieus anarchisten, religieus socialisten, 
levensfilosofie-beoefenaars en vereerders van de Russische schrijver Dostojewski: “Wat zij deelden was 
een hevig optimistisch verlangen naar een vernieuwing van de cultuur en een betere menselijker 
samenleving. Zij wensten geen grootschalige of collectieve oplossingen, maar zagen het individu als 
sleutel tot vernieuwing. Door bekering of bewustwording van het individu, zo was de gedachte, zou 
uiteindelijk een menselijker maatschappij ontstaan.”168  

 
“Zij [Zara Steiner, LL] schaart deze beweging onder wat zij de ‘kleine utopisten’ noemt;169 wereldverbeteraars 
die verlangden naar vrede, vrijheid, menselijkheid en rechtvaardigheid en die zich onderscheidden van grote 

 
164 Brolsma (2016). 
165 Ibidem, p. 11. 
166 Ibidem, p. 14. 
167 Ibidem, p. 11. 
168 Ibidem, p. 6. 
169 Brolsma (2016), p. 27, voetnoot 32. Brolsma verwijst naar Steiner, Z. (2005). The light that failed, European international 
history 1919-1933 (p. vi) en naar: Gerwarth, R. (2007). Twisted paths. Europe 1914-1945 (‘Introduction’). Beiden: New 
York, NY: Oxford University Press. 
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utopisten met hun totalitaire en wrede toekomstdromen. Zij citeert met instemming historicus Jay Winter, 
die ervoor pleit deze kleine utopisten te bestuderen, omdat dit een nieuw licht kan werpen op de donkere 
en gewelddadige eerste helft van de twintigste eeuw. Juist in die jaren konden idealisten en wereldverbeteraars 
goed gedijen. Daarbij moeten de jaren twintig van die eeuw worden beschouwd als ‘het decennium na de 
grote oorlog’, in plaats van als de aanloop naar de heerschappij van Hitler. Het was een tijdvak dat, ondanks 
de conflicten en instabiliteit in grote delen van Europa, ook werd gekenmerkt door vredesverwachtingen en 
utopische momenten.”170 
      
Hoewel de studie van Brolsma Nederlandse intellectuelen als onderwerp heeft, kan haar historische 

schets van de voedingsbodem van de door haar beschreven cultuurkritische humanitaire beweging ook 
goed dienen als situering van de sociale filosofie van Martin Buber. Zijn gehele filosofische oeuvre staat 
immers in het teken van de opbouw van wat hij een ‘waarachtige’ menselijke gemeenschap noemt. En 
ook Buber’s sociale filosofie heeft als doel olifantenpaadjes naar Utopia uit te hakken171, waarbij hij zich 
distantieert van de historische wetmatigheden van het Marxisme en zich de geuzennaam ‘utopisch 
socialist’ aanmeet. Een aantal van de door Brolsma beschreven intellectuelen zijn ook zeker door Buber 
geïnspireerd en stonden in contact met hem. Ook maakte Buber deel uit van de door de Nederlander 
Fredrik van Eeden opgerichte Forte-Kreis, een internationale bond van intellectuelen die – geïnspireerd 
door het werk van Friedrich Nietzsche – probeerden om een door ‘dichters-koningen’ geleide 
samenleving mogelijk te maken.          

De invloed van Buber op de cultuurkritische humanitaire beweging in Nederland valt buiten het 
bestek van deze dissertatie – dat is een onderwerp dat aparte studie verdient. Evident is dat Buber in 
zijn streven niet alleen stond en dat hij deel uitmaakte van een grotere Europese humanitaire beweging, 
die ook vandaag de dag nog het bestuderen waard is.     

Wat Buber uniek maakt is dat hij zich heeft verzet tegen zowel het collectivisme – en daarmee tegen 
de staatsbureaucratie die dwang uitoefent op het individu – als tegen het individualisme. Daartussen, 
stelt hij, bevindt zich de dialoog die beide overstijgt. Hij spreekt in dit verband van een smalle bergkam 
tussen het objectieve en het subjectieve. Op deze smalle bergkam, aldus Buber, ontmoeten Ik en Gij 
elkaar in het rijk van het “tussen.” Deze realiteit wijst voor de toekomstige generaties een weg die leidt 
voorbij individualisme en collectivisme omdat daar een waarachtig derde alternatief getoond wordt. 
Kennis daarvan kan mensen helpen een waarachtige gemeenschap tot stand te brengen, meent Buber. 

Buber heeft zijn hele leven gepleit voor een dialogische levenswijze. Dit heeft hij gefundeerd in zijn 
filosofie van Ich und Du. Behalve in zijn werk vond deze filosofie haar eerste reflectie in het denken 
van Hermann Cohen, Franz Rosenzweig, Eugen Rosenstock, Ferdinand Ebner en Gabriel Marcel.172 
“Deze groep filosofen ging vanuit de joodse traditie een confrontatie aan met de westerse filosofie – in 
het bijzonder met het Duitse idealisme, met zijn late uitlopers in de existentiefilosofie en de 
fenomenologie.            

 
170 Ibidem, p. 27. 
171   De term olifantenpaadjes is afkomstig van de organisatiecoach An Kramer (2016). Zij doelt hiermee op platgetreden 
weggetjes die mensen zelf maken en haaks staan op gewone en aangelegde wegen. Ze zijn bestendig, gebaseerd op 
daadwerkelijk gebruik, en worden volop gewaardeerd door de gebruikers. Dit beeld gebruikt Hans Achterhuis (2016) om 
te laten zien dat in de huidige tijd het huidige utopische landschap uit olifantenpaadjes bestaat. Achterhuis noemt in dit 
verband Buber’s Paden in Utopia (1972) waarin Buber, volgens Achterhuis, overtuigend aantoont dat het ontbreken van 
een gezamenlijke spiritualiteit verantwoordelijk was voor het mislukken van de meest utopische experimenten uit vorige 
eeuwen. 
172 Zie Waaijman (1990). Gelijktijdig ontstaan: Herman Cohens Religion der Vernunft aus den Quellen des Judentums 
(1919), Frans Rosenzweigs Stern der Erlösung (1921), Eugen Rosenstocks Angewandte Seelenkunde (1924), Ferdinand 
Ebners Pheumatologische Fragmente. Das Wort und die Geistigen Realiteiten (1921), Martin Buber’s Ich und Du (1923) 
en Gabriels Marcels Journal Métaphysique. 
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De genoemde denkers verzetten zich tegen het idee van de dominantie van een (transcendentaal) 
‘ik’,”173 dat  

 
“[…] vanuit zijn centrum de wereld overziet en die naar zijn wil inricht. Het niet-ik, ook wanneer dat een 
ander ik is, kan in dat wereldbeeld slechts tot zijn recht komen als middel tot zelfverwerkelijking – in het 
gunstigste geval als materiaal van de plicht, in het ongunstigste geval als object van directe beheersing. Buber 
karakteriseert een dergelijke relatie als een Ik-Het-verhouding. Daartegenover stelt hij het primaat van de 
dialoog of de Ik-Jij-relatie, waarin het subject zich luisterend opstelt en tot zijn ware bestemming komt: ‘Ich 
werde am Du.’174  
 
In het artikel, Buber and Levinas: From Dialogue to substitution, stelt Marcel Poorthuis dat de 

dialoogfilosofie van Buber kan worden opgevat als een ‘copernicaanse revolutie’. In zijn recensie van 
de vertaling van Ich und Du door Marianne Storm licht Marcel Poorthuis175 zijn standpunt toe door 
uiteen te zetten hoe Buber het ‘ego’ van de mens, dat sinds Descartes altijd onwrikbaar uitgangspunt 
voor het denken is gebleven, onttroont als de grondslag van het denken. Het ‘ego’ in isolement is 
helemaal geen grondslag van het denken. Daardoor lijdt de filosofie aan bloedeloze abstractie en kan ze 
het werkelijke leven niet in het vizier krijgen, aldus Poorthuis. De dialoog is de grondervaring van de 
mens. Het objectieve kennen van de ander is weliswaar noodzakelijk, maar tevens verraad aan de 
dialoog. Het gaat bij Buber, om een levensfilosofie; het kennen is niet langer fundamenteel, maar 
afgeleid van het leven zelf dat een leven is in dialoog. Het kennen van de dingen, het beschrijven en 
het benoemen ervan, is zeker een belangrijke activiteit van de mens in de wereld. Het aangesproken 
worden door de ander is evenwel iets fundamenteel anders dan het vergaren van informatie over die 
ander, aldus Poorthuis.  

Het filosofische werk van Buber kan daarbij vanuit twee typen verwantschap worden begrepen: het 
religieuze existentialisme176 en de joodse traditie, in het bijzonder de joodse mystiek. De werkelijke 
basis voor Buber’s filosofie is echter zijn eigen leven, zijn persoonlijke ervaringen met relaties en vooral 
het mislukken daarvan – momenten die hij aanduidt als mismoetingen.  Al deze elementen tezamen 
vormen Buber’s ervaringswereld en werpen een adequaat licht op het karakter van zijn filosofie, in het 

 
173 Levy (2012), p. 37. 
174 Buber (1984), ‘Das Dialogische Prinzip’, p. 15. Zie ook: De Boer (1988). 
175 Zie Poorthuis (1998), ook te vinden op: https://www.trouw.nl/cultuur/een-boek-dat-bestand-is-tegen-de-tand-des-
tijds~ac8dba5e/ 
176 In zijn Nabeschouwing, over de geschiedenis van het dialogisch principe uit 1954 schrijft Martin Buber dat hij in het 
religieus geïnspireerde denken van de Duitse filosoof en schrijver Friedrich Heinrich Jacobi, een eerste formulering vindt 
die wijst in de richting van het dialoog denken (Buber, 2016): “Zonder Jij is het Ik onmogelijk’. Door Feuerbach wordt 
volgens Buber de oerbetrekking tussen ‘Ich und Du’ ingeperkt tot een antropologische verhouding, omdat hij stelt dat de 
essentie van het bestaan niet de mens op zich is, maar de mens in relatie met andere mensen. Deze verhouding ondergaat 
echter een mystieke wending omdat Feuerbach deze eenheid van ‘Ich und Du’ God noemt. Buber noemt dit een 
‘pseudomystieke constructie’ en stelt dat Søren Kierkegaard deze constructie met behoud van Feuerbachs 
werkelijkheidsinzicht heeft uitgeschakeld, door het opstellen van de categorie van ‘de enkeling’, als een opperste 
‘wezensrelatie’. Wat Buber echter als een feitelijke en bedenkelijke beperking ziet, is dat Kierkegaard weliswaar eist dat de 
mens in zijn verhouding tot de medemens als enkeling zal handelen, maar dat de verhouding tot de medemens niet tot een 
wezensrelatie in die strikte zin wordt en ook niet kan worden, hoe geweldig Kierkegaard ook over naastenliefde kan 
betogen. In Kierkegaards existentiële denken wordt het menselijke Jij nooit in het goddelijke transparant, het beperkte 
nooit in het onbeperkte: “Vanuit dit neen wordt een grote vraag gesteld aan de komende geslachten, die een nuchter-
onbevangen overweging en beantwoording vereist. Want met het openen van een zijnskloof tussen Jij en Jij dreigt de meest 
innerlijke betekenis van de ontdekking van Ik en jij, die eerst door een schijnbaar mystiek atheïsme werd bedreigd, nu door 
een bijna monadische geïntendeerde vroomheid vervormd te worden.” (p. 186) Kortom, in het denken van Kierkegaard 
staat ,volgens Buber, de menselijke relatie de relatie met God in de weg. De relatie tussen het eindige en het oneindige 
wordt hierdoor verbroken. Op dit punt verwijdert Buber zich van Kierkegaard en gaat hij in zijn dialogische denken precies 
naar die eenheid op zoek.   
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bijzonder op Ich und Du. Dit is de reden dat hieronder, voorafgaand aan de beschrijving Buber’s 
dialoogfilosofie, een schets van Buber’s ervaringswereld wordt gegeven. 
 
6.2 Buber’s ervaringswereld 
 
Mordechai Martin Buber werd op 8 februari 1878 geboren in Wenen, de toenmalige hoofdstad van de 
Habsburgse monarchie. Dit rijk, waarover Keizer Frans Joseph regeerde, strekte zich uit van Polen en 
Rusland tot diep in de Balkan. Het werd bewoond door Duitsers, Tsjechen, Polen, Magyaren, Kroaten, 
Serven en een grote joodse diaspora, die zich concentreerden in de hoofdstad en de Pools-Russische 
randgebieden had geconcentreerd.      

Buber heeft drie jaar in Wenen gewoond. Toen scheidden zijn ouders en ging hij bij zijn 
grootouders in Lemberg wonen, in Galicië, dat tot 1918 bij de Habsburgse monarchie hoorde en daarna 
bij Polen werd gevoegd. Tegenwoordig heet de stad Lviv en ligt ze in Oekraïne. Hier groeide Buber 
op, omringd door zowel ‘haskalah’ (de joodse verlichting) als het chassidisme (het Oost- Europese 
mystieke jodendom).    

Buber’s grootvader was bankier en een groot geleerde, die veel wist van de joodse traditie. Buber 
heeft zijn moeder nog slechts éénmaal ontmoet, toen hij begin dertig was.177 Deze ontmoeting, die hij 
heeft beschreven als een ‘mismoeting’, heeft hem geholpen om de betekenis van de ware ontmoeting 
te onderwijzen. In een autobiografisch fragment beschrijft hij wat er gebeurde: 

 
“Het huis waar mijn grootouders woonden had een ruime vierkante binnenplaats die was omgeven door 
grote houten balkons op elke etage. Daarop kon men op iedere verdieping rondom langs het hele gebouw 
lopen. Hier stond ik eens, toen ik vier jaar oud, met een enkele jaren ouder meisje, de dochter van de buren, 
aan wier toezicht mijn grootmoeder mij had toevertrouwd. Wij stonden allebei bij de leuning. Ik kan mij 
niet herinneren dat ik tegen mijn oudere speelkameraadje over mijn moeder gesproken heb. Maar ik hoor 
nog hoe het grotere meisje tegen mij zei: ‘Nee, ze komt nooit terug.’ Later heb ik hiervoor het woord 
‘mismoeting’ gemaakt, waarmee het langs elkaar heengaan, het missen van een werkelijke ontmoeting tussen 
mensen is uitgedrukt. Toen ik twintig jaar later mijn moeder terugzag, die mij, mijn vrouw en mijn kinderen 
was komen opzoeken, kon ik niet in haar nog steeds verwonderlijk mooie ogen kijken, zonder ergens 
vandaan het woord ‘mismoeting’ te horen, als een tot mij gesproken woord.    

Ik vermoed dat alles wat ik in de loop van mijn leven van echte ontmoeting ervaren heb, zijn oorsprong 
heeft op dat moment op het balkon.” 178 
 
Op veertienjarige leeftijd worden Buber’s filosofische aspiraties aan hem kenbaar. Hij wordt dan 

overvallen door twee kwellende vragen: is er een begin of einde aan de tijd of is de tijd oneindig? Zijn 
er grenzen aan de ruimte of is de ruimte onbegrensd? Het ene is even onmogelijk als het andere 
onvoorspelbaar. Buber schrijft dat deze vragen hem niet met rust lieten en hem tot de randen van de 
waanzin brachten, totdat hij in aanraking kwam met het werk van de filosoof Immanuel Kant (1724-
1804): 

 
“Toen kreeg ik dat ene boek in handen. Immanuel Kants Prolegomena zu einer jeden künftigen Metafysik, 
die als Wissenschaft wird auftreten können. Daarin werd betoogd dat ruimte en tijd niets anders zijn dan 
formele voorwaarden van onze ‘zintuigelijkheid’, en ‘niet werkelijke’ hoedanigheden, die de dingen op 
zichzelf waren maar louter vormen van onze zintuigelijke waarneming. Deze filosofie heeft een grote 
rustgevende werking op mij uitgeoefend. Ik hoefde nu niet meer, gepijnigd, van de tijd een uiterste te 
verlangen; de tijd was immers niet over mij beschikt, hij was van mij, want hij was ‘van ons’. De vraag werd 

 
177 Vanaf zijn negende jaar bracht Buber elke zomer door op het landgoed van zijn vader, en met veertien jaar trok hij uit 
het huis van zijn grootouders naar zijn vaders woning in de stad. 
178 Buber (2007), p.10-12. 
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hier nu naar zijn wezen onoplosbaar verklaard, maar tegelijkertijd werd ik van het moeten-vragen bevrijd. 
Kants geschenk aan mij was destijds niets minder dan de filosofische vrijheid.” 179 

 
In 1896 begint Buber aan de Weense Universiteit met de studies kunstgeschiedenis en filosofie, die 

hij in 1904 afsluit met een promotie in beide vakgebieden. Intussen is hij in 1899 getrouwd met de 
niet-joodse180 schrijfster Paula Winkler. Hij krijgt met haar twee kinderen: Rafael en Eva.181   

Vanaf 1903 is hij zich gaan bezighouden met de culturele en esthetische aspecten van het moderne 
chassidisme. Hij probeert de werken van Rabbi Nachman van Breslov182 in het Duits te vertalen. Als 
dit hem niet lukt, komt hij tot het besluit de verhalen naar eigen inzicht na te vertellen. Dit wordt het 
boek Die Geschichten des Rabbi Nachman. Buber doet dit ook met de verhalen van de overgrootvader 
van rabbi Nachman, rabbi Yisroel (Israel) ben Eliezer, die bekend is geworden als de Baal Shem Tov,183 
de stichter van het moderne chassidisme. Buber’s werk over de Baal Shem Tov, komt uit in 1908 onder 
de titel Die Legende des Baalschem. Daarnaast schrijft hij schrijft hij Die Erzählungen der Chassidim. 
Voor Buber is de ontmoeting met de woorden van de Baal Shem Tov het begin van een nieuwe weg, 
die in zijn ogen zou moeten leiden naar een godsdienstige vernieuwing van het jodendom. Bevrijd uit 
de kluisters van het traditionalisme en het wettische zouden de traditie en wet een levende betekenis 
krijgen, zoals het alledaagse leven doorgloeid zou worden met religieuze vreugde.        

Buber’s weergave van het chassidisme is niet onomstreden. Diepgaande kritiek op het beeld dat hij 
van het chassidisme heeft getekend is geleverd door de beste kenner van de joodse mystiek, Gershom 
Scholem.184 Het gaat hierbij vooral om de sterke nadruk die Buber in zijn interpretatie van het 
chassidisme heeft gelegd op het helen van de breuk tussen materie en geest, tussen het profane en het 
heilige, tussen God en de Wereld. Buber wijst in dit verband op de Talmudische leer van de Sjechina 
– de leer van de inwonende aanwezigheid Gods in de wereld – die een nieuwe intieme praktische 
inhoud krijgt. Terwijl in de kabbala van Jitschak Luria185, dit herstel in de toekomst wordt voorzien en 
verbonden met apocalyptische voorstellingen over de komst van de Messias, leert het chassidisme in de 
interpretatie van Buber dat elk moment in de tijd de kleine poort kan zijn waardoor verlossing wordt 
gebracht aan een enkeling.186     

Intussen heeft Buber een ambivalente relatie ontwikkeld met de zionistische beweging, waarvan hij 
de ideologie als een spiritueel-humanistisch ideaal omschrijft, terwijl hij de nationalistisch-politieke 

 
179 Buber (2007), p. 22-23. 
180 Het kiezen van een niet-joodse partner is binnen het orthodoxe jodendom niet zonder consequenties, omdat je volgens 
de joodse wet alleen maar ‘joods’ bent als je een joodse moeder hebt. Buber maakte hier geen probleem van omdat hij 
zichzelf rekende tot het reform jodendom. Het gaat hier om een stroming die de halacha (joodse godsdienstige wet) niet 
als bindend ziet. Binnen het reformjodendom wordt zowel de mondelinge als de geschreven Tora (van Genesis tot en met 
Deuteronomium) als mensenwerk beschouwd. 
181 Geboren in respectievelijk 1900 en 1901. 
182 Medzhybizh (Oekraïne) 1772 – Oeman (Oekraïne) 1810. 
183 Okopy (Oekraïne) 1698 - Medzhybizh (Oekraïne) 1760. 
184 Zie Beek & Sperna Weiland (1964, p. 61), die hier uitvoerig op ingaan. Het gaat hier vooral om Buber’s is interpretatie 
van het chassidisme en de invloed hiervan op zijn dialoogbegrip. 
185 Aanvankelijk niet meer dan een bescheiden kring rond de Baal Shem Tov groeide het chassidisme uit tot een 
volksbeweging die werd gekenmerkt door warme levensvreugde en extatische religieuze beleving. Aansluiting werd gezocht 
bij de Kabbala van Jitschak Luria. Kabbala is de traditionele en meest gebruikte term voor de esoterische onderdelen van 
het jodendom en voor de joodse mystiek. Vooral het uit de Kabbala afkomstige begrip ‘Tikkoen’, het herstel van de gehele 
schepping, kreeg bij Luria grote aandacht. Dit komt voor uit de overtuiging dat de schepping niet alleen ‘in den beginne’ 
heeft plaatsgevonden, maar continu plaatsvindt. Het is een schepping waaraan de mens deelneemt als partner van God 
186In het artikel De keten der generaties, Joodse geschiedenis en actualiteit (1990) geeft theoloog Alex van Heusen aan dat 
dit idee van de kleine poort ook terug te vinden in het denken van Walter Benjamin (1892-1940): “Waarschuwend voor 
de gevaren van roekeloos vooruitgangsoptimisme, dat het zicht op de nazi-barbarij vertroebelt, gelooft Benjamin toch ook 
in de aanwezigheid van een ‘zwakke Messiaanse kracht’ juist op momenten van gevaar. Zo omschrijft hij elke seconde als 
de kleine poort waardoor de Messias kan binnentreden.” (Bron: Stichting Leerhuis en Liturgie, Werkschrift, 10(2), p. 11). 
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strijd voor een eigen staat afwijst. Hij is daarentegen een groot voorstander van een gelijkgerechtigde 
co-existentie van Joden en Arabieren in Palestina. Deze ideeën brengen Buber in conflict met 
voorstanders van de joodse staat en het komt tot een breuk. Buber stort zich vervolgens op de studie 
van de joodse traditie. In 1913 treedt hij weer toe tot de zionistische beweging, omdat er na de dood 
van leidsman Theodor Herzl weer ruimte is voor zijn ideeën.    

Als in 1914 de Forte-Kreis wordt opgericht, is Martin Buber daar ook bij betrokken, evenals zijn 
goede vriend, de anarchist Gustav Landauer en de schrijver Frederik van Eeden. De intellectuelen in 
deze internationale kring menen dat Europa alleen te redden is als het bestuurd wordt door een 
‘geestelijke raad’.  Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog brengt echter tegenstellingen naar boven 
die de solidariteit binnen de groep op losse schroeven zetten. Buber zelf begroet het uitbreken van de 
oorlog met enthousiasme. Hij ziet die in eerste instantie als een oerkracht met een reinigende werking 
waardoor een nieuwe tijd zal aanbreken waarin het individualisme kan worden overstegen. Het leidt 
tot een breuk met Landauer, een antimilitarist. Landauer was samen met van Eeden de grootste 
opponent tegen de oorlogsmystiek van Buber. In 1916 krijgt Landauer genoeg van de ‘Kriegsbuber’: 
“[…] Hij schrijft hem een kritische brief waarin hij hem beschuldigt van een formele en louter 
esthetische benadering van het oorlogsgebeuren. Buber heeft waarschijnlijk niet geantwoord, maar 
koos voor een uitvoerige ontmoeting in Berlijn. Volgens Paul Mendez-Flohr, hoogleraar moderne 
joodse geschiedenis, is dit gesprek een keerpunt geweest. In de geschriften na die tijd wordt het 
nationalisme kritisch benaderd, wordt de belevingsmystiek opgegeven en treedt het sociale veel sterker 
naar voren.”187    

Buber, een illusie armer over internationale samenwerking die werkelijk representatief is voor 
eenheid onder de mensen, blijft tegelijkertijd samen met Landauer zoeken naar een nieuwe sociale-
religieuze orde. Beiden zijn ervan overtuigd dat de vernieuwing van de maatschappij moet uitgaan van: 
“[…] het celweefsel van het gemeenschapsleven van gemeenten en dorpen: hier is de levende kern van 
de mensheid te vinden. Zij zijn van mening dat zulke vernieuwing van de maatschappij de enige ware 
uitdrukking van de verhouding tot God is: God bestaat in de wederzijdsheid tussen mensen en God 
bestaat pas voor de mens als deze een andere mens helpt.”188           

In Landauer ontmoet Buber iemand die eenzelfde visie heeft op de vernieuwing van de maatschappij 
als hij, maar ook iemand die “[…] doet wat hij zegt.”189 Begin 1919 zet Landauer zich persoonlijk in 
om zijn utopisch socialisme in de Bayerische revolutie te verwezenlijken. Landauer wordt minister van 
cultuur in de regering van de Beierse Radenrepubliek München. Op 2 februari wordt hij vermoord. 
Hij legt stervend getuigenis af van zijn idee van de vernieuwing van de mensheid. Deze ervaring leert 
Buber dat vernieuwing een doen is. 

In 1923 verschijnt zijn hoofdwerk Ich und Du. Na de Eerste Wereldoorlog is de kloof tussen het 
denken en de concrete ervaring groter dan ooit. Met de verschrikkingen van de loopgraven nog vers 
in het geheugen ontwaakt, aldus Buber, ‘het verlangen om met het denken het bestaan recht te doen.’190  

In 1930 wordt Buber docent in het Frei-Jüdische Leerhaus in Frankfurt en tevens docent aan de 
universiteit aldaar. In Frankfurt ontmoet hij de theoloog Frans Rosenzweig met wie hij in 1925 begint 
aan een vertaling van het Oude Testament, die hij na Rozenzweigs dood (in 1929) zelf voltooit. In 
1927 distantieert Buber zich van de zionisten, omdat die zich naar zijn idee blindstaren op de ideeën 
van de joodse staat. Hij sluit zich aan bij de religieus-socialisten. 

Als Hitler aan de macht komt, wordt Buber ontslagen aan de universiteit. Samen met rabbijn Leo 
Baeck geeft Buber leiding aan het joodse religieuze verzet tegen het nazisme.191         

 
187 Schravenzande (2009), p. 50. 
188 Waaijman (1990), p. 80. 
189 Waaijman (1990), p. 82. 
190 Buber (2007), p. 186. 
191 Dit speelt van 1933 tot zijn vertrek naar Palestina, in 1938. 
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Eenmaal in Palestina aangekomen, krijgt Buber een leerstoel voor het vak sociale filosofie en 
algemene sociologie toebedeeld. Deze leerstoel wordt later uitgebouwd tot een faculteit voor 
sociologie.  Hierdoor kan hij zijn wijsgerige antropologie verder te ontwikkelen en de geschiedenis 
van het utopisch socialisme schrijven. Ook is hij van 1960 tot 1962 de eerste voorzitter van de 
Israëlische Academie voor Wetenschappen.   

In de periode na de Tweede Wereldoorlog houdt Martin Buber veel lezingen in het buitenland. In 
1946 verschijnt hij met twee anderen voor een Anglo-Amerikaanse onderzoekscommissie, om een te 
pleidooi houden voor een binationale staat van joden en Arabieren op een federatieve grondslag. 
Ondanks dat In het rapport van deze commissie dit idee wordt overgenomen, verhinderen verdere 
politieke ontwikkelingen de realisatie ervan. In de jaren 1952 en 1957/1958 bezoekt hij de Verenigde 
Staten. In 1963 ontvangt hij in Amsterdam de Erasmusprijs. Hij sterft in 1965 in Jeruzalem. 

Als rode draad loopt door deze schets van Buber’s ervaringswereld het streven naar de opbouw van 
een menselijke gemeenschap. Een voorwaarde hiervoor is, volgens Buber, het feit dat mensen zich 
bewust worden van de essentie van het mens-zijn: het samen met anderen zijn. Het tussenmenselijke 
is voor Buber meer dan een psychologisch gebeuren: het Ik en Jij heeft een ‘zijn-status’.192 Deze 
bewustwording heeft, volgens Buber, als consequentie dat je de wereld en je medemens niet meer als 
ding, een object benadert, maar ook als mede zijnde, als partner. Alleen dan kan er sprake zijn van wat 
Buber ‘werkelijk mens zijn’ noemt: “Denn ich rede von nichts anderem als von der wirklichen 
Menschen dir und mir, von unserem Leben und unserer Welt, nicht von einem ich an sich und nicht 
von einen Sein an Sich.”193 In zijn filosofische hoofdwerk Ich und Du krijgen Buber’s ideeën over 
‘werkelijk menszijn’ vorm.  

 
6.3 Centrale thema’s Ich und Du 
 
Bij het verschijnen van Ich und Du is Buber vijfenveertig jaar oud. Zijn openbare leven tot dan toe, 
sinds het verschijnen van zijn vroegste essays in 1900, is volgens zijn belangrijkste biograaf Maurice 
Friedman in te delen in drie periodes. Het gaat om “een geleidelijke beweging van een vroege periode 

 
192 Paul Mendez-Flohr (1989) betoogt dat toen Buber op het eind van zijn leven gevraagd werd hoe zijn filosofie van de 
dialoog te karakteriseren, hij koos voor de volgende term: die Ontologie des Zwischenmenslichen (p.13). Volgens Mendez-
Flohr wijst dit op het feit dat de bron van Buber’s filosofie in de sociologie ligt, waarbij hij beïnvloed is door het denken 
van Wilhelm Dilthey (1833-1911)) en de George Simmel (1858-1918). Hij licht dit als volgt toe: “One sociological theory 
that seems to have informed Buber’s work in a particularly fashion is that of his teacher Georg Simmel. The latter’s 
philosophical analysis of the interpersonal structure of social life seems to have adumbrated, mutatis mutandis, the ontology 
of what Buber later defined as the I-Thou relation. According to Simmel, society is fundamentally a series of interactions 
between individuals. These interactions, Simmel reasoned, are not arbitrary, however. They are subtly structured by ‘a 
priori forms’ of interpersonal relations. Accordingly, Simmel argued that the structure of social interaction cannot be 
explained by referring to the subjective disposition of the relata, or respective partners of a given relation. Although, clearly 
having no tangible, phenomenal form, ‘somehow’ the structure of interaction has an objective quality. Interpersonal life, 
Simmel taught, has an ontological grounding. Similarly, for Buber, the philosopher of dialogue, at least one form of 
interpersonal relations, the I-Thou relationship, has an ontological character. The primary reality of this privileged 
relationship lies in neither subjects, or poles of the relationship, but in the relationship itself. This primary reality is the 
ontological sphere of das Zwischenmenslichen.” (p.14)   
Marcel Poorthuis (1994) brengt de ontologische status van het, Zwischenmenslichen, als volgt onder woorden: ‘This 
“between” (Zwischen) is the immediate and unmediated relation that is impervious to any attempt to objectivation or 
systematisation. In order to avoid a psychological interpretation of the dialogue, one might even emphasize the ontological 
status of the “between”. Thus, the relationship to the other should be distinguished from my awareness of that relationship.’ 
(p. 51) 
193 Buber (1984), ‘Das Dialogische Prinzip’, p. 17. 
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van mystiek via een tussenperiode van existentialisme naar een eindperiode die een ontwikkeling van 
de dialogische filosofie te zien geeft.” 194 Die laatste periode begint met de publicatie van Ich und Du.195  

“De omslag van een mystiek/mythische periode via het existentialisme naar de dialoog, van beneveld 
ik-gericht zijn, naar het werkelijk gericht zijn op de ander, is door Buber beschreven in een 
autobiografisch fragment dat hij als titel ‘Een bekering’ meegaf.196 In dit verhaal legt hij uit wat het 
religieuze in zijn jonge jaren voor hem betekende: uit de bestaande werkelijkheid getild worden, in 
vervoering het aardse achter je laten.”197  

Na een ochtend waarin Buber zich aan religieuze vervoering heeft overgegeven klopt er een jongen 
bij hem aan. Buber ontvangt hem vriendelijk en spreekt met hem,198 “maar verzuimt zorgvuldig te 
luisteren, omdat hij te veel met zichzelf bezig is. Later hoort hij van vrienden dat de jongen in de Eerste 
Wereldoorlog is gesneuveld. Voor hij ten strijde trok, had hij maandenlang in diepe twijfel geleefd over 
de vraag of hij wel moest gaan. In zijn gesprek met Buber had hij gehoopt steun te vinden bij het 
nemen van deze moeilijke beslissing. Buber realiseert zich dat hij heeft verzaakt. Vanaf dat moment 
heeft het religieuze voor hem een nieuwe betekenis: niet uit de werkelijkheid getild worden is waar 
het om gaat, maar ‘het present zijn in de werkelijkheid op ieder moment dat een ander een appel op 
je doet’. Niet het mysterie verdient onze aandacht, stelt Buber, maar de volheid van het vergankelijke 
ogenblik waarin de ander je aanspreekt en om een antwoord vraagt.”199 

In een commentaar op dit fragment merkt Hans Schravesande op dat dit als ‘bekering’ beschreven 
gebeuren opgevat kan worden als: “[…] een narratieve verdichting van een zich over een veel grotere 
periode uitstrekkend proces waarvan de dood van Landauer de afsluiting vormt.”200 Schravesande 
beschrijft dat dit vooral blijkt uit een gesprek dat in 1957 plaatsvond tussen de psychotherapeut Carl 
Rogers en Buber, waarbij Rogers vooral vragen stelde:  

 
“Rogers vraagt hem hoe het mogelijk is dat hij zo diep in interpersoonlijke relaties geleefd heeft en een 
dergelijk begrip van de individuele mens gekregen heeft, zonder psychotherapeut te zijn. Buber antwoordt 
daarop spontaan met te vertellen hoe hij de eerste wereldoorlog beleefd heeft. Aan het eind van de oorlog 
voelde hij dat hij enorm beïnvloed was door het gebeuren. Pas toen realiseerde hij zich dat hij zich reëel had 
voorgesteld wat zich had afgespeeld. Maar toen zijn vriend Landauer op een gruwelijke manier door 
antirevolutionaire soldaten vermoord was, kwam daar een dimensie bij. Hij voelde zich gedwongen de moord 
voor te stellen, niet alleen optisch, maar veel meer met zijn eigen lichaam. Dit was het beslissende 
moment.”201 

 
Na enige dagen en nachten in die toestand beschrijft Buber dat er ‘iets met hem gedaan is’ en vanaf 

die tijd vinden ontmoetingen, vooral met jonge mensen in een wat andere vorm plaats. Buber voelt 
 

194 Waaijman (1990), p. 33. 
195 Paul Mendez-Flohr (1975) maakt een andere indeling, waarbij sprake is van een mystieke en ethisch indifferente fase die 
voorafgaat aan Buber’s personalisme. Volgens hem is Ich und Du een polemiek met Buber’s eigen vroegere opvattingen 
over mystiek. Ich und Du kan daarom volgens Flohr op geen enkele wijze als een mystiek boek worden aangeduid.  
196 In zijn commentaar op dit verhaal in De Mystiek van ik en Jij geeft Kees Waaijman (1990) aan dat deze gebeurtenis, die 
plaatsvond in de herfst van 1914, niettegenstaande Buber’s suggestie dat het om een abrupt kantelmoment zou gaan, meer 
een onderdeel is geweest van een zeer geleidelijk en gecompliceerd veranderingsproces waarvan de samenhang slechts 
langzaam duidelijk werd – in 1914 was dat zeker nog niet het geval.  Er is immers geen spoor van deze ontmoeting terug 
te vinden in de gepubliceerde briefwisseling uit die tijd, aldus Waaijman. Wel heeft Buber gedetailleerd verteld over deze 
jongen aan Schalom Ben Chorin. Waaijman meent dat dit voorval Buber “[…] scherper bewust heeft gemaakt van zijn 
houding tegenover mensen die hem toevallig ontmoetten en op die manier een impuls erbij hebben betekend voor een 
bekeringsproces dat reeds op gang was en lang zou duren.” (Bron: Waaijman, 1980, p. 86). 
197 Levy (2012), p. 65. 
198 Zie: Waaijman (1990). 
199 Zie: Buber (1970). 
200 Schravesande (2009), p. 50. 
201 Schravesande (2009), p. 51. Zie ook: Levy (2012), p. 65. 



 84 

dat hij meer te geven heeft dan een uitwisseling van gedachten en gevoelens. Volgens Schravesande 
doelt Buber hier op een meer dialogische houding. Dit commentaar van Schravesande correspondeert 
met de opvatting van Paul Mendez-Flohr, die van mening is dat de vriendschap met Gustave Landauer 
van cruciaal belang is geweest voor Buber’s dialoogfilsofie. Mendez-Flohr legt hierbij overigens meer 
de nadruk op Buber’s reactie op Landuauers brief uit 1916, waarin hij Buber van repliek dient met 
betrekking tot zijn enthousiasme over de Eerste Wereldoorlog. Deze confrontatie werpt volgens 
Mendez-Flohr een nieuw licht op Buber’s Ich und Du. In het licht van deze discussie kan Ich und Du 
niet meer alleen begrepen worden als een religieuze kentheorie (Buber’s verwoordde als meest 
wezenlijke doelstelling van Ich und Du het aanwijzen van de nauwe verbondenheid van de betrekking 
tot God met betrekking tot de medemens202) maar ook als “[…] a grammar for the ethical regeneration 
of Geimeinschaft.” 203 

  
“In any event, from his first published statements subsequent toreceipt of Landauer’s letter, we notice a 
dramatic peripeteia. Buber is now unambiguously opposed to the war. Furthermore, he now argues, in a 
fashion similar to Landauer’s socialist teaching, that change in the quality of spiritual life must be preceded by 
a transformation of the relations between man. Correspondently, for Buber the axis of Gemeinschaft shifts 
from pathos to ethos. At first, Buber has sought to integrate his new sensitivity to the realm of the 
interpersonal into categories of Kulturphilosophie. In time, what emerged was a radical modification of that 
philosophical system and novel epistemology, and social ontology (bearing, as it does the imprint of Simmels’s 
influence) that characterize Buber’s dialogical thought.” 204 

   
Het ‘nieuwe licht’ dat Mendez-Flohr op Buber’s dialoogfilosofie laat schijnen is mijns inziens van 

cruciaal belang om het (maatschappelijk) appel dat Buber in Ich und Du wil doen ten volle te begrijpen. 
Mendez-Flohr benadrukt daarbij dat Buber een theologische wending geeft aan Landauers anarchisme 
door te stellen dat “Gemeinshaft […] is grounded in an ever-renewing response to the address of the 
“becoming of a living God”, to becoming logos. Dialogue, Buber consistently argued, is thus the 
common ground for genuine social and religious life.” 205    

In Ich und Du staat precies dit centraal: de introductie van een filosofie, die draait om de dialoog. 
Met betrekking tot deze filosofie, die door Buber wordt aangeduid als het ‘nieuwe denken’, waarin de 
intermenselijke relatie centraal staat, en wordt opgeroepen tot het omvormen van de bestaande wereld 
tot een levende gemeenschap, waarin mensen niet naast elkaar maar met elkaar leven. Filosofie is voor 
Buber een instrument om de dialogische dimensie van de werkelijkheid (in Buber’s ogen de meeste 
wezenlijke van alle dimensies) onder woorden te brengen en met anderen te delen, in algemene 
begrippen die zowel bruikbaar als communicatief zijn. Marcel Poorthuis zegt over de stijl van Ich und 
Du dat die verwarrend zou kunnen werken voor een lezer die een stevige filosofische verhandeling 
verwacht. Het lijkt meer op poëzie dan op een wetenschappelijk vertoog; meer op aforismen dan op 
systematiek. Een bewijsvoering ontbreekt, waarheden worden eenvoudigweg geponeerd.  

Voor Buber had keuze voor deze stijl waarschijnlijk alles te maken met zijn uitspraak geen leer te 
hebben, maar een gesprek te willen voeren. Buber wil onder geen beding buiten de concrete ervaring 
treden, maar op een intersubjectieve realiteit wijzen die door slechts weinigen wordt gezien: “Ik moet 
het nogmaals zeggen: ik heb geen leer. Ik wijs alleen op iets. Ik wijs werkelijkheid aan, ik wijs iets aan 
in de werkelijkheid, wat niet of weinig is gezien. Ik neem degene die naar mij luistert bij de hand en 
leid hem naar het venster. Ik doe open en wijs naar buiten. Ik heb geen leer, maar voer een gesprek.”206 

 
 

202 Buber (1989), p. 141. 
203 Mendez-Flohr. (1989), p. 19. 
204 Ibidem. 
205 Ibidem, p. 124. 
206 Zie: Buber (2007). 
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6.4 Grondkarakteristieken van Buber’s dialoogbegrip 
 
Ich und Du staat in het teken van een beschrijving van wat volgens Buber de structuur en de essentie 
van de werkelijkheid is: ‘het dialogische leven’. Dit religieus wijsgerig werk bestaat uit drie delen. In 
het eerste deel wordt een kentheoretische benadering van het dialogisch leven gegeven. Alles draait 
hier om de beschrijving van het tweevoudige karakter van de werkelijkheid en het door Buber 
gemaakte onderscheid tussen de Ik-Het en de Ik-Jij wereld. In het tweede deel wordt de toenemende 
vervreemding van de mens beschreven en wordt een oproep tot ommekeer gedaan. De ethiek staat 
hierbij centraal. Het derde deel staat de relatie met het eeuwige Jij centraal als noodzakelijk voor 
verlossing en als fundament van een waarlijk menselijke gemeenschap. In dit derde deel staat de 
religiositeit centraal. Vanuit deze opbouw geeft Buber het begrip dialoog een nieuwe betekenis: dialoog 
als ethisch gemotiveerde kennisbron. Buber’s dialoogbegrip wordt door vier thema’s gekarakteriseerd: 
tweevoudigheid, relationaliteit, wederkerigheid en liefde.  
 

Tweevoudigheid207 
 
Volgens Buber is de wereld voor de mens tweevoudig naar zijn tweevoudige houding: 
 

“De houding van de mens is tweevoudig naar het tweevoud van de grondwoorden die hij kan spreken. 
Grondwoorden zijn geen afzonderlijke woorden maar woordparen. Het ene grondwoord is het woordpaar 
Ik-Jij, het andere is het woordpaar Ik-Het. Hieruit concludeert Buber dat het Ik van de mens tweevoudig is. 
Grondwoorden, aldus Buber brengen niet iets tot uitdrukking wat buiten hen zou bestaan; wanneer zij 
gesproken worden, stichten zij iets. Grondwoorden worden met het hele wezen gesproken. Als Jij wordt 
gesproken, is het Ik van het woordpaar Ik-Jij meegesproken. Als Het wordt gesproken, is het Ik van het 
grondwoord Ik-Het meegesproken. Het grondwoord van Ik-Jij kan slechts met het gehele wezen worden 
gesproken. Het grondwoord Ik-Het kan nooit met het gehele wezen worden gesproken.”208 
        
Volgens hem is er geen op zichzelf staand ik, maar slechts de Ik van het grondwoord Ik-Jij, alsmede 

het Ik van het grondwoord Ik-Het:  
 
“Als de mens spreekt, bedoelt hij een van beide. Het Ik dat hij bedoelt, dat Ik is er, wanneer hij Ik spreekt. 
Ook als hij Jij of Het spreekt, is het Ik van het ene of van het andere grondwoord er. Ik-zijn en Ik-spreken 
zijn één. Ik spreken en de grondwoorden spreken zijn één. Wie een grondwoord spreekt, treedt het woord209 
binnen en staat erin.” 210 

 
Voor hem is de tweevoudigheid van de wereld die zich manifesteert naar aanleiding van het spreken 

van het tweevoudige grondwoord de werkelijkheid. De grens loopt daarbij niet tussen ervaring en geen 
ervaring, tussen het gegevene en niet-gegevene, tussen zijnswereld en waardenwereld, maar tussen 
‘Gegenwart’ en ‘Gegenstand’. 211    

 
207 Deze passage is grotendeels gebaseerd op Levy (1991), p. 11-16. 
208 Buber (1989), p. 7. 
209 In zijn essay, Bijbels Humanisme (1933), stelt Buber een Hebreeuws Humanisme, dat uit de bijbel voortkomt, naast en 
tegenover het westerse humanisme. Schravenzande (2009) licht hierbij toe: “Het Griekse ‘Logos’ begrip is wezenlijk anders 
dan het Hebreeuwse ‘woord’ begrip. Het logos begrip duidt op het eeuwig zijnde. Hij ziet de invloed daarvan in de proloog 
van het Johannes-evangelie, dat begint met het niet-Hebreeuwse ‘in de beginnen was het woord’. In de aanvang van het 
Bijbelse scheppingsverhaal is het woord niet, maar het gebeurt, het woord gesproken. De Grieken leren het woord, de 
joden berichten het.” (p. 265)  
210 Buber (1989), p. 8. 
211 In de vertaling van Marianne Storm worden deze woorden respectievelijk vertaald als: object en tegenwoordigheid. (Zie 
Buber, 1989) 
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De Ik-Het wereld is de wereld van de ervaring. Als je iets ervaart is ervaring in jou en heb je iets 
wat het object van jouw ervaring is. Er is dan sprake van bezit, maar jij en het object van jouw ervaring 
blijven naast elkaar staan en je blijft alleen. Er is niets tussen jou en het object van jouw ervaring. Buber 
noemt dit object ‘Gegenstand’. Er is in deze relatie slechts verleden tijd. De mens die tevreden is met 
ervaren en gebruiken van de dingen leeft in het verleden en het ogenblik is zonder presentie. Het Ik-
Het kent slechts tegenstellingen, tegenstellingen bestaan slechts in het verleden.     

De dimensie waar de Ik-Jij relatie zich afspeelt, wordt benoemd met de naam ‘Gegenwart’. 
Tegenover de statische, dode dimensie van de ‘Gegenstand’ wordt de dynamische levende 
aanwezigheid van de ontmoeting gesteld. ‘Gegenwart’ is niet het voorbije, maar het tegenwoordige en 
het langskomende (‘Gegenwahrende’). Juist omdat de ander niet te herleiden is tot jezelf, de betrekking 
onmiddellijk en uitsluitend is, losgemaakt uit het netwerk van ruimte en tijd en er een wisselwerking 
tussen jou en de ander is, vindt in ‘Gegenwart’ de ontmoeting plaats.           

Zoals gezegd maakt de tweevoudigheid het werkelijke uit. Het leven bestaat uit het heen en weer 
bewegen tussen twee sferen. Buber geeft in dat verband het voorbeeld van de vlinder en de pop: “Das 
Es ist die Puppe, das Du der Falter. Nur dass es nicht immer Zustände sind, die einander reinlich 
ablösen, sondern oft in tiefer Zwiefalt wirr verschlungenes Geschehen.” 212  

De Ik-Het wereld is de wereld waarmee we vertrouwd zijn. De Ik-Jij momenten waarin de 
ontmoeting plaatsvindt doen zich hierin voor als kort en nietig. Ze zijn onderling niet verbonden, maar 
waarborgen de verbondenheid met de wereld. De Ik-Jij wereld is onbetrouwbaar, omdat ze niet toe te 
eigenen is, maar zichzelf keer op keer aanbiedt. Tussen jou en de wereld is dan de wederkerigheid van 
het geven. Je zegt Jij tot de wereld, je geeft je aan haar, zij zegt Jij tegen jou. Dit zijn eenzame 
gebeurtenissen, maar je leert voor de volgende ontmoetingen standhouden, tot je uitgaat tot de hoogste 
ontmoeting met het eeuwige Jij, waar de lijnen van de betrekking elkaar snijden.213 

 
Relationaliteit214 

 
Met betrekking tot het begrip relationaliteit introduceert Buber de prioriteit van de Ik-jij relatie. Het 
grondwoord van het Ik-jij wordt met het gehele wezen gesproken, in tegenstelling tot het grondwoord 
Ik-het, dat nooit met het hele wezen gesproken kan worden. Het grondwoord is dus voor de relatie 
van de mens wezenlijk. Relationaliteit krijgt daarbij het primaat boven de subject-object relatie.    

De Ik-Jij relatie wordt gekenmerkt door een aantal momenten. Het eerste moment is dat waarbij 
een ander tegenover je komt te staan. Er is dan sprake van een ontmoeting met de ander, omdat degene 
die je ontmoet niet te reduceren is tot jezelf. De ontmoeting is spontaan en onmiddellijk: niet te sturen, 
niet te manipuleren. Vandaar dat Buber zegt dat je iemand uit genade ontmoet. Door te zoeken wordt 
de ander niet gevonden. Omdat de ontmoeting onverwachts is, is iedere ontmoeting met de ander 
uniek. Van ‘mij’ moet het tweede moment komen. Dit tweede moment is het voltrekken van een 
wezensdaad, het spreken van het grondwoord Ik-jij. De ander is geen object meer, geen spel meer van 
mijn voorstelling; de ander raakt mij in mijn diepste wezen. Voor een moment is er sprake van het 
tegenover elkaar staan van Ik-en-Jij.          

Dit laatste moment wordt door Buber als volgt omschreven:  
 

 
212 Buber (1984), ‘Das Dialogische Prinzip’, p. 21. 
213 Mijn eigen antwoord op de vraag hoe men zich zoiets moet voorstellen sluit aan bij de uitleg van Kees Waaijman (1990) 
in De Mystiek van Ik en Jij. Hij stelt dat het eeuwige Jij begrepen moet worden als een dragende een makende achtergrond, 
waarin de lijnen zijn opgenomen als een brandpunt. Alle betrekkinsglijnen komen als het ware samen in een milieu zoals 
rivieren uitmonden in de zee. Dit heeft voor de Ik-Jij relatie de volgende consequenties: 1) alle onmiddellijke betrekkingen 
worden gedragen door een midden dat hen opneemt. 2) Iedere Ik-Jij relatie is een doorkijk naar het eeuwige Jij. (p. 231) 
214 Deze passage is overgenomen uit Levy (1991), p. 11-16. 
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“Stehe ich einem Menschen als meinem Du gegenüber, sprechen das Grundwort Ich-Du zu ihm, ist er kein 
Ding unter Dingen und nicht saus Dingen bestehend. Nicht Er oder Sie ist er, von anderen Er und Sie 
begrenzt, im Weltnetz aus Raum und Zeit eingetragner Punkt; und nicht eine Beschaffenheit, erfahrbar, 
beschreibbar, lockeres Bündel benannter Eigenschaften. Sondern nachbarlos und fugenlos ist er Du und füllt 
den Himmelkreis. Nichts als ob nichts andres wäre als er: aber alles andre lebt in seinem Licht.“ 215  

   
Geraakt worden omschrijft Buber met de term uitsluitendheid (‘Ausschliesslichkeit’). Even staat de 

wereld stil en bevindt de ander zich niet in de traditionele categorieën van ruimte en tijd, maar maakt 
zich daarvan los. Op dat moment is er slechts de onmiddellijke relatie met de ander. Er is niets meer 
tussen jou en de ander, geen voorkennis, geen vooroordeel. Er ontstaat ruimte tussen jou en de ander, 
waarin een relatie gelegd wordt – een relatie die alleen maar mogelijk is doordat de ander totaal anders 
is dan jijzelf. De ander is in deze relatie geen object, geen Het meer, maar een partner, een Jij. Zo 
ontstaat er tussen twee wezens die eerst vreemden voor elkaar waren een gemeenschappelijke sfeer, die 
in iedere relatie opnieuw gecreëerd wordt.216 De tussenruimte die in de dialoog ontstaat is geenszins 
een vlucht uit de werkelijkheid, maar een stap in een andere realiteit, een die voor een mens wezenlijk 
is. Een realiteit waarin het gemeenschappelijke bestaat in het on-gemeenschappelijke.  

 
Wederkerigheid217 

 
De Ik-Jij relatie heeft volgens Buber een wederkerige structuur. Voor een relatie zijn er twee nodig. 
De een kiest mij, ik laat mij kiezen. Ik spreek tot de ander het grondwoord en laat de ander aan mij 
verschijnen, zonder tussenkomst van wat dan ook. Het is activiteit en passiviteit ineen: “Das Grundwort 
Ich-Du kann nur mit das ganzen Wesen gesprochen worden. Die Einsammlung und Verschmelzung 
zum ganzen Wesen kann nie durch mich, kann nie ohne mich geschehen. Ich werde am Du: Ich 
werdend spreche ich Du. Alles wirkliche Leben ist Begegnung.” 218 
 

Liefde219 
 
De wederkerigheid van de Ik-Jij relatie wordt ook wel met de term Liefde aangeduid. De Ik-jij relatie 
speelt zich af in drie sferen: de natuur, het menselijke en de sfeer van de geestelijke wezenseenheden. 
In de relatie tussen mensen wordt de wederkerigheid het duidelijkst, omdat we door het element van 
de taal het Du kunnen geven en ontvangen. Liefde is hierbij een wezensact die onmiddellijkheid vestigt. 
Het gaat hierbij niet om een gevoel. Gevoelens begeleiden het metafysische en meta-psychische feit 

 
215 Buber (1984), ‘Das Dialogische Prinzip’, p. 12. 
216 Een treffend voorbeeld van wat Buber hiermee bedoelt is een verhaal van de voormalig Spaanse minister van cultuur 
Jorge Semprun uit de VPRO-televisievertelling Nauwgezet en Wanhopig (1989). Hij beschrijft een bijzondere ontmoeting 
in het concentratiekamp Buchenwald: “Op een dag kwam ik terug van de fabriek in de buurt van het kamp, waar ik heen 
was gestuurd. Het was winter, er lag sneeuw. En opeens was daar het schouwspel van die boom, in het bos van Buchenwald. 
Een apart staande, prachtige boom bedekt met sneeuw. En… ik zag de schoonheid van die boom en bedacht, dat hij daar 
zou blijven staan. Dat de sneeuw zou verdwijnen, dat de lente hem zou doen uitbotten en dat hij, vergeleken met mij, 
eeuwig was. Zelfs als ik op dat moment zou sterven, zou die boom blijven bestaan. Die snelle overpeinzing, die slechts 
enkele seconden duurde, bracht me ertoe, het pad waarlangs wij mochten gaan te verlaten en door de sneeuw te lopen, 
naar de boom. Opeens stond een SS-officier naast me. Verbaasd omdat ik iets deed wat niet mocht. En zonder te beseffen 
dat de SS’er zijn automatische pistool op me gericht had, antwoordde ik spontaan: “Die boom… prachtig, vindt u ook 
niet?” Alsof hij een normaal mens was. Stomverbaasd liet hij zijn pistool zakken en keek naar de boom. En voordat hij weer 
SS’er werd en tegen me begon te schreeuwen, leek het even of we met elkaar konden praten. Alsof we beide mensen 
waren. Mijn opmerking over de schoonheid van de boom verbaasde hem zo, dat hij even mens werd.” (Bron: 
Publiekservice VPRO, transcriptie tv-uitzending Nauwgezet en Wanhopig, p. 17)  
217 Deze passage is overgenomen uit Levy (1991), p. 11-16. 
218 Buber (1984), ‘Das Dialogische Prinzip’, p. 15. 
219 Deze passage is overgenomen uit Levy (1991), p. 11-16. 
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van de liefde, maar zijn niet de beslissende factor. Dit heeft twee redenen: 1) gevoelens zijn van 
verschillende aard, 2) gevoelens zitten in mensen.   

Het gaat er juist om dat de liefde tussen mensen is. Vrij vertaald zegt Buber dat degene die in liefde 
staat losgemaakt is uit bestaande netwerken en uit bedrijvigheid. De ander wordt dan pas werkelijk een 
jij en komt tegenover mij te staan. Als dat plaatsgevonden heeft kan er genezen, opgevoed en verlost 
worden. Een verduidelijking van Buber’s bedoelingen staat beschreven in een chassidische legende:  
“Op een reis in de zomer riep de rabbi mij: ik moest bij hem in de wagen komen zitten. Toen zei hij: 
Ik ben bang dat u benauwd komt te zitten. Toen zei hij tegen mij met een bijzonder soort genegenheid: 
Laten we elkaar wat meer liefhebben dan komt er ruimte tussen ons!” 220 
 
6.5 De dialoog als ethisch gemotiveerde kennisbron221 
 
Door liefde als een ruimte scheppende kracht te definiëren wil Buber de nadruk leggen op het feit dat 
de liefde niet als egoïstisch maar als altruïstisch moet worden opgevat. In zijn opvatting transcendeert 
de liefde het individuele en schept een gemeenschappelijke ruimte tussen twee wezens, waarin geen 
sprake is van het hebben van gevoelens maar het nemen van verantwoordelijkheid. Hij karakteriseert 
liefde daarom als de verantwoording van een Ik tegenover een Jij. Antwoorden is voor Buber dan ook 
gelijk aan verantwoorden. 

De verantwoordelijkheid die ik voor de ander neem in de dialoog is niet beperkt of vrijblijvend, 
omdat zich in iedere Ik-Jij relatie het eeuwige Jij openbaart. Deze openbaring voltrekt zich concreet 
als de antinomie222 van het goddelijk aangesproken worden en het menselijke antwoorden. Het is een 
antinomie die neerkomt op het feit dat God en de mens fundamenteel gescheiden zijn, maar wel 
wederkerig op elkaar betrokken zijn, omdat God zich heeft uitgesproken in het scheppingswoord. De 
mens verneemt in de openbaring dit scheppingswoord. In de openbaring wordt niet naar God, maar 
naar zijn schepping verwezen. Hierdoor kom ik tot het besef dat er maar één werkelijkheid is, het 
concrete bestaan waarin ik steeds geconfronteerd word met wezens die om mijn reactie vragen. De 
essentie van mijn bestaan is daarom mijn verbondenheid met de schepping: het samen met anderen 
zijn. Door verantwoordelijkheid te nemen voor de ander neem ik in feite verantwoordelijkheid voor 
de schepping en al het geschapene. Zo hervind ik in iedere Ik-Jij relatie mijn oorsprong. Vandaar dat 
Buber stelt dat in iedere Ik-Jij relatie het eeuwige Jij wordt aangesproken. Reageren op de ander, wat 
in iedere Ik-Jij relatie gebeurt, is dus authentiek existeren: “Der Begriff der Verantwortung ist aus dem 
Gebiet, der Sonder Ethik, eines frei in der Luft schwebendes Sollens, in der gelebten leben zuruckholen. 
Echte Verantwortung gibt es nur, wo es wirkliches Antworden gibt.” 223         

Voor Buber is de bron van morele verplichting dus geen wet of plicht, maar de openbaring van het 
eeuwige Jij in iedere Ik-Jij relatie.  

 
6.6 Buber’s openbaringsbegrip224 
 
Openbaring is voor Buber het ontvangen van de tegenwoordigheid van God. God kan niet uit iets 
besloten worden, bijvoorbeeld uit het subject zelf dat zich in hem denkt, zoals in de derde meditatie 
van Descartes het geval is. God is slechts het tegenoverwezende dat aangesproken maar niet uitgezegd 

 
220 Buber (1970). 
221 Deze paragraaf is overgenomen uit Levy (1991), p. 24-25. 
222 Buber maakt hier gebruik van een Kantiaanse term om de onherleidbaarheid van het tweevoud te beschrijven. Hij verzet 
zich tegen degenen die de antinomie willen oplossen door haar af te wijzen of te synthetiseren of te relativeren. Je gaat dan 
in tegen de zin van de situatie. De zin van de situatie is dat zij in al haar antinomie geleefd wordt. 
223 Schilpp & Friedman (1963), p. 589-638. 
224 Deze paragraaf is overgenomen uit Levy (1991), p. 21-25. 
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kan worden: het eeuwige Jij. Slechts door het leven te heiligen kom je de levende God tegen en dit 
leven heiligen doe je door met je hele wezen te reageren op ieder schepsel dat op je weg komt. In 
iedere Ik-Jij relatie openbaart zich daarom het eeuwige Jij – een openbaring die door Buber wordt 
gekarakteriseerd als het ontvangen van kracht naar aanleiding van de tegenwoordigheid van het 
eeuwige. Een tegenwoordigheid die drie dingen duidelijk maakt: 1) het verbonden zijn; 2) dat deze 
wetenschap het leven zinvol maakt; 3) dat deze zinvolheid het leven van alle dag betreft. Er is maar één 
leven en dat is in het hier en nu, in de realiteit van alledag. In Ich und Du brengt Buber dit als volgt 
onder woorden:  
 

“Der Sinn kann empfangen werden, aber er kann nicht erfahren werden; er kann nicht erfahren werden, 
aber es kann getan werden; und dies meint er mit uns. Die Bürgschaft will nicht in mir verschlossen, sondern 
durch mich in die Welt geboren werden. Aber wie der Sinn selber nicht übertragen, nicht zu einem allgemein 
gultigen und allgemein annehmbaren Wissen ausprägen last, so kann seine Bewahrung nicht als ein geltendes 
Sollen tradiert werden, sie ist nicht vorgeschrieben, sie steht auf keiner Tafel verzeichnet, die über aller 
Köpfen aufzurichten wäre. Zu bewahren vermag den empfangenen Sinn jeder nur mit der Einzigkeit seines 
Lebens. Wie uns zur Begegnung keine Vorschrift fuhren kann, so führt auch aus ihr keine.” 225     

 
Voor Buber is openbaring dus het in zijn wezen geraakt worden door de tegenwoordigheid van 

God, die zich als het ontvangen van kracht in het concrete bestaan openbaart. De mens draagt 
vervolgens zijn kracht uit vanuit zijn geraakt worden in het leven. De wet is volgens Buber een 
algemene uitdrukking van dit geraakt worden, in zijn ogen iets secundairs. Primair is voor hem het 
levende persoonlijk geraakt worden. Buber zegt hier zelf over: “Offenbarung ist nichts Gesetzgebung. 
Für diesen Satz wurde ich in eine Judische Weltkirche mit Inquistionsgewalt hoffentlich zu sterben 
bereit sein.” 226 

Het is deze overtuiging, dat er een wederkerige relatie mogelijk is met een in de wereld inwonende 
God, die zich in de wereld manifesteert, die garant staat voor het gegeven dat de verantwoordelijkheid 
die ik voor een ander neem in de Ik-Jij relatie geen beperkte verantwoordelijkheid is. Reageren op de 
ander, wat verantwoordelijkheid nemen voor zijn bestaan impliceert, is een uiting van mijn 
partnerschap met de schepping en de schepper van al het geschapene. Ethisch handelen is daarom niet 
het volgen van een abstracte code of wet, maar een spontane concrete daad waar ik keer op keer mijn 
existentie hervind. Vandaar dat in Buber’s denken het verbonden zijn, wat hij als liefde karakteriseert, 
moreel handelen intrinsiek motiveert. 

Voor Buber is de vraag naar de bron van morele verplichting dus identiek aan de vraag naar 
authentieke existentie. In iedere particuliere Ik-Jij relatie openbaart zich het eeuwige Jij, waardoor 
de verantwoordelijkheid die ik voor de ander neem in de dialoog niet vrijblijvend en beperkt is. 
Antwoorden op de ander, wat volgens Buber tegelijk een verantwoorden is, kan nooit gebeuren 
op basis van een abstracte wet of dogma; dat zou een pervertering betekenen van iets wat van 
binnenuit hoort te komen. Voor Buber is dialogisch existeren daarom de uiting van authentiek 
mens-zijn. In die zin stelt Buber een norm, die hij in Ich und Du formuleert als ‘persoon’ zijn, 
hetgeen hij afzet tegen de mens als louter op zichzelf betrokken wezen.          

Met het formuleren van deze norm geeft Buber uiting aan een positief mensbeeld: de mens is 
vanuit zijn partnerschap met de schepping voorbestemd tot het nemen van verantwoordelijkheid. 
Buber wil daarbij niet alleen een norm stellen, maar ook een appel doen. Buber zag de problemen 
van zijn tijd als het afwijken van deze norm, wat zich in zijn ogen uitte in het steeds onmenselijker 
worden van de wereld. Buber’s dialoogbegrip moet daarom niet alleen maar begrepen worden als 
een ethisch gemotiveerde kennisbron, maar ook als een appel om de wereld menselijker te maken.  

 
225 Buber (1984), ‘Das Dialogische Prinzip’, p. 112. 
226 Dit citaat is afkomstig uit een briefwisseling met Rosenzweig (1924), Band II, p. 198.  
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6.7 Buber’s appèl: van de wereld een woonplaats maken227 
 
In de periode na de Eerste Wereldoorlog voelt Buber de drang om na te denken over het wezen 
van de menselijke existentie. In de problemen van zijn tijd meent hij de gevolgen waar te nemen 
van een ‘scheiding’ tussen mensen onderling. Die scheiding voltrekt zich op drie lagen. Om te 
beginnen is er het verval van leefvormen gebaseerd op directe contacten, waardoor menselijke 
relaties ten onder gaan in grote anonieme gemeenschappen.  

Individuen vereenzamen en verliezen ieder gevoel voor zin en betekenis. Daarnaast is er sprake 
van een groeiende onmacht van de mens om een wereld te beheersen die hij zelf tot stand heeft 
gebracht. Een derde trend betreft de over-benadrukking in de filosofie van de rede als het meest 
essentiële aspect van de mens; daarmee wordt de totale mens ernstig tekortgedaan.228 In Ich und 
Du kenschetst Buber de combinatie van deze ontwikkelingen als de overwoekering van de wereld 
door Ik-Het. Hij bedient zich daarbij van spookachtige metaforen. De onwerkelijkheid van een 
door Ik-Het overwoekerde wereld noemt hij onmenselijk, een nachtmerrie, een moerasfantoom. 
Een koortsige wereld is het, een waarin iedereen slechts bezig is om zijn begeerte te bevredigen. 
Een wereld waarin de mens eenzaam is en constant twijfelt aan de zin van zijn bestaan. Een wereld 
waarin de ander niet meer is dan een gebruiksvoorwerp.229         

Buber meent dat de herontdekking van de originele status van de mens een uitweg kan bieden. 
In iedere Ik-Jij-relatie is er immers, in de tussenruimte die ontstaat tussen een Ik en een Jij, sprake 
van het bevestigd worden in het verbonden zijn met de schepping. Die verbondenheid 
verwerkelijkt zich als een dialoog. Deze herontdekking van de originele status van de mens 
betekent niet alleen een doorbreking van de eenzaamheid van de moderne mens, maar vormt ook 
de basis voor een meer menselijke samenleving. lk-Jij-momenten zijn nietig, zij ordenen zich niet 
tot een wereld, maar zij zijn wel een teken van wereldordening. Door steeds opnieuw Ik-Jij-relaties 
aan te gaan laat een mens de continuïteit van de Ik-Jij-wereld groeien. Het mensenleven raakt dan 
als het ware doordrenkt van de relatie. Zo kan er een gemeenschap ontstaan die gebaseerd is op 
het feit dat door het steeds opnieuw aangaan van de Ik-Jij-relatie door alle mensen in die 
gemeenschap het eeuwige Jij centraal ontvangen kan worden.     

De liefde die in eerste instantie slechts een ruimte schiep tussen twee mensen wordt door de 
centrale tegenwoordigheid van het eeuwige Jij een kracht die van een anonieme wereld een 
menselijke ruimte maakt, een wereld waarin mensen niet naast elkaar, maar met elkaar leven. Buber 
stelt dat dit centraal ontvangen Jij als het ware een middelpunt is waaromheen zo’n gemeenschap 
draait. Het is echter niet zo dat intermenselijke relaties ondergeschikt zijn aan de tegenwoordigheid 
van het eeuwige Jij. De Ik-Jij-relatie is de enige toegang tot het eeuwige Jij. Het eeuwige Jij moet 
dan ook, zoals hierboven al werd opgemerkt, worden opgevat als een dragende één-makende 
achtergrond: de ultieme Gesprekspartner. 

In een beeldspraak omschrijft Buber het stichten van een gemeenschap als het realiseren van een 
als huis en heem beleefde wereld. Van de wereld een woonplaats maken, dat is de kern. Als de 
mens als gevolg van de overwoekering van de Ik-Het-wereld gescheiden is van andere mensen, 
van God en van de kosmos, raakt het Ik geïsoleerd en wordt de wereld een angstaanjagende 
anonieme ruimte. Het overwinnen van de eenzaamheid van de moderne mens via de 
herontdekking van de relatie beschouwt Buber als het overwinnen van de sociale en kosmische 
onbehuisdheid van die mens.230      

 
227 Deze paragraaf is tot aan het gedicht van Ellen Warmond overgenomen uit: Levy (1991), p. 26-28. 
228 Buber (1984), ‘Das Dialogische Prinzip’, p. 272. 
229 Buber (1984), ‘Das Dialogische Prinzip’, p. 53-54. 
230 Buber (1984), ‘Das Dialogische Prinzip’, p. 103. 
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In het gedicht Warmte, een woonplaats van de twintigste-eeuwse dichteres Ellen Warmond is 
het appèl van Buber poëzie geworden:231  
  

Liefde en het besef  
van liefde daartussen bouwen  
mensen een warmende woonplaats 

 
en sprekende zeggen ze: liefste 
open je ogen nu langzaam en eet 
ik heb het licht voor je aangesneden 
of: open je ogen nu niet drink nu het donker 
ik heb de nacht voor je omgekocht 
want liefde en het besef  
van liefde daartussen ontsteken 
ogen en stemmen hun licht 
daarin ontbloeien de lippen  
daaruit ontstaat het gedicht. 

 
6.8 Het revolutionaire potentieel van de Buberiaanse dialoog232 
 
Critici hebben Buber voor de voeten geworpen dat zijn krachtige focus op ‘liefde’ en worteling 
een al te weeïge voorstelling van zaken in de hand werkt.  Zijn perspectief zou er een zijn dat de 
waarde van conflict en confrontatie miskent.233 Deze critici hebben het mis, zo betoogt de Parijse 
historicus Michael Lowy. In een kroniek van een groep joodse intellectuelen getiteld Redemption 
and Utopia234 (‘Verlossing en Utopie’) stelt Lowy dat Buber een minder softe denker is dan vaak 
wordt beweerd. Behalve in Buber’s werk en leven heeft Lowy zich verdiept in dat van onder 
anderen Frans Rozenzweig, Ernst Bloch en Franz Kafka. Deze denkers vonden elkaar, zo schrijft 
hij, “[…] in een hunkering naar verlossing uit de macht van kapitalisme en totalitarisme en in een 
utopisch verlangen naar andere tijden.”235 De verklaring hiervoor zoekt hij in het feit dat veel joden 
in de negentiende eeuw hun steden en getto’s in Oost-Europa en Duitsland ontvluchtten om deel 
uit te maken van een grootstedelijke bourgeoisie met maar één wens: opgaan in de dominante 
cultuur.  Deze assimilatie betekende niet het einde van het antisemitisme. Ook bleef een baan in 
het leger, de rechtspraak of ambtenarij buiten bereik. Er bleef maar één weg over en dat was de 
wetenschap.  
 

“Een nieuwe sociale laag ontstond: joodse intelligentsia, een generatie jongeren die in zich tegenspraak 
op tegenspraak verenigde –geassimileerd en toch marginaal, bol van intellect maar toch uitgesloten van 
een baan aan de universiteit. Men werd schrijver en journalist, piekeraar maar geen professor. Men was 

 
231 Zie: Warmond (1963). Zie ook Levy (2012). 
232 Deze passage is overgenomen uit: Levy (2012), p. 76-77. 
233 Levinas is hierbij de voornaamste criticus. Hij meent dat in Buber’s dialoogbegrip de noodzaak tot spreken ontbreekt. 
Naar zijn idee is de openbaring van de Ander geen zaak van wederzijdse bevestiging, maar van confrontatie. Confrontatie 
is alleen mogelijk als er sprake is van ongelijkheid; als de ene term de andere transcendeert vanuit een dimensie van hoogte. 
Die ander is geen vriend of geliefde, maar een vreemdeling en een leermeester die mij vanuit een andere dimensie tegemoet 
treedt en die mij wijst op mijn verantwoordelijkheid jegens de ander. De taal is daarbij de enige relatie die recht doet aan 
het verschil en toch een relatie mogelijk maakt. In Hoofdstuk 7 zal Levinas’ kritiek op Buber en Buber’s repliek uitvoerig 
aan de orde komen. 
234 Lowy (1992). 
235 De Lange (1988). 
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joods, maar zowel vervreemd van de religieuze dorpstraditie van grootvader als van het verlichte 
bourgeois milieu van thuis.”236  
  
Lowy beschrijft deze intellectuelen als degenen die als het ware buiten de boot van de 

vooruitgang vielen. Daardoor miste het vooruitgangsgeloof in de vervolmaking van het mensdom 
op hen zijn uitwerking. Van deze joodse intelligentsia knielde vrijwel niemand voor de rede. “In 
plaats daarvan werd men dromer of revolutionair – of allebei tegelijk. Gezegend de tijden dat het 
kapitalisme en het rationalisme nog geen greep op de mens hadden, vonden deze Duits-joodse 
denkers.”237 Dit vormde de drijfveer voor het herontdekken van een specifiek joods verleden: de 
Kabbala en het chassidisme uit de zeventiende en achttiende eeuw.           

Wat deze intellectuelen delen is dat ze doordrenkt zijn van Duitse romantiek, maar ook gevoed 
worden door een zinderend joods messianisme. Lowy laat zien hoe een romantische heroriëntatie 
op de joodse traditie een generatie politieke rebellen kweekte. Zij herontdekten, aldus Lowy, het 
spreekwoordelijke ontploffingsgevaar van Jesaja en zijn messiaanse droom. Om deze wilde vorm 
van messianisme en zijn wonderlijke samenhang met heimwee naar het verleden te begrijpen, 
moeten we afstand nemen van de toekomstverwachtingen die de meeste christenen erop nahouden. 
De kerk heeft van de messiaanse droom een hemels eindstation gemaakt, waar de mensheid 
langzaam naartoe evolueert. Het brandende ongeduld is eruit: de Messias is immers al in Christus 
gekomen? Vervolgens is christelijke eschatologie verworden tot een drama met één hoofdrolspeler 
(God) en vele onbetekenende figuranten (de mensen). 

“De joods-Duitse denkers van het begin van de vorige eeuw leerden een ander messianisme 
kennen: ketters, joods, smeulend, gloeiend.”238 De Messias zal niet alleen in de ziel van mensen, 
maar ook in de historie binnenbreken. Hij zal niet als een goddelijk individu uit de hemel 
neerdalen, maar voor allen de loop van de geschiedenis een wending geven. De geschiedenis zal 
niet evolueren naar ‘steeds beter’ –integendeel, alles zal de vernieling in draaien. Een totale 
catastrofe is op handen! Aldus zal de Messias niet het doel van de geschiedenis zijn, maar het 
gewelddadige einde ervan brengen, “[…] waarna er geen heerschappij meer zal zijn en alle tronen 
omver zullen zijn gestoten.”239  
 Lowy vraagt zich af hoe het kan dat Buber en de anderen, nostalgisch hunkerend naar een ver 
verleden, de barricaden op willen voor de nabije toekomst. Hij komt tot deze verklaring: al deze 
denkers zijn beïnvloed door het joodse idee van ‘tikkoen’ (verzoening, herstel). Dat is de gedachte 
dat de toekomstige messiaanse verlossing tegelijkertijd een herstel van het hof van Eden zal 
inhouden. “In het tikkoen-idee gaat de geschiedenis messiaans koppeltje- duikelen: de Messias 
neemt een tijgersprong het verleden in zodat ‘straks’ zal lijken op ‘heel vroeger’. Zo komen 
romantiek, humanisme en revolutie heel dicht bij elkaar te liggen.”240    

Lowy laat overtuigend zien dat Buber’s dialoogbegrip verre van vrijblijvend is en daarentegen 
juist een revolutionair potentieel bevat vanwege de oproep tot grondige ommekeer in een wereld 
die de weg naar diep verderf bewandelt (Buber doelt hierbij op de in zijn tijd opkomende totalitaire 
ideologieën die met grof geweld en collectieve maatregelen een nieuwe orde wilde realiseren). De 
basis voor die ommekeer is de realiteit van het ‘tussenmenselijke’ die zich in iedere unieke Ik-Jij 
relatie openbaart. Die openbaring, dat humanitaire moment, is echter op geen enkele wijze te 
vangen of te formaliseren, het is alleen waar te maken in het ethisch handelen.          

 
236 Ibidem. 
237 Ibidem. 
238 Ibidem. 
239 Ibidem. 
240 Ibidem. 
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De ommekeer die Buber wil bewerkstelligen verloopt daarom niet via een gewelddadige 
revolutie, maar door een herstructurering van de maatschappij waarin ruimte is voor wat hij de 
‘sociale’ spontaniteit van mensen noemt. Onderwijs en educatie zijn hierbij cruciaal. In zijn sociale 
filosofie probeert hij hieraan handen en voeten te geven en aan te tonen dat het unieke en spontane 
van de dialoog de cruciale voorwaarde is voor de ontmoeting tussen het eindige en het oneindige 
en de basis vormt voor een waarachtige en menselijke gemeenschap.  
 
6.9 Buber’s sociale filosofie 
 
Buber’s sociale filosofie is het hoofdonderwerp van een uitgave die hij in 1945 voltooide, maar waarvan 
de tekst al uit de dertiger jaren stamt. De titel, Paden in Utopia, verwijst naar het zoeken naar 
vernieuwing van een maatschappij die in zijn ogen arm aan menselijkheid en gemeenschap is geworden. 
De structuur van de moderne samenleving, zo betoogt Buber, maakt de dialoog moeilijk en de enorme 
macht van sociale en psychologische conditionering brengt de samenleving dicht bij een 
deterministische en sociale organische structuur die men als realiteit accepteert. Dat maakt de ethische 
vraag urgent. Als de basisrealiteit die van de organische groep is, dan is er schijnbaar niets aan deze 
conditie te doen. Als de basisrealiteit en -waarde de concrete dialogische relaties tussen mensen zijn, 
dan is er een vitale noodzaak de maatschappij te herstructureren, zodat ze de voorwaarden schept voor 
relaties tussen mensen die een dialogische natuur hebben. Buber doet daarom een oproep tot een 
socialistische herstructurering van de maatschappij, tot een gemeenschap van gemeenschappen. Een 
socialistische herstructurering van de samenleving acht hij noodzakelijk omdat het kapitalisme inherent 
zwak is in het bouwen van een organische gemeenschap en daar steeds zwakker in wordt.     

Cruciaal is daarbij het verschil tussen het ‘sociale’ en het ‘politieke’ principe. Het ‘sociale’ is voor 
Buber de sfeer waarin de basis wordt gelegd voor het dialogische; het ‘politieke’ manifesteert zich in 
autoriteit, macht en hiërarchie. Buber kiest voor het utopisch socialisme dat de humaniteit zoekt in 
onderlinge betrokkenheid en hulpbetoon in kleine gemeenschappen in federatief verband. De staat 
wordt hierbij opgevat als een allesbeheersende dwanginstantie, die een bedreiging vormt voor vrijheid 
en authentieke gemeenschapsvorming.      

Buber verzet zich tegen de kritiek van Marx en Engels op de term utopisch. In hun ogen is utopisch 
socialisme de tegenpool van een socialisme dat het eindresultaat is van een historische en economische 
noodzakelijke wetmatige ontwikkeling, De term ‘utopisch’ staat daarbij voor een gebrek aan 
realiteitszin, een gebrek aan historisch bewustzijn en een aanpassing aan de bestaande orde. Het betreft 
hier een groot misverstand volgens Buber. Hij meent dat het ‘utopisch socialisme’ veel realistischer is 
dan het marxisme zelf. Het ‘utopisch socialisme’ is niet alleen sterker en minder adaptief, maar het volgt 
deze ook werkelijk, vanuit een permanente kritiek op het bestaande. Het klassieke Marxisme en het 
‘utopisch socialisme’ zijn beide weliswaar ‘eschatologisch’, maar Buber’s utopisch socialisme bevat een 
profetisch appel en verschilt van een eschatologie die historisch-noodzakelijk uitloopt op een 
gewelddadige revolutie. Voor Buber vertegenwoordigt het utopisch socialisme zowel de theoretische 
als een praktische grondslag voor een authentieke mensengemeenschap:  
  

“Wat hier overheerst is het verlangen naar het goede, juiste, dat in religieuze of filosofische visie wordt 
ervaren als openbaring of idee, en dat zich krachtens zijn wezen niet in de enkeling, maar alleen in de 
menselijke gemeenschap als zodanig kan realiseren. […] Het visioen van het goede en het juiste in de 
openbaring vindt zijn voltooiing in de voorstelling van een volkomen tijd als messiaanse eschatologie; de visie 
van het goede en juiste in de idee vindt zijn voltooiing in de voorstelling van een volkomen ruimte: als 
utopie. […] Maar geen van beiden zweven ze in de wolken; zoals ze in de toehoorder of lezer een kritische 
instelling tegenover zijn huidige situatie willen wekken of versterken, zo willen ze hem weliswaar de 
volkomenheid laten zien in het licht van het absolute, maar toch ook als iets, waar vanuit zijn huidige situatie 
een actieve weg naar toe leidt. En wat als begrip onmogelijk zou lijken, wekt als voorstellingsbeeld de macht 
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van het geloof en bepaalt het doel en het plan. Dat doet het, omdat het samenspant met de krachten in de 
diepte van de werkelijkheid. De eschatologie voor zover zij profetisch, en de utopie voor zover zij filosofisch 
is, hebben een realistisch karakter.” 241   

 
Buber is ervan overtuigd dat het opbouwen van een waarachtige samenleving gebaseerd moet zijn 

op concrete behoeften van mensen, niet op abstracties. Het moet gebaseerd zijn op de bestaande situatie 
en gerealiseerd worden in het hier en nu – alleen dat kan het vertrekpunt zijn voor een herstructurering 
van de maatschappij. Buber gelooft echter niet in de afschaffing van de staat, omdat hij optimistisch is 
over een socialistische heropbouw van de staat als gemeenschap van gemeenschappen.    

Cruciaal voor het slagen van de heropbouw van de staat als gemeenschap is de erkenning dat de 
sociale vitaliteit van een land af te meten is aan de mate van sociale spontaniteit.242 Deze sociale 
spontaniteit wordt echter bedreigd door het gegeven dat het politieke principe in relatie tot het sociale 
principe altijd sterker is dan de gegeven omstandigheden vereisen. Dit verschil tussen de kracht van het 
politieke en het sociale beginsel noemt Buber de ‘politieke overmaat’ aan beschikkingsmacht, hetgeen 
hij uitlegt door een onderscheid te maken tussen ‘beheren’ en ‘regeren’:  

 
“Beheer noemen we zodoende een door de technische voorwaarde begrensde binnen deze grenzen 
theoretisch en praktisch erkende beschikkingsbevoegdheid, die bij een overschrijden van de grenzen zichzelf 
opheft; regering noemen wij een niet technisch, maar alleen constitutioneel begrensde, wat betekent, dat bij 
bepaalde veranderingen in de situatie die grenzen verschuiven, ja soms zelfs volkomen verdwijnen.  

Alle vormen van heerschappij hebben dit gemeen: ieder bezit meer macht dan door de gegeven 
omstandigheden wordt vereist, ja dit plus aan beschikkingsmacht is nu juist wat wij onder politieke 
beschikkingsmacht verstaan. Dit plus, waarvan de omvang natuurlijk niet te berekenen valt, vormt nu precies 
het verschil tussen beheer en regering. Ik noem het politieke overmaat. De rechtvaardiging daarvan wordt 
geleverd door de labiliteit vanbinnen en van buiten, door de latente crisissituatie tussen de volkeren en ieder 
volk, die elk ogenblik kan veranderen in een actuele, die onmiddellijk omvattende maatregelen en strikte 
naleving daarvan vereist. Hoewel in parlementair geregeerde staten op het moment van de uitbrekende crisis 
bijzondere volmachten verleend moeten worden, is ook in die staten de politieke overmaat uiteraard niet 
gedetermineerd. Met andere woorden: het politieke principe is in verhouding tot het sociale steeds sterker 
dan de gegeven omstandigheden eisen. Daaruit vloeit een blijvende reductie voort van de maatschappelijke 
spontaniteit.” 243  
 
Buber wijst erop dat voor velen de reductie van maatschappelijke spontaniteit kan worden 

tegengegaan door een zo groot mogelijke decentralisatie van de politieke macht. En inderdaad, zo 
constateert hij: hoe meer relatieve autonomie er zowel voor de lokale en regionale alsook voor de 
functionele gemeenschappen wordt toegestaan, des te groter wordt de ruimte voor een vrije 
ontplooiing van de maatschappelijke krachten.   

Dit voorstellen als een keuze tussen centralisatie en decentralisatie zou volgens Buber een 
simplificatie zijn. De vraag moet zijn op welke gebieden een grotere mate van decentralisatie van de 
beschikkingsbevoegdheid door de bestaande regering toelaatbaar is. Rond deze demarcatie moet, 
uiteraard steeds opnieuw, overeenkomstig wisselende omstandigheden, de machtsverdeling worden 
herzien en vernieuwd.            

Naast die verandering in de verdeling van de macht, is het in het belang van een zich vormende 
gemeenschap om ook een voortschrijdende verandering van het wezen van de macht na te streven, in 

 
241 Buber (1972), p. 17. 
242 Buber doelt hiermee op de, in zijn ogen, aangeboren neiging van mensen tot gemeenschapsvorming. 
243 Zie: Buber (1972), p. 179. Buber verwijst hiermee naar zijn opvatting dat de opbouw van een gemeenschap begint met 
de vorming van kleine communale verbanden. Daarvan vormen de Ik-Jij betrekkingen vormen hiervoor de basis. In die 
gemeenschap vinden ze vruchtbare grond. De betrekkingen tussen mensen zullen in wezen niet veranderen als ze 
ingekaderd zijn in een centralistische machtsorde. 
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die zin dat ‘regering’ zoveel mogelijk overgaat in ‘beheer’, aldus Buber. Dat betekent dat voortdurend 
opnieuw onderzocht moet worden op welke terreinen beheer in plaats kan komen van regering.   

De politieke overmaat van de staat kan niet worden bestreden langs de weg van de revolutie: 
revoluties produceren volgens Buber het omgekeerde van wat zij beogen als het positieve doel – 
maatschappelijke verandering vanuit een verlangen naar rechtvaardigheid – niet al vorm heeft gekregen 
in de pre-revolutionaire samenleving.      

Buber gelooft veel sterker in wat hij ‘sociale educatie’ noemt, een vorm van onderwijs waarin de 
aangeboren neiging tot gemeenschapsvorming wordt ontwikkeld in harmonie met de ontwikkeling 
van persoonlijke existentie en gedachten. Dit kan volgens hem alleen worden gerealiseerd als de 
politieke dominantie op onderwijs overboord wordt gezet.   

 
6.10 Werkzame bestanddelen en actualiteit van Buber’s dialoogfilosofie 
 
Martin Buber leert ons dat een rechtvaardige samenleving begint en in eerste instantie moet worden 
waargemaakt op microniveau, in de ontmoeting tussen een Ik en een Jij. Het werkzame bestanddeel is 
Buber’s categorie van het tussen, de gemeenschappelijke tussenruimte die in een ontmoeting kan 
ontstaan tussen twee wezens die eerst nog vreemden voor elkaar waren. Hij wil hiermee de uitweg 
schetsen die er volgens hem bestaat tussen enerzijds particularisme en anderzijds collectivisme.   

Buber’s positieve mensbeeld is het tweede werkzame bestanddeel, meer precies: de opvatting dat de 
verantwoordelijkheid die je neemt voor een Ander in de dialoog intrinsiek gemotiveerd is. Het derde 
werkzame bestanddeel is Buber’s (religieus) anarchisme: zijn afkeer van religieuze dogma’s en 
voorschriften, zijn weigering om het heilige en het profane te scheiden en zijn verdediging van een 
mensbeeld waarin sprake is van wat hij ‘sociale spontaniteit’ noemt, het ‘ingebakken’ vermogen om 
verbinding met andere mensen te maken, als basis voor een waarachtige gemeenschap. De actualiteit 
van Buber’s dialoogfilsoofie bestaat eruit dat hij ons wijst op de transformatieve kracht van de dialoog. 
In dit verband wil ik drie terreinen noemen die mijns inziens van belang zijn met betrekking tot de 
vraag wat het dialoogbegrip van Buber kan bijdragen aan een grootstedelijke dialoogpraxis: de 
kentheorie, het verschijnsel taal en de ethiek.  
 

Kentheorie  
  

In Buber’s kentheorie staat de opvatting centraal dat nooit vergeten mag worden dat een mens niet 
op dezelfde manier een kenobject is als een ding. Dit geldt niet alleen voor mensen, maar voor 
onze omgang met de wereld in het algemeen. De kentheorie van Buber wordt immers vooral 
gekenmerkt door de opvatting dat waarheid geen bewustzijnsinhoud is, maar dat wat tot geen 
bewustzijnsinhoud te herleiden valt: de ontmoeting met de ander. Buber’s kentheorie bevat 
daarmee een fundamentele kritiek op de centrale positie van het Ik in de westerse Filosofie vanwege 
de consequenties die dit heeft voor de manier waarop we omgaan met de wereld en de ander 
(begrijpen en beheersen). 

Deze innerlijke houding, de ander niet als ding of instrument zien maar als een unieke ander, is niet 
alleen relevant voor de verhouding tussen therapeut en patiënt, tussen onderwijzer en leerling, tussen 
onderzoeker en respondent, maar ook in de dialoog tussen culturen en religies. Buber’s ondogmatische 
houding en zijn daarop gebaseerde situationele ethiek schept ruimte om zo’n dialoog te voeren. De 
volgende uitspraak van Buber kan daarbij als leidraad dienen: “Men kan zijn leven niet verdelen tussen 
een relatie tot God en een onwerkelijke Ik-Het-relatie tot de wereld – tot God waarachtig bidden en 
de wereld benutten. Wie de wereld kent als iets wat te benutten is kent God ook zo. Zijn gebed is een 
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procedure om het te ontlasten; het valt in het oor van de leegte. Hij – niet de atheïst die vanuit de 
nacht en het verlangen aan zijn kamervenster het naamloze aanspreekt – is de godloze.” 244  

In het verlengde hiervan wil ik de aandacht vestigen op een artikel van Paul Mendez-Flohr.245 In 
dit artikel noemt hij Buber een maatschappelijk relevante denker als het gaat om de dialoog tussen 
culturen en religies. Martin Buber, aldus Mendez-Flohr, was zijn gehele werkzame leven als auteur en 
publieke intellectueel betrokken bij het faciliteren van wat we nu de ‘interculturele dialoog’ zouden 
noemen. Mendez-Flohr karakteriseert Buber als een zelfbewuste intellectueel, ‘a man of letters’, 
verblijvend op het grensvlak tussen universiteit en maatschappij en als iemand die zich bewoog tussen 
verschillende talen en culturen. Vanuit dit perspectief realiseert hij zich, aldus Mendez-Flohr, hoe 
urgent en educatief datgene is wat we nu ‘interculturele competentie’ zouden noemen. Buber’s 
beschouwde zichzelf in dat opzicht als een ‘bruggenbouwer’. Mendez-Flohr geeft aan dat de vertaling 
van teksten en culturen het metier van Buber was. 

Opgegroeid in de multiculturele en meertalige wereld van het Habsburgse rijk realiseerde hij zich 
dat het onvoldoende was om naast elkaar te leven, om de aanwezigheid van de ander te tolereren 
zonder wezenlijk kennis te nemen van de existentiële realiteit van de ander. Deze vorm van tolerantie, 
concludeerde Buber, kan leiden tot onverschilligheid met betrekking tot het culturele en spirituele 
universum van de ander, maar ook tot mogelijkse misverstanden en polarisatie. Buber realiseerde zich 
daarbij ook dat deze sentimenten, hoe lieflijk ze ook mogen zijn, platitudes worden als ze niet vergezeld 
gaan van de analyse van de complexe antropologische en politieke problemen waarvoor een 
multiculturele samenleving zich geplaatst ziet. Het bouwen van bruggen is daarom geen kwestie van 
bouwkunst, maar van het maken van een vertaalslag.  Die vertaalslag noemt Mendez-Flohr, in zijn 
interpretatie van Buber, ‘de culturele grammatica’ van de dialoog. Dit onderscheid tussen bouwkunst 
en vertalen is nodig, in Buber’s optiek, omdat de bruggen van de dialoog altijd imperfect en kwetsbaar 
zijn: “For the construction of inter-personal and inter-communal bridges is invariably befuddled by the 
inherent incommensurability of translation, linguistic and existential.” 246 

Dit citaat verwijst volgens Mendez-Flohr naar Buber’s opvatting dat wij bij het maken van de 
vertaalslag naar een ander altijd zullen stuiten op wat Buber ‘Urdistanz’ noemde. Hij doelt hierbij op 
een primaire distantie tussen mensen als het gaat om het subjectieve universum en de culturele 
ervaringen van een ander mens. ‘Urdistanz’ is voor Buber een ontisch feit dat gerespecteerd dient te 
worden, terwijl we de ander proberen te bereiken en wederzijds vertrouwen proberen te smeden. De 
dialoog zoekt immers niet naar het gladstrijken van verschillen, maar bewaart en koestert juist het 
verschil. Wij maken de vertaalslag naar de ander altijd van uit de kennisgeving dat we vreemden van 
elkaar zijn. De dialoog staat ons toe deze gemeenschappelijke vreemdheid, onze niet-overbrugbare 
‘Urdistanz’ te onderkennen als datgene wat ons uiteindelijk bindt. Anders gezegd: om te kunnen 
samenleven is besef van de onoverbrugbare andersheid van de ander essentieel. 
 

De Taal 
 

Met betrekking tot het tweede terrein, de taal, kan worden opgemerkt dat Buber’s responsieve 
communicatie, waarin alles draait om luisteren en spreken vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid 
voor het zoeken naar gemeenschappelijkheid in het on-gemeenschappelijke, wordt bedreigd als er in 
een samenleving sprake is van een gebrek aan communicatie tussen verschillende groepen die allemaal 
overtuigd zijn van hun eigen gelijk en gestopt zijn met communiceren met andere groepen. Als 
massamedia hierop inspelen kan het wantrouwen tussen die groepen worden versterkt. De geschiedenis 

 
244 Buber (1989), p. 125. 
245 Mendez-Flohr (2007), p. 98. 
246 Mendez-Flohr (2007), p. 98.  
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leert dat een dergelijk gebrek aan onderling vertrouwen en dialoog tussen verschillende groepen onder 
invloed van massamedia een voorstadium kan zijn van genocide.    

In onze tijd zijn het vooral sociale media die wantrouwen en vervreemding tussen groepen 
bewerkstelligen. De theoloog Theo Witvliet brengt met betrekking tot dit punt de relevantie van 
Buber’s dialoogbegrip als volgt onder woorden: 
 

“The Oxford Dictionary riep in november vorig jaar ‘post-truth’, post-waarheid, uit tot woord van het jaar. 
Brexit en Trump hebben laten zien hoe waarheid en leugen, feit en fictie, virtueel en reëel onontwarbaar 
door elkaar lopen. Het probleem is dat de digitale wereld en de reëel bestaande wereld steeds meer in elkaar 
schuiven. Ooit was het idee dat het internet ons een gedemocratiseerd en open medialandschap zou 
opleveren, en waarom zou dat niet kunnen? Maar het gebeurt niet. Integendeel: er is steeds meer sprake van 
een gepolariseerde wereld waarin beeldvorming overheerst en ‘wij’ en ‘zij’ tegenover elkaar staan. De anderen 
zijn degenen die onze vermeende eigen identiteit bedreigen. Sociale media functioneren daarbij steeds meer 
als echoputten van het eigen gelijk waarin uitsluitend dát nieuws doordringt dat het eigen wereldbeeld 
bevestigt. Precies dit gegeven maakt voor mij het humanisme van Buber urgent. In een gepolariseerde wereld 
zijn de sociale media niet in staat beeldvorming te doorbreken. Alleen waarachtige ontmoetingen en 
gesprekken waarin echt iets gebeurt tussen mensen zijn in staat om bestaande beelden open te breken en om, 
hoe groot de sociale en culturele verschillen ook zijn, samen iets te ontdekken van wat Servan-Schreiber ‘het 
wonder van de kwetsbaarheid’ noemt.” 247 

 
Ethiek 

 
Het derde thema in Buber’s denken met potentieel dat kan worden aangewend, is zijn opvatting van 
ethiek als verantwoordelijk handelen. Het in mijn ogen essentiële punt is hier Buber’s overtuiging dat 
recht doen aan de ander, wat in een dialoog gebeurt, nooit van bovenaf kan worden opgelegd, maar 
intrinsiek gemotiveerd is. 

Volgens Martin Buber perverteert dwang of dogmatiek de intrinsieke motivatie om moreel te 
handelen, omdat een ontmoeting per definitie niet te sturen en te anticiperen valt. De 
gemeenschappelijke tussenruimte die ontstaat als de ander recht wordt gedaan ziet Buber als een derde 
alternatief, naast collectivisme en individualisme. Kennis daarvan zou de inzet van educatie en onderwijs 
moeten zijn.  

Kortom, in deze tijd, waarin religieus fundamentalisme en politiek populisme tegenover elkaar lijken 
te staan en traditionele politieke stromingen hun geloofwaardigheid en grip op het ‘midden’ lijken te 
zijn verloren, kan Buber’s utopisch socialisme, met zijn pleidooi voor een evenwicht tussen het sociale 
en het politieke, inspireren tot een publieke pacificatie van onderop, met een centrale rol voor 
onderwijs en educatie 
 
6.11 Eenheid in Buber’s denken 
 
Bovenstaande opdeling van Buber’s denken in verschillende terreinen zou ons het zicht kunnen 
ontnemen op het feit dat zijn kritisch en adaptieve denken een centraal hoofdmotief kent: de stichting 
van een waarachtige gemeenschap. De eenheid in zijn werk is terug te voeren op de overtuiging dat 
dit alleen mogelijk is vanuit de ‘tesjoewah’ – de heen wending van de mens met zijn hele wezen tot 
God en de mensen – en vanuit de chassidische droom van de ‘jichoed’ – de eenmaking die God de 
mens heeft toevertrouwd. Nodig is, eerst en vooral, de ‘tsedakah’, het volhardend standhouden in de 
eenvoud, waarbij de mens er is voor God en de mensen.  

 
247 Witvliet (2017), p. 5. 
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In zijn proefschrift248 stelt Johan Hendrik Schravesande dat Buber kan worden aangeduid als een 
‘religieus denker’, mits “[…] voortdurend in het vizier blijft hoe hij religie ziet en beleeft.”249 Toen 
hem tegen het einde van zijn leven werd gevraagd wat het ‘centrale deel’ van zijn levenswerk was, 
verwees hij, aldus Schravesande, naar één basisinzicht dat hem steeds geleid had: “[…] dat de ik-jij 
relatie tot God en de ik-jij relatie tot de medemens ten diepste met elkaar verbonden zijn.” Die relaties 
spelen zich af binnen een werkelijkheid die als religieus beschreven wordt.” Buber weigert de 
werkelijkheid op te delen in een “[…] ‘heilig’ deel waar we God ontmoeten en een ‘profaan’ deel waar 
God buiten blijft. Die ene werkelijkheid benadert hij met wijsgerige methoden en begrippen, maar 
soms ook via andere wetenschappelijke disciplines of via het narratief, zoals in het chassidische en 
Bijbelse discours.” 250       

De benadering van die ene werkelijkheid langs verschillende wegen, de fundering en het karakter 
van de eenheid van die werkelijkheid, alsmede de samenhang en consistentie van de verschillende 
wegen maakt Buber’s oeuvre tot een samenhangend geheel. Het is echter precies de weigering om de 
wereld in een profaan en heilig deel op te delen die Buber in conflict brengt met Levinas.  

 

 
248 Schravesande (2009). 
249 Schravesande (2009), p. 17. 
250 Ibidem. 
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Hoofdstuk 7 
Levinas’ humanisme van de andere mens 
 

“Wij waren met zeventig in een woudcommando. We waren nauwelijks nog mensen, een troep apen.  Een armzalig 
gemurmel herinnerde ons nog aan onze redelijke essentie. Maar we waren niet meer op deze wereld. En daar, ongeveer 
in het midden van een lange gevangenschap kwam een zwervende hond in ons leven. Hij leefde ergens in de hoek van 
het kamp, verscheen op het ochtendappel en wachtte ons vrolijk blaffend op als we terugkeerden naar het kamp. Er 
kon geen twijfel over bestaan: voor hem waren we mensen. Hij was de laatste Kantiaan van nazi-Duitsland.” 251 

 
In de epiloog van haar proefschrift, Het humanitaire moment, beschrijft Marjet Brolsma hoe in de jaren 
dertig het humanisme niet langer gold “[…] als een allesomvattend antidotum voor de waardencrisis 
en nationale tegenstellingen in Europa, maar als een impopulaire overtuiging die moest worden 
verdedigd tegen de antidemocratische machten die het bedreigden.”252 Brolsma beschrijft dat de 
weerstand van de humanitair idealisten tegen het fascisme en het nazisme lag in het verlengde van hun 
pacifistische, humanistische en overwegend sociaaldemocratische overtuigingen. “Het belang dat zij 
hechtten aan persoonlijke autonomie en de vrije ontwikkeling en bewustwording van het individu 
stond haaks op de ideologie van Hitler en Mussolini, die met collectieve maatregelen en grof geweld 
hun nieuwe orde wilde realiseren.”253             

Dit humanisme verdedigen was in die tijd een reactionaire daad geworden, aldus Brolsma. Zij citeert 
in dit verband de filosoof Herman Wolf,254 die in een artikel in het humanistisch-idealistisch periodiek 
De Stem concludeert: “[…] dat het de tragiek van het humanisme is dat het er niet in slaagt om zijn 
idealen aan de man te brengen. Zelf werd hij van ‘slapheid en halfheid’ beticht “[…] omdat hij slechts 
in ‘vage begrippen’ en ‘zwevende termen’ vermag te spreken over ‘de potentiële eenheid’ van het 
menschelijke”, terwijl anderen die zich beroepen op het Bloed, het Ras, het Volk, de Kerk of de Partij 
miljoenen aanhangers, volgelingen en gelovigen vinden.”255 

In zijn boek Alles doet mee aan de werkelijkheid, waarin dit citaat ook te vinden is, schetst Paul 
Scheffer het levensverhaal van de door Brolsma geciteerde Wolf, zijn grootvader, die in de jaren twintig 
en dertig een bekend filosoof was. Aan het einde van zijn boek merkt Scheffer op dat de tragiek van 
zijn humanisme beklijft. Als geen ander zag zijn grootvader “[…] hoe gemakkelijk mensen zich kunnen 
vereenzelvigen met een volk, kerk of partij. Hij wist ook dat pogingen om daaroverheen te reiken 
altijd tegenspraak en conflict zou oproepen: In die zin was mijn grootvader geen zachtzinnige denker: 
het verval van verdraagzaamheid stond hem helder voor ogen.”256      

Dat beschaving en moraal fragiele concepten zijn die in hun tegendeel kunnen omslaan heeft 
Emmanuel Levinas aan den lijve ondervonden. Hij verloor in de Tweede Wereldoorlog zijn beide 
ouders en zijn twee broers. Zijn vrouw was ondergedoken en zelf zat hij vier jaar in krijgsgevang-
enschap. In Kopstukken van de filosofie benadrukken Joachim Duyndam en Marcel Poorthuis dat 
hoewel Levinas zelf had ervaren hoe universiteiten, rechtspraak en morele instanties geen waarborg 
voor gerechtigheid konden bieden, maar werden meegesleurd in mensenhaat en deze medevoedsel 
gaven, zijn filosofie een onophoudelijke poging is om aan te tonen dat de ware aard van de mens niet 

 
251 Geciteerd in de biografie van Levinas: Lescouret (1996). Het oorspronkelijke citaat komt uit Levinas (1976a, p. 216). 
252 Brolsma (2016), p. 207. 
253 Ibidem. 
254 Hersel (Duitsland), 1893 – Amsterdam, 1942 
255 Geciteerd in Scheffer (2013), p. 31. Originele bron: Herman Wolf (1933). Over de toekomst van het Humanisme, De 
Stem, p. 549-463, aldaar p. 460-461. (Zie: Brolsma, 2016, p. 308). 
256 Scheffer (2013), p. 202. 
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samenvalt met hebzucht en dat niet de oorlog de vader van alle dingen is, zoals Heraclitus meende.257 
Levinas wil hier zijn humanisme van de andere mens tegenoverstellen, mede geïnspireerd door de 
ethiek van de bijbel en de Talmoed – niet als openbaring die voor de rede geen gezag bezit, maar als 
bron voor zijn filosofie en het denken over humaniteit.       

Emmanuel Levinas werd geboren in Litouwen in 1906. Zijn filosofie werkte hij uit in Parijs, waar 
hij zich na de Tweede Wereldoorlog vestigde – eerst als directeur van de joodse lerarenopleiding en 
later als professor aan de Sorbonne. De Hebreeuwse bijbel, Poesjkin en Tolstoi, de Russische revolutie 
die hij als 11-jarige meemaakte, zijn studietijd in Straatsburg en Freiburg, waar hij vertrouwd raakte 
met het denken van Husserl en Heidegger, zijn vriendschap met onder andere Maurice Blanchot en 
Gabriel Marcel, de strenge Talmoed-lessen van de vermaarde en onverbiddelijke leermeester 
Chouchani op latere leeftijd – dit alles maakt deel uit van wat Levinas zelf een bonte opsomming in de 
vorm van een biografie noemt. Het is een biografie die wordt beheerst door een voorgevoel van de 
naziverschrikking en de herinnering daaraan.258      

Het denken van Levinas is mede een poging tot reflectie op zijn eigen ervaring met het fascisme en 
antisemitisme, waarbij hij zich de vraag stelt wat, ‘als men zo’n gezwel in het geheugen meedraagt’, aan 
komende generaties moet worden meegeven. Zijn antwoord luidt als volgt: “[In] de onvermijdelijke 
herneming van de beschaving en assimilatie moeten wij voortaan de nieuwe generaties leren welke 
kracht zij nodig hebben om sterk te staan in het isolement en alles wat een broos geweten in zulke 
omstandigheden bevatten moet. Door te herinneren aan allen, niet-Joden en Joden die zich – ook al 
kenden of zagen zij elkaar niet – in volle chaos wisten te gedragen alsof de wereld niet uit elkaar 
gevallen was, door herinnering aan het ondergrondse verzet – d.w.z. het verzet dat alleen maar op 
eigen innerlijke zekerheden kon steunen – moeten wij een nieuwe toegang verschaffen en het innerlijk 
leven op een nieuwe wijze herwaarderen.” 259           

Levinas vraagt zich af wat de filosofie vermag tegenover het geweld van de oorlog. Hij komt daarbij 
tot de conclusie dat het denken zelf gewelddadig is – het denken dat de Ander reduceert tot zijn eigen 
schema’s of categorieën. Het gaat hier niet alleen om het denken van individuele subjecten, maar ook 
om datgene wat uit het denken voorkomt: abstracte onpersoonlijke systemen als ‘de geschiedenis’. 
Levinas noemt deze systemen de totaliteit. In zijn filosofie probeert hij een dimensie van andersheid op 
het spoor te komen die deze totaliteit doorbreekt.     

In hun uitleg van Levinas’ filosofie van de andere mens benadrukken Duyndam en Poorthuis dat de 
relatie met de andere mens door Levinas wordt opgevat zoals de traditionele metafysica ‘het andere’ of 
‘het transcendente’ probeert te denken: “Anders gezegd: de metafysische notie van het oneindige wordt 
concreet in het gelaat van de andere mens. Het andere is bij Levinas de ander. De ander, juist als ander, 
staat buiten of is transcendent ten opzichte van mijn totaliseren. Want zover de ander een onderdeel 
zou worden van mijn totaliserend bewustzijn, handelen of zingeven, verliest hij zijn andersheid.” 260  
 Die andersheid is de ‘inhoud’ van de ander, aldus Duyndam en Poorthuis. De ander is op dit niveau 
niet een subject. “Er is sprake van een kwalitatieve ongelijkheid, de ander is volstrekt anders dan ik. 
Dit is de ongelijkheid tussen mij en de ander die vanuit het algemene begrip mens-zijn onzichtbaar 
blijft. Dat precies in deze relatie tussen mij als subject en de transcendente ander waar de oorsprong van 
het morele gelegen is. Daar over gaat vrijwel het gehele oeuvre van Levinas”, aldus Duyndam en 
Poorthuis.261 Het morele effect of het appel dat van de ander uitgaat naar een ik dat met deze ander in 
relatie staat, kan hierbij negatief en positief worden geformuleerd. Negatief als het gebod ‘Dood mij 
niet’ – maar daarbij moet worden opgemerkt dat het gelaat van de ander geen harde, maar een morele 
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grens aangeeft – en in positieve zin als het appel dat van de ander uitgaat naar mij, die met hem in 
relatie staat, en dat daardoor het karakter heeft van een uitnodiging tot verantwoordelijkheid. Het gaat 
hierbij om mijn primaire unieke verantwoordelijkheid voor de ander. Deze primaire 
verantwoordelijkheid heeft een asymmetrisch karakter, is niet omkeerbaar. Asymmetrie betekent 
hierbij dat ik en de ander ten opzichte van de primaire verantwoordelijkheid ongelijk zijn. Op het 
niveau van de fundamentele verantwoordelijkheid staat de ander dus niet als subject tegenover mij. In 
dat geval zou de ander namelijk ook een subject zijn, net als ik, en dan zouden we toch weer gelijk 
zijn, in een symmetrische relatie. Een dergelijke gelijkheid verschijnt alleen vanuit een abstract 
vergelijkend perspectief.  Vanuit het eerste persoon-perspectief zijn de ander en ik ongelijk: de ander 
is volstrekt anders dan ik, aldus Duyndam en Poorthuis: “Het gebod en de uitnodiging tot mijn primaire 
verantwoordelijkheid zijn niet een handeling van een ander als subject, maar zij zijn een effect van de 
ander als ander. De ander ‘doet’ dat niet als een zelf, maar ondanks zichzelf – ondanks alles wat de ander 
als subject ten opzichte van mij zou kunnen zeggen, doen of laten.”262  

Het gaat Levinas dus concreet om de andere mens die aan het denken van het zelf, het subject een 
morele grens stelt. “Niet op basis van een gedeelde, al bestaande of van bovenaf gegeven moraal, maar 
omdat de ander precies ander het begin van de moraal is. Dat is de betekenis van Levinas’ humanisme 
van de andere mens.” 263 Dit humanisme van de andere mens kent zowel een filosofische als een 
religieuze bron: de Westerse filosofie van Plato en de religieuze traditie van de bijbel en de Talmoed. 
 Kan Levinas’ humanisme van de andere mens opgevat worden als een antwoord op wat door 
Herman Wolf de tragiek van het humanisme wordt genoemd? Het antwoord is: ja. Levinas meent dat 
het niet zozeer gaat om het humanisme an sich maar om een nieuwe interpretatie daarvan. Hem is het 
niet de doen om een humanisme waarin alles draait om autonoom denken, het humanisme als een 
strijd voor persoonlijke vrijheden en rechten. Hij wil daarentegen het humanisme interpreteren als 
heteronomie, als een antwoord tegen de verleiding om het andere tot het ik te herleiden. Dit laatste 
kan, volgens Levinas, alleen als er sprake is van een radicale breuk van het subject met de totaliteit.  
 De term radicalisering heeft in ons huidige dagelijkse leven een negatieve bijklank, omdat het vooral 
wordt geassocieerd met extreme gedachten en gedragingen die afwijken van de gangbare norm, wat 
een vervreemding van de samenleving met zich meebrengt, die kan uitmonden in geweld. In het 
wijsgerig denken van Levinas zit het radicale moment juist in het omgekeerde: niet in de activiteit, 
maar in de passiviteit. Het gaat om het ontmaskeren van de gewelddadigheid van het Westerse denken 
door niet het ik centraal te stellen, maar de on-inwisselbare verantwoordelijkheid die ik voor de Ander 
heb. Het dialoog-denken van Buber dient hierbij als een belangrijke inspiratiebron – met als 
kanttekening dat Levinas meent dat Buber’s dialoogbegrip geradicaliseerd moet worden, wil het een 
antidotum tegen de totaliteit kunnen zijn. 
 
7.1 Levinas als ethisch fenomenoloog 

 
Om de werkwijze van Levinas goed te begrijpen is het in de eerste plaats van belang om inzicht te 
krijgen in de filosofische traditie van waaruit zijn denken ontspruit. Levinas’ filosofische scholing en 
zijn vroege werk passen in de traditie van de gevestigde filosofie waartegen de dialogici later zouden 
protesteren. Levinas heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het verbreiden van de 
fenomenologische filosofie in Frankrijk. Dat neemt niet weg dat hij voortdurend in discussie is met zijn 
leermeesters Husserl en Heidegger. In het bijzonder ageert hij tegen de positie die het bewustzijn 
inneemt in de filosofie van Husserl. Als leermeester houdt Levinas hem echter in ere, terwijl “[…] het 
de filosofie van Heidegger is die, juist door haar magnetische uitstraling ook op Levinas zelf, hem tot 
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263 Ibidem, p. 9. 



 102 

bewustzijn van zijn eigen grondpositie schijnt te hebben gebracht.” 264             
 Kennis van Levinas’ verhouding tot denkers als Husserl en Heidegger en de transformatie die de 
begrippen ontologie en epistemologie in zijn denken ondergaan, is een belangrijk vertrekpunt om 
Levinas’ kritiek op Buber te begrijpen. Een heldere beschrijving daarvan is te vinden in een artikel dat 
Max van Manen aan de fenomenologie wijdt in Benaderingen in kwalitatief onderzoek van De Boer 
en Smaling.265 Hij geeft hierbij de volgende definitie van het begrip fenomenologie: “Fenomenologie 
is de methode voor de reflectieve studie van de pre-reflectieve ervaring.” 266 Daarnaast noemt hij 
fenomenologie ook de naam voor de belangrijkste filosofische beweging in de 20e eeuw. Van Manen 
onderscheidt hierbij zes stromingen.267 Een uitvoerige beschrijving van al deze stromingen valt buiten 
het domein van deze dissertatie, maar om het wijsgerig perspectief van Levinas te begrijpen is het wel 
van belang om iets dieper in te gaan op de wijze waarop Van Manen diens verhouding tot de 
transcendentale, de existentiële en hermeneutische fenomenologie beschrijft en hoe hij hem 
positioneert als ethisch fenomenoloog.             

Edmund Husserl268 wordt door Van Manen gezien als een van meest prominente vertegenwoordiger 
van de transcendentale fenomenologie. Voor hem beschreef Husserl “[…] de fenomenologie als de 
strenge wetenschap van alle mogelijke transcendentale verschijnselen. In Husserl’s opvatting is 
fenomenologie een nauwgezette sociale wetenschap, omdat zij de manier onderzoekt waarop kennis 
ontstaat en veronderstellingen verheldert waarop het menselijk begrijpen is gefundeerd.”269 “De 
methoden van reductie en constitutie van betekenis vormen twee aspecten van de fenomenologische 
reflectie. Ten eerste is de transcendentale reductie het moment van terugtrekking van de natuurlijke 
instelling, zoals dat bij Husserl heet, en de alledaagse wereld naar het intersubjectieve niveau van het 
transcendentale ego; ten tweede is de constitutie van betekenis het moment waarop men terugkeert in 
de wereld zoals het zich toont in het bewustzijn.”270        

Had Husserl de fenomenologische analyse al afgewend van het transcendentale ego en het 
bewustzijn, en zich gericht op het pre-reflectieve van de alledaagse ervaring, bij Heidegger wordt deze 
wending tot de geleefde wereld eerder een ontologisch dan een epistemologisch project. In plaats van 
zich af te vragen hoe de dingen (het zijn) worden geconstitueerd als intentionele objecten in het 
bewustzijn, vraagt Heidegger zich af hoe het zijn zich aan ons voordoet als een onthulling van het Zijn 

 
264 De Boer (1988), ‘De wijsbegeerte van Levinas als ethische trancendentaal filosofie’, p. 11. 
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(Scheler, Levinas en Derrida) en radicale fenomenologie (Henry, Marion, Perniola en Stiegler). 
268 Prostějov, 1859 – Freiburg im Breisgau 1938. 
269 Van Manen (2011). Edmund Husserl twijfelde nog radicaler dan Descartes. Hij eist dat het opgeven van de ‘natuurlijke 
instelling’ het begin van de filosofie moet zijn. Deze instelling bestaat uit de overtuiging dat de wereld bestaat – een 
praktische en theoretische veronderstelling van de meeste mensen. De verandering van deze veronderstelling bestaat uit het 
‘tussen haakjes zetten’ van de wereld-existentie en het daaraan verbonden poneren van allerlei voorwerpen. Ieder voorwerp 
draagt de horizon van deze wereld in zich en veronderstelt stilzwijgend de existentie van de wereld. Descartes twijfelde 
aan het objectief gegevene, maar niet aan het Zijn van de wereld. Het ‘Ik’ dat na zijn twijfel overblijft, blijft iets binnen de 
wereld, een ‘res cogitans’. Husserl wil de twijfel van Descartes overtroeven en door middel van een ‘fenomenologische 
reductie het geloof aan het Zijn van de wereld voorlopig uitschakelen. Wat dan overblijft is het zuivere bewustzijn van de 
wereld met zijn menen van de wereld. Alles wat wij door middel van ons bewustzijn menen, met onze zintuigen, 
ervaringen, voorstellingen, gedachten en oordelen, noemt Husserl fenomenen. Alle acten van het bewustzijn zijn daardoor 
intentioneel en op iets gericht. De notie ‘intentionaliteit’ ontleent hij aan de grondlegger van de fenomenologie, Franz 
Brentano (1838-1917). Door de fenomenologische reductie reikt het filosofische denken verder dan het bewustzijn en 
sociaal bewustzijn van de psychologie en sociologie. Het intentionele bewustzijn is als het ware de creatieve oerbron van al 
het zijnde wat verschijnt, door Husserl ook wel het transcendentale ego genoemd. 
270 Van Manen (2011), p. 50. 
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op zichzelf. Bij Heidegger is de fenomenologische vraag: hoe kunnen we dat wat zich aan ons toont 
laten zien op de manier waarop het zichzelf toont vanuit zichzelf? Het gaat hierbij om een doordachte 
afstemming op de zijnswijze van wijzen waarop dingen in de wereld zijn, aldus Van Manen.    
 Hans-Georg Gadamer,271 een student van Heidegger, heeft de hermeneutische fenomenologie 
verder ontwikkeld. Fenomenologie wordt hierbij als een interpretatieve methode gezien.272 Zijn focus 
lag hierbij op het ontwerpen van een algemene hermeneutische kentheorie voor historische 
cultuuruitingen. Volgens Gadamer bestaat er geen ‘eigenlijke’ betekenis van een tekst of oeuvre. In 
plaats daarvan is er slechts sprake van een permanente geschiedenis van nieuwe interpretaties, waartoe 
een werk worden opgeroept. Toch gaat het Gadamer niet om lukraak interpreteren. De toe-eigening 
van betekenissen van een object/tekst door een lezer/subject dient te gebeuren op basis van 
‘horizonversmelting’. Daarbij is sprake van het ‘op het spel zetten’ van de eigen vooroordelen (de eigen 
verstaanshorizon) van degene die een tekst interpreteert. Dit op het spel zetten van vooroordelen 
gebeurt door het stellen van vragen aan de tekst. Hierdoor ontstaat er een dialoog tussen enerzijds 
degene die een tekst interpreteert en anderzijds de antwoorden (en daarmee nieuwe betekenissen) die 
de tekst geeft. Hermeneutiek heeft dus altijd de vorm van een dialoog.             

Levinas, tenslotte transformeert het denken van Husserl en Heidegger tot een fenomenologie van 
de Ander. Levinas meent dat het transcendentale ego van Husserl idealistisch blijft en dat Heideggers 
ontologie, doordat alles er draait om een onpersoonlijk abstract Zijn, gewelddadig is ten opzichte van 
de Ander en het andere. Heidegger heeft, aldus Levinas, geen oog voor het particularisme van de 
zijnden. Anders gezegd: Levinas bekritiseert in het denken van Heidegger het primaat van de ontologie 
boven de ethiek.         

Volgens Levinas wordt de traditionele fenomenologische filosofie gekenmerkt door de manifestatie 
van het primaat van het zelf of het ‘mijn’ (hij spreekt hiervan egologie), terwijl in de existentiële 
fenomenologie het primaat van het Zijn centraal staat (dit noemt hij ontologie). Dit geldt in zijn ogen 
ook voor de hermeneutiek van Gadamer. Hierin draait alles, zoals hierboven is uiteengezet, om de 
interpretatie van teksten door het aangaan van een dialoog, waarbij vooroordelen in het spel worden 
gebracht en de eigen horizon via confrontatie met de andere horizon versmelt. Deze versmelting 
berooft de Ander van zijn andersheid, aldus Levinas.273 Hij stelt dat wij moeten vragen naar de betekenis 
van wat anders dan Zijn is. Levinas vindt de fenomenologische kracht van het anders dan Zijn in de 
ontmoeting met wat hij ‘het gelaat’ van de Ander noemt – de Ander die een beroep op mij doet. In 
de kwetsbaarheid van het gelaat van de Ander dat niet tot mij te herleiden is, ervaren we een oproep, 
omdat we aangesproken worden. Dit antwoord op de kwetsbaarheid van de Ander wordt ervaren als 
verantwoordelijkheid: dit is een ethische ervaring, een ethische fenomenologie.274  
 
7.2 Levinas als ethisch transcendentaal filosoof 
 
In zijn essay De wijsbegeerte van Levinas als ethische trancendentaal filosofie275 stelt Theo de Boer dat 
Levinas meer is dan alleen een ethisch fenomenoloog. Volgens De Boer volgt Levinas, met name in 
zijn hoofdwerk Totalité et Infini (vanaf nu aangeduid als TI), een fenomenologische en transcendentale 
methode, maar bestaat de originaliteit van zijn denken eruit dat hij het fenomenologische denken van 
Husserl en Heidegger en het dialogische denken van Buber en Rosenzweig met elkaar verbindt, daarbij 
een innerlijke eenheid tonend. Deze synthese, aldus De Boer, bestaat niet: “[…] in een vervagen van 

 
271 Marburg, 1900 – Heidelberg, 2002. 
272 Van Manen (2011), p. 33. 
273 Voor een uitvoerige uiteenzetting van de relatie tussen Gadamer en Levinas verwijs ik naar Dougan (2016). 
274 Van Manen (2011), p. 52. 
275 De Boer (1988). 
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beide standpunten of uit een combinatie van waarheidselementen. Levinas is een te oorspronkelijk 
denker voor een dergelijk ‘syncretisme’.”276 
Levinas neemt de fenomenologische ontologie op als een onderschikt moment in het dialogische 
denken: “Slechts de filosofie van het Andere, de metafysica, kan de ontologie werkelijk funderen. De 
dialoog is het transcendentale fundament van de intentionele relatie tot de wereld. Men kan het met 
de termen van Buber ook zo zeggen: de ‘Ik Gij’ relatie is de voorwaarde van de mogelijkheid van de 
‘ik–het’ relatie.” 277                                                                                                       

Deze verschuiving van fundament heeft, volgens De Boer, ook gevolgen voor het dialogische 
denken, dat hier een specifiek filosofische taak krijgt toegemeten. De methode van Levinas verschilt 
daarbij diametraal met die van Husserl. Husserl ziet zijn transcendentaal fenomenologische reductie als 
een terugkeer naar de absolute grond van het bestaande, naar de oorsprong van het Zijn. Dat is het 
absolute bewustzijn waarachter terugvragen geen zin heeft. Levinas stelt nu juist deze ‘zinloze’ vraag, 
zo merkt De Boer op. Hij vraagt naar de oorsprong achter de oorsprong. Wanneer het weten kritisch 
wordt, wendt het zich naar de conditie achter de conditie aan gene zijde van de oorsprong, de Ander. 
Levinas meent dat dit schokken van deze conditie en die rechtvaardiging van de Ander komen. Deze 
beweging over de oorsprong heen noemt hij een tegennatuurlijke beweging. De transcendentale 
fenomenologie van Husserl, die zich als een non plus ultra278 van kritisch denken beschouwt omdat ze 
het eeuwenoude dogma van de natuurlijke instelling omverwerpt, is zelf dogmatisch, zo concludeert 
De Boer:  

 
“Niet de immanente waarneming, de tegenwoordigheid aan zichzelf, het pour-soi, is het onbetwiste 
uitgangspunt van de filosofie. Dat is ‘narcisisme’. Is het geweten (la conscience morale) niet de kritiek en het 
beginsel van de tegenwoordigheid van het zelf aan zichzelf? Welnu, wanneer het wezenlijk is voor de filosofie 
achter alle zekerheden terug te gaan naar het beginsel wanneer zij leeft van kritiek, dan is het gelaat van de 
Ander het begin zelf van de filosofie.”279  

 
Levinas, aldus De Boer, brengt het archimedisch punt van de wijsbegeerte (het autonome subject) 

dus zelf in beweging. Dat geldt overigens niet alleen voor het denken van Husserl, maar voor de hele 
filosofische traditie, inclusief het existentialisme:  

 
“In de existentiële fenomenologie wordt wel het idealisme prijsgegeven als overmoed van het subject, maar 
niet het cogito als uitgangspunt. De autonomie wordt beperkt, maar niet ter discussie gesteld. De filosofie 
van Heidegger (periode Sein und Zeit) en Merleau Ponty plaatst wel het objectiverende kennen terug in de 
context van de prereflexieve of voor-ontologische ervaring, maar wil als fenomenologie die ervaring zelf 
transcenderen. De kritiek op de autonomie geldt daarom ook de existentiële fenomenologie voor welke het 
cogito wel geen ratio essendi meer is, maar toch de laatste ratio cognoscendi blijft.” 280  
       
De Boer concludeert dat we bij Levinas van doen hebben met: […] “een transcendentale filosofie 

die gebruikmaakt van de intentionele analyse”281. Deze baseert zich niet op de ervaring, maar probeert 
de condities daarvoor op te sporen langs indirecte weg. Die conditie blijkt de epifanie282 van het gelaat 
van de Ander te zijn, als ordeverstoring en ethisch appel. De filosofie van de dialoog leidt aldus geen 
eigen leven, maar wordt als basis onder de ontologie geschoven.           

 
276 De Boer (1988), ‘De wijsbegeerte van Levinas als ethische trancendentaal’, p. 27. 
277 Ibidem, p. 28. 
278 Tot hier en niet verder. 
279 Ibidem, p. 51. 
280 Ibidem. 
281 Ibidem, p. 52. 
282 Epifanie betekent letterlijk: openbaring van de Heer. 
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Volgens Theo de Boer verschillen Buber en Levinas hierbij op drie punten. Om te beginnen 
kritiseert Levinas Buber’s spiritualisme: “[…] Door de transcendentale wending wordt de dialoog 
beroofd van haar eigen territorium boven de ontologie en moet ze zich waarmaken in de economie. 
Naakten kleden en hongerigen voeden is de ware concrete toegang tot de Ander, niet de etherische 
ruimte van de vriendschap.”283  

Een tweede verschil bestaat erin dat Levinas het dialogische denken van Buber beticht van 
formalisme. Hij mist in de Ik-Jij relatie de ethische dimensie. Volgens Levinas is er geen sprake van 
wederkerigheid in de relatie tot de Ander, maar van asymmetrie. Een derde punt is dat het denken van 
Levinas een andere weg in slaat dan de problematiek van de vervreemding en zelfwording van de mens. 
Bij Buber herkent Levinas een wederzijds constitueren van een Ik en een Jij. Levinas stelt daar 
duidelijke taal tegenover, aldus De Boer: “De zelfwording door de Ander is een ‘investituur’. De 
ontologische problemen worden eenvoudig afgekapt door de ethische gebeurtenissen centraal te stellen. 
Wat er in de ontmoeting plaatsvindt is de verandering van egoïsme in altruïsme. Ik word niet 
‘geconstitueerd’ maar veroordeeld en daardoor in staat gesteld een nieuw leven te beginnen.” 284  
 Resumerend stelt De Boer dat het theoretisch-ontologisch probleem hoe ik door de ander 
geconstitueerd kan worden zonder mijn identiteit te verliezen, in de praktijk wordt opgelost in elke 
concrete daad van gastvrijheid. De inspiratie van de dialogische filosofie wordt door Levinas niet 
verloochend, maar van een inadequaat begrippenapparaat bevrijd, aldus De Boer. Deze laatste conclusie 
vormt het antwoord op vragen die hij zich eerder in het artikel heeft gesteld: “Betekent dit een 
verwatering of een verarming van dit van origine profetische denken? Of kunnen de dialogici Levinas 
beschouwen als de grote emancipator, die hun inspiraties tot filosofische erkenning heeft gebracht?” 285

 Naar mijn idee echter kan met een even grote stelligheid een omgekeerde conclusie worden 
getrokken, tenminste als men de polemiek die er tussen Buber en Levinas ontstond naar aanleiding van 
Levinas’ kritiek serieus neemt. Het loont de moeite om in te gaan op deze polemiek en de kern ervan 
boven water te krijgen. Dit is waardevol, in de eerste plaats omdat zo de volle rijkdom en 
maatschappelijke relevante van beide dialoogbegrippen kan worden belicht, zonder de een tot de ander 
herleid hoeft te worden. Een tweede reden schuilt in een analogie met de centrale vraag die figureert 
in de Rotterdamse cases die in deze dissertatie worden onderzocht: is sociale cohesie in het publieke 
domein van een diverse stad als Rotterdam een zaak van bottom-up of van top-down? Is het een zaak 
van externe codes, politiek of wetgeving of van intrinsieke motivatie en de zoektocht naar gedeelde 
waarden? De voorlopige conclusie luidde dat als het gaat om de vraag hoe wij met elkaar samenleven 
bij gratie van het verschil, een dergelijke dualistische vraagstelling tot niets minder dan een impasse 
leidt. 
 
7.3 Levinas en Buber in dialoog?  
 
In de in 1976 uitgekomen essaybundel Proper Names ontvouwt Levinas zijn ‘humanisme van de andere 
mens’ onder meer in dialoog met Martin Buber en andere filosofen en denkers die hem geïnspireerd 
hebben. De bundel geeft daarmee een helder inzicht in hoe Levinas’ intellectuele positie is ontstaan en 
hoe hij deze in praktijk brengt. In de inleiding legt Levinas uit waarom hij ervoor gekozen heeft om 
in dialoog met filosofen en schrijvers zijn gedachtegoed uiteen te zetten. Hij doet dit door te verwijzen 
naar de crisis van het humanisme en de catastrofes die de eerste helft van de twintigste eeuw teisterden. 

 
283 De Boer (1988), p. 53. 
284 Ibidem, p. 54 
285 Ibidem, p. 28 
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Het postmodernisme286 en structuralisme287 uit de tweede helft van die eeuw verkondigden het einde 
van respectievelijk de grote verhalen en het subject, waarbij sommige denkers zo ver gaan dat ze stellen 
dat de voornaamste taak van de menswetenschappen niet is om de mens te constitueren, maar om de 
deze te ontbinden:  
 

“Now, theories on the death of God, the contingency of humaneness in philosophical reflection and the 
bankruptcy of humanism – doctrines already voiced by the end of the last century – have taken on   
apocalyptic proportions. The new anxiety, that of language cast adrift, seems to announce without periphrases 
– which are henceforth impossible or deprived of all persuasive force – the end of the world.” 288 

 
Levinas meent dat met name de taal het hierbij moet ontgelden. Hij verwijst naar de structurele 

taaltheorie van Ferdinand de Saussure:  
 
“Time no longer conveys its meaning in the simultaneity of sentences. Statements no longer succeed in 
putting things together. “Signifiers” without “signified” play a “sign game” with neither sense nor stakes. It 
is as if Plato’s anamnesis, which for centuries maintained the unity of representation, were becoming amnesia 
– as if disorder did not necessarily re-establish a different order. There is a general alienation from the 
meaningful as posited -from Husserl’s “doxic thesis”; as an opposition to the rigor logical forms, adjudged to 
a repressive, an obsession with the inexpressible, the ineffable, the unsaid – which are sought in the awkward 
expression, the slip of the tongue, the scatological. Genealogy as exegesis, the dead bodies of words swollen 
with etymologies and devoid of logos, borne by the drift of texts: such is modernity, in its painful break with 
discourse, as witnessed by its most sincere representatives. But a modernity that is already degenerating into 
elementary truths and fashionable banter.” 289 

 
Levinas hoopt in zijn bundel het teken en de betekenis, een naam een gezicht te geven. Hij hoopt 

hiermee de ontbinding van betekenis een halt toe te roepen en ons mensen te helpen zich uit te spreken. 
Hij wil de lezer doordringen van de on-reduceerbaarheid van een eigen naam die hoort bij een 
menselijk gezicht. Dat is degene met wie ik over filosofie kan spreken, schrijft hij. Teken en betekenis 
horen samengevoegd te zijn in het menselijk gelaat waarin uitdrukking en uitgedrukte samenvallen. 

 
286 Aan het begin van de jaren zestig van de vorige eeuw werd de term postmodernisme geïntroduceerd om de meest 
uiteenlopende verschijnselen te benoemen en met elkaar in verband te brengen. Oorspronkelijk een vakterm uit de 
architectuur en literatuurwetenschap werd dit begrip in de jaren zeventig en tachtig de aanduiding van een levensgevoel. 
Er werd in dit verband gesproken van de teloorgang van de grote verhalen – deze uitdrukking komt van de Franse filosoof 
Jean Francois Lyotard, In het bijzonder zou dat gelden voor het verhaal van ‘Verlichting’ en ‘Vooruitgang’. Dit werd positief 
gewaardeerd. De grote verhalen met bijbehorende instituties hadden op zijn minst gezag uitgeoefend en dwongen tot 
uniformiteit. Nu ze waren weggevallen, ontstond er ruimte om te kiezen uit verschillende levensvormen en tradities. 
Postmodernisme wordt ook wel aangeduid als post-structuralisme (met auteurs als Gilles Deleuze, Jacques Derrida en - met 
voorbehoud, omdat hij zicht niet bij ‘een school’ zag - Michel Foucault).  
287 Ferdinand de Saussure (1857-1913) was een Zwitserse taalwetenschapper die de basis legde voor de huidige 
structuralistische taalkunde. De Saussure was van mening dat taal moet worden beschouwd als een sociaal fenomeen, een 
gestructureerd systeem waarin zowel sprake is van synchronie (taal op een bepaald moment) als van diachronie (de 
verandering van taal in de loop van de tijd). Hij introduceerde een onderscheid tussen parole – de spraak van een individueel 
persoon – en langue, het taalsysteem dat onder de spraakactiviteit zit. Als we willen weten hoe de taal werkt moeten we 
niet kijken naar de geschiedenis of de spreker, maar de oplossing zoeken in het kijken naar de taaltekens, aldus De Saussure. 
Hij onderscheidt daarbij een materieel en een ideëel aspect. Levinas verzet zich tegen de indeling die De Saussure maakt 
tussen het teken (signifiant) en het betekende (signifié). Wat hij significant (signifiant) noemt, is het concreet gerealiseerde 
teken, de uiterlijke vorm. De betekenis of het significaat (signifié) is het mentale concept waarnaar de betekenaar/significant 
verwijst. De betekenis van het teken dient te worden onderscheiden van de buitentalige referent. Het is hem niet om 
de dingen in de wereld te doen, maar om de begrippen die in de taal aanwezig zijn. Betekenaar en betekenis vormen samen 
als tekeneenheid het basiselement van zijn taalkunde.  
288 Levinas (1996), p. 4. 
289 Ibidem, p. 4. 
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Het is alleen zo is dat we verantwoordelijk kunnen zijn voor wat we zeggen. Alleen op deze manier is 
het mogelijk om de betekenis van de taal te begrijpen – en wel wat het meest urgent is, het meest 
belangrijk en het meest betekenisvol is.       

De bundel Proper Names290 bevat een essay getiteld Nameless dat beschrijft wat er gebeurt als eigen 
namen worden uitgevlakt. Hierin gaat Levinas terug naar de tijd tussen 1940 en 1945 waar alle 
instituties van gerechtigheid waren opgeschort en eigennamen werden gereduceerd tot een inhumane 
serie van nummers gebrand in de armen van concentratiekampslachtoffers. Levinas stelt hiertegenover 
dat als ik mij niet onverschillig naar de ander betoon, ik mijn uniciteit als subject hervind, omdat ik mij 
dan bewust word van mijn onvervangbaarheid en niet meer vervreemd ben.291 Precies deze opvatting 
ligt ten grondslag aan zijn filosofie en hij hoopt hiermee de filosofie haar goede naam terug te geven.
 In het essay Buber and the Theory of Knowledge292 zet Levinas uiteen welke bouwstenen nodig 
zijn voor een filosofische theorie waarin de Ander centraal staat. In deze zoektocht zijn Buber’s 
opvattingen voor Levinas van grote betekenis, mits het dialoogbegrip waarin zijn opvattingen gestalte 
krijgen anders wordt uitgewerkt. Levinas onderbouwt zijn opvatting door aan te geven wat in zijn 
ogen de oorzaak is van de dominantie van het autonome ik in de Westerse filosofie en waarom die 
bevochten dient te worden. Wat hem inspireert in het denken van Buber, welke aspecten hij kritiseert 
en hoe en waarom het dialoogbegrip van Buber anders uitgewerkt moet worden, wordt toegelicht in 
de volgende paragrafen. 
 
7.4 Het Westerse denken als monoloog 
 
De oorzaak van de autonome positie van het ik in de Westerse filosofie moet volgens Levinas worden 
gezocht in de opvatting van waarheid die in het Westerse denken centraal staat. Deze vindt haar 
oorsprong in het Griekse denken en krijgt voor het eerst gestalte in de kentheorie van Plato. Levinas 
verwijst in dit verband naar de Parmenides van Plato,293 de dialoog waarin de vraag centraal staat hoe 
het absolute Zijn zich in waarheid manifesteert. Plato wil in deze dialoog een antwoord formuleren. 
Hij doet dit door twee werelden te onderscheiden: de veranderlijke, contradictoire, zintuigelijk 
waarneembare wereld van het worden en de wereld van het eeuwige onveranderlijke Zijn. De wereld 
van het Zijn is de enige ware werkelijkheid. Plato noemt deze wereld de Ideeënwereld, waarbij de 
ideeën moeten worden opgevat als hiërarchisch geordende, enkelvoudige, eeuwige oerbeelden van de 
werkelijkheid. In de wereld van het worden manifesteren deze ideeën zich in de objecten, die als 
gebrekkige afbeeldingen van de ideeën opgevat moeten worden. Door middel van het denken moet 
nu de relatie met het object gelegd worden.         

Het denken is in Plato’s opvatting het onsterfelijke gedeelte van de menselijke ziel. In een pre-
empirisch, niet-lichamelijk bestaan heeft de ziel de ideeën aanschouwd. Kennis is daarom herinnering. 

 
290 Levinas (1976). 
291 Een mooi actueel voorbeeld hiervan trof ik aan in een artikel in de Volkskrant (8 december 2017), over de eerste honderd 
dagen van Ahmed Marcouch als burgemeester van Arnhem. Hij maakt een rondje door een achterstandswijk en treft daar 
twee mannen op een bankje. Zij maken een praatje. De buurt is niet meer wat ie geweest is, zeggen de mannen. Veel van 
de oorspronkelijke bewoners zijn vertrokken en nu komen er alleen maar buitenlanders bij. “Oh,” zegt Marcouch, “En 
zegt u dan niet tegen die nieuwe buren: welkom in de wijk?” Waarop de mannen hem wat verbouwereerd aankijken, aldus 
de verslaggever. Maar als de burgemeester wegfietst, zegt de ene man tegen de andere: “Ik heb er wel vertrouwen in, met 
die man kun je praten.” (Bron: https://www.volkskrant.nl/binnenland/de-eerste-honderd-dagen-van-burgemeester-
ahmed-marcouch~a4543981). 
292 Een essay dat Levinas schreef in 1958, maar dat voor het eerst werd gepubliceerd (tezamen met Buber’s antwoord) in 
het Duits (zie Schilpp & Friedman, 1963). Zie voor een Engelse versie: Hand (1989, p. 59-74). 
293 Plato schreef de dialoog Parmenides in 358 voor Christus, in de laatste periode van zijn leven. Beschreven wordt een 
ontmoeting (rond 450 voor Christus) tussen de toen twintigjarige Socrates en de Eleatische natuurfilosofen Parmenides en 
Zeno. Centraal staat het ter discussie stellen van de Eleatische doctrine dat alle verandering in de zintuigelijke wereld een 
illusie is. Er is volgens hen maar één werkelijkheid en dat is het absolute onveranderlijke Zijn. 
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Het uiteindelijke doel van de mens is kennis van het hoogste idee. Dat is het idee van het goede dat 
aan de top van de piramide van de Ideeënwereld staat. Plato omschrijft het idee van het goede als volgt: 
“Zo moet ge ook zeggen dat het goede aan kenobjecten niet alleen het gekend worden verleent, maar 
dat ze hun bovendien het bestaan en het zijn verstrekt, al is het goede zelf geen zijn, doch iets dat, aan 
gene zijde van het zijn gelegen, dit nog overtreft in waardigheid en macht.” 294        
 Het gevolg van deze waarheidsopvatting is volgens Levinas dat kennen en Zijn in het Griekse 
denken onlosmakelijk met elkaar verbonden worden. Kennen wordt hierbij verstaan als zich richtend 
op het Zijn en dit tot uitdrukking brengend, en het Zijn als datgene wat zich in het kennen openbaart. 
De filosofie wordt zo een ontologie.295 Het probleem van de subject-object relatie die in de moderne 
filosofie een hoofdrol speelt, is volgens Levinas een uitbreiding van de preoccupatie van de Grieken 
met het waarheidsprobleem – met dit verschil dat er in deze discussies niet meer wordt uitgegaan van 
het feit dat de mens door het denken deelheeft aan de wereld van de zijnden die het universum 
constitueren. Vanaf het twijfel-experiment van Descartes is het individu dat de waarheid begeert 
radicaal van het materiële deel van het Zijn gescheiden. Als gevolg hiervan wordt de metafysische bron 
van het Zijn in het subject geplaatst.           

Levinas zoekt de oorzaak van de autonome positie van het subject dus in de Westerse filosofie, in 
het feit dat vanaf de Grieken het probleem van de waarheid de filosofie heeft gedomineerd. Hierbij 
staat volgens Levinas de vraag centraal hoe het Zijn zich in waarheid manifesteert. De kentheorie heeft 
bij het oplossen van dit probleem een belangrijke rol gespeeld, omdat zij onderzoekt hoe via het kennen 
een relatie kan worden gelegd met het absolute Zijn. Het denkende subject wordt hierdoor de toegang 
tot het absolute en uiteindelijk resulteert dit in het moderne denken in een radicale scheiding tussen 
subject en object. Als gevolg van deze ontwikkeling, aldus Levinas, wordt waarheid in het Westen 
opgevat als een door het bewustzijn uit te drukken en te begrijpen inhoud: 

 
“The separated being is interpreted and posited based on the basis of an interiority that is characterized 
specifically by not leading to anything other, in a dimension that leads only to itself. Separate existence 
becomes the knowing subject, or consciousness. Consciousness in this scheme of things, is not just one of the 
souls’ activities but its substantiality as an isolated entity-that through which it exists on its own, i.e. separately; 
for to consciousness –the knowledge, which accompanies every motion of the soul-nothing is external. Every 
motion of the soul –even one that put into relation with the outside world, such as affirmation, negation, 
volition, or one that expresses a dependence on the outer world, such as a feeling –is, after all, a thought in 
the Cartesian sense.  Consciousness, in which the existence of these motions is ultimately caught up […], 
draws out from within itself all that comes from the outside. If the subject is posited as consciousness, whatever 
event occurs within it […] comes from this subject who becomes conscious, who thus exists on its own, and 
so is separate. Philosophy becomes, to use one of Husserl’s terms, an egology.”296 

 
Wat de ontologie en theorie van de subject-object relatie gemeen hebben, aldus Levinas, is een idee 

van waarheid als ‘zegbaar’ en dus als waarheid, als uit te drukken inhoud. Hierdoor kan het solitaire, 
stille denken zich bestendigen, maar is niet in staat om met iemand anders te spreken. Er is in dit geval 
sprake van taal als monoloog, aangezien slechts naar het zelf wordt verwezen. 

 
 
 

 

 
294 Plato (1980), p. 329. 
295 Zie Levinas (1982). 
296 Levinas (1996), p.17-18.  
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7.5 Levinas’ waardering van Buber 
 
Als een van de meest inspirerende aspecten van Buber’s filosofie noemt Levinas het feit dat waarheid 
volgens Buber geen bewustzijnsinhoud is, maar tot geen bewustzijnsinhoud te herleiden is: de 
ontmoeting met de Ander. Dit aspect van Buber’s denken is voor Levinas aanleiding om te wijzen op 
de verwantschap tussen Buber en Levinas’ leermeesters Edmund Husserl en Martin Heidegger.    
 Deze verwantschap bestaat voor Levinas uit het feit dat ook zij van mening zijn dat het 
waarheidsbegrip in de Westerse filosofie de oorzaak is van de autonomie van het subject. Levinas meent 
dat een nieuwe (filosofische) theorie het beste verzet daartegen is. Husserl wil, volgens Levinas, als een 
van de eersten de opvatting aanvechten dat de waarheid zich zou openbaren in een radicaal van de 
wereld gescheiden subject. Dit doet hij door de cartesiaanse denkwijze te kritiseren. Daarin wordt eerst 
het denken van de wereld gescheiden. Vanuit abstracte representaties van een op zich onkenbare wereld 
in het cogito moet dan de relatie met de wereld hersteld worden. Het waarheidsprobleem spitst zich 
dan toe op hoe subject en object zich tot elkaar verhouden. In Husserls visie is deze vraag juist door de 
scheiding die Descartes aanbrengt onoplosbaar.  

Volgens Levinas doet Husserl in zijn kritiek op Descartes een stap vooruit. Deze stap vooruit houdt 
in dat Husserl niet a priori de existentie van het object centraal stelt en hiertegenover de kennis daarvan 
in het bewustzijn. Husserl gaat er daarentegen van uit dat het object zijn bestaan pas ontplooit in de 
concrete werkelijkheid zoals die door het bewustzijn wordt geconstitueerd. Het bewustzijn wordt aan 
de andere kant niet opgevat als een substantie met intentionaliteit als eigenschap. De intentionaliteit is 
een relatie: de fundamentele openheid van het subject voor de werkelijkheid. De winst van Husserl 
ten opzichte van Descartes is dat de intentionaliteit een relatie is, terwijl het cogito van Descartes een 
ding is, een denkend ding.          

Levinas vindt dat Husserl nog niet ver genoeg gaat omdat hij de autonomie van het subject 
uiteindelijk onaangetast laat. Het subject wordt door Husserl namelijk gedefinieerd in termen van een 
bewustzijn dat de wereld constitueert. Hierdoor behoudt het bewustzijn haar centrale rol als 
voorwaarde voor het verschijnen van de werkelijkheid. Het objectieve kennen blijft zo de primaire 
relatie tot het Zijn. Levinas is van mening dat om de autonomie van het subject effectief te bestrijden 
een diepgravender analyse nodig is; hij wil op zoek gaan naar de relaties die aan objectieve representaties 
ten grondslag liggen. In zijn visie is de relatie met het object niet identiek met de relatie tot het Zijn. 
Objectieve kennis leidt niet naar de waarheid. Een kentheorie die zich bezighoudt met de vraag hoe 
een subject een object kan kennen moeten haar ontologische en propedeutische privileges worden 
ontnomen. Gezocht moet worden naar kennis van het Zijn en theorieën over deze kennis. Deze kennis 
moet niet worden opgevat als theoretische kennis, maar moet worden gezocht vanuit een concrete 
relatie met het Zijn. In dit kader noemt Levinas de filosofie van Heidegger. Die vat waarheid niet op 
als een van de mens afhankelijke eigenschap, maar als de onverborgenheid waarin het Zijn zich aan de 
mensen toont.  Binnen de kaders van het Zijn kan de mens zich tot waarheid verhouden, vanwege het 
feit dat de mens in iedere activiteit met het Zijn verbonden is. Elke activiteit veronderstelt een vorm 
van Zijnsverstaan.      

Het is volgens Heidegger de taak van de filosofie dit impliciete verstaan expliciet te maken. Het 
denken van Buber heeft volgens Levinas hieraan een belangrijke bijdrage gegeven. Dit is het geval om 
drie redenen: 
 
• Buber’s kwalitatieve onderscheid tussen de Ik-Het en de Ik-Jij relatie. 
Net als Husserl en Heidegger vat Buber het subject op als een relatie. Hij maakt daarbij een onderscheid 
tussen twee kwalitatief verschillende relaties (Ik-Het en Ik-Jij) waarbij hij de prioriteit geeft aan de 
relatie van aangezicht tot aangezicht. Een ander kennen komt niet neer op hem thematiseren als een 
intentioneel object, maar op het aanspreken van de ander. De directe relatie tot de ander is primair, het 
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gaat dus niet om een abstract idee van andersheid, maar om het concreet aanspreken van een Jij 
waardoor de ander zijn andersheid kan realiseren. De relatie tot de ander is in Buber’s opvatting direct 
en daardoor bepalend voor de zijnswijze van het ik. Dankzij dit kwalitatieve onderscheid met de 
traditionele subject-object relatie (Ik-Het) is Buber in staat aan te tonen dat waarheid niet in de relatie 
tot het object gezocht moet worden, maar in een concrete relatie met het Zijn.  
Van spirituele betekenis hierbij is, volgens Levinas, dat de relatie tot het Zijn niet een relatie tot een 
onpersoonlijke neutrale eenheid is, zoals bij Heidegger, maar een relatie met een Zijnde. Ook vindt 
Levinas Buber’s beschrijvingen van de Ik-Jij relatie erg geloofwaardig. Zij hebben in zijn visie een 
fenomenologisch karakter. Ze zijn gebaseerd op concrete waarneming en hebben geen abstract 
theoretisch principe nodig voor hun rechtvaardiging. Buber’s onderscheid tussen Ik-Het en Ik-Jij kan 
volgens Levinas als een grote bijdrage aan een nieuwe theorie van de waarheid worden beschouwd, 
omdat dit onderscheid laat zien dat de toegang tot de waarheid niet in het subject maar in de spontane 
ontmoeting met de ander moet worden gezocht. 
 
• Buber’s beschrijving van de ‘tussenruimte’ die er in de Ik-Jij relatie ontstaat. 
Buber toont, volgens Levinas, overtuigend aan dat het absolute zich kan openbaren in de ontmoeting. 
Levinas waardeert niet alleen het kwalitatieve onderscheid dat Buber maakt tussen de Ik-Het en de Ik-
Jij relatie, hij is bovendien van mening dat Buber overtuigend beschrijft dat de Ik-Jij relatie een 
ontologische relatie is en geen subjectieve relatie. De Ik-Jij relatie is geen subjectieve relatie, omdat het 
Ik het Jij in deze relatie niet representeert maar ontmoet. Doordat de ander in de ontmoeting 
onherleidbaar tegenover mij komt te staan, ontstaat er tussen het Ik en het Jij een ruimte waarin sprake 
is van contact. Buber noemt deze ruimte tussen het Ik en het Jij het ‘tussen’ (Zwischen). Hierin kom 
het Ik tot het bewustzijn dat de essentie van het Zijn het samen met anderen zijn is. Zo openbaart zich 
in iedere Ik-Jij relatie een dimensie waarin het absolute Zijn present is. Hierdoor maakt Buber duidelijk, 
aldus Levinas, dat het Zijn zich niet in het bewustzijn openbaart, maar in de ruimte die in iedere Ik-Jij 
relatie spontaan gecreëerd wordt. Het is daarom in deze tussenruimte dat er sprake is van ‘werkelijk 
menszijn’:  
 

“But if the notion of the between – the two functions as the   fundamental categories of being, it is in man 
that its action unfolds. Man is not a subject who constitutes; he is the very articulation of the meeting. The 
human self is not a being among beings, but a being who is a category, and who since Nietzsche, according 
to Buber, has been recognized as such. He is meeting. He is that which puts itself at a distance […] and he is 
at the same time entering into relations with that world which is distant other.” 297 

 
Door deze, hierboven beschreven, dubbele beweging staat de mens in het centrum van het Zijn en 

is alle filosofie antropologie. De mens staat niet in het centrum van het Zijn als denkend subject, maar 
in zijn totaliteit, omdat deze totaliteit de concreetheid van zijn situatie is. Levinas besluit deze paragraaf 
met de vaststelling dat de Ik-Jij relatie een (bijzondere) ontologische relatie is:  

 
“Man, as the possibility of distance and relation, is not the subject of Nature, but neither is he a part of it. To 
say that the I–Thou relation is not psychological, but ontological, does not mean reducing it to a real relation 
in nature. The interval in which the game of being is played out, and which human existence both creates 
and bridges, implies the abandoning of the notion of a content being, a realized being, a narrated being – an 
abandonment that characterizes the entire ontology of our time.” 298 
 
 

 
297 Levinas (1996), p. 24. 
298 Ibidem.  
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• Buber’s stelling dat niet het subject maar de ontmoeting met de Ander de toegang tot de waarheid is. 
Doordat Buber in staat is om aan te tonen dat het Zijn zich niet in het denken manifesteert maar zich 
openbaart in de relatie met de ander, kan hij de traditionele oplossing van het waarheidsprobleem 
verwerpen, namelijk dat de toegang tot de waarheid via het abstracte denken verloopt. Het subject 
verliest hierbij de prominente positie als bron van kennis. In plaats daarvan komt de directe relatie tot 
de ander op de eerste plaats te staan. Uit Buber’s analyse hoe de relatie zich concreet voltrekt, blijkt 
bovendien hoe Buber het traditionele waarheidsprobleem oplost in termen van intersubjectiviteit. De 
directe relatie met de ander voltrekt zich als dialoog. De ander verschijnt niet alleen aan mij in de 
spontane ontmoeting, maar vraagt mijn reactie door mij aan te spreken. Als ik geen antwoord geef op 
het woord dat de ander tot mij spreekt, is de relatie verbroken. Antwoorden betekent namelijk 
verantwoordelijkheid nemen voor het bestaan van de ander. Door dit te doen bevestig ik tevens mijn 
bestaan, omdat ik van oorsprong verbonden ben met de schepper. In dialoog treden is dus authentiek 
existeren. Dit is de reden dat in iedere Ik-Jij relatie die zich voltrekt als dialoog het Zijn zich aan mij 
openbaart. De toegang tot de ander moet, volgens Buber, dus niet in het contemplatieve denken 
worden gezocht, maar in het concreet betrokken zijn op de ander in iedere dialoog. Ten slotte merkt 
Levinas op dat de relatie tot de ander – die zich als dialoog voltrekt – bij Buber een wederkerige 
structuur heeft. Deze wederkerigheid wordt direct ervaren en wordt door Buber omschreven met de 
term ‘omhelzing’ (Umfassung). Levinas vindt dit een van Buber’s meest originele noties: “In the I-
Thou, the reciprocity of the relation is somehow lived directly, not just known. The I in its relationships 
with the Thou relates to itself through the Thou-relates to the Thou as to someone who relates to the 
I, as if brushing against the skin of the Thou.” 299 

Levinas benadrukt in deze passage dat het Buber niet gaat om het psychologische fenomeen van het 
inlevingsvermogen (Einfühlung). In het geval van inlevingsvermogen vergeet het ik zichzelf en neemt 
het de plaats van de ander in. Het specifieke van de omhelzing is juist dat de ander mij raakt in zijn 
andersheid en zo mijn reactie oproept. Hierdoor ontstaat er geen versmelting, maar een wisselwerking 
tussen mij en de ander en bewaren Ik en Jij hun zelfstandigheid. 
 
7.6 Levinas’ kritiek op Buber 
 
In de vorige paragraaf heb ik laten zien waarop Levinas’ waardering voor het dialoogbegrip van Buber 
gestoeld is. Levinas is van mening dat Buber een grote bijdrage kan leveren aan een nieuwe (filosofische) 
theorie over de waarheid. De dialoogfilosofie van Buber voldoet in een aantal opzichten aan de eisen 
die Levinas aan zo’n nieuwe theorie stelt. Wat er duidelijk in naar voren komt is de opvatting dat de 
oplossing van het waarheidsprobleem niet in het subject moet worden gezocht, maar in de ontmoeting 
met de Ander. Doordat Buber tevens in staat is om aan te tonen dat de concrete ontmoeting met de 
Ander een oudere bestaanservaring is dan het cogito, is hij in staat in de werkelijkheid een toegang tot 
het Zijn te vinden in de relatie met de ander. Hierdoor wordt het waarheidsprobleem zoals dat in het 
Griekse denken zijn oorsprong vindt opgelost in termen van intersubjectiviteit. Buber levert hiermee 
een grote bijdrage aan een theorie die het autonome subject haar privileges ontneemt als primaire bron 
van kennis.             

Levinas heeft echter wel een aantal bezwaren tegen de manier waarop Buber de relatie met de Ander 
uitwerkt. Hij vindt dat Buber’s dialoogbegrip een aantal zwakke plekken vertoont, waardoor zijn 
opvattingen niet tot hun recht komen. 

 

 
299 Levinas (1996), p. 26. 
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• Levinas meent dat Buber’s dialogisch denken te formalistisch is. 
Levinas stelt dat Buber in zijn denken wil aantonen dat de waarheid moeten worden gezocht in de 
concrete directe relatie met de Ander. Hierdoor wordt waarheid geherdefinieerd in ethische termen, 
aangezien de relatie met de Ander boven alles telt en prioriteit krijgt boven de relatie met het object. 
Buber slaagt er echter niet in, aldus Levinas, om deze prioriteit goed over het voetlicht te brengen. Dit 
komt doordat in Buber’s dialoogbegrip een ethisch moment ontbreekt, wat weer het gevolg is van het 
ontbreken van een concreet uitgewerkte structuur van het spreken. De dialoog wordt omschreven als 
een schok, als een wederkerig bestaan. Deze act van transcendentie is niet te omschrijven, het is een 
gebeuren dat steeds opnieuw in het leven plaatsvindt. Vanuit deze existentiële basis wil Buber 
vervolgens de traditionele kentheorie aanvechten. De relatie met het Zijn wordt dan voortaan niet 
meer in het denken, maar in het aannemen van een levenshouding gezocht.       
 Levinas meent dat deze visie van Buber voortkomt uit zijn religieuze liberalisme, dat wil zeggen: 
het gegeven dat Buber contact boven inhoud stelt en aanwezigheid van God boven dogma’s en regels, 
zich verzettend tegen starre vormen van dogmatische religie. Hierdoor is Buber volgens Levinas niet 
in staat om duidelijk te maken waaruit de noodzaak bestaat om een dialoog aan te gaan. Ook al gaat 
Buber uit van de prioriteit van de Ander in de dialoog, het blijft onduidelijk waar deze prioriteit op 
berust. Levinas plaatst hier de vraag tegenover of transcendentie zonder dogmatische inhoud wel kan 
bestaan. De Ik-Jij relatie kan, volgens hem, geen enkele concrete structuur bepalen, maar blijft een 
formele relatie. Zij kan evenzeer de mens met de mens als de mens met de dingen verbinden. De Ander 
heeft in Buber’s dialoogbegrip daarom geen zuiver ethische betekenis. Gezien de wederkerige structuur 
van de relatie kan er bovendien nooit sprake zijn van een boven alles stellen van de Ander: in een 
dialoog met een symmetrische structuur zijn Ik en Jij inwisselbaar. Buber mag dan wel over de dialoog 
praten in termen van verantwoordelijkheid, liefde, kunst en geloof, dit is op zichzelf niet af te leiden 
uit de formele en wederkerige structuur van de Ik-Jij relatie.  
 
• Levinas vindt Bubers dialoogbegrip te spiritualistisch. 
De sfeer van vriendschap en liefde correspondeert, volgens Levinas, niet met de werkelijkheid van de 
misère van de Ander die meer van mij vraagt – de naakten kleden, de hongerigen voeden – dan de 
etherische sfeer van vriendschap. In de sfeer van liefde kan ook sprake zijn van elkaar wederzijds 
bevestigen.300 In dat geval is er geen sprake van een relatie met de Ander, maar van individuele 
behoeftebevrediging en egoïsme. Daarbij vat Levinas de liefde per definitie op als een vorm van 
egoïsme, omdat liefde volgens hem het sociale uitsluit. De intimiteit van de liefde biedt geen plaats 
voor de naaste.  

Levinas en Buber delen hun kritiek op de autonome positie van het subject in de Westerse filosofie. 
Die dominantie is terug te herleiden, zo zagen wij, tot de waarheidsopvatting van de traditionele 
filosofie die leert dat de enige toegang tot waarheid in het subject ligt. Wil deze positie effectief onder 
kritiek gesteld worden in een nieuwe (filosofische) theorie over de waarheid, aldus Levinas, dan zal die 
aan twee eisen moeten voldoen. Ten eerste moet worden aangetoond dat waarheid geen 
bewustzijnsinhoud is, maar de relatie met datgene dat mijn bewustzijn transcendeert: de directe relatie 
met de Ander. Ten tweede moet worden bewezen dat de concrete directe relatie met de Ander aan 
theoretische kennis voorafgaat en daar de voorwaarde van is.           

Levinas meent dat dat Buber’s dialoogbegrip – met zijn structuur van wederkerigheid – wel aan de 
eerste, maar niet aan de tweede voorwaarde voldoet: hij slaagt er niet in om de prioriteit van de Ander 
tot zijn recht te laten komen. Wat ontbreekt is een ethische dimensie. Daardoor kan Buber de door 

 
300 Een verschijnsel dat in het dagelijkse spraakgebruik, althans dat uit de jaren zeventig van de vorige eeuw, een vertaling 
vindt in de uitdrukking ‘ik ben oké, jij bent oké’ (Zie: Harris, 1967). 
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hem gepretendeerde transcendentie niet waarmaken en blijft zijn dialoog een formele relatie. Wat 
betekent de onherleidbaarheid van de Ander als Ik en Jij inwisselbaar zijn? Ook vindt Levinas dat de 
sfeer van liefde en vriendschap niet in overeenstemming is met de harde economische werkelijkheid. 
Vandaar dat Levinas meent dat Buber’s aspiraties anders moeten worden uitgewerkt moeten worden. 
 
7.7 Buber’s repliek op Levinas’ kritiek 
 
Is dat waar? Rechtvaardigt de kritiek van Levinas op het dialoogbegrip van Buber een andere 
uitwerking van zijn dialoogbegrip? Dat is maar de vraag. Immers, in Buber’s dialoogbegrip ontbreekt 
niet zozeer een ethische dimensie, het is eerder zo dat Buber er een andere opvatting van ethiek op 
nahoudt dan Levinas. Deze andere opvatting bepaalt de structuur van zijn dialoogbegrip.    
 Buber’s ethiek is, zoals we zagen, sterk beïnvloed door het chassidisme. Uit Levinas’ opmerking dat 
Buber’s dialoogbegrip sterk beïnvloed is door zijn religieuze liberalisme blijkt dat hij deze religieuze 
inspiratiebron onderkent. Hij knoopt er echter een verkeerde conclusie aan vast, namelijk dat Buber 
hierdoor voorbijgaat aan vraag of transcendentie zonder een dogmatische inhoud überhaupt mogelijk 
is. Buber gaat echter helemaal niet aan dit probleem voorbij; met de chassididiem is hij van mening dat 
God zich in de wederkerige relatie openbaart vanwege het feit dat de mens vanuit zijn oorsprong met 
God verbonden is. Om deze reden legt Buber in zijn denken sterk de nadruk op de verbondenheid 
van het ik: het a priori van de relatie. Dit laatste verklaart waarom Buber zo kritisch is over de scheiding 
van het Ik in de Ik-Het relatie. Het is in zijn visie juist op basis van het verbonden zijn dat we de ander 
als Jij kunnen ontmoeten.   

Het transcendente manifesteert zich voor Buber keer op keer als er een verbond ontstaat tussen twee 
mensen die eerst vreemden voor elkaar waren. Transcendentie is voor Buber het ontstaan van een 
gemeenschappelijke ruimte tussen een Ik en een Jij. Dit is ook de reden dat er een Ik-Jij relatie mogelijk 
is met een boom. Een boom heeft in de ontmoeting weliswaar geen bewustzijn, maar het gaat erom 
dat ik mij ervan bewust word een subject te zijn dat een relatie heeft met een boom. Die boom is in 
die relatie geen subject, maar een partner. Een Ik-Jij relatie is dus niet alleen met mensen maar ook met 
andere wezens mogelijk; er ligt geen beperking in het hebben van een mogelijke partner in de Ik-Jij 
relatie, aldus Buber.            

Buber vindt zijn dialoogbegrip daarom niet formeel. Juist omdat er in iedere Ik-Jij relatie een 
wederkerigheid tussen een Ik en een Jij ontstaat, hebben Ik en Jij een openheid naar elkaar toe die 
alleen op het moment van de ontmoeting met een specifiek wezen ontstaat. Hieruit volgt dat een Ik 
en een Jij niet inwisselbaar zijn. Elke dialoog is immers uniek. Het Ik is geen zelfgenoegzame substantie, 
maar wordt zichzelf in iedere ontmoeting, dankzij de Ander. Met mijn hele wezen ga ik de Ik-Jij relatie 
aan om anders uit de ontmoeting te komen dan ik was. Er zijn relaties waarin er niets aan het Ik 
verandert, maar dit zijn relaties waar reflectie of terugtrekking de openheid van de Ik-Jij relatie heeft 
verstoord. Alleen vanuit dit standpunt is de Ik-Jij relatie een essentieel gedeelte van het zelfgenoegzame 
Ik. In werkelijkheid bepaalt datgene wat zowel Ik als Jij constitueert de mate waarin zij in een actieve 
en wederkerige dialoog met elkaar verwikkeld zijn, aldus Buber in zijn repliek op Levinas:301 

 
“Sehr verschieden davon ist ein anderes Missverständnis. Man führt meinen Satz an, dass Ich werde am Du, 
und folgert: also verdanke ich mein Platz meinem Partner. Nein; sondern der Beziehung zu ihm. Nur in der 
Beziehung ist er mein Du, außerhalb der Beziehung zwischen uns existiert diese Du nicht. Es ist somit falsch 
zu sagen, die Begegnung sei umkehrbar. Weder ist mein Du identisch mit dem ich des Anderen noch Du 
mit meinen Ich. Der Person des Andern noch verdanke ich, dass ich dieses Du habe: aber mein Ich – 

 
301 Zie hiervoor de repliek van Buber op Levinas in: Schilpp & Friedman (1963, ‘Antwort’, p. 589-638). 
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worunter hier das Ich des Ich-Du Verhältnisses zu verstehen ist – verdanke ich dem Du sagen. Nicht der 
Person, zu der ich Du sage.” 302 

 
Kortom, Buber is het met Levinas kritiek volstrekt oneens. Naar zijn idee is liefde bovendien meer 

dan wat Levinas een ‘égoïsme à deux’ noemt. Hij verwijst naar zijn beschrijving van de liefde als een 
ruimtescheppende kracht, iets wat zich niet in het Ik, maar tussen het Ik en het Jij bevindt – geen ether, 
maar aardsheid. Het gemeenschappelijke bestaat in het ongemeenschappelijke, aldus Buber. Alleen op 
basis van dit gemeenschappelijke kan er sprake zijn van ware gerechtigheid:  

 
“Levinas irrt sich auf eine seltsame Weise wenn er annimmt: ich sähe in der “rein geistigen Freundschaft” 
den Gipfel des Ich-Du Verhältnisses. Im Gegenteil, dieses Verhältnis scheint mir seine eigentliche Grösse und 
Mächtigkeit gerade dazu gewinnen, wo zwei Menschen ohne eine starke Gemeinsamkeit, sogar von 
verschiedener Geistesart, ja von einander entgegengesetzten Gesinnungen doch einander so gegenüberstehen, 
das jeder der beiden den anderen auch noch in der strengsten Auseinandersetzung als diese bestimmte Person 
kennt und meint, erkennt und anerkennt, annimmt und bestätigt und das er in der gemeinsamen Situation, 
auch noch in der gemeinsame Situation des Miteinanderkampfens, die Erfahrungsseite des Andern, sein 
Erleben dieser Situation, seinen ihm eigentümlichen Seelenprozess sich gegenwärtig halt. Da ist keine 
Freundschaft, da ist nur die zur Erfüllung gelangte Kameradschaft der menslichen Kreatur. Kein Ether wie 
Levinas meint, sondern die harte Menschen-Erde, Gemeinsame im Ungemeinsamen. Levinas rühmt in 
Gegensatz zur mir die Fürsorge als Zugang zur Andersheit des Andern. Die Erfahrungswahrheit scheint mir 
zu sein, das wer diesen Zugang ohnedies hat ihn auch in der von ihn geübten Fürsorge finden wird, wer ihn 
aber nicht ohnedies hat, der mag den ganzen Tag Nackte kleiden und Hungrige speisen, es wird ihm schwer 
bleiben ein wahres Du zu sprechen. Wenn alle wohlbekleidet en wohlgenährt waren, wurde das eigentliche 
ethischen Problem erst ganz augenscheinlich werden.” 303 

         
Deze reactie van Buber op Levinas illustreert treffend waarom de verschillen tussen beide vormen 

van dialoog niet gemakkelijk te overbruggen zijn. Levinas’ onderbouwing van de stelling dat Buber’s 
dialoogbegrip anders dient te worden uitgewerkt is discutabel. Het probleem is niet zozeer dat Buber 
de door hem gepretendeerde transcendentie niet kan waarmaken, de kern van de zaak is dat zij van 
mening verschillen over de vraag wat onder transcendentie en ethiek moet worden verstaan. De 
werkelijk interessante vraag is wat er aan de basis ligt van dit meningsverschil en wat de invloed ervan 
is op Levinas’ alternatieve uitwerking van Buber’s dialoogbegrip.  
 

 
302 Ibidem. 
 
303 Ibidem. 
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Hoofdstuk 8 
Radicaal intellectualisme 

 
Es ist schwer, die Wahreit zu sagen, 

denn es gibt zwar nur eine, aber sie ist               
lebendig 

und hat daher ein lebendig wechselndes             
Gesicht. 

(Franz Kafka)304 

 
In zijn essay Tussen filosofie en profetie. De wijsbegeerte van Emmanuel Levinas305 citeert Theo de 
Boer met instemming de Belgische filosoof en theoloog Albert Dondeyne, die stelt dat het wijsgerig 
oeuvre van Levinas geboren is uit een prereflexieve bestaanservaring. Dat voor-wijsgerige klimaat is, 
aldus De Boer, het Bijbelse ethos van de gelovige jood: “Levinas, heeft zelf ook wel op deze wijze zijn 
verhouding beschreven tot zijn religieuze achtergrond.  Levinas’ denken is een wijsgerige reflectie op 
een niet-filosofische ervaring.   Daarmee maakt hij zich een visie eigen die het existentialisme heeft op 
de wijsbegeerte.” 306 Zijn denken wordt echter boven de wijsgerige biografie uitgetild doordat het 
wortelt in een traditie waaraan Levinas een wijsgerige uitdrukking wil geven: de Hebreeuwse Bijbel307 
waarin hij vanaf zijn jeugd is onderwezen, maar die hij pas in de tweede helft van zijn leven intensief 
is gaan bestuderen onder leiding van een kleurrijke en onverbiddelijke Talmoed-meester van wie de 
echte naam verborgen is gebleven, maar die beroemd werd onder de bijnaam Monsieur Chouchani.308 

Levinas was in de jaren dertig via de Talmoed-kenner en arts Henri Nerson vertrouwd geraakt met 
de Talmoed. Nerson stelde hem in 1947 voor aan Chouchani, een geheimzinnige man met het uiterlijk 
van een clochard maar een fabelachtige kennis van verschillende religieuze tradities, wetenschap en 
filosofie. Vijf jaar lang zou Levinas met een groep onder leiding van Chouchani de Talmoed bestuderen. 
Omdat Chouchani geen enkele tekst heeft nagelaten, is het niet gemakkelijk zijn invloed op de 
Talmoed-hermeneutiek van Levinas te achterhalen. Levinas zelf heeft verklaard dat Chouchani hem 
een nieuwe toegang tot de rabbijnse wijsheid heeft gegeven en tot de betekenis van de humaniteit als 
zodanig. De Holocaust had een grotere impact op zijn jood-zijn dan zijn religieuze opvoeding, zo 
meende hij zelf, maar Chouchani beschouwde hij als de man die hem het vertrouwen in boeken had 
teruggegeven.      

Levinas’ studie van de Talmoed tijdens de tweede helft van zijn leven wordt in beschouwingen over 
zijn werk en denken vaak veronachtzaamd, zo constateren Duyndam en Poorthuis in hun inleiding op 
het denken van Levinas. In hun visie benadert Levinas het jodendom zonder confessionele beperkingen, 
als modaliteit van de humaniteit. Zijn Talmoed-hermeneutiek is dan ook sterk verweven met zijn 

 
304 Uit de correspondentie met Milena Jesenská (1920-23): Kafka (1952/1966, 23. Juni 1920). 
305 De Boer (1988), p. 10. 
306 Ibidem. 
307 De Hebreeuwse Bijbel is voor de joden, zoals Buber heeft opgemerkt, noch ‘oud’ noch een ‘testament’. 
308 Er is niet veel bekend over ‘M[onsieur] Chouchani’. Waar hij vandaan kwam is onbekend. De tekst op zijn grafsteen (in 
Montevideo, Uruguay, waar hij stierf in januari 1968) luidt: ‘De wijze rabbi Chouchani van de gezegende nagedachtenis. 
Zijn geboorte en zijn leven zijn verzegeld in enigma.’ De tekst is van Elie Wiesel, die voor deze grafsteen heeft betaald. De 
naam ‘Shushani’, wat ‘persoon van Shushan’ betekent, is hoogstwaarschijnlijk een allegorische verwijzing, of mogelijk een 
woordspeling. Elie Wiesel veronderstelt dat Chouchani's echte naam Mordechai Rosenbaum was, terwijl Shalom 
Rosenberg, professor aan de Hebreeuwse Universiteit, beweert dat zijn echte naam Hillel Perlman was. Een artikel 
gepubliceerd door Yael Levine 2015, gebaseerd op genealogisch onderzoek, leverde nieuwe aanwijzingen op voor de 
stelling dat Chouchani deze Perlman was, een inwoner van Brest-Litovsk. 
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‘humanisme van de andere mens’. De traditie als toegang tot een tekst kenmerkt de hermeneutiek van 
Gadamer, die spreekt van het in het spel brengen van vooroordelen als voorwaarde voor het verstaan 
en tot spreken krijgen van een tekst. Volgens Poorthuis en Duyndam krijgt het subjectieve dat een 
dergelijke uitleg kenmerkt in Levinas’ Talmoed-hermeneutiek een geheel eigen betekenis: “De lezer 
is meer dan slechts ontvanger van een reeds aanwezige betekenis: hij behoort zelf tot de betekenis van 
de heilige tekst, alsof de openbaring zich telkens weer “als nieuw” aandient en zich door hem heen 
ontplooit. En ook: alsof de openbaring zich uitsluitend tot mij richt in een appel dat ik niet vliegensvlug 
tot een algemene opdracht voor iedereen kan omvormen.”309                                         

Het gaat Levinas hierbij om de uniciteit van het subject en om het blijvende verschil tussen mij en 
de ander als een niet-onverschillig zijn voor het lot van de ander. Deze hermeneutiek staat volgens 
Duyndam en Poorthuis haaks op de historische-kritische exegese, die het primaat van de betekenis juist 
situeert in de ontstaanstijd van de tekst, in een ‘voor hen toen en ginds’ in plaats van een ‘voor mij hier 
en nu’. Kenmerkend voor Levinas is dat deze openbaring een ordeverstoring is, een anarchie:  
 

“Alsof het subject niet langer zichzelf is, levend in zijn eigen context, maar opgevorderd wordt tot instaan 
voor de ander, die het subject los van zijn eigen context nabijkomt. In die onrust en dat niet-geïnstalleerd-
zijn onthult zich de identiteit (of niet identiteit) van het subject, alsof ik een vreemdeling ben op aarde. Ik 
herken de ander primair als een gelaat dat het universele gebod spreekt: “Gij zult niet doden” – kern van de 
openbaring op de Sinaï – en pas daarna als lid van een volk of cultuur. De naaktheid van het gelaat is de 
concrete wijze waarop de openbaring zich als bovencultureel verwijst.”310 

 
Levinas ziet in de – in zijn ogen – veelkleurige heilige geschriften als voedsel voor het denken, aldus 

Duyndam en Poorthuis.  Zo gaat het bij de aansprakelijkheid voor een rund dat van mij is en een 
voorbijganger verwondt, uiteindelijk om de vraag of ik ook verantwoordelijk ben voor wat ik niet heb 
aangericht. Zo komen vervolgens andere vragen over verantwoordelijkheid aan het licht, bijvoorbeeld 
of je verantwoordelijk kunt zijn voor oorlogsgeweld, ook als je op dat moment niet weet wat het 
aanricht. In deze vraagstelling herkennen Duyndam en Poorthuis een fundamentele kwestie van de 
moderne tijd, namelijk de spanning tussen een op individuele leest geschoeide ethiek en een macro-
ethiek waarvan de ethische implicaties goeddeels onbewust blijven. Op deze wijze weet Levinas ook 
religieuze begrippen te situeren in een filosofisch vertoog. Van een boedelscheiding tussen Levinas’ 
filosofische werken en zijn Talmoed-commentaren is dus geen sprake, aangezien “het in beide gevallen 
gaat om grensoverschrijdende vragen die ook van belang zijn voor degenen die geen bepaalde confessie 
als het jodendom aanhangen.” 311      

De nadruk die Levinas legt op de strenge Talmoed-studie en zijn wantrouwen tegenover 
charismatische autoriteit en stellige uitspraken over God vormen een geesteshouding die, aldus 
Duyndam en Poorthuis, is terug te voeren op het geestelijk klimaat van de mitnagidiem, de opposanten 
tegen het chassidisme.312 Zij illustreren dit aan de hand van een chassidisch verhaal: 

  
“Er is een bekende controverse tussen chassidiem en mitnagidiem over het gebed, waarin de chassidiem de 
intentie van het bidden bovenaan stellen en de mitnagidiem het doen ervan. Een chassidisch verhaal vertelt 
over een jongen die graag met de gemeente God wil prijzen maar het gebed niet kent. Hij besluit om op zijn 
vingers te fluiten. Als hij door de verontwaardigde gelovigen verwijderd dreigt te worden, komt de rebbe 
binnen. Deze vertelt een visioen: de sjoel was boordevol gebeden, maar ze konden niet opstijgen vanwege 
een kwade macht die als een deken alles verstikte. Plots schoot een muzieknoot als een pijl dwars door de 

 
309 Duyndam & Poorthuis (2005), p. 115.  
310 Ibidem, p. 116. 
311 Ibidem, p. 117. 
312 Zie voor de introductie van deze stroming: voetnoot 156. 
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deken heen en alle gebeden volgden die pijl. Zo behoedde de pijl de gemeente voor groot onheil, aldus de 
rebbe, die daarmee een beslissende rol toeschrijft aan de zuivere intentie van de eenvoudige jongen.” 313  

  
De mitnagidiem vrezen dat met dergelijke verhalen de betekenis van het ritueel wordt uitgehold 

ten gunste van sentiment en denkluiheid. Hun gaat het niet om de intentie, maar om het doen van het 
gebed. Zij zijn van mening dat “[…] de chassidische praktijk om soms langdurig te wachten voor de 
juiste gesteldheid niets minder is dan een vorm van afgoderij van het innerlijk. Het “oprichten van 
hoogten” dat in de bijbel staat voor het offeren op een berg aan de goden en dat als afgoderij aan de 
kaak wordt gesteld, wordt hier geduid als het oprichten van een hoogte aan jezelf: de trots cultiveren 
van de eigen intentie.” 314 Uiteindelijk schuilt in deze obsessie met het eigen innerlijk een “[…] radicaal 
antidogmatische of zelf antitheologische visie op het jodendom, waarin niet het gedrag (de “halacha”) 
kan worden voorgeschreven, maar wel de geloofsovertuiging.” 315       

De spanning tussen de antidogmatiek van het chassidisme en de dogmatiek van de mitnagidiem spitst 
zich toe op de Messiasconceptie in het rabbinale jodendom en de daaruit voortvloeiende prominente 
rol die het naleven van de wetten van de Thora in hun godsdienst vervult.316  In het rabbinale jodendom 
wordt ervan uit gegaan dat de schepping een ingestelde orde is die deels gerealiseerd is. Uitgezien wordt 
naar de komst van de Messias op aarde die de schepping tot voltooiing zal brengen. Messias betekend 
letterlijk gezalfde. In het Oude Testament is herhaaldelijk sprake van mensen die gezalfd worden met 
olie, als teken dat God hen uitgekozen heeft om zijn heilsbedoeling te verwezenlijken, als priester, 
profeet of koning. De messiaanse verwachting richt zich nu op deze komende voltooiing van Gods 
koningschap wat vrij vertaald neerkomt op de realisatie van een rechtvaardige samenleving). Het is de 
taak van de mens de wereld hiervoor gereed te maken.  

De mens werkt op twee manieren aan deze opdracht. Enerzijds door God als koning over de wereld 
te erkennen, en anderzijds door zich te houden aan de verordeningen, die door hem als koning van de 
wereld zijn uitgevaardigd. Deze verordeningen zijn de wetten van de Thora. Deze twee manieren om 
de wereld gereed te maken voor de komst van de Messias zijn nauw met elkaar verbonden. Erkenning 
van Gods koningschap is de basis voor het doen van de geboden. Dit doen van de geboden is tevens 
de concrete invulling van die erkenning. Het wachten op de Messias gaat gepaard met de hoop op 
toekomstige verlossing. Verlossing wordt in de joodse traditie in algemene zin opgevat als de verlossing 
van het lijden in velerlei zin. Het gaat bij de komst van de Messias niet zozeer om de figuur van de 
Messias maar om zijn verlossende functie.  

Het chassidisme brengt hier tegenin dat de grote messiaanse conceptie van een komende voltooiing 
op aarde niet de gestadige en enthousiaste vreugde in het bestaan kan schenken die alleen uit een zelf 
vervuld heden kan opwellen.   In het chassidisme is daarom sprake van een continu verbond met de 
schepper, omdat er op ieder moment van de werkelijkheid een kleine poort kan worden geopend 
waarin de Messias zich kan openbaren. De vreugde voor het bestaan en het in liefde heel maken van 
Gods schepping krijgen hierbij prioriteit boven het navolgen van de Wet.317 De mitnagidiem werpen 
tegen dat de Messias slechts op aarde kan terugkeren als wordt uitgegaan van een fundamentele 
scheiding tussen God en de mens. Alleen zo is een relatie met God mogelijk die de menselijke 
autonomie en verantwoordelijkheid intact laat, maar hem tevens overstijgt in de asymmetrie van de 
ethische ervaring. Alleen in een rechtvaardige samenleving kan een afwezige God nabijkomen. De 
wetten staan daarom in dienst van gerechtigheid.          

 
313 Ibidem, p. 108.  
314 Ibidem, p. 108. 
315 Ibidem, p. 108. 
316 Deze alinea is overgenomen uit Levy (2012), p. 80-81. 
317 Deze interpretatie van het dispuut tussen de chassidiem en mitnagidiem wordt door Martin Buber beschreven in zijn 
inleiding op zijn Chassidische vertellingen. Zie: Buber (1979), p. 15-17. 
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Deze geesteshouding is bij Levinas te herkennen in zijn opvatting dat alle spreken over God 
geconcretiseerd dient te worden als een appel aan de mens. Zo gaat het bij het messianisme, volgens 
Levinas, om een verwachting van de komst van de Messias die buiten het subject om gaat, maar die 
tegelijkertijd een messiaanse houding veronderstelt: alsof het subject zelf de Messias is. Het is de 
asymmetrische verantwoordelijkheid die inhoudt dat ik meer aansprakelijk ben dan de Ander, die de 
grondslag vormt voor Levinas’ messiaanse levenshouding, zo blijkt uit zijn Talmoed-uitleg.318   
 Deze geesteshouding, in combinatie met het gegeven dat er geen boedelscheiding bestaat tussen 
Levinas’ filosofische werken en zijn Talmoed-commentaren, kan naar mijn idee de stelling 
onderbouwen dat het religieuze meningsverschil tussen mitnagidiem en chassidiem over de benadering 
van de Wet in relatie tot de komst van de Messias zeker van invloed zal zijn geweest op het 
meningsverschil tussen Buber en Levinas over de structuur van de dialoog en wat Buber het ‘echte’ 
ethische probleem noemt. Het is daarom legitiem om de vraag te stellen of het dispuut tussen 
mitnagidiem en chassidiem analoog is aan het dispuut tussen Buber en Levinas over de structuur van 
de dialoog.      

Om een antwoord op deze vraag te vinden is het van belang om eerst een beschrijving te geven van 
het dispuut tussen chassidiem en mitnagidiem in Oost-Europa en de invloed daarvan op Levinas’ 
wijsgerig perspectief zoals uiteengezet in zijn eerste hoofdwerk, Totalité et Infini. Daarin geeft Levinas 
het dialoogbegrip van Buber een plek in de sfeer van het huiselijke, binnen de muren van de eigen 
woning, in de stilzwijgende dialoog tussen man en vrouw. Is dit de plek waar Buber’s appel tot zijn 
recht komt? Of bestaat er een schril contrast tussen Buber’s oproep van de wereld een woonplaats te 
maken – de humane transformatie van de publieke sfeer – en Levinas’ opvatting dat liefde en 
wederkerigheid thuishoren in de private sfeer, in het voorportaal van de dialoog? Deze vragen liggen 
aan de basis van dit Hoofdstuk.  
 
8.1 De bakermat van een dispuut 
 
Het Litouwen waar Levinas in 1906 werd geboren was in Russische handen. De joodse gemeenschap 
verkeerde er in moeilijke omstandigheden Desondanks ontwikkelde zich juist daar een joodse cultuur 
met een sterk eigen karakter. De Litvak, zoals men de jood in de westelijke grensgebieden noemde, 
werd beschouwd als een door en door strenge rationalist met een goed verstand. De stad Vilnius kende 
een Russische, een Jiddische, een kosmopolitische en een socialistische cultuur, waar de intelligentsia 
doorheen bewoog en deel van uitmaakte. De stad fungeerde als toevluchtsoord, van waaruit de joden 
weerstand boden aan uiteenlopende West-Europese joodse stromingen. In reactie daarop, maar ook op 
eigen initiatief, ontwikkelden zij eigen godsdienstige, politieke en sociale bewegingen. Deze 
ontwikkeling werd gekenmerkt door een wrijving tussen een verlicht jodendom en een rabbijns 
jodendom; het leek erop dat de botsingen tussen Sadduceeën en Farizeeërs herleefden, waarbij de 
laatsten de overhand hadden. Die vergelijking gaat echter niet helemaal op, omdat de voorstanders van 
geleidelijke aanpassing van tradities ook wel op de grenzen stuitten die de moderne wereld stelde. 

In de periode daarvoor waren de joodse gemeenschappen geconfronteerd met nieuwe mystiek-
messiaanse bewegingen. Dat was begonnen met de ketterse leer van Sabbatai Zwi.319 Deze kabbalist liet 
zich inspireren door de chiliastische geloofsovertuiging, die leerde dat 1666 het jaar zou zijn van de 
Apocalyps, zichzelf als heiland opwierp en de aanstaande terugkeer van de joden naar Jeruzalem 
proclameerde. Hij werd gearresteerd door de sultan, omdat hij een bedreiging vormde voor de troon. 
Zwi bekeerde zich tot de islam om zijn leven te redden, maar dat weerhield talloze joden in Europa er 
niet van om in hem hun Messias te herkennen.  

 
318 Duyndam, J., & Poorthuis, M. (2005), ‘Levinas’, p. 117.  
319 Smyma (Turkije), 1626 – Dulcigno (thans: Montenegro), 1676. 
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Niet lang daarna ontstond er rond de uit de zuidelijke Oekraïne afkomstige rabbijn Israël Ben 
Eliezer,320 de ‘meester van de goede naam’ oftewel de Baal Shem Tov, een stroming die tot op de dag 
van vandaag nog bestaat: het chassidisme. Deze stroming is piëtistisch in de letterlijke zin.321 Ze 
verheerlijkte het gevoelsleven en het irrationele in de joodse geloofspraktijk, waarvan de 
uitgangspunten te vergelijken zijn met opvattingen die op dat moment in de christelijke wereld leefden. 
De Baal Shem Tov proclameerde een anti-elitaire en spontane benadering van de Wet, die snel aan 
populariteit won. Hij viel op vanwege de in die tijd ongebruikelijke erkenning van de spirituele 
aspiraties van gewone, vaak ongeletterde mensen. De goddelijke wet wilde hij toegankelijk maken voor 
wie geen schriftgeleerde was. In zijn bemoedigende preken bracht hij aan de hand van mythen, 
vertellingen en legendes de zin en betekenis van de schrift over. 

Geïnspireerd door de wereldlijke bewerking van de Kabbala, stelde de Baal Shem Tov dat de ware 
godsdienst een bewustzijn is van de immanentie Gods in de schepping en dat ieder mens een sprankje 
goddelijke vonk in zich bergt, dat gevonden kan worden door “het opzijschuiven van de scheidsmuur 
tussen het heilige en het profane. Dit doet zij door de aandacht te vestigen op goddelijke stralingen, 
glimmende vonkjes in alle wezens en dingen en leert hoe deze te naderen, op te heffen, te verlossen 
en te verbinden met hun oorsprong.”322 God, aldus de Baal Shem Tov, kon ook zonder enige 
tussenkomst van formele uiterlijke riten en het rabbijnse onderwijs tot stand komen: 

 
“De oprechtheid en innerlijkheid van het gebed – intense vroomheid in ieder ogenblik, bij elke handeling 
de gedachte aan God, dat was meer waard dan kennis of studie van de teksten. De Baal Shem Tov keerde 
zich af van het orthodoxe gezag en slechtte de barrières die dat gezag met zijn min of meer erudiete 
traditionalisme tussen God en de gelovigen – en tussen de gelovigen en hemzelf – had opgeworpen. Hij liet 
emoties, uitgebannen uit een geloofspraktijk die vast gericht was op de strikte inachtneming van de rituelen 
en van de onder leiding van de rabbijnen aangeleerde mozaïsche wet, de vrije loop. De schriftgeleerden 
werden verdrongen door de tzaddik, wonderdadige rabbijnen aan wie een vermogen tot rechtstreekse 
tussenkomst bij God werd toegeschreven en die hun goede boodschap rijkelijk hebben uitgedragen voordat 
zij de verhalen gingen bevolken van Martin Buber en anderen.”323 
 
Omdat bij de chassidiem zang en dans als bron van vreugde onderwezen werden, terwijl 

dronkenschap voor sommigen een middel was om in extase te geraken, vormden ze een mikpunt voor 
de orthodoxen, die hen onder meer losbandigheid verweten. In 1772 sprak de Gaon uit Vilnius – de 
belangrijkste representant van het Litouwse jodendom –de excommunicatie van die chassidiem uit, wat 
overigens weinig tot geen resultaat opleverde. In Hoofdstuk 6 is beschreven hoe Martin Buber zich 
heeft ingezet voor eerherstel van het chassidisme, door te proberen het chassidisme te ontdoen van zijn 
folkloristische inslag en invoelbaar te maken dat juist door de Wet tot leven te brengen, de mens tot 
een hoger niveau van voorwaardelijkheid komt. 

Een derde stroming die van grote invloed is geweest op het Europese jodendom, was een stroming 
waarin de lof van het intellect en de rede werd bezongen, sjekkel in het Hebreeuws. Deze stroming 
werd Haskala genoemd, wat Hebreeuws is voor verlichting. De Haskala, die als de joodse tegenhanger 
van de Europese verlichting kan worden beschouwd, bereikte Litouwen omstreeks 1870 via 
Königsberg, dat de meest nabijgelegen Duitse stad was en voor de joden de toegangspoort tot Europa. 
In kringen van handelslieden, marskramers, hovelingen en bankiers werd een snaar geraakt toen zij 
dankzij hun werk in contact kwamen met de Westerse cultuur. Zij stelden zich ten doel om hun 
geloofsgenoten uit hun achtergestelde positie te bevrijden, hen uit hun getto’s omhoog te laten 
klimmen op de maatschappelijke ladder, joods weliswaar, maar met uitzicht op integratie in de niet-

 
320 Okopy (Oekraïne), 1698 – Medzhybizh (Oekraïne), 1760. 
321 Chassid betekent vroom. 
322 Buber (1979), p. 16. 
323 Lescouret (1996), p. 22. 
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joodse wereld. Traditionele joden werd sterk aanbevolen af te zien van het dragen van traditionele 
kleding en gebruik van het Jiddisch. Door de kledij en de taal van het gastland over te nemen zou men 
meer kans maken op een goede levenskwaliteit. Als lichtend voorbeeld gold de uit een geslacht van 
Berlijnse bankiers stammende Moses Mendelssohn, met zijn Duitse vertaling van de Thora.324 

De hervormingen leidden niet tot geloofsafval; integendeel, een terugverlangen naar de gouden tijd 
van het joodse volk en een opwaardering van zijn geschiedenis en cultuur gaf de aanzet tot de opkomst 
van het zionisme. De veranderingen kwamen voorts neer op een confessionalisering van het joodse 
leven volgens de formulering ‘thuis jood, buiten een mens’. De Haskala leidde in verschillende landen 
tot uiteenlopende resultaten. In Rusland probeerden de voorvechters ervan mee te doen aan de 
hervormingsbeweging, maar zij werden hierin gehinderd door het antisemitisme van de staat. In 
Duitsland liep de beweging uit op een bepaalde mate van assimilatie, waaruit drie vooraanstaande 
filosofen zijn voortgekomen, met wie Levinas later in dialoog is getreden: Hermann Cohen, Frans 
Rosenzweig en Martin Buber. 
 
8.2 Radicaal intellectualisme  
 
In Litouwen, relatief geïsoleerde en afgeschermd, wordt op een unieke wijze gereageerd op de in de 
vorige paragraaf beschreven invloeden. Het land was de bakermat van tegenstanders van het chassidisme 
(met name van gevestigde leraren) die zich verenigden onder de naam mitnagidiem, wat letterlijk 
‘tegenstanders’ betekent. 

De Gaon van Vilnius wordt wel gezien als een van de drijvende krachten achter deze beweging. 
Zijn inspiratiebron voor wat door sommigen beschouwd wordt als een primair verzet tegen het 
chassidisme, was een joods Jansenisme dat wel rationalistisch was, maar de verlichting van de Haskala 
afwees. In polemiek met de principes van het chassidisme meende de Gaon dat volgens de rabbijnse 
leer de onwetende niet vroom kon zijn en dat er geen sprake kon zijn van eenvoudigen van geest die 
puur via gebedsijver tot God kwamen. Hierbij moet worden opgemerkt dat de Gaon zich er niet toe 
beperkte het chassidische sentiment af te wijzen, om zo een terugkeer naar de schoot van het aloude 
rabbijnse jodendom te bepleiten. De kennis die hij aanprees was niet enkel te vinden via het onderwijs 
van de scholen van de gemeenschap. De Gaon kan zelf ook als revolutionair worden aangemerkt, als 
het gaat om het feit dat hij de verstandelijke vermogens en de positieve wetenschappen aansprak, daar 
waar anderen een beroep deden op het gevoelsleven en de mythologie. Hij deed dit in twee stappen. 
Enerzijds verdiepte hij zich in de natuurwetenschappen. Anderzijds plaatste hij vraagtekens bij de 
totstandkoming van de Schrift en ontvouwde hij zijn eigen kritiek. Hij meende dat de interpretatie van 
de Talmoed niet op gezag, maar op de rede gebaseerd zou moeten zijn. 

Het resultaat was de ontwikkeling van een soort Jansenisme – de leer die stelt dat een gedurig 
hernieuwde inspanning tot verklaring en begrip vereist is om toegang tot de Wet te krijgen. Dit was 
de reden dat de mitnagidiem in hun afwijzing van het sentimentalisme van de chassidiem bij voorkeur 
de Halacha bestudeerden, het juridische deel van de Talmoed dat het gezag van de Wet 
vertegenwoordigt. Minder interesse hadden zij voor de meer narratieve Haggada, waarin veel aandacht 
wordt besteed aan allegorieën, legendes, verhalen en mythen: 

 
“Volgens de Litvaks kon niets onmiddellijk gereflecteerd samenvallen met de goddelijke wet. In de 
Hermeneutiek en in de overdracht van de Wet kon mythe noch legende, mystiek noch mysterie in de plaats 
treden van het woord voor woord onderzoeken van de tekst en de logica van de retorica. Hun Gaon had 
blijk gegeven van durf jegens de ouden en de traditie door zich vertrouwd te maken met de profane 
wetenschappen, maar dit kwam ten gunste van wat hij zelf juist met voeten leek te treden. Zijn 
ogenschijnlijke emancipatie was uitgelopen op herleving van gezag en regels: de Litvaks betoonden zich 

 
324 Dessau, 1729 – Berlijn, 1786. 
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gereserveerd star en beschuldigend, niet alleen jegens de chassidische overgevoeligheden, maar ook tegenover 
de zeer tot assimilatie geneigde intelligentsia van de Haskala. Emancipatie, dialectische vaardigheden en een 
hoog intellectueel peil botsten nog met de vereisten van de ballingschap, te weten handhaving van de 
identiteit van Israël, met al zijn gewoonten en zijn godsdienst in de landen van de diaspora.” 325 
 
De ouders van Levinas behoorden weliswaar ook tot de kringen van de mitnagidiem, maar van een 

scherpe tegenstelling tussen deze beweging en het chassidisme was in Levinas’ tijd minder sprake. Zijn 
ouders legden vooral de nadruk op het intellect ten faveure van het gevoel. Levinas’ goede vriend 
Maurice Blanchot heeft gezegd dat Levinas van jongs af aan heeft gekozen voor wat hij de ‘nomadische 
waarheid’ is gaan noemen,  

 
“[…] de waarheid die waar blijft ongeacht tijd en plaats, de ‘utopie’ die men altijd met zich mee draagt. 

Levinas heeft geleerd om in zijn geest waardering te hebben voor datgene waardoor hij zelf existentieel werd 
miskend. Hij heeft leren leven, niet in de altijd tot oplossing komende dialectische tegenstelling, maar in de 
co-existentie der tegendelen.” Volgens Blanchot werd deze houding karakteristiek voor Levinas’ gehele 
bestaan: “Kenmerkend is een geesteshouding die radicaal intellectualistisch is en die geen ruimte laat voor de 
kinderlijke aanhankelijkheid van de gelovige aan een geestelijk leider.”326 

 
Blanchots analyse maakt, naar mijn idee, zeer begrijpelijk waarom Levinas het jodendom ‘een 

godsdienst van volwassenen’ noemt. In een essay met deze titel327 licht hij die benaming toe door te 
stellen dat het jodendom in zijn ogen niet particularistisch is, maar een universele humaniteit ontvouwt 
en aldus verwant is aan de wijsbegeerte. 

 
8.3 Het goddelijke in de filosofie 
 
‘Een godsdienst van volwassenen’ is een voordracht die Levinas in 1958 hield in de benedictijnenabdij 
van de Tioumiline in Marokko voor een gehoor van moslims, joden en christenen. In de inleiding 
benadrukt Levinas wat zijn gehoor met hem gemeen heeft: de overtuiging dat de menselijke autonomie 
uiteindelijk op een heteronomie berust. Tegelijkertijd wil Levinas de bijzondere weg die het joodse 
monotheïsme gaat benadrukken. De bijzonderheid daarvan doet geen afbreuk aan het universalisme, 
maar bevordert het juist.           

Het monotheïsme moet in de Bijbel worden gezocht, maar zonder deze los te maken van zijn 
bronnen, aldus Levinas. Hij verwijst naar de mondelinge traditie van de exegeten die zich heeft 
uitgekristalliseerd in de Talmoed en zijn commentaren. Door deze traditie is het rabbijnse jodendom 
gevormd. Voor Levinas loopt de weg van het monotheïstische jodendom via de relatie tot mensen, om 
uiteindelijk samen te vallen met sociale gerechtigheid. Het is een weg die uiteindelijk leidt naar wat hij 
de verwerkelijking van de messiaanse levenshouding noemt: de instelling van een rechtvaardige 
samenleving, waarbij de eerste stap een relatie met God is die het menselijke streven en handelen intact 
laat, een relatie met God dus die via het verstand loopt. Het centraal stellen van de onafhankelijkheid 
van de mens en zijn verstandelijke relatie met God, brengt het risico van atheïsme met zich mee. Dit 
risico is noodzakelijk en onvermijdelijk, wil de mens kunnen opklimmen tot een geestelijk begrip van 
transcendentie. Het is precies de grootsheid van de schepper dat hij “[…] een wezen geschapen heeft 
dat, vanuit zijn gescheidenheid van God, in staat is hem te zoeken, en zijn stem te horen.” 328 Het 
monotheïsme veronderstelt dit atheïsme, maar kan het overwinnen doordat het de aanwezigheid van 
God beleeft in de ethische relatie, aldus Levinas.           

 
325 Lescouret (1996), p. 26. 
326 Lescouret (1996), p. 43. 
327 Dit is de titel van een essay van Levinas dat in de Nederlandse vertaling terug te vinden is in: Levinas (1969). 
328 Levinas (1969), p. 40. 
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Op zichzelf teruggeworpen is het Ik uit zijn evenwicht en gewelddadig ten opzichte van andere 
mensen. Alleen in de confrontatie met de Ander die geen heruitgave is van het Ik, word het Ik 
geconfronteerd met het geweld dat het anderen aandoet. De Ander plaats zich hierbij boven het Ik 
vanuit een goddelijke dimensie. Door mijn relatie met de Ander sta ik dus in relatie tot God. In de 
confrontatie met de Ander word ik mij van meet af aan bewust als geweten. De ethische relatie is, 
anders gezegd, een transcendente relatie waarin mijn zelfbewustzijn en mijn bewustzijn van God 
samenvallen. Alles wat ik van God verneem heeft een ethische uitdrukking, God kennen is zijn geboden 
kennen. Hieruit volgt dat ‘de andere mens recht doen’ God het meest nabij brengt:   

     
“Deze nabijheid is even intiem als het gebed en de liturgie, die niets zijn zonder rechtvaardigheid. God kan 
niets ontvangen uit handen die zich schuldig hebben gemaakt aan geweldpleging. De vrome - dat is de 
rechtvaardige. Gerechtigheid is de term die het jodendom verkiest boven andere termen welke meer een 
beroep doet op het gevoel.  Want ook de liefde vraagt om gerechtigheid, en mijn relatie tot mijn naaste staat 
niet los van de relatie welke die naaste met derden onderhoudt. Ook de derde is mijn naaste.” 329     

 
Doordat de relatie met God via de mens loopt en sociale gerechtigheid God het meest nabij brengt, 

is het creëren van een rechtvaardige samenleving de verwerkelijking van de messiaanse gedachte. Het 
is de afwezigheid van God die de komst van de Messias mogelijk maakt. God kan nooit het kwaad 
uitwissen dat de ene mens de andere aandoet. Dit zou onmenselijkheid impliceren, omdat mensen van 
de verantwoordelijkheid voor elkaar ontheven worden. Het is in deze opgave tot verantwoordelijkheid 
dat God zich openbaart, in de confrontatie met de Ander waar ik tot het besef kom dat ik de ongelijke 
ben van die Ander. Ik ben aan die Ander ongelijk, omdat ik meer van mijzelf eis dan van de Ander. 
Een rechtvaardige samenleving is op deze ongelijkheid gebaseerd.    

De chassidiem signaleerden in de messiaanse conceptie van het rabbinale jodendom een gebrek aan 
vreugde. Deze behoefte aan vreugde moest worden vervuld in een persoonlijke en enthousiaste relatie 
met God, een in de wereld inwonende God. Precies dit vindt Levinas een gruwel:  
 

“Het numineuze of sacrale bevangt de mens en voert hem boven zijn kunnen en willen uit. Maar een echte 
vrijheid is niet gediend van zulke oncontroleerbare overweldiging. Het numineuze vernietigt de 
interpersoonlijke relaties, doordat het de mensen, al was het maar in een extase, opneemt in een drama dat 
zij niet hebben gewild, en in een orde waarin zij ondergaan. Volgens het jodendom is deze – in zekere zin 
sacramentele – macht van het goddelijke een aantasting van de menselijke vrijheid en in strijd met de 
opvoeding van de mens, die altijd in werking op een vrij wezen blijft. Weliswaar is de vrijheid geen doel op 
zich, maar zij blijft de komedie voor iedere waarde die de mens kan bereiken. Het heilige dat mij bevangt 
en vervoert, is geweld.”330 

 
Levinas stelt dat het monotheïsme breekt met bepaalde opvattingen van het heilige. Het ontkent 

afgoden; met betrekking tot het goddelijke dat ze zouden belichamen betoont het jodendom zich niets 
anders dan een atheïsme. Het is op dit punt dat het jodendom zich verwant voelt aan de filosofie. Het 
is immers juist de afwezigheid van God en dus niet een inwonende aanwezigheid die aanzet tot 
verantwoordelijkheid. Levinas wijst in dit verband op de meest extreme verlatenheid die de joden 
gekend hebben, tijdens de vervolging gedurende de Tweede Wereldoorlog. In deze toestand openbaart 
zich “[…] een God die – door af te zien van elk verlossend optreden – een beroep doet op de 
verantwoordelijkheden van de mens.” 331 Dit vertrouwen in een afwezige God is het eindresultaat van 
het afleggen van de weg van het monotheïsme. God is niet aanwezig als vonkje en straling in ieder 
ding, maar wordt concreet in de Wet die in dienst staat van het streven naar sociale gerechtigheid. 

 
329 Ibidem, p. 45. 
330 Ibidem, p. 38. 
331 Levinas (1969), p. 57. 
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Levinas heeft zich ten doel gesteld deze joodse wijsheid ‘in het Grieks te vertalen’, dat wil zeggen: haar 
te verwerken en verweven in zijn wijsgerig werk.       

Voor Levinas betekent dit, eerst en vooral, de sociale opdracht van de Hebreeuwse Bijbel een plek 
geven in het filosofisch discours. De opvatting dat de menselijke autonomie op heteronomie berust, 
ziet hij ook terug in de wijsbegeerte zelf. Hij tracht dit op het spoor te komen vanuit de gedachte dat 
de weg naar waarheid binnen het Westerse denken niet alleen via de autonomie, maar ook via de 
heteronomie kan lopen. Zoals we in het vorige Hoofdstuk zagen is Levinas hierin geïnspireerd door 
Buber’s dialoogbegrip maar meent hij wel dat Buber’s dialoogbegrip waarin zijn opvattingen gestalte 
krijgen anders moet worden uitgewerkt. Levinas wil dit doen vanuit de opvatting dat naast het Westerse 
waarheidsbegrip, waarin alles draait om de autonomie van het Ik, binnen hetzelfde wijsgerig discours 
een andere beweging te ontwaren valt – een beweging die niet de weg van de autonomie, maar die 
van de heteronomie bewandelt. Waarheid wordt in dit verband door Levinas geherdefinieerd als de 
verhouding van een denker tot iets wat absoluut anders is. Waarheid is dan het resultaat van een 
beweging die van een intieme vertrouwde wereld naar gene zijde voert.  In antwoord op Buber stelt 
Levinas dat, Waarheid houdt meer in dan uitwendigheid, namelijk transcendentie. Filosofie houdt zich 
dan bezig met het absoluut andere en wordt heteronoom. Filosoferen wordt in dit kader opgevat als 
het je openstellen voor de dimensie van het ideale, het goddelijke: Levinas benadert filosofie als een 
metafysiek die vragen stelt over het goddelijke.332           

In zijn eerste hoofdwerk, Totalité et Infini, werkt Levinas dit metafysische perspectief verder uit. 
Daarbij verwijst het begrip totaliteit naar het eindresultaat van het Westerse autonomie-begrip. Het 
oneindige is een term die Levinas aan Descartes ontleent en die hij op het spoor is gekomen door het 
omdraaien van de termen van de autonome weg naar de waarheid:  

 
“Door de termen om te draaien, menen wij een minstens even oude traditie te volgen, namelijk die welke 
het recht niet afleest uit de macht en die niet alles wat anders is tot het Zelfde herleidt. In tegenstelling tot 
wat de Heideggerianen en Neo-Hegelianen aannemen, voor wie de filosofie met het atheïsme begint, moet 
men volhouden, dat de traditie van het/de Andere niet noodzakelijk religieus maar filosofisch is. Plato heeft 
in deze traditie zijn plaats wanneer hij het Goede boven het zijnde stelt […] Maar vooral de Cartesiaanse 
analyse van de idee van het oneindige heeft op een geheel eigen manier een structuur geschetst, waarvan wij 
overige alleen maar het formele patroon willen overnemen.” 333 
 

8.4 Het gelaat van de Ander      
 
In zijn meditatie over het idee van God heeft Descartes het buitengewone verloop beschreven van een 
denken dat gaat tot en met de breuk van het Ik. Uitgaande van de eindconclusie ‘Cogito ergo sum’ 
meent Descartes een criterium voor waarheid te hebben vastgesteld. Alles wat even zeker is als deze 
stelling moet ook zeker zijn. Descartes gaat er vervolgens van uit dat, als hij nog iets ontdekt wat hij 
met even grote zekerheid inziet, daarmee de volgende stap gezet wordt naar de opbouw van een ware 
filosofie. Het idee van God voldoet aan deze eis. Ik bezit in mij de idee van God als oneindig almachtig 

 
332 In zijn uitleg van Levinas opvatting dat de metafysica voorafgaat aan de ontologie zegt De Boer (1988): “[…] de 
intentionaliteit, waarin het denken streeft naar adaequatio aan het object, definieert niet het diepste niveau van het 
bewustzijn. Elk weten als intentionaliteit veronderstelt reeds de idee van het oneindige, de inadaequatio bij uitstek. Intussen 
mag niet vergeten worden dat ook deze gedachtegang in morele categorieën vertaald moet worden en daarvoor biedt 
Descartes een aanknopingspunt. Ik zou immers, zegt Descartes, geen besef hebben van mijn onvolmaaktheid als ik niet het 
idee had van een onvolkomen wezen. Dat de Ander mijn bevattingsvermogen overschrijdt, betekend bij Levinas dat hij de 
vrijheidsmacht in de crisis brengt. De Ander is niet Oneindig in kwantitatieve zin, maar vanwege zijn ethische autoriteit.” 
(p. 38) Theo de Boer verwijst hiermee naar het nieuwe antwoord dat Levinas geeft op de klassieke vraag: wat is waarheid? 
Het klassieke antwoord daarop luidt: ‘Veritas est adaequatio rei et intellectus’.    
 
333 Ibidem, p. 143. 
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wezen. Dit idee kan niet uit mijn uiterlijke waarneming stammen, want deze doet mij alleen natuurlijke 
dingen zien. Ik kan haar niet uit mijzelf ontwikkeld hebben, want hoe zou het mogelijk zijn dat ik als 
eindig, onvolkomen wezen uit mijzelf de idee van een oneindig volmaakt wezen gevormd heb? Dat ik 
dat kan, bewijst het bestaan van God. Op grond van deze redenering komt Descartes tot de volstrekte 
zekerheid van God als tweede stap naar waarheid en worden de wereld en de medemens binnengehaald. 
Als God bestaat, kunnen de ideeën die ik aantref omtrent de wereld en de medemens geen fictie zijn. 
Een volmaakt wezen bedriegt niet Van deze analyse neemt Levinas het formele patroon over.  

Het uitzonderlijke van Descartes’ idee van het oneindige is, volgens Levinas, dat zij een ideatum334 
is die het idee te boven gaat. De intentionaliteit die het Idee van het oneindige bezielt, is met geen 
enkele intentionaliteit te vergelijken, omdat zij datgene wat ze beoogt niet kan omvatten. Evenzo 
wordt de alteriteit van het oneindige niet afgeschreven door het denken waardoor het wordt gedacht. 
Het oneindige gaat niet op in het idee van het oneindige, het wordt er niet door gevat, omdat we niet 
met een begrip te maken hebben, maar met het radicaal en absoluut andere. Levinas concludeert dat 
het idee van het oneindige het enige idee is dat ons iets bijbrengt van wat wij niet kennen omdat het 
in ons gelegd is. Daarom is hier pas sprake van ervaring in de enige radicale zin van het woord, omdat 
in de relatie tot het oneindige sprake is van een relatie tot het Andere zonder dat dit Andere tot het 
Zelfde te reduceren is. De denker die een idee van het oneindige heeft, denkt een surplus, een meer 
dan hij zelf is.    

Levinas is dus van mening dat het oneindigheidsidee ons in staat stelt het radicaal Andere te denken 
zonder aan zijn alteriteit tekort te doen. Dit kan echter alleen in de concrete relatie. Levinas 
deformaliseert de relatie tot het oneindige, door te stellen dat datgene wat niet tot mij te herleiden is, 
de concrete Ander is, juist als ander. Volgens Levinas is de ervaring van het idee van andersheid daarom 
slechts te vinden in de sociale verhouding. Deze verhouding bestaat uit de benadering van een absoluut 
uitwendig wezen. De oneindigheid van dit wezen dat mij om deze reden niet kan omvatten, waarborgt 
deze uitwendigheid en maakt er deel van uit. Ze staat niet op een lijn met de afstand tussen subject en 
object. Het object wordt dan in de identiteit van een subject opgenomen. De uitwendigheid van het 
oneindige manifesteert zich daarentegen in de absolute weerstand van het gelaat dat door zijn 
verschijning weerstand tegen mijn vermogen biedt, aldus Levinas.          
 Het gelaat is naakt en tot geen vorm of symbool te herleiden, omdat het spreekt. Uitdrukking en 
uitgedrukte vallen erin samen. Het is door de verschijning van het gelaat dat er een halt wordt 
toegeroepen aan mijn vrijheid. Het gelaat roept mij tot de orde, waarbij de Ander in een dimensie van 
het goddelijke wordt geplaatst. Waarheid is voor Levinas daarom geen zaak van identificatie, maar van 
confrontatie. Subjectiviteit is niet het in bezit nemen, maar het ontvangen van de Ander. Hieruit volgt, 
aldus Levinas, dat de “[…] intentionaliteit waarin het denken adequatie blijft aan zijn object, het 
bewustzijn niet op zijn fundamentele niveau definieert. Elk weten als intentionaliteit veronderstelt al 
de idee van oneindigheid, de inadequatie bij uitstek.” 335             

In Totalité et Infini wil Levinas “[…] een onderscheid maken tussen de idee van totaliteit en de idee 
van de oneindigheid en door het wijsgerige primaat van de idee van het oneindige stellen.”336 Met 
andere woorden, hij wil het primaat van de idee van het oneindige tegenover de totaliteit zetten, 
hetgeen hij omschrijft als “de echatologie337 van de messiaanse vrede tegenover de ontologie van de 
oorlog stellen.”338 De kern van zijn betoog is zowel een uiteenzetting als de fundering van de manier 
waarop “het oneindige zich voordoet in de relatie van het Zelfde met het Andere en hoe het bijzondere 

 
334 Een ideatum is de werkelijkheid die in de idee wordt gedacht (het object). 
335 Levinas (1987), p. 21. 
336 Ibidem, p. 20. 
337 Eschatologie betekent letterlijk Leer van de laatste dingen. 
338 Levinas (1987), p.15. 
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en persoonlijke op onachterhaalbare wijze het veld magnetiseren waar dat optreden van het oneindige 
zich afspeelt.” 339 

Levinas baseert zich hierbij op de Husserliaanse opvatting dat men door middel van een intentionele 
analyse op zoek gaat naar horizonnen die het denken bepalen, zonder dat het denken daar weet van 
heeft. Hij gaat op zoek naar gebeurtenissen die de formele structuur van het denken openbreken – 
gebeurtenissen die door de structuur van het denken worden versluierd, terwijl die gebeurtenissen juist 
die structuur dragen en haar concrete betekenis geven.          

Volgens Duyndam en Poorthuis komt Levinas’ fenomenologische werkwijze in De Totaliteit en het 
Oneindige, waarin hij van het concrete alledaagse naar het algemene theoretische gaat, overeen met de 
door Chouchani geïnspireerde Talmoed-hermeneutiek, waarin de concrete situaties en casuïstiek van 
Talmoed-teksten verwijzen naar meer algemene filosofische problemen, in het licht waarvan de 
Talmoed zijn eigenlijke betekenis onthult. De vraag is nu welke consequenties deze werkwijze heeft 
voor Bubers dialoogbegrip.           

In dit eerste boek wil Levinas de oppermachtigheid van het bewustzijn en de daaruit voortvloeiende 
tegenstelling tussen theorie en praktijk aan de kaak stellen, door aan te tonen dat denken en voorstellen 
altijd al de aanwezigheid van de Ander veronderstellen. Hierin toont hij zich schatplichtig aan én 
kritisch naar Buber. Hij gaat nog een stapje verder, door het denken van Buber een plaats geven binnen 
zijn eigen wijsgerige perspectief, dat van het oneindige. Het is de moeite waard Levinas op dit punt 
uitvoerig te citeren:   

        
“Dankzij een denkrichting die zich onafhankelijk heeft gemanifesteerd zowel in het Journal Metaphysique 
van Gabriel Marcel als in het Ik-Gij van Buber, heeft de relatie tot de Ander als onherleidbaar tot objectieve 
kennis haar ongewoon karakter verloren, welke houding men ook moge aannemen ten aanzien van de 
symmetrische ontwikkelingen die ermee gepaard gaan. Buber heeft de relatie tot het Object, die geleid zou 
worden door de praxis, onderscheiden van de dialogische relatie die de Ander als Gij bereikt, als partner en 
vriend. Bescheiden beweert hij die idee, die centraal staat in Buber’s werk, bij Feuerbach te hebben gevonden. 
In werkelijkheid krijgt zij al haar kracht pas in de analyses waarin Buber haar uiteenzet, en dáár blijkt ze een 
bijdrage aan het hedendaagse denken. Men kan zich evenwel afvragen of het tutoyeren de Ander niet in een 
wederkerige relatie plaatst en of die wederkerigheid wel oorspronkelijk is. Anderzijds houdt de Ik-Gij relatie 
bij Buber een formeel karakter: ze kan evenzeer de mens met de dingen verbinden als de mens met de mens. 
Het Ik-Gij formalisme bepaalt geen enkele concrete structuur. Ik-Gij is een gebeuren (Geschehen), schok, 
verstaan maar maakt niet mogelijk rekenschap te geven (behalve bij wijze van afwijking, val of ziekte) van 
een ander leven dan dat van de vriendschap: de economie, het zoeken naar geluk, de objectiverende relatie 
met de dingen. Deze zaken blijven, in een soort hautain spiritualisme, onderzocht en onverklaard. Dit werk 
heeft niet de belachelijke pretentie Buber op die punten te ‘corrigeren’.340 Het plaatst zich in een ander 
perspectief, door uit te gaan van het idee van het Oneindige.” 341 

   
8.5 De dialoog in het perspectief van het oneindige 
 
Volgens Levinas kan er van waarheid alleen sprake zijn in de relatie met een concrete, niet tot mij te 
herleiden Ander. De Ander is niet formeel maar kwalitatief anders. Deze andersheid, die naar haar aard 
alleen te beschrijven valt in de confrontatie met haar tegenpool, noemt Levinas alteriteit. Voor identiteit 

 
339 Ibidem, p. 20.  
340 Ik wil hierbij expliciet vermelden dat mijn analyse in dit Hoofdstuk vrijwel geheel op Totalité et Infini is gebaseerd, en 
op stukken uit Het menselijk gelaat, dat uit ongeveer dezelfde tijd stamt.  Deze schriften zijn in mijn ogen van cruciaal 
belang om het wijsgerig dispuut tussen Buber en Levinas te begrijpen, alsmede de religieuze bron ervan. Dit zal ik later in 
dit Hoofdstuk onderbouwen. 
341 Ibidem, p. 74. 
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gebruikt hij de term het Zelfde. Het is vanuit dit begrippenpaar, het Zelfde en het Andere, dat hij in 
Totalité et Infini de relatie met de Ander expliciteert.  

Eerder merkte ik hierover het volgende op:342 
 

“In zijn boek Mens en medemens, verantwoordelijkheid en God. De metafysische ethiek van Emmanuel 
Levinas,343 stelt Roger Burggraeve dat het Zelfde en het Andere twee polen zijn waartussen de metafysiek 
zich als een dynamisch gebeuren, dat wil zeggen als relatie voltrekt. Hieruit concludeert hij dat het metafysisch 
gebeuren drie componenten bevat: 1) de metafysicus of het Zelfde als subjectpool, 2) het metafysische of het 
Andere als objectpool, en 3) de metafysiek of de beweging van de metafysicus als relatie tussen beide polen. 
Een duidelijke beschrijving van hoe de relatie met de Ander zich vanuit het perspectief van het oneindige 
voltrekt, kan het best worden gegeven aan de hand van een beschrijving van deze drie componenten. 

(1) Metafysica is in Levinas’ opvatting een denken of een filosofie dat/die op het Andere is gericht. In de 
geschiedenis van het denken verschijnt de metafysica in zijn meest algemene vorm als een beweging die 
vertrekt vanuit een bij zichzelf zijn, zoals vanuit een thuis naar een vreemd buiten, een daarginds. De eindterm 
van de metafysische beweging is dan ook wat in eminente zin ‘anders’ wordt genoemd. Geen enkele reis, zo 
stelt Levinas, zou het verlangen dat ernaar uitgaat kunnen vervullen. Het metafysische verlangen gaat dus uit 
naar het absoluut Andere. Daarin onderscheidt het zich van de behoeftebevrediging: in het streven naar 
behoeftebevrediging keert het Ik steeds weer naar zichzelf terug en kan het Andere nooit worden bereikt. 
Integendeel, in de behoefte wordt het andere geïncorporeerd (opgegeten).           

Het metafysische verlangen zoekt geen bevrediging, maar verdieping. Het ware verlangen wordt, volgens 
Levinas, dus niet vervuld, maar uitgediept door het object ervan. Vanuit het onderscheid tussen behoefte en 
verlangen komt Levinas tot de stelling dat de metafysica als beweging naar het Andere slechts mogelijk is 
vanuit een term waarvoor het wezenlijk is op zijn vertrekpunt te blijven staan – een term die radicaal 
gescheiden is van het Andere. Dit is het Ik. Ik zijn betekent in dit verband zijn identiteit als inhoud hebben. 
Het gaat om een identiteit die niet negatief, van buitenaf, vanuit de correlatie ontvangen kan worden, maar 
om een identiteit die positief en inhoudelijk vanuit zichzelf komt en in die niet in analytische of logische zin 
iets aan een ander verschuldigd is. Pas wanneer het wezen waarin het metafysische streven naar het Andere 
ontstaat zelfstandig is en uit zichzelf bepaald wordt, zal het andere ook werkelijk anders kunnen zijn.  
 De radicale heterogeniteit van het Andere, is slechts mogelijk met betrekking tot een term waarvoor het 
wezenlijk is op het vertrekpunt te blijven staan, dienst te doen als toegang tot de relatie, niet relatief maar 
absoluut het Zelfde te zijn. Een term kan alleen absoluut op het vertrekpunt van een relatie staan als Ik. In 
zijn uitleg hoe we de van binnenuit komende identiteit moeten begrijpen stelt Levinas:  

“De identificatie van het Zelfde in het Ik doet zich niet voor als eentonige tautologie: ‘Ik is ik.’ De 
oorspronkelijkheid van de identificatie, die niet tot het formalisme ‘A is A’ te herleiden is, zou zo aan de 
aandacht ontsnappen. De identificatie moet niet bepaald worden door reflectie op de abstracte voorstelling 
van zichzelf door zichzelf. Uitgegaan moet worden van de concrete relatie tussen een ik en een wereld. […] 
De ware en oorspronkelijke relatie tussen deze beide, waarin het Ik zich precies als het Zelfde bij uitstek 
openbaart, doet zich voor als een verblijf in de wereld. De modus van het Ik tegenover het “andere” van de 
wereld bestaat erin in die wereld te verblijven, zich te identificeren door erin thuis te zijn, bij zich te zijn. In 
een wereld die op het eerste gezicht anders is, is het Ik niettemin autochtoon. Het Ik is de omslag zelf van 
deze verandering. Het vindt een plaats en een huis in de wereld.” 344      

In een wereld die op het eerste gezicht anders is, houdt het Ik zich staande door deze wereld als een huis 
te bewonen en zich in de arbeid de middelen die deze wereld biedt toe te eigenen en te bezitten. De 
mogelijkheid om te bezitten wordt de modus van het Zelfde genoemd, omdat het Ik zich in het bezitten 
identificeert en zo de andersheid van de wereld omdraait. De identificatie van het Ik kent verschillende 
momenten: het lichaam, het huis, de arbeid, het bezit en de economie. Deze momenten van identificatie zijn 
noodzakelijke implicaties van het fenomeen van het Zelfde zoals die ontwikkeld worden in de intentionele 
analyse.” 

 
342 Levy (1991), p. 49. 
343 Burggraeve (1986). 
344 Ibidem, p. 35. 
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Het lichaam maakt dat mensen tegelijk afhankelijk en onafhankelijk zijn. Enerzijds zijn we door het 
lichaam afhankelijk, omdat het lichaam behoeften heeft. Anderzijds zijn we ín deze afhankelijkheid in 
zekere mate onafhankelijk, omdat wij in staat zijn om te genieten van onze behoeften.345 Door mijn 
genot ben ik niet onverschillig of neutraal, maar word ik mij bewust van de gerichtheid op mijzelf en 
de gerichtheid op anderen. Terwijl ik geniet van een duik in de zee of de koestering van zonnestralen, 
rol ik mijzelf als het ware op in mijzelf en ben ik gelukkig en zelfgenoegzaam. Het leven is daarom 
voor Levinas synoniem met geluk. Dit positieve gegeven van het natuurlijk egoïsme is nodig voor de 
verantwoordelijkheid. Pas als ik weet wat geluk is, kan ik invoelen dat het leven voor ieder mens 
onbetaalbaar is. Als ik dan inga op het appel van de ander, schort ik mijn geluk op ter wille van de 
ander en geef blijk van het vermogen tot een tegennatuurlijke ombuiging. Ik ga dan namelijk in tegen 
mijn natuurlijke neiging van gerichtheid op mijzelf. De moeite van deze omkering, een omkering van 
niet-onverschilligheid voor mijzelf in niet-onverschilligheid voor anderen, noemt Levinas pas 
goedheid.       

Toch is er geen sprake van louter wegcijferen. Zoals we zagen, postuleert Levinas in ieder mens een 
verlangen naar verantwoordelijkheid. Dit verlangen onderscheidt zich van de behoeften, doordat het 
geen verlangen is naar vervulling, maar naar verdieping. Moeite kost slechts de overgang van ik-
gerichtheid naar ander-gerichtheid. Voor die overgang moet je je losscheuren van de hechting aan 
jezelf, maar voordat je die overgang kunt maken moet je geluk wel veiliggesteld zijn. Hiervoor zijn 
volgens Levinas de woning en bezit onontbeerlijk. Dankzij een woning en het bezit kom ik in een 
positie terecht waarin iets kan worden aangeboden aan anderen, namelijk bescherming in de 
fundamentele zin van onderdak, en geluk in de fundamentele zin van voedsel:346  

      
“Het huis laat het gescheiden zijnde geen wortelschieten in een bodem om het in plantaardige uitwisseling 
te laten met de elementen. Het is de plaats van afzondering ten opzichte van de anonimiteit van de aarde, de 
lucht, het licht, het woud, de weg, de zee en de rivier. Het heeft een “straatkant” maar ook zijn geheim. 
Vanuit de woning breekt het gescheiden zijnde met haar natuurlijk bestaan, badend in een milieu waarin zijn 
genieting, zonder die veiligheid krampachtig zou omslaan in zorg. Heen en weer tussen zichtbaarheid en 
onzichtbaarheid, staat het altijd op het punt van vertrek naar de binnenwereld, waarvan iemands huis of 
hoekje, zijn tent of hol, het voorportaal is. De oorspronkelijke functie van het huis bestaat niet in de oriëntatie 
van het zijn door de architectuur van het gebouw en in het onthullen van de plaats, maar het verbreken van 
de volheid van het element door er de utopie te ontsluiten waarin het ik tot zichzelf komt door thuis, bij 
zich, te vertoeven.” 347  

     
De identificatie van het Zelfde is dus niet de leegte van een tautologie of een dialectische 

tegenstelling, maar de concreetheid van het egoïsme. Dit egoïsme is een voorwaarde voor de 
metafysica: als het Zelfde zich zou identificeren door een eenvoudige tegenstelling tot het Andere, zou 
het al deel uitmaken van een Totaliteit die het Zelfde en het Andere omvat. Dan zou de pretentie van 
het metafysische verlangen niet waargemaakt kunnen worden. De scheiding van de metafysicus met 
betrekking tot het metafysische is daarom een voorwaarde voor de relatie met de Ander. 

 
“(2) Het Andere is, 348 evenals het Ik, niet relatief maar absoluut anders. Het metafysische Andere weet 

zijn alteriteit tegenover iedere vorm van reductie door het Ik te handhaven. Het blijft daarom volstrekt 
uitwendig tegenover het Ik staan. Het absoluut andere is de Ander. Niets overkoepelends kan mij met de 
Ander in verbinding stellen. De Ander is de vreemdeling die door het afwezig zijn van iedere vorm van 
gemeenschappelijkheid mijn thuiszijn verstoord. De Ander is Oneindig omdat hij door zijn alteriteit mijn 

 
345 Zie: Duyndam (2016). 
346 Deze passage is overgenomen uit mijn artikel Warmte, een woonplaats (in Bien, 1993). 
347 Ibidem, p. 181-182. 
348 Deze passage in deze paragraaf is overgenomen uit: Levy (1991), p. 59. 
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bewustzijn transcendeert. Hieruit volgt, aldus Levinas, dat metafysica begint met de ongelijkheid van de 
termen van de relatie. Dit is een ongelijkheid die erop neerkomt dat de ene term de andere transcendeert. 
Dit transcenderen is alleen mogelijk als de Ander alteriteit als inhoud heeft. 

(3) De relatie met de Ander, mag noch de alteriteit van de Ander, noch de identiteit van het Zelfde 
opheffen. Vandaar dat Levinas zich zowel tegen het totalisatie-idee als tegen het correlatie-idee verzet. 
Totalisatie veronderstelt dat het Zelfde en het Andere zichtbaar zijn voor een derde, een neutrale toeschouwer 
of een transcendentaal subject dat hen in de eenheid van een systeem onderbrengt. Dit is de reden dat de 
termen van de metafysische relatie bestand moeten zijn tegen elke vorm van totalisatie. Deze weerstand tegen 
de totalisatie maakt precies deel uit van de definitie van de metafysische relatie. 

In het verlengde hiervan verzet Levinas zich ook tegen het correlatie-idee. Het correlatie-idee is afkomstig 
van Hermann Cohen en heeft de manier waarop Buber zijn dialoogbegrip heeft gestructureerd sterk 
beïnvloed. Volgens Levinas is correlatie een categorie die de trancendentie geen recht doet. Dat komt doordat 
het correlatiebegrip uit de logica stamt, zo stelt hij. Er wordt in het correlatie-denken vanuit gegaan dat er 
termen zijn die met elkaar in relatie staan en elkaar wederzijds oproepen, waarbij de ene term de logische 
keerzijde van de andere term is. De ene term is daarbij zodanig aan de ander gekoppeld dat ze elkaar 
complementeren tot een systeem dat van buitenaf door een derde objectiveerbaar is. Hieruit volgt, volgens 
Levinas, dat de termen van de correlatie niet radicaal anders en exterieur zijn. Hun alteriteit is relatief. Ze 
staan niet op een Oneindige afstand, maar raken elkaar als elkaars verlengde of tegenstelling. De trancendentie 
van het Andere wordt hierdoor onmogelijk. Levinas is op grond van deze redenering van mening dat Buber 
de scheiding, de separatie niet ernstig genoeg neemt.          

Dit is de reden dat Levinas de categorie van de relatie verbindt met die van de separatie. In tegenstelling 
tot de correlatie impliceert de separatie van het Zelfde en het Andere precies dat het onmogelijk is zich buiten 
de correlatie van het Zelfde en het Andere te plaatsen. In de metafysische relatie moeten het Zelfde en het 
Andere radicaal gescheiden blijven en op zichzelf blijven staan, geen van beide mag de ander tot zichzelf 
reduceren. Vandaar dat Levinas opmerkt dat in de metafysische relatie het Zelfde en het Andere met elkaar 
in relatie staan, maar zichzelf tegelijkertijd uit de relatie vrijmaken. Refererend aan het zijnsmonisme van 
Parmenides duidt Levinas dit aan als zijnspluralisme. De onherleidbare veelheid en gescheidenheid is de 
absolute voorwaarde voor een relatie waarin noch de ene term van de relatie noch de andere door de relatie 
wordt opgeslokt. Wat in de ontmoeting plaatsgrijpt, is niet de constitutie van de identiteit van het Ik, maar 
een verandering van het reeds geconstitueerde Ik. Deze verandering komt neer op de veroordeling van de 
willekeur van het zelfgenoegzame Ik. De al aanwezige zelfstandigheid wordt ter discussie gesteld en roept op 
tot een omslag van egoïsme in verantwoordelijkheid. Levinas kritiseert daarom niet de autonomie en het 
egoïsme van het Ik, maar de willekeur ervan. Kortom, de relatie met de Ander vanuit het perspectief van het 
Oneindige wordt door Levinas geëxpliciteerd als een niet totaliserende betrokkenheid van het Zelfde op het 
Andere – een betrokkenheid die hij het verlangen noemt. Deze relatie concretiseert zich in het gesprek, in 
de dialoog.”  

 
8.6 De (on)mogelijkheid van de dialoog 
 
Uit Levinas’ explicitering van de relatie vanuit het perspectief van het Oneindige blijkt dat in zijn visie 
transcendentie in een symmetrische relatie niet mogelijk is. Levinas verzet zich tegen Buber’s opvatting 
dat het Ik zijn identiteit ontleent aan de mate waarop het Ik door de Ander geconstitueerd wordt in de 
relatie.           

Als het Ik voor zijn zelfwording afhankelijk is van een Jij en de relatie wederkerig is, dan zijn Ik en 
Jij inwisselbaar, aldus Levinas. De twee termen zijn correlatief en constitueren een totaliteit.  Levinas 
vindt – zoals hierboven al werd opgemerkt – dat Buber de scheiding, de separatie, niet ernstig genoeg 
neemt. Hierdoor kan de autonomie van het Ik niet radicaal onder kritiek gesteld worden. Levinas gaat 
uit van de mens als afzonderlijk wezen die deze afzondering voltrekt, in een proces, onafhankelijk van 
het Jij resulterend in gastvrijheid en ontvangst van de ander. Buber slaat dit proces over, aldus Levinas. 
Hierdoor kan de Ander zich niet als ander aan het Ik openbaren. Hiervoor is een absolute scheiding 
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tussen het Zelfde en het Andere vereist. De ontmoeting met de Ander vereist, kortom, een separatie 
van de gesprekspartner.            

Wat in de ontmoeting plaatsgrijpt, is niet de constitutie van de identiteit van het Ik, maar van een 
verandering van het reeds geconstitueerde Ik. Deze verandering komt neer op een veroordeling van 
de willekeur van het zelfgenoegzame Ik. De aanwezige zelfstandigheid wordt ter discussie gesteld en 
roept op tot een omslag van egoïsme tot verantwoordelijkheid. Levinas kritiseert dan ook niet de 
autonomie en het egoïsme van het Ik, maar de willekeur ervan. Buber’s uitgangspunt van 
verbondenheid van het Ik, het a priori van de relatie, wordt daarom door Levinas onder kritiek gesteld. 
Er kan alleen sprake zijn van een dialoog als er sprake is van ongelijkheid, als de ene term de ander 
transcendeert vanuit een dimensie van hoogte. De Ander is geen vriend of geliefde, maar een 
vreemdeling die mij tot reflectie dwingt, wijzend op zijn misère, zoals eerder in mijn betoog 
aangegeven niet als handeling maar als effect.  Alleen zo kan het Ik ontwaken, aldus Levinas. Het 
fundament van de dialoog is volgens hem dus niet het tweevoudige Ik, maar de radicale Ander. Een 
Ander die alleen aan mij kan verschijnen, aan een gescheiden en autonoom Ik. De Ik-Jij relatie wordt 
in dit kader opgevat als een egoïstische relatie. Liefde en wederkerigheid zijn niet ethisch, omdat in een 
symmetrische relatie het Ik niet wakker geschud wordt. Egoïsme moet hierbij niet opgevat worden als 
de keerzijde van altruïsme, maar als de naïviteit van het Ik dat de Ander nog niet heeft ontmoet.349   
 
8.7 In het voorportaal van de dialoog 
 
Het ter discussie gesteld worden door de Ander gebeurt in het gesprek. Taal is volgens Levinas de enige 
relatie waarin het Ik en de Ander gescheiden blijven maar waarbij toch een relatie mogelijk is.350 Het 
gesprek met de Ander gaat aan iedere ontologie vooraf. Waarheid is geen onthulling van een 
onpersoonlijk neutrum. Doordat ik de Ander ontvang en de Ander zijn Anders-zijn ten opzichte van 
mij openbaart door tot mij te spreken, is spreken onderricht. De Ander die vanuit de hoogte komt, 
onderwijst mij zijn absolute Andersheid door via het spreken een relatie te leggen waarin de Ander 
onherleidbaar is tot mijzelf: taal maakt de wereld gemeenschappelijk. Taal is de relatie met de absolute 
Ander die ik niet kan bezitten, maar slechts ontvangen. In de taal wordt de wereld meegedeeld, 
aangeboden en ontvangen. In het denken van Buber staat de wereld in de ontmoeting even stil. Levinas 
brengt hiertegen in dat het hier niet gaat om een neutrale intersubjectiviteit, maar om een 
tegenwoordigheid van aangezicht tot aangezicht: 
 

“Deze tegenwoordigheid bestaat niet uit mysterieuze tot stilstand gebrachte momenten in de tijdsduur, maar 
uit een onophoudelijk hernemen van momenten die verlopen, krachtens een tegenwoordigheid die hen te 
hulp komt, die voor hen instaat. Deze onophoudelijkheid brengt het tegenwoordige voort, is het 
tegenwoordig stellen – het leven – van het tegenwoordige. Alsof de tegenwoordigheid van degene die spreekt 
een ommekeer teweegbrengt in de onvermijdelijke beweging, die het gesproken woord voert naar het 
verleden van het geschreven woord. De uitdrukking is deze actualisering van het actuele. Het tegenwoordige 
manifesteert zich in deze strijd (…) tegen het verleden, in die actualisering. De unieke actualiteit van het 
gesproken woord ontrukt het aan de situatie waarin het verschijnt en waarvan het verlengstuk lijkt te zijn. 
Het brengt met zich mee waar het geschreven woord al van beroofd is: het meesterschap. Het gesproken 

 
349 Zoals al eerder in mijn betoog aangegeven: de ander is anyone (niet: everyone), elke willekeurige mens die mijn pad 
kruist. Iedere concrete ander tegenover mij (everyone) heeft twee aspecten. Ten eerste, zijn/haar andersheid (de ander als 
ander). Dit is bij Levinas fundamenteel. Deze ander als ander spreekt mij aan, doet een appel, nodigt mij uit, zegt ‘dood mij 
niet’, et cetera. – allemaal: niet als handeling, maar als effect. Op dit niveau zijn wij ongelijk. Ten tweede, de ander als ook-
een-ik, als subject. Dit is bij Levinas secundair, op dit niveau zijn wij gelijk. De ander is op dit niveau (ook, net als ik) een 
handelend subject, niet een effect. 
350 Dit is de opvatting van Levinas in Totalité et Infini. In Het menselijk gelaat (1969, p. 152-191) spreekt hij niet meer in 
deze zin over taal, dan is het le dire et le dit. 
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woord is meer dan een eenvoudig teken, is wezenlijk magistraal. Het onderwijst vóór alles dat onderwijs bij 
de gratie waarvan het pas dingen en ideeën kan onderwijzen. (…) De ideeën onderrichten mij, uitgaande 
van de meester die ze mij presenteert: die ze in het geding brengt; de objectivering en het thema waartoe de 
objectieve kennis toegang heeft, berusten op het onderwijs. Het ter discussie stellen van zaken in een dialoog 
is geen modificatie van hun waarneming, het valt samen met hun objectivering. Het object wordt 
aangeboden, wanneer wij een gespreksgenoot welkom hebben geheten. De meester – in wie het onderricht 
en de onderrichtende samenvallen – is, op zijn beurt, niet een of ander feit. De presentatie van de manifestatie 
van de meester die onderwijs geeft overwint de anarchie van het feit.” 351 

 
De dialoog van Buber waarin niet per se gesproken hoeft te worden ziet Levinas als een voorportaal 

van de dialoog. Hij meent dat de sfeer van liefde en vriendschap een stille taal is die zich in de intieme 
sfeer van de geliefden afspeelt, in afzondering van de wereld in het huis, de plek waar het Ik zich 
afzondert en afscheidt van de wereld:  
 

“Het eenvoudige leven van… het spontane welbehagen in de elementen, is nog niet het wonen. Maar het 
wonen is nog niet de transcendentie van de taal. De ander die welkom heet in de intimiteit is niet de gij van 
het gelaat, die zich openbaart in een dimensie van hoogheid, maar is juist de jij van de vertrouwdheid: taal 
zonder onderricht, stille taal, verstandhouding zonder woorden, heimelijke uitdrukking. Het Ik-jij, waarin 
Buber de categorie van de intermenselijke relatie ziet, is niet de relatie met de gespreksgenoot maar die met 
de vrouwelijke alteriteit. Deze alteriteit ligt op een ander vlak dan de taal en vertegenwoordigt geenszins een 
verminkte, stamelende, nog elementaire taal. Integendeel de discretie van deze tegenwoordigheid sluit alle 
mogelijkheden in van de transcendentale relatie met de ander. Zij kan alleen maar worden begrepen en oefent 
haar functie van interiorisatie alleen maar uit tegen de achtergrond van de hele menselijke persoonlijkheid, 
die zich echter, in de vrouw, kan reserveren voor de ontsluiting van de dimensie van de interioriteit. En daar 
ligt een nieuwe onherleidbare zwakte in het zijn en bron van weldadigheid op zich.” 352 

 
De vraag of Levinas’ omschrijving van de vrouw of het vrouwelijke seksistisch is, of juist niet, valt 

buiten het bestek van deze dissertatie.353 Wel is het opmerkelijk dat Levinas’ definitie van het wonen 
en de private plek die het dialoogbegrip daarin krijgt, in schril contrast staan met Buber’s appèl om van 
de wereld een woonplaats te maken. Daarnaast contrasteert Levinas’ opvatting dat de liefde een egoïsme 
a deux is met Buber’s opvatting dat liefde (als ruimtescheppende kracht) de basis vormt voor deze 
transformatie.  
 
8.8 Perspectiefwisseling of correctie? 
 
Het dialoogbegrip van Buber wordt als gevolg van de door Levinas toegepaste perspectiefwisseling niet 
langer als ethisch, maar als egoïstisch gekenschetst. Buber’s dialoogbegrip is, volgens Levinas, door zijn 
symmetrische structuur en het centraal staan van de liefde niet kritisch, maar pathetisch. In Levinas’ 
denken is de dialoog onderricht en rechtvaardigheid. De Ander is volgens hem geen partner, maar een 
vreemdeling die mijn bezitten doet omslaan in geven. De Ander is, kortom, geen Jij maar een U. 
Levinas is van mening dat hij het dialoogbegrip van Buber niet corrigeert. Zijn hoofdargument is dat 
Buber’s dialoogbegrip alleen in het perspectief van het Oneindige waarlijk transcendent kan zijn.
 Waar Levinas aan voorbijgaat, is dat Buber’s dialoog geïnspireerd is door het chassidisme. Door dit 
dialoogbegrip te plaatsen binnen een wijsgerig systeem geïnspireerd door het rabbinale jodendom wordt 
het denken van Buber in een kader geplaatst waartegen Buber zich verzet. De perspectiefwisseling die 

 
351 Ibidem, p. 75. 
352 Ibidem, p. 180. 
353 Over dit onderwerp verscheen Hack (1990). Het ‘gelijkheidsfeminisme’ heeft Levinas hierom bekritiseerd, maar het 
daarna opkomende diversiteitsdenken vond het juist goed dat Levinas als man spreekt, en niet in het algemeen over man 
en vrouw. Dit geldt ook waar Levinas het in Totalité et Infini over broederschap heeft (niet over zusters). 
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Levinas het dialoogbegrip van Buber doet ondergaan, is dus wel degelijk een correctie op het 
dialoogbegrip van Buber. Het feit dat voor Levinas het idee van het Oneindige het idee van de 
scheiding impliceert als voorwaarde voor de dialoog, staat lijnrecht tegenover Buber’s idee van 
verbondenheid als voorwaarde voor de dialoog. Dit lijnrecht tegen over elkaar staan van scheiding en 
verbondenheid is analoog aan het verschil van mening tussen chassidiem en mitnagidiem over het 
belang van de Wet, als voorwaarde voor de komst van de Messias. Net als de rabbinale joden, die 
menen dat uitgaan van de aanwezigheid van God in een persoonlijke relatie de komst van de Messias 
in de weg staat, omdat mensen dan van de verantwoordelijkheid voor elkaar en de samenleving worden 
ontheven, is Levinas van mening dat er in een wederkerige dialoog geen sprake kan zijn van 
transcendentie. Datgene waar Buber in zijn dialoogfilosofie op tracht te wijzen wordt ontkend. In 
Buber’s denken gaat het om de opbouw van een waarlijk menselijke samenleving, waarin de mens in 
verbondenheid met het eeuwige Jij van de aarde een woonplaats maakt. Dit is, volgens Buber, alleen 
maar mogelijk vanuit de Tesjoewah, de heenwending van de mens naar God. Zo kan het chassidisch 
ideaal, de eenmaking van wat God ons heeft toevertrouwd, waargemaakt worden. Buber wijst erop dat 
dit niet de plicht is van de mens, maar zijn ware bestemming.        

Daarom heeft de dialoog bij hem een wederkerige structuur, waarbij er sprake is van een wezenlijk 
contact tussen twee mensen die eerst nog vreemden voor elkaar waren. De aanwezigheid van God kan 
zich slechts in deze relatie openbaren, omdat in de dialoog keer op keer het oorspronkelijke verbond 
met de schepper geconcretiseerd wordt. Die aanwezigheid bevestigt telkens opnieuw dat de 
verantwoordelijkheid die ik voor de Ander neem in de dialoog, niet gegrond is in een plicht of wet, 
maar in authentiek mens zijn. Buber’s dialoogbegrip wordt door Levinas niet alleen gecorrigeerd in het 
perspectief van het Oneindige, maar ook van haar ethisch appèl ontdaan.354 

 

 
354 Deze laatste passage is gebaseerd op Levy (1991), p. 65. 



 132 

Hoofdstuk 9 
Conclusies deel II 

 
Nu we het dispuut tussen Levinas en Buber, en daarmee het verschil tussen hun beider 
dialoogbegrippen verkend hebben is de vraag aan de orde wat nu de actuele maatschappelijk relevantie 
van dit filosofische dispuut tussen Martin Buber en Emmanuel Levinas is en, meer in het bijzonder: 
welke aanknopingspunten hun dialoogbegrip biedt voor reflectie op de Rotterdamse praktijk van debat 
en dialoog zoals beschreven in het eerste deel van deze dissertatie.          

Met hun analyses begeven Buber en Levinas zich op het gebied van de politieke filosofie. Leidend 
in hun beider werk is het ideaal van een rechtvaardige samenleving. Kant-en-klare recepten voor een 
revolutie bevat het niet, wel handvatten voor een revolte: bestaande (totalitaire) structuren dienen te 
worden vermenselijkt, niet omvergeblazen.     

Wie de sociale relevantie van hun filosofieën op waarde wil schatten, bijvoorbeeld in de context van 
de Rotterdamse actualiteit, moet niet de fout maken het werk van Buber te assimileren in het denken 
van Levinas.355 Een dergelijke werkwijze zou ons het zicht ontnemen op het kritisch potentieel van 
Bubers dialoogbegrip en de grote bijdrage die zijn dialoogbegrip kan leveren aan een vitale en weerbare 
Rotterdamse democratie.             

Een tweede fout is het wekken van valse tegenstellingen, Over Buber wordt door Levinas gezegd 
dat zijn dialoogbegrip, met verbondenheid als basis voor transcendentie, te esoterisch en vrijblijvend is. 
In Rotterdam zien we deze denktrant terug, zoals naar voren komt uit het empirisch kwalitatief 
onderzoek, in het deel I van deze dissertatie, in de politiek-bestuurlijke visie op de dialoog als soft, als 
een gespreksvorm waarin alles draait om het gladstrijken van verschillen en het zoeken naar consensus 
en cohesie. Daartegenover wordt dan het normatieve debat geplaatst, als gespreksvorm waarin het mag 
en kan schuren.356       

Het is daarom belangrijk de overeenkomsten en verschillen tussen het werk van Buber en Levinas 
helder te benoemen zonder het denken van de een tot dat van de ander te reduceren én zonder te 
bezwijken voor de verleiding valse tegenstellingen te suggereren, zoals ik hierboven heb uitgelegd. 
 
9.1 Revolutie of revolte?      
 
Vandaag de dag zouden Levinas en Buber zich niet kunnen vinden in de identiteitspolitiek van allerlei 
groepen die zich achtergesteld weten of voelen, noch in het teruggrijpen op vermeende collectieve, 
nationale waarden. Beiden hebben zich voor en na de Tweede Wereldoorlog juist verzet tegen zowel 
staatscollectivisme als verbeten particularisme, religieus fanatisme en individualisme. De humane 
waarheidsopvatting die Buber en Levinas daartegenover stellen is nomadisch: zij richten zich op het 
utopisch ideaal van een rechtvaardige samenleving die niet gestold is in een (eind)tijd of (heilige) plaats, 
maar alleen kan worden gerealiseerd door, telkens opnieuw, verantwoordelijkheid voor de ander te 
nemen. Een kernachtige samenvatting van dit perspectief is te vinden in een beroemd citaat van 
publicist en activist Isaac Deutscher: ‘Trees have roots. Jews have legs.’           
 De wegen van Buber en Levinas scheiden zich daar waar het gaat om hun antwoord op de vraag op 
basis waarvan wij verantwoordelijkheid voor de ander nemen. Bij Buber gaat het om een intrinsieke 
motivatie: in dialoog treden is, in zijn visie, een vorm van authentiek existeren. Bij Levinas kan een 

 
355 Zie de Inleiding op dit Deel II. 
356 Zie deze dissertatie: Hoofstuk 7 en p. 26-29. 
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dialoog niet buiten een dogmatische inhoud, omdat het ik alleen in confrontatie met de ander vanuit 
een dimensie van hoogte toeroept ‘Gij zult niet doden’ en zich, aldus, van zijn egoïsme bewust wordt.
  Dit verschil in opvatting tussen Buber en Levinas vindt zijn oorsprong in het religieuze 
meningsverschil tussen mitnagidiem en chassidiem over de prioriteit van de wet. Het is niet alleen 
bepalend voor de structuur van hun dialoogbegrippen, maar ook voor de uitwerking van hun sociale 
filosofie. Daarbij is de dominante visie dat Levinas het dialoogbegrip van Buber radicaliseert. In dit 
verband wordt wel de beeldspraak gebruikt van de dynamietstaaf die onder instituties gelegd zouden 
worden.357 Het is echter de vraag hoe revolutionair Levinas’ sociale filosofie nu werkelijk is in 
vergelijking met Bubers Paden in Utopia. Laten we, om een antwoord op deze vraag te vinden, de 
argumentatie van Levinas volgen en de houdbaarheid van zijn kritiek op Buber toetsen.  
 
9.2 ‘De derde’ 
 
Levinas meent dat instituties er zijn om de vrijheid te beschermen. De jaren 1940-1945 hebben, volgens 
hem, een tijd doen kennen waarin sprake was van het einde van alle instituties en het geweten nog de 
enige toets voor rechtvaardigheid was.358 Wetten zijn noodzakelijk als objectieve garanties voor die 
vrijheid, maar hebben wel een fundament nodig – en dat moet men niet zoeken in het welbegrepen 
eigenbelang. Het sociaal contract tussen staat en individu dat de staatsmacht legitimeert, is in Levinas’ 
optiek een vorm van slavernij aan de algemene wil die geen kwaad kan doen, omdat ze de eigen wil 
in objectieve gedaante is: niet de beperking van de vrijheid is het probleem, maar de vrijheid zelf. Wat 
wordt opgegeven in het contract is niet de vrijheid, maar de willekeur ervan. 

Levinas vraagt zich af of het geen magisch denken is om aan te nemen dat de samenvoeging van 
‘soevereine vrije willen’ vanzelf een harmonie van de rede oplevert. Redelijkheid veronderstelt 
zelfkritiek, stelt hij. Kritiek ontstaat niet spontaan, maar in de confrontatie met de ander, waarin de 
vrijheid eigen moorddadigheid ontdekt en zich schaamt. De oorsprong van de gemeenschap ligt voor 
Levinas in een spreken voor het spreken, dat wil zeggen: in de beslissing aan het gesprek deel te nemen. 
De dialoog van Buber gaat in die zin vooraf aan de politieke dialoog, aldus Levinas: ik heb bij het 
aangaan van het contract niet voorgoed de maatstaf van kritiek uit handen gegeven, maar haar juist 
ontdekt.        

De dialoog die de gemeenschap vestigt is zo tevens een instantie van permanente kritiek. Deze 
dimensie, waarin de dienst aan de ander centraal staat, is een surplus – en niets minder dan de 
voorwaarde voor gelijkheid. Volgens Theo de Boer maken we een grote denkfout als we deze 
dimensie, waarin de dienst aan de ander centraal staat, als een soort vrijblijvende broederschap 
interpreteren.359 

Het niveau van de feitelijke samenleving waarin wij als mensen als gelijken met elkaar kunnen en 
moeten omgaan, bespreekt Levinas onder het motto van de ‘derde’. Met die term duidt hij aan dat dit 
niveau van leven een gecompliceerde afgeleide is van de situatie van twee: ik en de ander. “Je kunt je 
deze complicatie voorstellen alsof een derde zich bij mij en de ander voegt. Deze derde is voor mij ook 
een ander, hetgeen inhoudt dat ik mijn verantwoordelijkheid over meerdere anderen zou moeten 

 
357 Deze beeldspraak is afkomstig van Theo de Boer (1988) die meent dat Levinas’ metafysisch fundament van het sociaal 
verdrag een terugvragen is naar een oorsprong die dieper ligt dan het contract van de vrije wil dat in de ontologie een laatste 
woord is. Hiermee legt Levinas een fundament, maar ook dynamiet onder de instituties, aldus De Boer. Volgens hem 
transcendeert Levinas’ dialoogbegrip de politiek, waardoor de totaliteit kan worden opengebroken en beschermd tegen 
totalitarisme. Volgens Theo de Boer is de filosofie van Levinas het toonbeeld van een filosofie met maatschappelijke 
implicaties: de kracht ervan is gelegen in het feit dat het ontologische en politieke begrip ‘totaliteit’ onder een noemer 
worden gebracht. Theorie en praktijk zijn voor Levinas geen gescheiden terreinen, maar twee modi van de metafysische 
relatie. (Zie De Boer, 1988, p. 45). 
358 Zie Levinas (1969), ‘Eer zonder vlagvertoon, p. 69. 
359 Ibidem. 
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verdelen. Hierdoor realiseer ik me dat ikzelf voor de ander ook een ander ben. De situatie van de derde 
is een situatie van ikken-als anderen-voor-elkaar.” 360 De notie van de derde verwijst naar Levinas’ 
filosofie van de samenleving: de politieke gemeenschap, de staat, maar ook instellingen en instituties. 
De kern van zijn opvatting is dat de dialoog niet beperkt is tot een ik en een jij, maar een ‘meer dan 
twee’ is, een uitwerking van de basale dialoog tussen het ik en de ander. Vandaar dat Levinas spreekt 
van ‘de derde’.     

Met deze reconstructie van de samenleving vanuit de dialoog als ethisch gemotiveerde kennisbron 
geeft Levinas de samenleving als het ware een morele basis. Niet het individu versus de staat opent het 
perspectief op de samenleving, maar ik en de ander versus de derde:361 “De primaire asymmetrische 
oneindige verantwoordelijkheid van mij voor de ander geeft de symmetrische, eindige en geregelde 
verantwoordelijkheden van de samenleving waarin wij voor de wet gelijken zijn – concreet: onze 
rechten en plichten, normen en waarden, deugden en idealen – hun morele kracht. Dankzij deze 
primaire verantwoordelijkheden is er moraal en ethiek.”362             

De politiek wordt hierbij door Levinas geïntroduceerd als het middel tot rechtvaardigheid, om een 
juiste verdeling over vele anderen te garanderen. Levinas laat dus de politieke dimensie voortvloeien 
uit de relatie met de ander, waarbij wordt ingezien dat de ander meervoudigheid is; dat er meerdere 
anderen zijn. De Oneindige verantwoordelijkheid die ik voelde voor de ander wordt met de 
tussenkomst van de derde begrensd, omdat de derde ook een appel doet op mijn verantwoordelijkheid. 
Voor een juiste verdeling van die verantwoordelijkheid heb ik de politiek nodig. De politiek is dus 
nodig om het ethisch handelen te garanderen, maar geen doel op zich. De relatie met de ander vormt 
nog steeds de grondslag. Politiek dient er enkel toe om de relatie tussen het ik en de ander te reguleren 
en te begrenzen door het tonen van de verantwoordelijkheid voor de ander, de derde. Verhef ik de 
politiek tot doel op zich, dan doe ik mijn verantwoordelijkheid voor de ander teniet.    
 Het systeem mag bij Levinas nooit het laatste woord krijgen; dat zou geweld ten opzichte van de 
ander impliceren. De politiek mag dan ook nooit vergeten dat zij haar oorsprong vindt in de ethiek – 
een ethiek die ingaat tegen de vernedering van de ander en zich concretiseert in een rechtvaardige 
economie. Levinas constateert dat als de politiek haar ethische positie tenietdoet door de ander te 
depersonaliseren, er een egoïsme wordt gecreëerd waarin de ander niet wordt gezien en mijn 
verantwoordelijkheid voor de ander wordt ontkend. Het gelaat van de ander – mijn 
verantwoordelijkheid voor de ander – mag nooit uit het oog worden verloren. In Totalité et infini 
typeert Levinas de politiek als de ware uitoefening van de rede, als ‘de kunst om de oorlog te voorzien 
en met alle middelen te winnen’. De politiek staat tegenover de moraal zoals de filosofie tegenover de 
naïviteit.363            

 
360 Duyndam & Poorthuis (2005), p. 28.  
361 In Duyndam & Poorthuis (2005) wijst Joachim Duyndam op een verhaal van de schrijfster Astrid Roemer dat hij hier 
als een prachtig voorbeeld van ziet; “Lopend over het perron van het Centraal station in Utrecht, toevalligerwijs op weg 
naar ons college over Levinas aan de Universiteit voor Humanistiek, ziet zij voor zich een oud vrouwtje, dat zich moeizaam 
voortbeweegt. Net op het moment dat Astrid Roemer haar passeert, dreigt het vrouwtje te vallen. In een reflex vangt Astrid 
Roemer de vrouw op en begeleidt haar naar een bankje. Vervolgens vraagt ze zich af wat ze verder voor deze vrouw zou 
kunnen doen. Dat is heel veel in principe. Ze kan haar naar huis brengen, verschonen, te eten geven, naar bed helpen, 
enzovoort. Maar hoever reikt haar taak tot zorg? Moet zij de rest van haar leven bij het vrouwtje blijven om voor haar te 
zorgen? Nee, dat zou absurd zijn. Maar waarom precies? We voelen enerzijds dat de verantwoordelijkheid grenzen heeft, 
maar anderzijds is het stellen van die grens zelf toch ook een vorm van onrecht. Misschien moet die verantwoordelijkheid 
niettemin begrensd zijn omdat onze hoofdpersoon nog meer mensen op de wereld ontmoet? Ze zou door haar exclusieve 
zorg voor die ene mens alle anderen tekortdoen voor wie zij ook verantwoordelijkheid draagt. En uiteindelijk ook haarzelf. 
Als dit waar is, dan zijn het ‘de anderen van de ander,’ de derden, die mijn oneindige verantwoordelijkheid voor de ene 
ander beperken. En dan komt het dus door de derde dat ik ook ten aanzien van mijzelf een taak tot zorg heb.” (p. 28) 
362 Duyndam & Poorthuis (2005), p. 31. 
363 Levinas (1987), p. 13. 
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Uit deze definitie spreekt Levinas’ verzet tegen de moraal als een voorgeschreven regel. Zijn 
opvatting van ethiek wijkt hiervan af omdat die fenomenologisch is, ontspringt vanuit de ervaring van 
het gelaat van de ander. Een Moraal als een voorgeschreven regel lijkt zelfs de ethiek tot ‘een systeem’ 
te laten verworden, met als risico dat ook dit systeem een doel op zich wordt – met oorlog als de 
ultieme ontkenning van mijn eigen verantwoordelijkheid en daarmee de ultieme ontkenning van de 
ander. Oorlog moet worden voorkomen door de ethiek, waarin de totaliteit wordt tegengegaan door 
het respecteren van de ander en het ervaren van mijn oneindige verantwoordelijkheid voor de ander. 
De politiek laat mij zien dat ik die oneindige verantwoordelijkheid niet draag voor enkel één ander, 
maar voor vele anderen. Voor Levinas is oorlog dus het miskennen van mij en de ander, het 
depersonaliseren van mij en de ander. De politiek kan verweer bieden tegen de toestand van oorlog 
door ons de verantwoordelijkheid te laten ervaren die wij voor meer dan één ander dragen.     

Met de term geweld doelt Levinas niet letterlijk op het verwonden en vernietigen van personen, als 
wel op het verbreken van de maatschappelijke continuïteit. Zo maakt hij duidelijk dat oorlog ook het 
proces is van mensen die elkaar onderling totaliseren. Dit wordt tegengewerkt door het dragen van de 
oneindige primaire verantwoordelijkheid, die vervolgens rechtvaardig wordt verdeeld door de politiek. 
Vanuit deze optiek verdient de politiek als ethische noodzaak zijn bestaansrecht. Levinas pleit hierbij 
voor een permanente revolutie om het politieke systeem te kunnen beperken, om in te blijven zien 
dat de ethische notie altijd de oorsprong is en van het grootste belang. Levinas meent dat ieder politiek 
systeem de dreiging in zich draagt totalitair te worden en dat daarom het systeem gekozen moet worden 
dat het beste ter discussie kan staan. Vanuit deze notitie komt hij uit bij de democratie als best mogelijke 
(politieke) oplossing. Hij heeft daarbij altijd benadrukt geen prescriptieve ethiek te willen geven, maar 
slechts een fenomenologische beschrijving van zijn ethiek. 
 
9.3 Naar een breder dialoogbegrip 
 
In dit deel is de kern van de polemiek tussen Buber en Levinas uitgebreid belicht omdat alleen zo de 
volle rijkdom en maatschappelijke relevantie van beide dialoogbegrippen kan worden beschreven, 
zonder dat de een tot de ander herleid hoeft te worden.  Dit is de reden dat in dit deel zowel de 
overeenkomsten als de verschillen tussen Buber en Levinas beschreven zijn. Levinas en Buber naderen 
elkaar dicht in hun opvatting dat een humane herstructurering van de samenleving begint bij de 
ervaring: de ervaring van de ander. De andersheid van de ander is hierbij geen obstakel om 
consensus te bereiken, maar het tegenovergestelde: een kritisch moment van bewustwording en 
het begin van een leerproces. In de ogen van beiden is deze ervaring uniek en individueel, er valt 
niet op te sturen of te anticiperen. Daarmee keren zij zich tegen het centraal stellen van het ik 
binnen de moderne Westerse wijsbegeerte en de daaruit voortvloeiende maatschappelijke en 
politieke houding ten opzichte van anderen als louter middel. Levinas meent echter dat Buber’s 
dialoogbegrip niet radicaal genoeg is, te vrijblijvend, esoterisch, formalistisch en niet verplichtend. 
Hij meent dat het niet uitstijgt boven de tussenruimte tussen een ik en een jij. Via zijn notie van 
de derde probeert hij Buber’s dialoogbegrip te radicaliseren. Echter, het is – gegeven het 
fundamentele verschil in ethiekopvatting – de vraag of hier niet eerder sprake is van een correctie 
waarin de dialoog als ethisch gemotiveerd kennisbron onnodig wordt versmald.       

In zijn schrijven over het dispuut tussen Levinas en Buber,364 merkt Maurice Friedman terecht 
op dat het een misverstand is om te denken dat Buber’s ethiek slechts gefundeerd is in de ik-jij 
relatie en dat er voor Buber geen wij of grotere gemeenschap bestaat die in beschouwing moet 
worden genomen. Bovendien biedt Buber, anders dan Levinas, een uitgewerkte sociale en politieke 
filosofie: een federalistisch gemeenschapssocialisme, met daarin een belangrijk onderscheid tussen 

 
364 Zie: Friedman (2001). 
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het ‘sociale ‘en het ‘politieke’. Iets vergelijkbaars is in Levinas’ abstracte formuleringen ver te 
zoeken, aldus Friedman.       

Heden ten dage lijkt er ruimte te zijn voor een herwaardering van Buber’s ‘utopisch socialisme’ 
en zijn opvatting dat er zoiets bestaat als ‘sociale spontaniteit’, een intrinsieke motivatie tot het 
vormen bezielde (bottum-up) gemeenschappen die niet gesmoord moet worden in een overmaat 
aan abstractie utopie of bureaucratie.365 Buber’s dialoogbegrip kan in de huidige participatie-
samenleving zeker inspireren als het gaat om een humane revolte van onderop. Zijn wederkerige 
dialoogbegrip is daarbij verre van vrijblijvend, vanwege de opvatting dat de wederkerigheid en 
verbinding die in iedere dialoog ontstaan niet het voorportaal zijn van de politieke en publieke 
dialoog in een diverse samenleving, maar er de noodzakelijke basis voor vormen. De ruimte tussen 
het ik en de ander is daarbij geen esoterische ruimte, maar een anarchistisch olifantenpaadje naar 
een rechtvaardige samenleving.   

Niet voor niets verzet Buber’s zich tegen Levinas opvatting dat ik alleen maar ethisch kan 
handelen als de ander boven mij geplaatst wordt, waarbij de ander altijd in abstracte termen wordt 
beschreven – als weduwe, als wees of als vreemdeling – en waarbij het ik en de ander nooit op een 
gelijkwaardig niveau ten opzichte van elkaar komen te staan. Hierover heeft Buber, in mijn ogen 
terecht, het volgende opgemerkt:  
 

“The “asymmetry” is only one of the possibilities of the I-Thou relation, not its rule, just as mutuality 
in all its gradations cannot be regarded as the rule. Understood in utter seriousness, the asymmetry that 
wishes to limit the relation to the relationship to a higher would make it completely one sided: love 
would either be unreciprocated by its nature or each of the two lovers must miss the reality of the other. 
Even as the foundation of an ethic, I cannot acknowledge “asymmetry”. I live ethically when I confirm 
and further my Thou in the right of his existence and the goal of his becoming, in all his otherness. I am 
not ethically bidden to regard him as superior to me through his otherness.” 366    
 
De opvatting van Buber dat asymmetrie een van de mogelijke aspecten kan zijn van de dialoog 

als ethisch gemotiveerde kennisbron, maar niet het enige, opent de mogelijkheid om de werkzame 
bestanddelen van zowel het dialoogbegrip van Buber als dat van Levinas tot inzet te maken van 
een Rotterdamse dialoogpraxis.  
 
9.4 Werkzame bestanddelen 
 
Aan het einde van Hoofdstuk 1 van dit deel zijn drie werkzame bestanddelen van Martin Buber’s 
dialoogbegrip beschreven die ik nog even graag kort in herinnering breng: 
 

1. Buber’s categorie van het tussen, de gemeenschappelijke tussenruimte die in een ontmoeting kan 
ontstaan tussen twee wezens die eerst nog vreemden voor elkaar waren. Hij wil hiermee de uitweg 
schetsen die er volgens hem bestaat tussen enerzijds particularisme en anderzijds collectivisme. 

 
365 Een mooi voorbeeld hiervan is te vinden in Achterhuis (2016), waarin hij pleit voor kleine utopische experimenten 
die een antwoord kunnen zijn op de sociale gevolgen van de neoliberale utopie. Achterhuis neemt als voorbeeld de 
Hegeliaanse hoogleraar ‘transitiekunde’ Jan Rotmans die van mening is dat de wereld zich in een kantelperiode 
bevindt: van een geordende centraal aangestuurde top-down samenleving naar een horizontale, decentrale bottom-
up samenleving. Daarbij wordt de oude ordening van bestaande instituties en organisaties vervangen door 
gemeenschappen, coöperaties en fysieke netwerken. Dit soort burgerinitiatieven ziet Rotmans op alle 
maatschappelijke terreinen verschijnen. Hij meent dat als deze transitie lukt, wij op een ‘hoger complexiteitsniveau 
in onze evolutie terecht komen’. Achterhuis plaatst hier Buber tegenover, die tegenover de abstracte transformatie 
van de samenleving de concrete transitie in de dialoog beschrijft als ‘het betreden van paden naar Utopia zonder 
heilsverwachting’ (p. 179). 
366 Friedman (2002), p. 347. 
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2. Buber’s positieve mensbeeld is het tweede werkzame bestanddeel, meer precies: de opvatting dat de 
verantwoordelijkheid die je neemt voor een Ander in de dialoog intrinsiek gemotiveerd is.  

3. Buber’s (religieus) anarchisme: zijn afkeer van religieuze dogma’s en voorschriften, zijn weigering om 
het heilige en het profane te scheiden en zijn verdediging van een mensbeeld waarin sprake is van wat 
hij ‘sociale spontaniteit’ het ‘ingebakken’ vermogen om verbinding met andere mensen te maken, als 
basis voor een waarachtige gemeenschap.      

 
De actualiteit van Buber’s dialoogfilosoofie bestaat er daarbij uit dat hij ons wijst op de 

transformatieve kracht van de dialoog. Zijn dialoogbegrip past daarom op de horizontale as van de 
rechtsstaat, daar waar de verhouding tussen burgers onderling geregeld wordt en het gaat om de ruimte 
die zij elkaar geven in de uitoefening van ieders grondrechten.           

Levinas reconstrueert de samenleving ook vanuit de dialoog. Niet het individu versus de staat opent 
het perspectief op de samenleving, maar het Ik en de Ander versus de Derde. Levinas’ opvatting van 
de Derde zie ik daarom als een werkzaam bestanddeel van zijn dialoogbegrip. Het primaire werkzame 
bestanddeel is Levinas’ ethiek, die bestaat uit een beschrijving van mijn unieke en niet inwisselbare 
oneindige verantwoordelijkheid voor de Ander: “De primaire asymmetrische oneindige 
verantwoordelijkheid van mij voor de Ander geeft de symmetrische eindig geregelde verantwoorde-
lijkheden van de samenleving waarin wij voor de wet gelijken zijn – concreet: onze rechten en plichten, 
normen waarden, deugden en idealen – hun morele kracht.”367 Hier introduceert Levinas de politiek 
als middel tot rechtvaardigheid, om een juiste verdeling tussen vele Anderen te garanderen.      

Het lijkt er daarbij op dat Levinas’ asymmetrische dialoogbegrip goed te plaatsen is op de 
verticale as van de Nederlandse democratische rechtsorde – het politieke systeem waar de overheid 
de verhouding tussen burgers regelt, vastgelegd in wet- en regelgeving – en Buber’s dialoogbegrip 
op de horizontale as, daar waar de verhouding tussen burgers onderling geregeld wordt en het gaat 
om de ruimte die burgers elkaar geven in de uitoefening van ieders grondrechten. Op het kruispunt 
tussen deze assen bevindt zich de ruimte voor een brede opvatting van de dialoog als ethische 
gemotiveerde kennisbron.  
 
9.5 Relevantie voor de Rotterdamse praktijk 
 
Vertalen we dit naar de Rotterdamse praktijk, dan zijn er verschillende lessen te trekken. Ten eerste 
dat een stadsbestuur dat vreedzaam samenleven in een cultureel diverse stad mogelijk wil maken 
politiek niet als een doel op zichzelf moet zien en haar ethische oorsprong niet uit het oog mag 
verliezen. De dialoog is hierbij de bron van permanente systeemkritiek. Het verschil tussen het ik 
en de ander is niet iets is wat in een dialoog overbrugd moet worden, maar een voorwaarde voor 
die kritiek. Niet consensus maar confrontatie is de essentie van de dialoog, waarbij het feit dat de 
ander mijn egoïsme en (eigen) belangen onder kritiek stelt cruciaal is. Levinas leert ons dat wij in 
staat zijn om de grenzen van onze etnische identiteit te overschrijden door de ander werkelijk te 
ontmoeten. De zin die betekenis geeft los van culturele horizon, taal en etniciteit is het gelaat van 
de ander. De vreemdeling is voor Levinas prototypisch voor de Epifanie van het gelaat van de 
ander. Dit overstijgt alle culturen en talen, maar is niet te claimen als bezit, ik kan het slechts 
ontwaren in de ander, niet in mijzelf. Het is een waarheid waarvan ik kan getuigen door ernaar te 
handelen, maar die ik niet als mijn bezit aan iemand anders kan opleggen. Het gelaat van de ander 
is, anders gezegd, de absolute waarde die richting geeft aan (cultureel) pluralisme en mijn oneindige 
verantwoordelijkheid.    

De les van Buber is dat die (oneindige) verantwoordelijkheid voor de ander die ik neem in de 
dialoog niet extern kan worden afgedwongen, omdat deze intrinsiek gemotiveerd is. De dialoog is 

 
367 Duyndam & Poorthuis (2005), p. 31. 
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daardoor veel meer dan een pacificatie-instrument. Hij bevat een kritisch en emancipatoir 
potentieel. Kritisch, omdat de dialoog een norm biedt voor de kwaliteit van de gemeenschap. 
Emancipatoir, omdat in de dialoog de mens tot zijn werkelijke bestemming komt: het samen met 
anderen zijn en hierin dagelijks bevestigd worden. De dialoog behoeft bovendien geen intieme 
esoterische ruimte; hij kan in iedere ruimte – van klaslokaal tot gebedshuis of raadszaal – een pad 
naar een rechtvaardige samenleving effenen. Zonder deze ervaring op microniveau is iedere 
revolutie gedoemd te mislukken.           

De les dat een rechtvaardige samenleving begint en in eerste instantie moet worden waargemaakt 
op microniveau, in de ontmoeting tussen ik en jij, in confrontatie met de ander, brengt – geheel in de 
humanistische traditie – de menselijke maat terug in het hart van de grootstedelijke democratie. Niet 
als vrijblijvend gegeven, maar als de morele vooronderstelling ervan.          

Deze les voor de Rotterdamse praktijk van politiek bestuur en sociale interactie laat zich goed 
verbinden met de analyse en het al eerder besproken onderzoek van Els van den Bent368 waarin ze 
in navolging van socioloog Herman van Gunsteren stelt dat de organisatie van de pluraliteit een taak 
is van de democratische rechtsstaat. De overheid dient de normen daartoe openlijk uit te dragen.369 Dat 
betekent onder meer dat deze normen uitsluitend de publieke sfeer betreffen en daar dan ook worden 
overlegd en dat de overheid de sociale en private sfeer niet zodanig bewerkt dat deze normen daarin 
‘spontaan’ ontstaan. Daarentegen dient de overheid wel het voortouw te nemen bij de vorming van 
mensen tot oordeelkundige leden van een publieke gemeenschap. Burgerschap wordt in de eerste plaats 
geleefd en bevestigd door de uitoefening ervan in de organisatie van pluraliteit. Als de grenzen tussen 
de domeinen vervagen, aldus Van den Bent, doordat de overheid bijvoorbeeld bepaalde burgers niet 
toelaat tot het publieke domein of als de overheid in dat domein als een private partij optreedt, kunnen 
vele misverstanden ontstaan en uiteindelijk ook machtsmisbruik en ontregeling van de democratische 
organisatie. Dan raken burgers in verwarring en verliest de overheid haar legitimiteit. Daarom is het 
van belang dat de overheid de grenzen van de domeinen eerbiedigt en aldus het goede voorbeeld geeft. 
Een overheid die niet vanuit dat principe heerst, maar vanuit de gedachte dat alles maakbaar is – van 
de gebouwde omgeving tot aan de samenleving en zelfs de mens aan toe –loopt grote kans de grenzen 
van de domeinen te overschrijden. Geformuleerd in de termen uit de studie van Van den Bent is 
het beeld aldus: een overheid die zich intensief bemoeit met de politieke en sociale participatie van 
burgers en die participatie ondergeschikt maakt aan de eigen bestuurlijke, economische en sociale 
strategieën, breekt met de fundamentele regels die eigen zijn aan het publieke, het sociale en het 
private domein. Inspraak van burgers dient dan enkel nog ter legitimatie van beleid, niet om beleid 
te kritiseren of te beïnvloeden.    

Vooralsnog leidt in Rotterdam het ontbreken van een helder geformuleerde mensvisie tot een 
gebrek aan samenhang en richting in projecten rond de grootstedelijke dialoog. Dat draagt het gevaar 
in zich dat die dialoog ofwel verwordt tot een vrijblijvende gebeurtenis, ofwel tot een bestuurlijke 
monoloog. Stellen we de dialoog als ethische gemotiveerde kennisbron daartegenover, dan wordt 
duidelijk dat de dialoog geen middel is om cohesie te bevorderen, maar een praxis waarin samenleven 
vorm krijgt. Concreet maken hoe zo’n praxis vorm moet krijgen is de opgave die nu voorligt. Deze 
opgave vormt de rode draad van deel III van deze dissertatie. 

 

 
368 Een uitvoerige beschrijving van de analyse van Els van den Bent is te vinden in de inleiding en conclusie van Deel I van 
deze dissertatie, p. 10 en p. 69. 
369 De rest van deze passage (behalve de laatste twee regels) is gebaseerd op Levy (2012), p. 80. 
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Deel III 
“Kijken met je muil” 
Op zoek naar een Rotterdamse dialoogpraxis 
 

echte Rotterdammers (m/v/x) 
– ken je kijken, met je muil – 

schoon genoeg van hokjes 
ik maak er geen woord aan vuil 

roepen niet, noch wijzen ze 
letten op de buurt, zorgen voor elkaar 

ze bouwen mee aan een stad 
waar er plek is voor alle soorten raar 
waar achtergrond geen achterstand is 

waar wij gelijke kansen hebben 
waar zij met minder nog welkom zijn 
waar oud én jong het voor het zeggen 

geen strijd om ego’s, de waarheid te vriend 
zó raken we de kloof kwijt 

ik stem op ruimte voor van alles wat 
zo’n stad verdient de hoofdprijs.370 

  
De context 
‘Het lijkt wel 2002, met dit debat over moslims’, verzuchtte de voorman van NIDA, Nourdin el Ouali, 
na afloop van het 010 Lijsttrekkersdebat, zes dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Het 
debat in de Centrale Bibliotheek was georganiseerd door AD Rotterdams Dagblad en LOKAAL, 
centrum voor democratie in Rotterdam. Naar aanleiding van de stelling ‘Religie is een bedreiging voor 
integratie’ was er een harde botsing geweest tussen de voormannen van enerzijds Leefbaar Rotterdam 
en de PVV371 en anderzijds NIDA (Vignet 2).   
 
Vignet 2: Botsing tussen Leefbaar Rotterdam, PVV en NIDA (Bron: Monica Beek en Antti Liukkiu (2018, 16 
maart). Arena vol venijn en zalvende taal, Algemeen Dagblad). 
Op de website van het AD/RD beschrijven politiek verslaggevers Monica Beek en Antti Liukku deze botsing 
als volgt: “Hij stond er een beetje verloren bij, de lijsttrekker van de ChristenUnie-SGP. Tjalling Vonk brak een 
lans voor religie, zowel het christendom als de islam. Hij noemde het ‘een positieve kracht’, waar ‘goede dingen 
uit komen’. Vonk was de mildheid zelve, door erop te wijzen dat in naam van het christendom ook niet altijd 
even goed was gehandeld. Net als in de islam nu. […] Natuurlijk moeten we alert zijn op misstanden in de islam, 
maar we kunnen niet een religie en de gelovigen zo maar wegzetten.” 

Maar voor nuance was weinig ruimte in de finale van het uitverkochte 010 Lijsttrekkersdebat in de 
Rotterdamse bibliotheek. Het ging over religie, en het knetterde. Want naast de ChristenUnie-SGP stonden de 

 
370 Dit (kras-)gedicht, getiteld Nu zijn wij wij zijn nu, droeg Derek Otte (Rotterdamse stadsdichter in 2017-2018) voor op 
15 maart 2018 tijdens het 010 Lijsttrekkersdebat. Zie: https://lokaal.org/nu-zijn-wij-wij-zijn-nu/ 
371 De PVV (Partij voor de Vrijheid) is een vereniging die in 2006 werd opgericht door voormalig VVD-lid Geert Wilders. 
Hij is het enige lid, anderen kunnen geen lid worden. De PVV geldt als populistisch, met een mix van conservatieve, 
liberale, ‘rechtse’ en ‘linkse’ standpunten. De PVV keert zich met name tegen wat men de ‘islamisering van de Nederlandse 
samenleving’ noemt en zet zich verder af tegen ‘links’ in brede zin (subsidies, ontwikkelingssamenwerking, bureaucratie, 
Europese samenwerking, publieke omroep et cetera). Op dit moment heeft de PVV twintig zetels in de Tweede Kamer. 
In 2018 deed de partij voor het eerst mee aan de Rotterdamse gemeenteraadsverkiezingen en won één zetel. (Bron: 
www.parlement.com) 
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grote kemphanen van PVV, Leefbaar Rotterdam en het islamitisch geïnspireerde NIDA.       
  “De islam is geen religie. Het is net zo erg als het nazisme en het communisme. We moeten zo snel 
mogelijk de-islameren”, riep Maurice Meeuwissen van de PVV. Ook Leefbaar Rotterdam-leider Joost Eerdmans 
verketterde de islam. ”Overal waar de islam in de meerderheid is, sterft het vrije woord en hebben vrouwen 
geen rechten. Mogen Rotterdammers daar geen zorgen over hebben, over de haatpredikers en financiering uit 
het buitenland? Vele rapporten waarschuwen daarvoor.”         

Presentator Geert Maarse daagde Nourdin el Ouali van Nida uit om een beetje begrip te hebben voor de 
zorgen van de PVV en Leefbaar-stemmers. “Ik heb zeker ook zorgen”, nam El Ouali de handschoen op. “Ik zie 
ook radicalisering en extremisme in de stad, extremisme in veel verschillende vormen.” Om meteen met de 
vinger naar Eerdmans te wijzen: “U bent een van die extremen. En u heeft het zelf niet eens door.”    
 El Ouali had een roerige week achter de rug vanwege het uiteenvallen van het Links Verbond. De commotie 
lijkt El Ouali eerder sterker te maken dan te verzwakken. De politicus, genomineerd voor beste raadslid van 
Nederland, nam rustig te tijd om zijn verhaal te doen, om daarna keihard uit te halen. “Antisemitisme is net zo 
fout en verboden als die racistische islamofobie van u”, riep hij met trillende stem richting Meeuwissen. Waar 
werd gesproken over ‘integratie’ bedoelden Eerdmans en Meeuwissen eigenlijk ‘assimilatie’, zei El Ouali. “Maar 
godzijdank hoeven we niet als deze heren te worden. Politiek is niet bedoeld om mensen vorm te geven als een 
klomp klei.” Eerdmans verweet El Ouali vervolgens Hamas-vrienden te hebben. De Nida-voorman gaf 
Eerdmans een jij-bak. “Maakt u zich nou maar druk over uw vrienden van Forum voor Democratie.”  
 

De verzuchting van El Ouali verwijst naar de door Leefbaar geïnitieerde Islamdebatten die zijn 
beschreven in Deel I van deze dissertatie. Een van de conclusies van dit deel was dat, door de manier 
waarop door de gemeente Rotterdam deze debatten had opgezet, veel (Marokkaanse) moslims in de 
stad zich bewust werden van hun identiteit. Zo beschrijft jongerenwerkster Fatima Lahmkarat dat ze 
onder invloed van de Islamdebatten Arabisch ging studeren, omdat ze zich weggezet voelde als moslim 
– en niet aangesproken als mens. Voor haar was de uitkomst van dit zoekproces liberaal, maar volgens 
haar heeft het bij veel jongeren voor radicaliteit gezorgd, vanuit de gedachte dat de tegenpartij de 
conclusie al klaar had.               

Oud GroenLinks-wethouder Herman Meijer sprak in zijn commentaar op deze debatten over wat 
hij een double bind noemt: aan de ene kant werd van moslims verwacht dat ze als autonome burgers 
van de stad fungeerden, aan de andere kant moesten ze zich wel als ‘gelovigen’ opstellen, omdat de 
godsdienst die ze beleden als een te tackelen probleem voor de stad werd gezien, als een obstakel voor 
integratie.         

In Deel I van deze dissertatie heb ik in het verlengde van dit commentaar van Herman Meijer 
gewezen op het feit dat één van de effecten van de Islamdebatten is geweest dat er ruimte ontstond 
voor een nieuw discours; het discours van de ‘civiele Islam’. Deze term wordt gebruikt door Justus 
Uitermark in zijn discoursanalyse van het Nederlandse integratiedebat. De Islamdebatten worden 
daarbij door hem gekarakteriseerd als ‘clash van discoursen’.372 Onder het discours van de civiele Islam 
verstaat hij de overtuiging dat de Islam en burgerschap hand in hand kunnen gaan. Van moslims wordt 
daarbij verwacht dat zij assertief zijn en duidelijk maken wat ze wel en niet onder burgerschap verstaan. 
 In zijn beschrijving van dit discours noemt hij Ahmed Aboutaleb als een van de vaandeldragers van 
de civiele Islam. Hij verwijst hierbij o.m. naar de dubbele boodschap waarmee Aboutaleb, in zijn 
hoedanigheid als wethouder in Amsterdam, ten tijde van de moord op Theo van Gogh naar buiten 
kwam: Marokkanen en moslims moeten zich gedragen als verantwoordelijke burgers en rechtse 
bestuurders moeten niet alle moslims als radicalen beschouwen.373       

Omdat Ahmed Aboutaleb ten tijde van het schrijven van deze dissertatie burgemeester werd van 
Rotterdam (in 2009) is mijns inziens de vraag relevant wat en of er een vruchtbare relatie is tussen het 
discours van de civiele Islam en het in deze dissertatie beschreven brede dialoogbegrip gebaseerd op de 

 
372 Uitermark (2012). 
373 Zie deze dissertatie: p. 62. 
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werkzame bestanddelen van het dialoogbegrip van Buber en Levinas. Deze vraag is mijns inziens 
relevant omdat Ahmed Aboutaleb tijdens zijn burgermeesterschap net als Opstelten in 2001 
geconfronteerd werd met een grote terroristische aanslag; de aanslag op het satirische blad Charlie 
Hebdo op 7 januari 2015 door een islamitische terreurorganisatie, ditmaal in Parijs.       
 De vraag hoe de vrede in de stad te bewaren werd daarmee opnieuw actueel en urgent. Dit is de 
reden dat in dit derde deel, waarin geprobeerd wordt om een synthese te maken tussen de in deze 
dissertatie ontwikkelde theorie en de Rotterdamse praktijk, de recente Rotterdamse geschiedenis als 
onderzoekslaboratorium fungeert. Ik maak daarbij dankbaar gebruik van het boek, Rotterdam, stad van 
twee snelheden uit 2018 van de in 2018 overleden journalist Mark Hoogstad.         

In zijn beschrijving van de moderne geschiedenis van Rotterdam, legt Hoogstad de nadruk op de 
‘grimmige’ confrontaties op het stadhuis. Een van de hoofstukken draagt de titel ‘Een ferm tegengeluid’. 
Het beschrijft de opkomst van de politieke emancipatiebeweging NIDA. Uit de mond van Nourdin el 
Ouali tekent Hoogstad een uitspraak op die veel zegt over de door Herman Meijer genoemde dubbele 
binding (double bind): “Een grote groep Nederlanders heeft last van het politieke discours waarin 
islamofobie en discriminatie een te prominente rol spelen. Het debat leidt ertoe dat het land wordt 
opgedeeld in twee groepen burgers: mensen die volwaardig Nederlander zijn en een tweede, 
ondergeschikte groep die tot in het oneindige moet bewijzen Nederlands staatsburger te zijn.” 374   

NIDA wil echter vooral een alternatief op links zijn, in het bijzonder voor de PvdA. De oprichting 
van NIDA is bedoeld om de islamitische gemeenschap in Rotterdam een stem te geven, een groep die, 
zo menen de oprichters, door de bestaande partijen onvoldoende wordt gehoord.  Met name het beleid 
van de PvdA, die in de periode 2010-2014 in de coalitie zat en waar moslims voordien massaal op 
stemden, wordt als koud, kil en niet-sociaal ervaren. De partij wil wel hun stem, maar komt vervolgens 
amper voor hun belangen op, aldus Hoogstad. Hij beschrijft hoe daar in Rotterdam-Zuid nog de 
woede bijkomt over de aanstelling van Marco Pastors als directeur van het Nationaal Programma 
Rotterdam Zuid. “Met zijn soms harde en onverzoenlijk klinkende uitspraken aan het adres van 
allochtonen heeft de voormalig leider van Leefbaar zich niet populair gemaakt.” 375 Hoogstad meent 
dat de pijn hem daarbij vooral zit in dat “[…] het nota bene ‘hun’ PvdA was, in de persoon van 
burgemeester Aboutaleb en wethouder Hamit Karakus, die hen opzadelde met Pastors.”376     

Voor de PvdA en Leefbaar, die zich hebben ingesteld op een voor de kiezer overzichtelijke 
tweestrijd tussen rechts- of linksaf, is de nieuwkomer NIDA een pijnlijke verrassing, aldus Hoogstad.  
In een televisiedebat van El Ouali en Karakus, die NIDA aanduidt als een ‘splinterpartij’, manifesteert 
zich de grote kloof tussen politici voor wie de PvdA een emancipatiemachine is geweest en een 
generatie die zich door de partij van hun ouders behandeld voelt als stemvee. Het debat tussen Karakus 
en El Ouali heeft daarom alle kenmerken van een vadermoord.377     

Bij de verkiezingen in 2014 verovert NIDA twee zetels. Leefbaar wordt de grootste en levert twee 
wethouders in een coalitie met CDA en D66. Een van die twee wethouders wordt verantwoordelijk 
voor een nieuwe integratienota. Had de nota van het vorige college nog als strekking dat we de 

 
374 Hoogstad, M. (2017), p. 146. 
375 Ibidem, p. 144. 
376 Ibidem. 
377 Tv-Programma: Pauw en Witteman, aflevering 28-11-2014. Aan het einde van dit televisiedebat valt de retorisch beter 
begaafde El Ouali Karakus aan op het verdedigen van etnische registratie, het registreren van de nationaliteit van 
probleemjongeren om criminaliteit te bestrijden. El Ouali trekt een vergelijking met Zuid-Afrika, waarmee hij Karakus in 
feite racisme verwijt. Hij verwijt de PvdA dat zij de stad in groepen verdeelt langs etnische culturele lijnen. Hij stelt hier de 
visie van NIDA tegenover, die de Rotterdammers in de eerste plaats als burgers ziet. Het antwoord van Karakus luidt dat 
de PvdA de eerste emancipatiepartij voor migranten was en dat hij daaruit voortgekomen is: “Ik heb kansen gekregen bij 
de Partij van de Arbeid en ik heb die kans gekregen en wij zijn ja hard tegen mensen die die kansen niet grijpen ongeacht 
je geloof en afkomst en zo hoort het.” El Ouali is niet onder de indruk en verwijt Karakus dat de PvdA steeds meer op 
Leefbaar is gaan lijken. 
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integratie voorbij zijn, het kernpunt van deze nota is dat migranten die hardnekkig blijven weigeren 
zich aan te passen aan de Nederlandse normen en waarden maar beter hun biezen kunnen pakken.
 Doordat de stem van moslims in Rotterdam nu wordt gerepresenteerd door een lokale politieke 
partij, verplaatst de clash tussen discoursen met betrekking tot het integratiedebat zich van het publieke 
domein naar de gemeenteraad. Met name de vraag wat het betekent om een ‘Rotterdammer’ te zijn 
betekent en welke rechten en plichten daarbij horen, is brandpunt van politiek debat. Kwesties als 
Zwarte Piet, de lange arm van Ankara, de komst van asielzoekerscentra, discriminatie op de 
arbeidsmarkt en aanpalende onderwerpen lijken de partijen tot op het bot te verdelen. De spanning 
tussen Leefbaar en NIDA beschrijft Hoogstad als volgt: “Het zijn twee werelden die, in de raadszaal 
hemelsbreed op nog geen vier meter van elkaar verwijderd, bij elke vergadering minimaal een keer 
met elkaar in aanvaring komen. Een woordenstrijd die de kloof in de stad verbeeldt: bang, blank en 
boos (Leefbaar) versus geagiteerd, gekleurd en geslepen (NIDA).” 378  

NIDA presenteert zich in deze discours-clash meer als representant van het antiracisme-discours dan 
van de civiele islam. Dat blijkt vooral als Nourdin el Ouali in botsing komt met de vaandeldrager van 
die civiele islam, burgemeester Ahmed Aboutaleb. Aanleiding is de bloedige terreuraanslag op de 
redactie van het Franse satirische tijdschrift Charlie Hebdo, op 7 januari 2015.  Diezelfde avond doet 
Ahmed Aboutaleb in het tv-programma Nieuwsuur de volgende uitspraak: “Als je het niet ziet zitten 
dat humoristen een krantje maken, ja… mag ik het zo zeggen: rot toch op!” El Ouali verzet zich tegen 
deze laatste opmerking. Hij meent dat je problemen niet oplost door mensen weg te sturen en licht dat 
als volgt toe: “Hier mogen ze niet moorden, maar in Syrië wel?”          

In zijn interpretatie van deze clash merkt Hoogstad op dat Aboutaleb met zijn ‘rot op’-vermaning 
aan het adres van de terroristen bij heel veel Nederlanders een gevoelige snaar raakt. Tot ver buiten 
Rotterdam wordt hij geprezen als de islamitische burgemeester die zegt waar het op staat. El Ouali 
meent dat op deze manier burgers tegen elkaar worden uitgespeeld. Hij stelt ertegenover dat hij in 
collectieve verantwoordelijkheid gelooft, niet in collectieve schuld. Aboutaleb, aldus Hoogstad, is van 
de school die Nederland dankbaar is voor de geboden kansen en ‘het niet meer dan normaal vindt dat 
mensen wat terugdoen voor de maatschappij’. Echter,  
 

“[…] de jonge, veelal hoogopgeleide en zelfbewuste migrantenjongeren zien dat anders. Velen van hen 
maakten de droom (goede opleiding, dito baan) van hun ouders waar, maar ze vertikken het domweg om 
op dezelfde bevoogdende wijze te worden toegesproken en behandeld. En al helemaal niet door de 
‘overloper’ Aboutaleb, de burgemeester annex schoolmeester in wiens stem zij de ‘belerende’ echo uit het 
verleden menen te herkennen. Een prominent lid ook van een partij (PvdA) die, zo vinden zij, hun ouders 
decennia bij de neus heeft genomen.” 379  

       
Misschien is het wel om deze reden dat het gemeentelijke Wij-programma van Ahmed Aboutaleb380 

– dat tot doel heeft de grote spanningen in de stad, na de terroristische aanslagen in diverse Europese 
steden en een jaar later de couppoging in Turkije, op te vangen – niet goed van de grond komt. Waar 
de clash der discoursen in de gemeenteraad over het thema islam en integratie de impasse niet kan 
doorbreken, is het Wij-programma bedoeld om een open gesprek tussen Rotterdammers van 
verschillende culturele achtergronden te organiseren, om de kloof tussen burger en politiek te dichten. 
In een stad die in rap tempo van demografische samenstelling verandert en waar een strijd woedt om 
de stemmen van nieuwe kiezers, slaagt Aboutaleb er niet in om het midden bijeen te houden.
 Integendeel, in het voorjaar van 2018 blijkt in de verkiezingscampagne dat het voor lokale politici 
steeds lastiger, haast onmogelijk is om te dialogiseren. De zittende partijen Leefbaar en NIDA worden 

 
378 Hoogstad (2017), p. 153. 
379 Ibidem, p. 158. 
380 Zie Gemeente Rotterdam (2015). 
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uitgedaagd door respectievelijk de PVV en DENK.381 Leefbaar sluit een alliantie met de nieuwe 
landelijke partij Forum voor Democratie.382 PvdA, SP, NIDA en GroenLinks sluiten een links verbond, 
dat door een omstreden tweet van NIDA383 uit 2014 echter nog voor de verkiezingen uit elkaar klapt. 
In deze politieke snelkookpan lijkt de verkiezingsstrijd vooral te draaien om de thema’s integratie, 
identiteit en islam – en wordt een historisch dieptepunt bereikt tijdens het 010 Lijsttrekkersdebat.   
 In een terugblik in het Rotterdamse opinieplatform Vers Beton vertellen verslaggevers Guido van 
Eijck en Saskia Neefs dat ze aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 een vieze smaak hebben 
overgehouden. Hoe fanatiek de debatten in de zaaltjes384 ook werden gevoerd, hoeveel pagina’s 
partijprogramma er ook zijn volgeschreven met goede ideeën, “[…] uiteindelijk is moddergooien de 
strategie die beloond is en keken we naar een landelijke show met Rotterdam als decor.” 385  
 Neefs en Van Eijck concluderen dat de verkiezingen vooral gingen over identiteit en religie, dat 
andere partijen hun best deden de aandacht te verleggen naar thema’s als armoede, wonen en zorg, 
maar dat het de identiteitsstrijders waren die elkaar opzochten en de aandacht opslokten. Er stonden 
twee keer zoveel partijen op de lijst als in 2010, iedere bevolkingsgroep in de stad leek bediend, maar 
de opkomst steeg slechts met 1,7 procent.386 Misschien is daarom niet de versnippering het probleem, 
maar zijn het de omgangsvormen en de verhoudingen tussen partijen. Die zijn uit politiek 
opportunisme zodanig op scherp gezet dat onderlinge relaties verzuurden. Dat belooft weinig goeds 
voor de komende vier jaar, zo merken de auteurs op.           

In het HUMAN-programma What’s the right thing to do?387 legt politiek filosoof Michael Sandel 
overtuigend uit waarom een Rotterdamse dialoogpraxis nu meer dan ooit gewenst is. Hij stelt dat 
Westerse democratieën in gevaar zijn, omdat veel mensen gefrustreerd zijn over de politiek en politieke 
partijen. Een van de reden voor die frustratie is de aard van het politieke debat, waarin geen wezenlijke 
zaken meer worden besproken en dat niet uitnodigt tot inspiratie en betrokkenheid. We zijn, aldus 
Sandel, niet goed meer in staat om met elkaar te discussiëren, om te luisteren naar elkaar te gaan en 
aandacht te geven aan argumenten waarmee we het oneens kunnen zijn. Hij meent dat elke 

 
381 DENK is een politieke partij die werd opgericht door de Tweede Kamerleden Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk. Nadat 
zij op 13 februari 2014 de PvdA-fractie hadden verlaten, werd op 9 februari DENK gepresenteerd. Bij de landelijke 
verkiezingen in 2017 kreeg de partij drie zetels. Bij de raadsverkiezingen in maart 2018 behaalde DENK in Rotterdam 5 
zetels. (Bron: www.parlement.com). 
382 “Het Forum voor Democratie (FvD) is een in februari 2015 opgerichte denktank, die 25 september 2016 een politieke 
partij werd. Kern van het programma is het invoeren van diverse vormen van directe democratie (zoals referenda en gekozen 
bestuurders) en het versterken en/of terugwinnen van de nationale soevereiniteit. De partij keert zich tegen een vermeende 
gesloten bestuurscultuur. Het FvD behaalde bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 twee zetels en bij 
gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam één.” (Bron: www.parlement.com). 
383 De SP, PvdA en GroenLinks vormden samen met NIDA een links verbond in Rotterdam. Die samenwerking kwam 
onder druk komen te staan door een tweet van NIDA, waarin een vergelijking werd getrokken tussen Israël en IS. NIDA 
zag geen reden om de tweet te verwijderen. Ter verdediging betoogde de partij dat de provocatieve tweet gelezen en 
begrepen moest worden in de context van de maatschappelijke discussie op dat moment – 2014, vlak na de Gaza-oorlog. 
De tweet was geplaatst een dag nadat het ministerie van Justitie een ambtenaar had geschorst vanwege een tweet over Isis: 
Yasmina Haifi had geschreven dat Islamitische Staat ‘een vooropgezet plan’ was van zionisten ‘die bewust de islam zwart 
willen maken’. NIDA stuurde daarop een tweet over Israël en IS, bij wijze van steunbetuiging aan het vrije woord, onder 
de vlag #vrijheid van meningsuiting.  
384 Onder debatverslaggevers heerst de hardnekkige gewoonte te spreken van ‘zaaltjes’. Die term suggereert een valse 
tegenstelling tussen dat wat zich vóór en dat wat zich achter de bühne van het publieke/politieke debat afspeelt. De 
stijlfiguur doet vaak geen recht aan de kwaliteit en openbaarheid van de gevoerde debatten en gaat totaal voorbij aan het 
bestaan van professionele debatcentra. Zo speelden twee van de in dit Hoofdstuk beschreven debatten zich af in de MBO 
Theaterschool, respectievelijk in de openbare hal van de Centrale Bibliotheek van Rotterdam, voor een publiek van meer 
dan tweehonderd mensen.  
385 Bron: https://versbeton.nl/2018/03/rotterdamse-verkiezingen-decor-voor-landelijke-show/. 
386 46,8 procent van de kiesgerechtigden tegenover 45,1 procent in 2014. 
387 Bron: https://www.human.nl/therightthing/biografie-Michael-Sandel. 
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democratische burger zo aan democratie zou moeten doen. Filosofie kan hierbij inspireren: hij haalt 
Socrates aan die door de straten van Athene liep en burgers vragen stelde over de manier waarop ze 
leefden en de betekenis van rechtvaardigheid. De (socratische) dialoog stelt ons in staat om met elkaar 
te praten en filosofie met de wereld te verbinden. Om het te hebben over de dagelijkse dilemma’s die 
we tegenkomen. Anders gezegd, de dialoog helpt ons onze gemankeerde democratie te repareren. Ze 
leert ons, aldus Sandel, hoe wij ons als democratische burgers een mening kunnen vormen, naar elkaar 
kunnen luisteren en met elkaar kunnen discussiëren. Dat is waar democratie over moet gaan, volgens 
Sandel.       

In zijn boek Tegen de verkiezingen geeft cultuurhistoricus, archeoloog en schrijver David Van 
Reybrouck, een bredere verklaring voor de huidige frustraties van mensen over politiek en politieke 
partijen.388 Naar zijn idee is onze representatieve democratie in het slop geraakt en is er sprake van wat 
hij ‘het democratisch vermoeidheidssyndroom’ noemt: Een afnemend aantal kiezers, partijen waarvan 
de ledenaantallen in hoog tempo teruglopen, een inefficiënte democratie, waarbij daadkrachtig bestuur 
als een probleem wordt gezien en het afstemmen van landelijk beleid met het oog op de komende 
verkiezingen. Volgens van Reybroeck schieten de nieuwe instrumenten die politici bedenken om de 
democratie vitaal te houden, zoals referenda, burgerinitiatieven en ombudsmannen te kort.       

De noden van de bevolking worden op deze manier, volgens Van Reybrouck, tot op de drempel 
van de wetgever gebracht als ging het om flessenmelk. De burger wordt nog steeds angstvallig buiten 
de deur gehouden. Het lijkt wel alsof de politiek zich heeft opgesloten in haar eigen kasteel en vanachter 
de gordijnen naar het rumoer op straat zit te spieden. De deuren moeten open, aldus Van Reybrouck, 
anders slaat het verlangen naar inspraak om naar frustratie. Inspraak zonder engagement, aldus hem, is 
leeg, en tegelijk ruimte geven én controle willen houden als overheid frustreert burgers. Deze frustratie 
knaagt aan de fundamenten van onze democratische rechtsstaat.             

Dat dit niet zonder risico’s is, blijkt onder meer uit een fenomeenbeschrijving van de democratische 
rechtsorde door Paul Dercon, coördinerend adviseur van het ministerie van BZK.389 Dercon ziet de 
gebrekkige responsiviteit van de overheid als een van de factoren die de democratische rechtsorde 
aantasten, omdat het vertrouwen in de overheid erdoor ondergraven wordt. 

In deel II van deze dissertatie is uiteengezet hoe de wereldoorlogen van de 20e eeuw respectievelijk 
Buber en Levinas hebben geleerd hoe broos, maar ook hoe kostbaar die democratische rechtsorde is. 
De vraag hoe het vertrouwen in de democratische rechtsorde kan worden herwonnen, wat een 
veerkrachtige democratie nodig heeft is, daarom zeer actueel. Dat los je als overheid niet op met meer 
controle op burgers, door wantrouwen, maar door democratische ruimte te scheppen samen met 
burgers, door (wederzijds) vertrouwen.         

Van Reybrouck pleit in het verlengde hiervan voor een vorm van democratie die als uitgangspunt 
heeft dat burgers de dragers zijn van de democratie: hun beleving, doordenking en vragen moeten te 
allen tijde voorop staan. Alleen een methodiek die hierbij aansluit heeft werkelijk kans van slagen. 
Precies dit is het hoofdingrediënt van wat wel ‘deliberatieve democratie’390 wordt genoemd. In een 

 
388 Van Reybrouck (2013). 
389 Dercon presenteerde deze fenomeenbeschrijving op de conferentie Veerkrachtig Bestuur met als thema de aantasting 
van de democratische rechtsorde en ondermijning die op 21 november 2017 plaatsvond in het kader van het Nederlandse 
voorzitterschap van de Benelux en werd georganiseerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-relaties, 
samen met het Radicalisation Network (RAN) en het Benelux secretariaat. Het centrale thema van deze conferentie was 
ideologische ondermijning van de democratische rechtsorde.  
390 Het denken over de deliberatieve democratie vindt zijn oorsprong bij Jürgen Habermas en John Rawls, twee van de 
grootste politieke filosofen uit het naoorlogse tijdvak, die pleitten voor een grotere betrokkenheid van burgers bij het 
gesprek over de inrichting van de samenleving (zie: Bohman & Rehg, 1997). Zo’n gesprek kon rationeel verlopen en zou 
de democratie rechtvaardiger maken. De Amerikaanse wetenschapper James Fiskhin (1988) stelde voor om de ideeën van 
Rawls en Habermas in praktijk te brengen door “1.500 burgers uit heel Amerika twee weken bijeen te brengen, samen 
met alle presidentskandidaten van de Republikeinen en de Democraten. De burgers zouden die kandidaten kunnen uithoren 
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deliberatieve democratie brengen burgers niet alleen hun stem uit, maar spreken zij ook met elkaar en 
met experts: collectieve beraadslaging staat centraal.  

 
“Aan de hand van informatie en argumentatie formuleren deelnemers concrete rationele oplossingen voor 
maatschappelijke uitdagingen – oplossingen waarmee ze conflicten niet uit de weg gaan, maar leefbaar maken. 
Om te vermijden dat enkele mondige deelnemers het groepsproces kapen, wordt doorgaans gewerkt met 
kleinere subgroepen, professionele gespreksleiders en een uitgetekend scenario. Een aansprekend voorbeeld 
hoe dit in praktijk kan worden gebracht is de G1000 die David Van Reybrouck in 2011 in België belegde: 
een openbare overlegvergadering van duizend ‘gewone Belgen’ over politieke thema’s.” 391     
    
 
Nu de roep klinkt om een meer horizontale politieke structuur waar ruimte is voor burgers om echt 

te participeren, waar ruimte is voor pluraliteit en permanente dialoog, is de vraag naar een dialoogpraxis 
actueler dan ooit. In het laatste deel van deze dissertatie wil ik de contouren van zo’n dialoogpraxis 
schetsen en laten zien waarom en hoe de niet-vrijblijvende dialoog kan bijdragen aan nieuwe 
ruimtelijke en interactieve structuren in de pluriforme Rotterdamse lokale democratie.     

Eerst zal ik, in navolging van de filosoof Anna Topolski, de mogelijkheid onderzoeken van een 
benadering van het politieke die is geworteld in intersubjectiviteit en die in de polis ruimte schept voor 
de dialoog als ethisch gemotiveerde kennisbron. De betekenis van het begrip polis ontleend Topolski 
aan de geschriften van Hannah Arendt. Daarin verwijst de metafoor van de polis niet naar de politieke 
instellingen van de Griekse stadstaten, begrensd als die waren in hun tijd en omstandigheden, maar naar 
al die gevallen in de geschiedenis waar een openbaar domein van actie en spraak werd opgezet in een 
gemeenschap van vrije en gelijke burgers. Het gaat dus niet om de stadstaat op zijn fysieke locatie, maar 
om het organiseren van het volk, voortvloeiend uit samen handelen en spreken, waarbij de ware ruimte 
ligt tussen mensen die samen voor dit doel leven, ongeacht waar ze toevallig zijn. Voor Arendt staat de 
polis voor de ruimte waarin mensen aan elkaar kunnen verschijnen. Een dergelijke publieke ruimte 
van verschijnen kan altijd opnieuw worden nagebootst, als mensen zich politiek verzamelen. Deze 
ruimte van verschijnen is zeer fragiel en bestaat alleen wanneer deze wordt geactualiseerd door het 
uitvoeren van daden of het uiten van woorden. Het bestaan ervan is gewaarborgd wanneer actoren 
samenkomen om te discussiëren en te beraadslagen over kwesties van publieke bezorgdheid. De polis 
verdwijnt zodra deze activiteiten stoppen. Het gaat altijd om een potentiële ruimte die zijn actualisering 
vindt in de acties en toespraken van individuen die samen zijn gekomen om een gemeenschappelijk 
project te ondernemen. De polis kan plotseling ontstaan, zoals in het geval van revoluties, of zich 
langzaam ontwikkelen uit de inspanningen om een bepaald stuk wetgeving of beleid te veranderen. 
Historisch gezien is de polis telkens opnieuw gemaakt wanneer openbare ruimtes van actie en overleg 
zijn opgezet – van gemeenteraadsvergaderingen tot arbeidersraden, van demonstraties en sit-ins tot 
strijd voor gerechtigheid en gelijke rechten.392       

Aan de hand van een concrete casus – de G1000 Rotterdam – zal ik vervolgens de vraag aan de 
orde stellen hoe de effecten van een niet-vrijblijvende dialoog geëvalueerd kunnen worden. Ik zal 
onderzoeken in hoeverre op basis daarvan methodiekontwikkeling mogelijk is en hoe zo’n methodiek 
zich verhoudt tot bestaande dialoogmethoden.  

 
over hun plannen en met elkaar kunnen overleggen. Hun beraadslagingen zouden op tv te volgen zijn, zodat ook andere 
burgers beter gemotiveerde keuzes konden maken. Om maximale diversiteit te garanderen zouden de deelnemers via loting 
worden uitgekozen en een vergoeding ontvangen: ‘De politieke gelijkheid komt er, door te werken met een 
toevalssteekproef. In theorie heeft elke burger dan dezelfde kans om als deelnemer gekozen te worden.’ De gelijke verdeling 
van politieke kansen – het oude Atheense ideaal – herrees uit zijn as.” (Bron: https://decorrespondent.nl/512/peil-het-
volk-eens-terwijl-het-denkt/51177984-1bea4480).  
391 Zie: www.lokaal.nl. 
392 Zie: http://www.hannaharendt.net/index.php/han/article/view/137/240. 
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 Hoofdstuk 10 
 Praxis na Auschwitz  

 
Und sperrt man mich ein 

Im finsteren Kerker, 
Das alles sind rein 

Vergebliche Werke. 
Denn meine Gedanken 

Zerreißen die Schranken 
Und Mauern entzwei: 

Die Gedanken sind frei.393 
 

In de zoektocht naar de vraag wat de dialoogbegrippen van respectievelijk Martin Buber en Emmanuel 
Levinas kunnen bijdragen aan een Rotterdamse dialoogpraxis, is het noodzakelijk een link te leggen 
met het denken van de twintigste-eeuwse filosofe Hannah Arendt. Praxis speelt in haar denken een 
centrale rol, waarbij zij dit van oorsprong van Aristoteles afkomstige begrip actualiseert en tot een 
cruciaal onderdeel maakt van actief burgerschap in een diverse samenleving.        
 Een link leggen tussen Martin Buber en Emmanuel Levinas enerzijds en Hannah Arendt anderzijds 
lijkt niet vanzelfsprekend, aangezien deze denkers andere paden bewandelen: Buber kiest het pad van 
de dialoogfilosofie, bij Levinas ligt de focus op het humanisme van de andere mens en Hannah Arendt 
ontwikkelt een geheel eigen politieke filosofie. Toch leiden al deze paden, hoe verschillend ook, naar 
een de uitweg uit de democratische impasse – de spanning tussen adversary versus unitary democracy. 
In Rotterdam manifesteert die zich op z’n scherpst sinds de Dag van de Dialoog en de Islamdebatten. 
Als gevolg daarvan is de stad geconfronteerd met een gepolariseerde vorm van top-down debat (debat 
als manier om tegenstellingen uit te vergroten) en een vrijblijvende, instrumentele benadering van de 
dialoog (dialoog als pacificatie-instrument).           

Bij het zoeken naar een remedie maak ik dankbaar gebruik van het onderzoek van filosofe Anya 
Topolski, die een briljante poging heeft gedaan om Levinas en Arendt postuum met elkaar in gesprek 
te brengen, met als doel te komen tot een nieuwe inspirerende vorm van politiek voor een diverse 
stad. Zij noemt deze nieuwe vorm van politiek, ‘relationele politiek’. In de inleiding van haar boek 
(Arendt, Levinas and a Politics of Relationality) definieert ze het begrip relationaliteit als volgt:   
    

“Relationality is a form of post-foundational politics rooted in plurality, within which an immanent 
nonabsolute ethics of alterity, is performed. In this vein relationality is a type of political ethics, an ethics that 
arise from within the polis rather than being given to the polis, in the form of a law or categorical imperative. 
Relationality seeks to (1) strengthen the political by prioritizing alterity-the cornerstone of plurality-and in 
doing so as acts an extra precaution against nondemocratic political alternatives; (2) creates an ethos of 
openness  and ‘equality’ (without denying that power dynamics are inherent to all human interactions) 
necessary for a basic trust to develop between people; and (3) redefines politics such that each person-in her 
individuality and distinction –has something vital to contribute to the collective , making each voice 

 
393 Dit is het derde couplet van de tegenwoordige versie van het Duitse volksliedje Die Gedanken sind frei. Het lied kreeg 
in de negentiende en twintigste eeuw bijval als protestlied tegen politieke repressie en censuur en was populair bij Duitse 
verzetsgroepen tijdens het naziregime. Na de aanslag op Charlie Hebdo werd het opnieuw van stal gehaald in een clip 
waarin bekende zangers van verschillende landen dit lied -ieder in de eigen taal- zingt.  Deze clip werd onder mijn aandacht 
gebracht in de preek van de remonstrantse predikant Christiane Bervkens Stevelink (1946-2017) tijdens haar afscheid dienst 
in Arminius 2 oktober 2017.   
 



 147 

significant . It is by building this conceptual bridge between plurality and alterity that I develop the claim that 
a politics of relationality can revitalize trust, participation and interest in politics.”394 

      
In dit Hoofdstuk leun ik zwaar op Toplolski’s betoog. Dit doe ik om drie redenen: 
1. Topolski’s betoog helpt mij enorm om inzichtelijke te maken hoe, met behulp van de politieke filosofie 

van Hannah Arendt, het dialoogbegrip van Buber en Levinas te plaatsen is in onze huidige 
grootstedelijke democratie, wat daar relevantie en urgentie van is. 

2. Topolski’s betoog levert filosofische bouwstenen voor een Rotterdamse dialoogpraxis gebaseerd op het 
dialoogbegrip van Buber en Levinas.  

3. Topolski’s betoog is een mooie illustratie van een van de theoretische rode draden van mijn betoog, 
namelijk dat het interpreteren van Bubers dialoogbegrip door de ogen van Levinas het zicht ontneemt 
op de (maatschappelijke) relevantie van het dialoogbegrip van Buber.   

Kortom, het betoog van Topolski is in deze dissertatie zowel een voorbeeld van good als van bad 
practice.    

In een interview met de Website Nieuw Wij geeft Topolski een kernachtige samenvatting van haar 
onderzoek: 

 
“Na de Shoah dachten Arendt en Levinas, beiden van Joodse komaf, na over de best mogelijke samenleving: 
hoe kunnen we een inclusieve politieke gemeenschap opbouwen, die mensen niet uitsluit? Hoe kun je leven 
met mensen die anders zijn dan jij, zonder ze als een bedreiging te zien? Ik denk dat hun antwoorden 
overeenkomen. Om jezelf en de ander te begrijpen, moet je in gesprek gaan. Zodra je de ander fixeert in een 
groepsidentiteit, zie je geen mens meer maar een stereotype – die vaak als een bedreiging wordt ervaren. Dat 
laatste gebeurt nu heel duidelijk in onze samenleving. We stoppen mensen in hokjes: dat is een moslim, dat 
is een zwarte, en dat is een ‘autochtone Nederlander’.” 395 

 
In haar onderzoek probeert Topolski een brug te slaan tussen de ethiek van Levinas en het politieke 

denken van Hannah Arendt. Zij legitimeert haar onderzoek vanuit de observatie dat weinig mensen 
nog in politiek geïnteresseerd zijn en dat velen niet meer geloven dat politiek de wereld kan verbeteren. 
Waarom zijn zovelen van ons vergeten hoe snel een democratisch politiek systeem in een totalitaire 
nachtmerrie kan veranderen, zo vraagt Topolski zich af. Zij meent dat het antwoord besloten ligt in 
het feit dat mensen het gevoel hebben dat hun stem niet uitmaakt en dat de politiek los staat van hun 
persoonlijke levens. Dat de democratie voortdurend onderhoud nodig heeft is dus ook voor Topolski 
essentieel. Actieve collectieve publieke betrokkenheid van burgers die een gedeelde wereld creëren 
waar het ‘nooit meer’ realiteit blijft, is hiervoor noodzakelijk. Topolski zoekt daarom niet alleen naar 
een benadering van het politieke die individuen kan inspireren om te participeren (zoals Van 
Reybrouck doet), maar ze zoekt ook een benadering die de ander in positieve in plaats van negatieve 
termen benadert.       

Het eerste ziet Topolski terug in het denken van Hanna Arendt, het tweede bij Levinas. Door een 
brug te slaan tussen beide denkers hoopt ze een nieuw inspirerend politiek perspectief te schetsen: “[…] 
my goal is to explore the possibility of an approach to the political that is rooted in intersubjectivity 
and by this means to create a space for an ethics to arise from within the polis. For this I rely on the 
innovative and intriguing notions of the political, ethics and intersubjectivity put forward by Arendt, 
Levinas and the Judaic respectively.” 396        

Op het oog lijkt er weinig verwantschap te bestaan tussen Levinas’ filosofie waarin de ethiek centraal 
staat en de politieke filosofie van Arendt. Levinas lijkt net zo weinig op te hebben met politiek als 
Arendt met ethiek. Maar schijn bedriegt, aldus Topolski: beide denkers hebben meer 

 
394 Topolski (2015), p. xv. 
395 Bron: https://www.nieuwwij.nl/interview/anya-topolski-joods-christelijke-identiteit. 
396 Zie: http://www.hannaharendt.net/index.php/han/article/view/137/240 (p. 1-3).  
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gemeenschappelijk dan je op het eerste gezicht zou denken. Zo vertonen hun levensgeschiedenissen 
een grote gelijkenis; die zijn exemplarisch voor de levens van veel joodse intellectuelen in de twintigste 
eeuw. Levinas en Arendt werden allebei geboren in 1906 in Centraal-Europa, zij studeerden filosofie 
in Heidelberg en hadden Heidegger als leermeester (in het geval van Arendt was hij een tijdlang ook 
een minnaar). Heideggers woorden en (politieke) daden hadden een sterke invloed op hun beider 
denken.397   

Onder invloed van antisemitisme en de Shoah moesten de twee filosofen hun levenskoers verleggen. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden zij geïnterneerd. Na de oorlog zette Levinas die in 1930 al 
genaturaliseerd was als Frans staatsburger, zijn werk voort in Parijs. Hannah Arendt vluchtte in 1941 
via Frankrijk naar de Verenigde Staten. Beiden probeerden in hun naoorlogse denken betekenis te 
geven aan datgene wat hunzelf en hun naasten overkomen was, met als inzet de vraag wat de bronnen 
zijn van totalitarisme en fascisme en wat de grondslagen voor een vitale en humane democratie.  
 Topolski benadrukt dat zowel Levinas als Arendt weigerde om hierop een theoretische reactie te 
geven; in plaats daarvan maakten zij zich hard voor een praxis na Auschwitz, in het bijzonder in relatie 
tot de activiteit van menselijke interactie. De twee denkers begrepen die activiteit verschillend, maar 
vonden inspiratie in een existentiële fenomenologie waarin de nadruk ligt op de geleefde ervaring. 
Vanaf daar slaan zij verschillende wegen in (respectievelijk de politieke en de ethische filosofie), maar 
met het oog op hun gedeelde filosofische en historische achtergronden is Topolski op zoek gegaan naar 
de resonantie die zij waarneemt in hun beider filosofische projecten. Die resonanties wijzen haar de 
weg naar het jodendom398 als een belangrijke gedeelde bron voor hun filosofieën. Topolski werpt 
hierbij de vraag op of intersubjectiviteit als basis voor politiek kan helpen om de betrokkenheid van 
burgers bij de democratie te vergroten. Om de antwoorden waar zij op uitkomt op waarde te kunnen 
schatten, zal ik eerst een schets geven van Arendts politieke filosofie, om vervolgens terug te gaan naar 
Topolski’s interpretatie van Arendts werk en de brug die ze slaat tussen Arendts politieke denken en 
de ethiek van Levinas.  
 
10.1 De politieke filosofie van Hannah Arendt 
 
Hannah Arendt wordt gezien als een van de belangrijkste politieke denkers van de twintigste eeuw. De 
kracht en originaliteit van haar denken zijn terug te vinden in verschillende werken.399 In deze werken 
en in talloze essays worstelt Arendt met de meest cruciale politieke gebeurtenissen van haar tijd, 
probeert zij hun betekenis en historische betekenis te vatten en laat zij zien hoe ze onze categorieën 

 
397 Heidegger was lid van de NSDAP en steunde Hitler openlijk van 1933 tot de val van het naziregime in 1945.  
398 Topolski definieert het neologisme ‘joods’ met een uitgebreide uitleg. Die komt neer op een analytisch nuttig, maar 
kunstmatig onderscheid tussen de termen joods en jodendom. Jodendom is in haar ogen een religie (een classificatie uit de 
zeventiende eeuw), joods zijn ziet ze als een vorm van cultureel erfgoed. Terwijl ze onderkent dat dit onderscheid alleen 
formeel en theoretisch volgehouden kan worden, definieert ze joods als de hedendaagse stem van een oude traditie, die 
altijd gezocht heeft wat het jodendom uniek maakt in relatie tot de gedachten en activiteiten van de rest van de wereld. 
Geïnspireerd door de Thora en de Hebreeuwse bijbel heeft het jodendom een eigen leven geleid na de vernietiging van de 
tempel (700 voor Chr.) Deze tragische gebeurtenis heeft volgens Topolski aan de oorsprong gestaan van een hermeneutische 
en kritische traditie onder leiding van rabbijnen. De moderniteit en joodse verlichting ziet Topolski als een ander belangrijk 
keerpunt – een keerpunt dat plaatsvond in de negentiende eeuw en dat ervoor gezorgd heeft dat je joods kunt zijn zonder 
vroom te zijn. Joods is dan de ervaring dat je joods bent, dat je zo wordt ervaren door anderen en door jezelf. Het valt 
buiten het bestek van deze dissertatie om dieper op Topolski’s definities in te gaan; ik noem die hier om haar redenering 
beter te kunnen begrijpen, maar ik ben het niet met haar eens. Zo gaat ze voorbij aan het feit dat het jodendom geen 
inclusieve godsdienst is – de joodse wet bepaalt uiteindelijk of je wel of niet joods bent – en dat binnen het jodendom meer 
tradities bestaan dan alleen de kritisch-hermeneutische rabbijnse traditie, zoals het conflict tussen Levinas en Buber over de 
structuur van de dialoog bewijst. Wel ben ik met Topolski eens dat er van een boedelscheiding tussen Levinas’ filosofische 
werken en zijn Talmoed-commentaren geen sprake is.  
399 Zie Arendt (1951, 1958, 1963 en 1978). 
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van moreel en politiek oordeel beïnvloeden. Wat volgens haar nodig is, is een nieuw raamwerk dat ons 
in staat stelt om de tweeling van grootste verschrikkingen uit de twintigste eeuw – het nazisme en het 
stalinisme – te verwerken. Ze voorziet een dergelijk kader in haar boek over totalitarisme en ontwikkelt 
vervolgens een nieuwe reeks filosofische categorieën400 die de menselijke conditie kunnen verlichten 
en een nieuw perspectief kunnen bieden op de aard van het politieke leven. 

Hoewel sommige van Arendts werken inmiddels behoren tot de klassiekers van de westerse traditie 
van het politieke denken, is ze altijd moeilijk te classificeren gebleven. Haar politieke filosofie kan niet 
worden gekenmerkt in termen van de traditionele categorieën van conservatisme, liberalisme en 
socialisme. Evenmin kan haar denken worden gelijkgesteld aan de recente herleving van het 
communitaristische politieke denken, die bijvoorbeeld te vinden is in de geschriften van Alasdair 
MacIntyre, Michael Sandel, Charles Taylor en Michael Walzer. 

Er zijn veel aspecten van Arendts denken die de bewering zouden kunnen rechtvaardigen, dat zij 
een visie op politiek presenteert die haaks staat op enkele belangrijke liberale principes, met name haar 
kritiek op de representatieve democratie, haar nadruk op burgerbetrokkenheid en politieke 
beraadslaging, haar scheiding van ethiek en politiek en haar lof voor de revolutionaire traditie. Het zou 
echter een vergissing zijn om Arendt als een anti-liberale denker te beschouwen. Zij was in feite een 
strenge verdediger van het constitutionalisme en de rechtsstaat, een voorstander van fundamentele 
mensenrechten (waartoe zij niet alleen het recht op leven, vrijheid en vrijheid van meningsuiting 
rekende, maar ook het recht op actie en op meningen) en een criticus van alle vormen van politieke 
gemeenschap gebaseerd op traditionele banden en gewoonten dan wel op religieuze, etnische of raciale 
identiteit.    

Arendts politieke denken kan in deze zin niet worden geïdentificeerd met de liberale traditie.  Arendt 
beschouwde de politiek niet als een middel om individuele voorkeuren te bevredigen, noch als een 
manier om individuen te integreren rond een gedeelde opvatting van het goede. Haar conceptie van 
politiek is in plaats daarvan gebaseerd op het idee van actief burgerschap, dat wil zeggen op de waarde 
en het belang van maatschappelijke betrokkenheid en collectief overleg over alle zaken die de politieke 
gemeenschap aangaan. Als er een traditie van gedachten is waarmee Arendt kan worden geïdentificeerd, 
dan is dit de klassieke traditie van het burgerlijke republikanisme die wortelt in het denken van 
Aristoteles en die onder meer wordt belichaamd in de geschriften van Machiavelli, Montesquieu, 
Jefferson en De Tocqueville. Volgens deze traditie vindt de politiek zijn authentieke uitdrukking 
wanneer burgers zich verzamelen in een openbare ruimte om te beraadslagen en te beslissen over zaken 
van collectieve zorg. Politieke activiteit wordt niet gewaardeerd omdat die kan leiden tot 
overeenstemming of tot een gedeelde opvatting over het goede, maar omdat politieke activiteit elke 
burger ertoe in staat stelt zijn of haar bevoegdheden uit te oefenen, capaciteiten tot oordelen te 
ontwikkelen en door gezamenlijk optreden een zekere mate van politieke doeltreffendheid. 
 
 
 
 

 
400 Arendt (1951) is op zoek naar een nieuw begrip van totalitarisme. De gedachte die voor haar essentieel was werd 
verwoord als een oproep tot handelen die geleid moest worden door ‘een nieuw politiek principe’ […] en een ‘nieuwe wet 
op aarde’ (p. 631-632). Politiek –in de zin van burgers die in het openbaar spreken en handelen wat door verschillende 
regeringsvormen op uiteenlopende wijze wordt toegestaan en gewaarborgd door wetten-komt alleen voor onder bepaalde 
historische condities. Daarom kan de politiek ook verdwijnen. Totalitarisme is volgends Arendt het verdwijnen van de 
politiek: het is een regeringsvorm die de politiek vernietigd en systematisch het spreken en handelen van mensen elimineert 
en een bedreiging vormt voor de menselijkheid zelf, eerst van een geselecteerde groep en daarna alle groepen. Op die 
manier maakt het totalitarisme personen in hun mens-zijn overbodig dat is het radicale kwaad, aldus Arendt. Topolski 
benadrukt hierbij dat volgens Arendt het antwoord op totalitarisme pluraliteit is. 
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10.2 Politiek en praxis401 
 
Voor Topolski is het centrale en meest waardevolle aspect van de politieke theorie van Hannah Arendt 
het gegeven dat zij deze theorie heeft ontwikkeld in reactie op haar analyse van het totalitarisme. Arendt 
onderscheidt in haar analyse de horizontale en de verticale aspecten van het menselijk domein die door 
het nazisme systematisch geëlimineerd werden en benadrukt het belang van vier onderscheiden, maar 
met elkaar in verband staande domeinen: het legale, het politieke, het ethische en het persoonlijke. Zij 
kiest voor het politieke domein omdat zij meent dat dit de plek is waar de mensheid haar 
onmenselijkheid kan repareren. Het politieke is daarbij een horizontale ruimte van intersubjectieve 
interactie en is fragieler dan het legale domein, dat in haar ogen verticaal is.  

Topolski verlegt vervolgens haar aandacht naar het begrip handelen van Hannah Arendt in relatie 
met pluraliteit, en macht.  Arendt begrip van het handelen is een herleving van de antieke Aristotelische 
notie402 van praxis, waarbij Arendt dit begrip koppelt aan vrijheid en pluraliteit. Voor haar is handelen 
een van de fundamentele categorieën van de menselijke conditie en vormt het de hoogste realisatie van 
de vita activa.403 

Arendt analyseert de vita activa via drie categorieën die overeenkomen met de drie fundamentele 
activiteiten van ons bestaan-in-de-wereld: arbeid, werk en handelen. Het gaat hierbij om drie op elkaar 
aansluitende ‘inclusieve perspectieven’ op menselijke activiteit. Elke activiteit heeft enige mate van deze 
drie aspecten, maar heeft ook eigen onderscheidende principes welke worden beoordeeld op basis van 
verschillende criteria. Arbeid wordt beoordeeld op zijn vermogen om het menselijk leven te 
ondersteunen, om tegemoet te komen aan onze biologische behoeften van consumptie en 
voortplanting. Werk wordt beoordeeld op zijn vermogen om een wereld geschikt voor menselijk 
gebruik te bouwen en te behouden. Handelen wordt beoordeeld op zijn vermogen om de identiteit te 
onthullen van de handelende mens, om de realiteit van de wereld te bevestigen en om onze capaciteit 
voor vrijheid te actualiseren.: 

 
401 Bij het schrijven van Paragrafen 10.1 en 10.2 heb ik naast de weergave van gedachtegoed van Hannah Arendt door Anya 
Topolski ook een artikel van Maurizio Passerin d’Entreves (2019) als bron gebruikt. Ook andere passages met uitleg over 
de interpretatie van Topolski heb ik mede gebaseerd op deze bron. Het artikel geeft een zeer heldere en gestructureerde 
samenvatting van het gedachtegoed van Hannah Arendt. Ik kan met behulp van deze bron beter aangeven wat specifiek is 
aan de interpretatie van Hannah Arendt door Anya Topolski. In mijn dissertatie gaat het erom te laten zien in welke mate 
het politieke denken van Arendt de bouwsteen is voor een Rotterdamse dialoogpraxis. Het is echter niet mijn intentie om 
een eigen onderzoek naar haar denken te doen, vandaar dat ik bij dit artikel te rade ben gegaan. De beschrijving van Arendt’s 
begrip van de banaliteit van het kwaad heb ik ontleend aan de volgende bron: https://www.dorudi.nl/de-banaliteit-van-
het-kwaad/. De uitleg over reflexief oordeelsvermogen is ontleend aan eigen onderzoek, dat werd uitgevoerd voor een niet 
gepubliceerd essay over de maatschappelijke relevantie van Kants derde kritiek (titel: Concurrerende beelden, pleidooi voor 
het geheugen). Ik heb daarvoor ook gebruikt gemaakt van Arendt (1994). 
402 Voor Aristoteles is dat al het menselijk handelen gericht is op een doel. Daarbij worden door hem twee vormen van 
handelen onderscheiden: poièin (ποιείν) en pratein (πράτείν), respectievelijk poièsis (ποίησις) en praxis (πράξης). Een 
poietische handeling is gericht op een buiten de handeling liggend doel: als het doel bereikt is, houdt de handeling op.  Een 
praxis daarentegen is een handeling waarvan het doel in het handelen zelf besloten ligt. Dit is het type handelen waarover 
de deugdethiek van Aristoteles gaat is handelen opgevat als praxis. Aristoteles beschouwt het leven als de omvattende praxis. 
In de inschatting van Passerin d’Etreves (2019), “[…] vertegenwoordigen Arendt’s theorie van het handelen en haar 
herleving van de oude notie van praxis een van de meest originele bijdragen aan het politieke denken van de twintigste 
eeuw. […] Bovendien, door actie te zien als een modus van menselijke saamhorigheid, is Arendt in staat een conceptie van 
participatieve democratie te ontwikkelen die in schril contrast staat met de bureaucratische en elitaire vormen van politiek 
die zo kenmerkend zijn voor het moderne tijdperk.” 
403 In het denken van Arendt (1958) staat de relatie tussen handelen en politiek centraal: “Waar de mens voorheen meer 
belang hechtte aan arbeiden, werken en handelen, ziet Arendt in het licht van de totalitaire staat dat dat belang omgekeerd 
is en politiek de boventoon voert. Dit heeft enorme consequenties voor de vrijheid en het vrije denken van de mens.” 
(Bron: https://www.republikanisme.nl/politiek/hannah-arendt-2/). 
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Hoewel Arendt de drie activiteiten van arbeid, werk en handelen even noodzakelijk acht voor een 
compleet menselijk leven – elk draagt op zijn eigen onderscheidende manier bij aan de realisatie van 
onze menselijke capaciteiten –, ziet ze handelen als dat wat de mens onderscheidt van zowel de dieren 
(die vergelijkbaar zijn met ons in zoverre dat ze moeten werken om zichzelf te onderhouden en 
reproduceren) als de goden (met wie we, met tussenpozen, de activiteit van contemplatie delen). De 
twee centrale kenmerken van handelen zijn: vrijheid en pluraliteit.  

Vrijheid is voor Arendt niet het vermogen om te kiezen uit een reeks mogelijke alternatieven, maar 
het vermogen om te beginnen, om iets nieuws te beginnen, om het onverwachte te doen, waarmee 
alle menselijke wezens begiftigd zijn door de geboorte. Handelen als de realisatie van vrijheid is daarom 
geworteld in nataliteit, in het feit dat elke geboorte een nieuw begin vertegenwoordigt en de 
introductie van nieuwheid in de wereld. Voor Arendt wordt het begin dat ieder van ons 
vertegenwoordigt door te worden geboren geactualiseerd elke keer dat we handelen: dat wil zeggen, 
elke keer dat we iets nieuws beginnen.      

Pluraliteit is het andere centrale kenmerk van handelen. Als handelen betekent initiatief nemen, het 
novum en het onverwachte in de wereld introduceren, betekent dit ook dat het iets is wat niet los van 
anderen kan worden gedaan, dat wil zeggen onafhankelijk van de aanwezigheid van meerdere acteurs 
die vanuit hun verschillende perspectieven de kwaliteit kunnen beoordelen van wat er wordt 
uitgevoerd. Handelen, voor zover het publiekelijk verschijnen, zichzelf bekendmaken door woorden 
en daden en het verkrijgen van de instemming van anderen is, kan alleen bestaan in een context 
gedefinieerd door pluraliteit. Pluraliteit verwijst zowel naar gelijkheid als naar onderscheid, naar het feit 
dat alle menselijke wezens tot dezelfde soort behoren en voldoende gelijk zijn om elkaar te begrijpen, 
terwijl geen twee van hen ooit uitwisselbaar zijn, omdat elk van hen een individu is, begiftigd met een 
unieke biografie en perspectief op de wereld. Het is op grond van pluraliteit dat ieder van ons in staat 
is om op een unieke en onderscheidende manier met anderen om te gaan en zo bij te dragen aan een 
netwerk van acties en relaties dat oneindig complex en onvoorspelbaar is. Dit netwerk van handelingen 
is wat het rijk van menselijke aangelegenheden vormt, die ruimte waar individuen zich rechtstreeks tot 
elkaar verhouden zonder tussenkomst van dingen of materie – dat wil zeggen: door taal:          
 

“All human activities are conditioned by the fact of human plurality, that not One man, but men in the plural 
inhabit the earth and in one way or another live together. But only action and speech relate specifically to 
this fact that to live always mean to live among men, among those who are my equals. Hence, when I insert 
myself into the world, it is a world where others are already present. Action and speech are so closely related 
because the primordial and specifically human act must always also answer the question asked of every 
newcomer: ‘Who are you’?” 404 

 
Macht is in Arendt’s optiek het vermogen om samen te werken voor een publiek-politiek doel. 

Macht is niet het eigendom van een individu, maar van een aantal actoren die zich verenigen voor een 
gemeenschappelijk politiek doel. In tegenstelling tot geweld is macht geen natuurlijk verschijnsel, maar 
een menselijke schepping, het resultaat van collectieve betrokkenheid. En anders dan geweld is macht 
niet gebaseerd op dwang, maar op instemming en rationele overtuiging. Voor Arendt is macht een sui 
generis-fenomeen, omdat het een product van handelen is en volledig berust op overtuiging. Het is 
een product van handelen, omdat het voortkomt uit de gecoördineerde activiteiten van meerdere 
actoren. Het berust op overtuiging, omdat het bestaat uit het vermogen om de instemming van anderen 
te verzekeren via ongebreidelde discussie en debat. Het wordt geactualiseerd in al die gevallen waarin 
actie wordt ondernomen voor communicatieve (in plaats van strategische of instrumentele) doeleinden, 
en waarbij spraak wordt gebruikt om onze bedoelingen te onthullen en onze motieven voor anderen 
te verwoorden. 

 
404 Arendt (2002). 
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Arendt stelt dat de legitimiteit van macht is afgeleid van het oorspronkelijke samenkomen van 
mensen, dat wil zeggen van het oorspronkelijke pact van vereniging dat een politieke gemeenschap tot 
stand brengt, en wordt bevestigd wanneer individuen in onderling overleg handelen door middel van 
spraak en overtuiging. Arendt vertrouwt daarbij op de blijvende legitimiteit van de rationeel bindende 
verplichtingen die voortvloeien uit een proces van vrije en onvervalste communicatie. Daarom is macht 
hoogst onafhankelijk van materiële factoren: het wordt niet ondersteund door economische, 
bureaucratische of militaire middelen, maar door de kracht van gemeenschappelijke overtuigingen die 
het resultaat zijn van een proces van eerlijk en ongedwongen beraadslagen. Macht is ook niet iets 
waarop je te allen tijde kunt vertrouwen of dat je hebt verzameld en opgeslagen voor toekomstig 
gebruik. Het bestaat eerder alleen als een potentieel dat wordt geactualiseerd wanneer actoren 
samenkomen voor politieke actie en openbare beraadslaging. Het is dus nauw verbonden met de 
openbare ruimte die voortkomt uit de acties en toespraken van individuen. Macht ligt aan de basis van 
elke politieke gemeenschap en is de uitdrukking van een potentieel dat altijd beschikbaar is. De 
legitimiteit van politieke instellingen is afhankelijk van de macht, dat wil zeggen, de actieve instemming 
van de mensen; en voor zover regeringen kunnen worden beschouwd als pogingen om de macht voor 
toekomstige generaties te behouden door die macht te institutionaliseren, hebben ze voor hun vitaliteit 
de voortdurende steun en actieve betrokkenheid van alle burgers nodig. 

Topolski geeft in haar uitleg van het werk van Hannah Arendt aan dat ze niet wil focussen op het 
in haar ogen problematische onderscheid tussen het private en het publieke domein enerzijds, en het 
onderscheid tussen arbeid, werk en handelen aan de andere kant.  Ze vindt dat niet noodzakelijk om 
het begrip ‘pluraliteit’ van Hannah Arendt te doorgronden. In plaats daarvan legt ze de nadruk op 
Arendt’s beschrijving van het politieke als het domein waar: “[…] particularity and plurality 
paradoxically meet in a space of interaction-a meeting Arendt refers to as action.” 405 Zij gebruikt hier 
het volgende citaat van Hannah Arendt als gids: “Action, the only activity that goes directly between 
men without the intermediary of thins or matter, corresponds to the human condition of plurality, tot 
the fact that men, not Man, live on the earth and inhabit the world.” 406 

Met dit citaat als gids geeft Topolski een driedelige analyse van Arendt’s begrip van het politieke: In 
de eerste plaats beschouwt ze het politieke in termen van handelen in de publieke ruimte waarbij sprake 
is van zowel gelijkheid als distinctie, in de tweede plaats geeft ze het wereldlijke karakter van het 
politieke aan in relatie tot het begrip vrijheid en tenslotte gaat ze in op Arendt’s begrip van macht, wat 
zij als een uitdaging en een herdefinitie ziet van het contemporaine machtsbegrip. Vervolgens 
beargumenteert Topolski dat er een onsystematische niet-normatieve politiek van pluraliteit in haar 
werk valt te bespeuren. Topolski vindt dit weliswaar niet direct in Arendt’s analyse van het Eichmann 
proces maar ze ziet in die geschriften wel een bewijs dat er ruimte is bij Arendt voor een bijzondere 
vorm van ethiek in het politieke. Door Arendt’s kritiek op de moraliteit en de ethiek te onderzoeken 
probeert ze erachter te komen waar precies Arendt’s aversie daartegen vandaan komt en beargumenteert 
dat deze aversie gericht is tegen hetzelfde type moraliteit waartegen Levinas zich verzet. Zij voegt hier 
twee vermogens aan toe die zowel ethisch als politiek zijn voor Arendt; handelingen die ook een 
belangrijke plaats innemen in het werk van Levinas, namelijk belofte en vergeving, vermogens die door 
Arendt worden gefundeerd in pluraliteit.  In de analyse van Arendt, aldus Topolski, durven mensen 
zonder deze twee vermogens niet te handelen. Belofte en vergeving staan oordelen toe in het fragiele 
en precaire menselijke domein.  Tenslotte beschouwt Topolski de vita contemplativa incompleet 
zonder verantwoordelijkheid, die Topolski ziet als de brug naar de vita activa in het werk van Hannah 
Arendt. Topolski is ervan overtuigd dat in Arendt’s herdenking van de vita comtemplativa, in het 
bijzonder in termen van denken en oordelen, in relatie tot politieke verantwoordelijkheid die 

 
405 Topolski (2015), p. 41. 
406 Ibidem. Het citaat is afkomstig uit: Arendt (1958), p. 7. 
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gekarakteriseerd wordt door particulariteit en pluraliteit, de basis van Arendt’s ongeschreven praxis van 
politieke ethiek opdoemt.             

Het valt buiten het bestek van deze dissertatie om de vraag te beantwoorden of Topolski hiermee 
recht doet aan het denken van Arendt. Mij gaat het, zoals eerder aangegeven, in dit geval om de 
filosofische bouwstenen die haar analyse kan bieden voor een Rotterdamse dialoogpraxis, geïnspireerd 
op het dialoogbegrip van Buber en Levinas. Daarvoor is het van belang om te begrijpen waarom en 
hoe Topolski tot de conclusie komt dat het denken van Arendt een ongeschreven praxis van politieke 
ethiek bevat en hoe ze van daar uit de brug met de ethiek van Levinas slaat.   
 
10.3 Arendt’s ongeschreven praxis van politieke ethiek   
 
Topolski ziet Arendt’s begrip van handelen als dé ingang om haar begrip van politiek te doorgronden, 
opgevat als het tussen dat ontstaat als mensen met elkaar in discussie gaan, verwikkeld zijn in een 
agonistische dialoog.407 Topolski is het meest geïntrigeerd door Arendt’s beschrijving van 
intersubjectiviteit als basis voor een gedeelde maatschappelijk-politieke realiteit, een creatie die 
pluraliteit, verschillende personen en perspectieven vereist. Reflexief oordeelsvermogen – het 
vermogen om vanuit gegeven bijzonderheden de bijbehorende algemeenheden (overeenkomsten) op 
te sporen, en wel op kritische (onderscheidende) wijze, dat wil zeggen zó dat tevens verschillen 
duidelijk gemaakt kunnen worden (zie Vignet 3) – is het resultaat van die pluraliteit en ligt aan de basis 
van het nemen van verantwoordelijkheid. 

Een mooi voorbeeld van reflexief oordeelsvermogen is de volgende anekdote die mijn eigen 
grootvader mij als kind vertelde, in crescendo lachend.  

 
“Het verhaal ging over de jaarlijkse pinkstermobilisatie in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw, waar 
hij en mijn grootmoeder Liberta, beiden overtuigd anarcho-syndicalisten, zich met hun kameraden  
 
Vignet 3: Reflexief Oordeelsvermogen 
Reflexief oordeelsvermogen is een vermogen dat is beschreven door de Verlichtingsfilosoof Immanuel Kant. Hij 
maakte een onderscheid tussen twee soorten oordelen.  Normaal gesproken oordelen we door het specifieke 
onder het algemene te rangschikken, maar volgens Kant is er ook de mogelijkheid om het omgekeerde te doen: 
het algemene in het specifieke vinden. Het algemene is niet gegeven, maar moet worden gedetecteerd. Daarom 
is reflectie een tool en geen abstracte redenering. We kunnen anderen nooit overtuigen met logische 
argumenten; we moeten in staat zijn om met anderen te communiceren, om te inspireren en waardering te 
vinden. Volgens Kant is oordeelsvermogen het meest particuliere, maar tegelijkertijd het meest sociale vermogen 
dat mensen hebben. Om anderen te kunnen overtuigen moet je je verplaatsen in de mogelijke oordelen van 
anderen. Kant vertrouwde hierbij op wat hij sensus communis noemt. De sensus communis moet hierbij worden 
opgevat als een gemeenschappelijk zintuig. In het reflexieve oordeel wordt rekening gehouden met de 
voorstellingswijze van alle andere mensen, te vergelijken met de collectieve rede van de mensheid. In haar Kant-
lezingen uit 1970 benadrukt Hannah Arendt dat vanwege dit vermogen je in anderen te verplaatsen om zo een 
particulier onderscheid algemeen te maken, het meest subjectieve (in het geval van Kant: smaak) tegelijkertijd 
het meest sociale vermogen van mensen is. Zij stelt zich daarbij de vraag wat in een heterogene samenleving – 
een waarin we, na de ervaringen van WO II, niet meer kunnen vertrouwen op de collectieve rede – het 
fundament kan zijn voor het reflexieve oordeel. Zij houdt daarbij een pleidooi voor wat zij ‘exemplarische 
geldigheid’ noemt: voorbeeldverhalen die kunnen inspireren en bijval oogsten. Uiteindelijk, aldus Arendt, wordt 
onze keuze tussen goed en kwaad bepaald door het gezelschap van levende en dode mensen met wie wij ons 
omringen. Het is hierom dat Arendt spreekt van de democratie als georganiseerd geheugen, de plek waar deze 
verhalen gedeeld en bewaard worden. 
 

 
407 Agonisme betekent letterlijk rivaliteit. 
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bogen over de toekomst van de wereld. In hun tentenkamp kregen zij bezoek van een groep zingende 
jongens die zichzelf de Wandervogel noemden. De meisjes van het anarcho-syndicalistische jeugdkamp 
werden op slag verliefd op deze jongens met hun korte broeken en opgeschoren kapsels die daar monter en 
fraai zingend voorbij kwamen lopen. Groot was de teleurstelling toen deze Wandervogels, de voorlopers van 
wat later de Hitlerjugend zou worden, al dik in de dertig bleken te zijn. Wat waren die meiden erin getrapt!
 In zijn autobiografische boek Het Periodiek Systeem (1975) vertelt Primo Levi een verhaal dat lijkt op de 
Wandervogel-anekdote. Het speelt zich af in het Italië̈ van 1941. Levi beschrijft hoe Europa langzaam in de 
greep komt van het fascisme: “Noch bij ons, noch bij onze generatie in het algemeen, of wij nu ‘ariërs’ of 
joden waren, leefde toen het besef dat je je tegen het fascisme moest en kon verzetten.” Als student-assistent 
scheikunde komt hij tot een belangrijk inzicht als hem gevraagd wordt om zuiver benzeen te maken. 
Hiervoor moet de vloeistof gezuiverd worden en er moet natrium gedestilleerd worden om de laatste resten 
water te verwijderen. Levi kan geen natrium vinden maar wel kalium – en aangezien natrium de 
tweelingbroer is van kalium gebruikt hij dat. Na het destilleren verwijdert hij het kneedbare bolletje kalium. 
Dit doet hij omdat kalium weliswaar lijkt op natrium, maar veel heftiger reageert met lucht en water: het laat 
bij aanraking niet alleen waterstof ontsnappen, maar kan bovendien in brand vliegen. Nadat het bolletje 
kalium begraven is, wast Levi de destilleerbol af, waarop deze meteen in brand vliegt. Er was een kleine 
hoeveelheid kalium aan de glaswand blijven kleven – genoeg om te reageren met het water uit de kraan en 
het benzeen te doen ontvlammen. “Je moet je hoeden,” concludeert Levi, “voor het bijna-hetzelfde, het 
praktisch eendere, het haast-even-goede, het plaatsvervangende, voor alle surrogaten en stoplappen. De 
verschillen kunnen klein zijn, maar totaal andere gevolgen hebben, zoals een omgezette wissel; het vak van 
scheikundige bestaat er voor een groot deel in rekening te houden met de verschillen, ze van dichtbij te leren 
kennen, hun uitwerking te voorzien. En het vak van scheikundige niet alleen.” 408 
        
Een van de bekendste Wandervogels van de twintigste eeuw is Adolf Eichmann. Hij was als SS-

functionaris in het Derde Rijk een van de hoofdverantwoordelijken was voor de massamoord op de 
Joden. Na in 1960 ontvoerd te zijn uit Argentinië, begon een proces tegen hem in april 1961.  

Hij werd door een Israëlische rechtbank veroordeeld voor oorlogsmisdaden en daarop in 
1962 geëxecuteerd door ophanging. Hannah Arendt was een van de vele verslaggevers die bij dit proces 
aanwezig waren. Behalve met de procesgang hield Arendt zich in haar reportages ook bezig met de 
achterliggende filosofische vragen die het proces bij haar opriep. Haar conclusie was dat Eichmann, 
eigenlijk een heel gewone man was, een bureaucraat in plaats van het vleesgeworden kwaad, zoals hij 
door de openbare aanklager was afgeschilderd. Iemand die uitvoert wat hem is opgedragen, los van de 
inhoud van die opdracht. Haar observaties brachten Arendt tot de conclusie dat het kwaad nauwelijks 
te herleiden is tot dieperliggende drijfveren; gedachteloosheid volstaat. Zij noemt dat: ‘de banaliteit van 
het kwaad’. Filosofe Heidie Dorudie licht dit in haar beschrijving van Arendt’s begrip van de banaliteit 
van het kwaad als volgt toe:  

 
“Eichman opereerde gedachteloos. Hiermee bedoelt Arendt niet dat hij onverschillig was, maar dat hij 
weigerde om zelf na te denken, terwijl hij daartoe wel in staat was. Hij was intelligent genoeg om morele 
wetten foutloos op te kunnen sommen en te declameren. Zelfs Kants categorische imperatief wist hij foutloos 
te reciteren: ‘Handel alleen volgens die maxime waarvan je tegelijkertijd kunt willen dat ze een universele 
wet wordt.’ Desondanks was hij niet in staat om zichzelf in een zelfgesprek — in het twee-in-één van het 
denken — de vraag te stellen die essentieel is voor de morele ervaring van de mens. Die vraag luidt: kan ik 
met mezelf leven als ik dit doe?             

Dit is een vraag die alles te maken heeft met de eigen morele ervaring en niets met het volgen van 
voorgegeven morele wetten. Maar Eichmann dacht niet na. Hij weigerde na te denken en zich deze vraag te 
stellen. Dat was, volgens Arendt, de banale domheid van Eichmann: in plaats van te denken conformeerde 

 
408 Levi (1987), p. 64. Zie ook: Levy (2012). Anekdotes met een motto, S&D, p. 3. 
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hij zich aan het heersende regime. De banaliteit van het kwaad is dus de onwil om te denken. Een onwil die 
ontspringt uit een banaal en niet ondervraagd conformisme.” 409  
 
Volgens Topolski is denken juist de voorwaarde voor het oordelen en het handelen. Denken gaat 

voor Arendt hand in hand met kritiek. Het moet dus een kritisch denken zijn. Een kritisch denken is 
niet zomaar een afwijzing van iets. Het is een stellen van wat-vragen: wat is politiek? Wat is vrijheid? 
Wat is autoriteit? Arendt voert hier ook Socrates ten tonele die precies op deze wijze burgers 
ondervroeg op het marktplein van Athene. Zijzelf stelt voortdurend deze vragen. Centraal staat voor 
haar de vraag wat volledig nieuw is en zonder enig precedent. Alleen als je dat nieuwe weet te traceren, 
kun je de betekenis van gebeurtenissen begrijpen. Dit is precies wat de anekdote van mijn grootvader 
en het verhaal van Primo Levi illustreren.      

Deze vorm van oordelen zonder vooraf gegeven kaders inspireert tot het nemen van 
verantwoordelijkheid en is, volgens Arendt, het resultaat van een intersubjectieve dialoog gebaseerd op 
dissensus. Topolski is hierbij van mening dat dissensus, in tegenstelling tot consensus, de onderlegger is 
van Arendt’s begrip van het politieke. Conflict heeft het vermogen om een gedeelde wereld te 
ontsluiten in de dialoog. Volgens Topolski verzet Arendt zich tegen een abstracte moraal die mensen 
in de gelegenheid stelt geen verantwoordelijkheid te nemen, zoals Eichmann’s misbruik van het 
categorische imperatief van Kant laat zien. Tegelijkertijd vindt ze ook inspiratie bij Kant in haar pleidooi 
voor reflexief oordeelsvermogen. Vanwege de rol van dialoog in de fundering van dit oordeel 
concludeert Topolski dat oordelen en denken fundamenteel zijn voor het politieke en een ethische rol 
vervullen: “Judgment, in addition to arising from and sustaining plurality, embraces the post-
foundational ground of an intersubjective standard. In doing so judgment has an ethical role, as it 
strengthens the polis by helping make the world hospitable, create a space for plurality in the mind by 
means of the imagination and demands the publicity and agonisme provided by plurality.” 410   

Topolski ziet Arendt’s denken over oordelen als bouwsteen voor een vorm van ethiek die vanuit 
het politieke ontstaat. Denken geworteld in pluraliteit en is het vermogen om je te verplaatsen in de 
mogelijke oordelen van anderen. Het is fundamenteel ethisch en het voorkomt barrières die kunnen 
leiden tot de gedachteloosheid die zo gevaarlijk is voor de wereld. Verantwoordelijkheid, aldus 
Topolski, is de stap die we vervolgens doen in de polis om samen met anderen een gedeelde wereld te 
creëren waarin ruimte is voor verschil. Fundamenteel voor Arendt’s notie van verantwoordelijkheid is 
inclusiviteit, zo constateert Topolski: “[…] “excluding no people” – this is what she means when she 
refers to the term humanity.” 411 Topolski plaatst hierbij de volgende kanttekening: “However, this 
Arendtian political ethics rooted in plurality, will by no means be an easy balance to achieve. Too much 
stability and the political disappears, too little stability, and it’s taken over by those who refuse to 
recognize plurality as the heart of the human condition. This fundamental instability is a constant 
reminder of vigilance needed when it comes to human interactions.” 412  

Topolski meent in het verlengde hiervan dat ethiek en politiek gerespecteerd moeten worden als 
twee verschillende domeinen, ieder met hun eigen regels, maar dat het voor Arendt’s ongeschreven 
praxis over politieke ethiek van belang is om waarden te omarmen met betrekking tot de interactie 
tussen individuen, machtsrelaties en verantwoordelijkheid. Op zoek naar de principes voor zo’n praxis 
roept Topolski de hulp in van Levinas. Ze doet dit vanuit de overtuiging dat zowel Levinas’ ethiek als 
Arendts heroverweging van het politieke een belangrijke bijdrage kan leveren aan een democratie 
waarin menselijke waardigheid geworteld is in het verschil. 
 

 
409 Bron: https://www.dorudi.nl/de-banaliteit-van-het-kwaad/. 
410 Topolski (2015), p. 96. 
411 Ibidem, p. 104. 
412 Ibidem, p. 105. 
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10.4 Relationele politiek: een nieuw politiek perspectief 
 
Topolski benadrukt in haar analyse van Levinas’ denken dat “zijn ethiek in de allereerste plaats 
horizontaal is”. Er is volgens haar transcendentie in zijn dialoogbegrip, in het aangezicht van het gelaat 
van de ander. Ethiek, in tegenstelling tot moraliteit, wordt, volgens Topolski, door hem niet begrepen 
als een andere concurrerende opvatting van het Goede, maar eerder als middel om de goedheid te 
ontdekken die in de mensheid bestaat dankzij onze relaties met de ander – relaties waarin, zoals Levinas 
betoogt, de verantwoordelijkheid voor de ander centraal staat.  

Voor Topolski is Levinas’ unieke benadering van ethiek precies datgene wat Arendt als de essentie 
van het politieke ziet: pluraliteit gebaseerd op alteriteit en de prioriteit van de intersubjectieve relatie 
die niet door hetzelfde (consensus), maar door het verschil (dissensus) wordt gedefinieerd. Levinas biedt 
volgens haar een diepgaande analyse van de intersubjectieve relatie, in ethische termen, en dat kan 
bijdragen aan de fundering van Arendt pluraliteitsbegrip.  

Topolski stelt daarbij dat Levinas’ notie van rechtvaardigheid, geïnspireerd door zijn ethiek, 
verschillende kritische Arendtiaanse resonanties bevat. Zij noemt als voorbeeld de mensenrechten. 
Zowel Arendt als Levinas erkent het belang van mensenrechten, maar beiden bekritiseren hun 
fundament in een abstracte kwaliteit en beiden benadrukken het belang van verantwoordelijkheid in 
de dialoog met rechten. Desalniettemin meent Topolski dat Levinas’ opvatting over de politiek te nauw 
verbonden is met zijn ethiek. Daardoor slaagt hij er niet in het onderscheid tussen de sfeer van het 
politieke en het ethische op een goede manier te waarderen: 
  

“Levinas’ political paradigm is presented in terms of justice – justice like ethics, is the relentless interruption 
of totality and a reminder of the priority of the other. Justice is not a model to be imposed on the ethical 
relation; it’s an ideal defined by the ethical relation. The question is: what motivates the empowerment an 
enactment of justice? Tikkun Olam, the Judaic notion of repairing the world, is not just an ideal; it must be 
realized collectively both by means of small acts of kindness and on a larger scale. Given the potential of the 
political to further strengthen the horizontal bonds that are essential to both alterity and plurality, as described 
by Arendt, is Levinas’ transposition of ethics in to the political a sufficient solution? While ethics accomplishes 
its “end” every time it challenges injustices or interrupts the ego by means of a question, the political does 
not “succeed” when such an ethics is realized. Levinas’ ethics is not a project, law or set of normative 
principles that can be inscribed within a certain system. Ethics, to repeat, is precisely that which challenges 
the boundaries of all systems. We are indeed a step closer to justice every time the political is interrupted, but 
that is ethics or justice – not the political as defined by Arendt. The step from justice to the political is greater 
than Levinas realized. In the space between justice and the political there are many questions to be addressed, 
including those concerning collective action, empowerment, participation and community.” 413 

 
Topolski meent dat Levinas’ ethiek ook tekortschiet als antwoord op het totalitarisme. Terwijl zijn 

fenomenologie van aangezicht tot aangezicht het gebod rechtvaardigt dat je niet zult doden, kan het in 
zijn ethische vorm niet verschijnen in het politieke rijk – het rijk waaruit het totalitarisme is ontstaan. 
Door de Shoah te beperken tot zijn ethische mislukking, waardeert Levinas – samen met vele andere 
Joden van zijn generatie – het belang van de polis niet, juist voor mensen zoals de Joden die door de 
geschiedenis vaak heen zijn uitgesloten van het publieke leven. Het is echter vermeldenswaard dat het 
ook vanwege deze uitsluiting is dat de joodse traditie de westerse politieke traditie kan confronteren.414 

 
413 Ibidem, p. 170. 
414 Het is goed hierbij op te merken dat de verantwoordelijkheid voor de wereld, of men nu slachtoffer is of dader, de kern 
is van Arendt’s politieke filosofie. In de bundel van Jerome Kohn en Ron Feldman (2007) wordt in een essay met de titel 
Inleiding. De Jood als paria – Het voorbeeld van Hannah Arendt (1906-1975) opgemerkt dat Arendt’s politieke filosofie de 
basis vormt voor haar politieke, radicale en kritische analyse van de moderne joodse ervaring die geleid heeft tot een 
zionistisch eindresultaat. Arendt’s zionisme komt echter niet overeen met het zionisme, volgens Hertzl. Het is, aldus 
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Topolski onderzoekt vervolgens vier elementen die centraal staan in het Judaïsme en waarvan ze 
beweert dat ze van belang zijn voor een politieke ethiek van intersubjectiviteit. Dit zijn: hoop, 
relationaliteit, verantwoordelijkheid en educatie. Een centraal aspect van deze bewering ligt voor haar 
op het niveau van een judaïsche filosofische antropologie die gebaseerd is op hoop en een begrip van 
transcendentie dat horizontaal is in plaats van verticaal. Met hoop, in plaats van angst, waarvan ze stelt 
dat deze een dominante stem is in het politieke sinds Hobbes en zeker in de nasleep van het 
totalitarisme, stelt Topolski dat het mogelijk is om het politieke te beschouwen als een ruimte voor 
creatie en interactie in plaats van veiligheid en bescherming. De ander, hoewel een vreemdeling, moet 
hierbij niet worden geïnterpreteerd als een bedreiging voor het zelf. Ze stelt daarom voor dat hoop een 
passend principe kan zijn om het politieke te inspireren.  

Ten tweede wijst Topolski op het belang van relationaliteit, dat verband houdt met de 
fenomenologie van intersubjectiviteit, als de ‘basis’ voor het politieke in plaats van voor de singulariteit. 
Ten derde pleit ze ervoor prioriteit te geven aan een discours van verantwoordelijkheid, naast dat van 
rechten, als een van beide een echte politieke inbreng heeft. Ten slotte wijst ze op de centrale rol die 
het onderwijs heeft gespeeld bij het creëren van een virtuele Joodse openbare ruimte. 

Om het verband tussen alteriteit en pluraliteit vervolgens filosofisch verder te ontwikkelen, gebruikt 
Topolski het begrip relationaliteit en verbindt ze dit begrip met een fenomenologische notie van 
intersubjectiviteit. Intersubjectiviteit beschouwt ze daarbij als een politiek principe geworteld in hoop 
en waardering voor de verrijkende effecten van alteriteit. Intersubjectiviteit veronderstelt dus niet dat 
iemand anderen waardeert vanwege hun overeenkomsten met hemzelf, maar dat men begrijpt dat 
verschil en verantwoordelijkheid verheffend en humaniserend zijn. Ten slotte is intersubjectiviteit een 
middel om ons eraan te herinneren dat je zelfs zonder wortels in de wereld geworteld blijft door met 
anderen verbonden te zijn. 

Topolski beschouwt intersubjectiviteit als dé brug tussen Arendt’s idee van het politieke als 
geworteld in pluraliteit en Levinas’ ethiek van alteriteit. Haar hypothese is dat vanwege de neiging, 
deels bepaald door de geschiedenis, om het politieke in termen van singulariteit te zien, de reflectie op 
wat in feite centraal staat in het politieke – de relaties tussen mensen – over het hoofd is gezien. 
Hiertegenover plaatst zij een politieke ethiek van de relationaliteit die geïnspireerd is door Arendt’s 
notie van pluraliteit als het principe voor de moderne democratische polis en een Levinassiaanse ethiek 
van alteriteit, die zich verzet tegen een ontologisch gerechtvaardigde allergie ten opzichte van de ander. 
Deze ethiek is niet als andere morele theorieën, omdat ze gebonden is aan en ontspringt vanuit de 
politiek ruimte van menselijke interacties. Het versterkt pluraliteit zonder die te willen controleren. 
Het is een ethiek die de spontaniteit en onvoorspelbaarheid van vrijheid en menselijke interacties niet 
bedreigt. Een levensbevestigend perspectief van het politieke in het licht van een relationeel begrip van 
de menselijke conditie, met zorg voor anderen en een gedeelde wereld. Relationaliteit moet daarom, 
volgens Topolski, worden opgevat als een praxis:  

          
“What makes relationality demanding is that it must be constantly repeated. […] This transformative 
experience must be repeated in every encounter. It is also for this reason that an ontological appreciation of 
alterity is not sufficient for relationality; relationality must be conceived of as a praxis.  In addition, relationality 

 
Feldman, meer gemodelleerd naar het dissidente zionisme van Bernard Lazare, die een revolutionair onder zijn eigen volk 
wilde zijn, niet tegenover anderen. Het is goed dit in gedachten te houden als men Arendt’s kritische waardering van de 
stichting van de Joodse staat Israël beschouwt. Zij schreef haar artikelen over het zionisme en de joodse staat vóór 1950, in 
de meest beslissende periode in de geschiedenis van de zionistische beweging. Haar opvattingen werden slechts door een 
kleine minderheid van de zionisten gedeeld, aldus Feldman. De meeste van hen waren georganiseerd in de Ihud, die zich 
ten doel heeft gesteld wederzijds begrip en samenwerking te bevorderen tussen Joden en Arabieren. De Ihud is nooit erg 
succesvol of omvangrijk geweest, maar de oplossing die zij in het Joods-Arabisch conflict nastreefde – namelijk ‘een land, 
twee volken’ – was alom bekend, daar een groot aantal vooraanstaande intellectuele, culturele en filantropische figuren tot 
haar kring behoorde. Martin Buber was een van hen. 
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is not a consoling praxis. It, like the challenge presented by the other or the agonism of the political, forces 
us to confront ourselves and calls for a rather difficult reflection upon our narrative identity, the place it 
creates for alterity, forcing us to question the grounds upon which we fear the other, it can equally create a 
space within, for difference.” 415        

 
Topolski kiest voor een democratie die op hoop in plaats van angst is gebaseerd en die daardoor de 

potentie heeft om de realiteit te veranderen.416 Dit biedt geen individuele garanties, aldus Topolski, 
maar dat doet angst ook niet. Het alternatief is, zoals de geschiedenis ons leert, de destructie van 
menselijkheid en de teloorgang van een gedeelde wereld. Topolski spreekt daarom liever niet over 
leiderschap en een verticale politieke structuur, maar van een horizontale politiek waarin mensen zelf 
hun verantwoordelijkheid nemen. Het web van relaties, de band tussen het zelf en de ander stabiliseert 
en verstevigt het politieke domein en de ethiek die ontspringt vanuit de interactie tussen mensen. 
Vanuit het perspectief van meer verticale vormen van politiek representeert pluraliteit chaos, aldus 
Topolski. Het is onvoorspelbaar, niet te managen. Als een gevolg daarvan zijn veel theoretici 
geobsedeerd door het vinden van betekenis in het organiseren en controleren van het politieke. 
Daardoor wordt pluraliteit tot singulariteit gereduceerd. Het is misschien makkelijker om een model 
van het politieke te ontwerpen op basis van singulariteit, maar dat model zal de realiteit van pluraliteit 
niet kunnen onderkennen en beschermen, noch een ruimte openlaten voor het agonisme van het 
politieke. De behoefte aan controle is misschien wel de grootste bedreiging voor ieder democratisch 
experiment, aldus Topolski. Terwijl liberalisme op zichzelf niet de wens heeft om burgers te totaliseren, 
is de nadruk die het legt op autonomie en individualisme de oorzaak van atomisering en politieke 
vervreemding – en dat opent de deur naar eenzaamheid en politieke controle. De potentiële connectie 
tussen totalitaire elementen en democratie, die ontstaat als negatieve reactie op pluraliteit, is de reden 
dat Hannah Arendt een begrip van het politieke ontwikkelt dat juist geworteld is in pluraliteit. Het is 
deze fundamentele link tussen pluraliteit en het politieke die haar project uniek maakt in de Westerse 
filosofische canon, aldus Topolski. Verbinden we haar werk met dat van Levinas, dan zien we hoe haar 
begrip van politiek een ruimte kan creëren voor een ethiek van de alteriteit die vanuit het politieke 
ontstaat. De actualiteit hiervan is, volgens haar, gelegen in het feit dat de diversiteit die de hedendaagse 
democratie karakteriseert, door velen als problematisch wordt gezien. Een politieke ethiek van 
relationaliteit omarmt het verschil op een anti-dogmatische en niet normatieve wijze, zodat het type 
denken en oordelen dat noodzakelijk is voor politieke ethiek niet belemmerd wordt en mensen zich 
geroepen voelen om zélf hun verantwoordelijkheid te nemen, voor elkaar en de wereld. Deze opvatting 
van verantwoordelijkheid staat ver van Kants deontologische ethiek: als er geen algemene imperatieven 
zijn, vraagt de ethiek van de alteriteit om zelfverantwoordelijkheid voor de ander te nemen.    

In de conclusie van haar boek noemt Topolski de lessen die geleerd kunnen worden van een 
intersubjectieve benadering van politieke ethiek. Ze hoopt een bijdrage te leveren aan het denken over 
politiek door: 1) een kritische distantie te nemen van wat we het politieke noemen, 2) de aanname ter 
discussie te stellen dat ons begrip van het politieke óf vanuit het individu óf vanuit de groep ontspruit, 
en 3) een nieuw perspectief van het politieke te bieden dat gebaseerd is op intersubjectiviteit in plaats 
van singulariteit. 
 

 
415 Ibidem, p. 205. 
416 Topolski is hierin voorgegaan door de joodse filosoof Ernst Bloch (1855-1977) die zich zijn hele leven heeft 
beziggehouden met utopisch filosoferen. Hij is vooral bekend geworden door zijn magnum opus Das Prinzip Hoffnung 
waarin hij door middel van zijn theorie een tegenwicht wilde bieden aan het opkomend fascisme in de jaren twintig. Deze 
beweging speelde naar zijn idee in op de angst, ontevredenheid en onzekerheid van mensen, door een irrationeel gebruik 
van de mythe. Bloch wil in zijn denken tegenover de angst de hoop op een betere wereld plaatsen. Zijn pleidooi voor de 
hoop baseert hij op de overtuiging dat dromen over en anticiperen op de toekomst een grondtrek van de mens is. De hoop 
op een humane wereld herkent hij als een positieve onderstroom in de menselijke cultuurgeschiedenis.  
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10.5 Lessen van Topolski 
 
Topolski’s grondige en gedifferentieerde onderzoek is een cruciale bouwsteen voor een Rotterdamse 
dialoogpraxis. Haar onderzoek leert ons vanuit een filosofisch perspectief te kijken naar de huidige 
onvrede met de representatieve democratie en biedt een alternatief: relationele politiek. Topolski geeft 
ons drie lessen mee voor een nieuw politiek-ethisch perspectief gebaseerd op intersubjectiviteit.  Dit 
doet ze door een andere – door Hannah Arendt en Emmanuel Levinas geïnspireerde – definitie van 
politiek te geven. Arendt en Levinas inspireren, aldus Topolski, tot een andere opvatting van politiek 
die zich niet primair in het stadhuis of de gemeenteraad afspeelt, maar in de polis tussen mensen. Dit is 
de eerste les die Topolski ons wil meegeven. Waar politiek en filosofie in de klassieke traditie verbannen 
zijn naar twee gescheiden werelden van doen respectievelijk denken, brengt Topolsk, in navolging van 
Hannah Arendt, deze bij elkaar: theorie, praktijk en actualiteit vormen een synergie, praxis genaamd. 

Deze alternatieve opvatting van politiek inspireert tot andere, meer horizontale verhoudingen tussen 
burgers en bestuurders in een grootstedelijke democratie. Hannah Arendt was zelf een voorstander van 
directe democratie, maar heeft dit nooit concreet uitgewerkt. Topolski’s herinterpretatie van Arendt’s 
praxis inspireert ook tot het ontwikkelen, innoveren en toepassen van deliberatieve besluitvorming. 
 Ik wil dit kort toelichten aan de hand van de visie op de (on)mogelijkheid van democratische 
innovatie van sociaal wetenschapper Tamara Metze.417 In haar masterclass benadrukte zij dat het 
nadenken over de urgentie van andere, meer horizontale vormen van democratie het directe gevolg is 
van wat wel ‘de vermaatschappelijking van de samenleving’ wordt genoemd.418 Deze term verwijst naar 
de huidige bestuurlijke actualiteit waarin: 

 
“[…] de overheid samenwerkt met verschillende partijen: soms met individuele burgers of maatschappelijke 
organisaties, dan weer met bedrijven of met kleinschalige sociale ondernemingen. De samenwerking 
geschiedt in georganiseerde verbanden, maar vaak ook in informele en ad hoc gevormde tijdelijke verbanden. 
Onder noemers als participatiemaatschappij, energieke samenleving of doe-democratie wordt de lof gezongen 
van burgers en bedrijven die steeds meer in beweging komen in het publieke domein. Die beweging van 
onderop, op eigen initiatief, is onmiskenbaar. Daarnaast kijkt de overheid ook in toenemende mate actief – 
van bovenaf – naar anderen als het gaat om het uitvoeren van publieke taken. Anders gezegd: niet alleen stapt 
de samenleving op allerlei domeinen in, de overheid laat zelf ook op tal van vlakken los. Met de 
decentralisaties is een groot aantal taken op het terrein van zorg en welzijn verschoven van het Rijk naar 
gemeenten, waarbij participatie op lokaal niveau een belangrijke rol vervult. De taken worden 
gedecentraliseerd vanuit de veronderstelling dat lokaal de verbinding met de gemeenschap beter kan worden 
gelegd. Ook op een andere manier wordt de eigen kracht van de samenleving een belangrijk element van 
beleid: overheidsbezuinigingen gaan regelmatig gepaard met een oproep tot eigen verantwoordelijkheid en 
weerbaarheid van mensen zelf. Zo gaat de samenwerking met andere partijen inmiddels de vrijblijvendheid 
voorbij. De overheid doet het steeds mét anderen, of laat het doen geheel aan anderen over. Daarnaast nemen 
de anderen ook allerlei eigen initiatieven, waarmee ze in veel gevallen bedoeld of onbedoeld het terrein van 
de overheid betreden.” 419  
          
Al met al is de verhouding tussen overheid en samenleving sterk in beweging. Metze stelt dat dit als 

consequentie heeft dat de overheid verschillende rollen vervult: rechtmatig, presterend en netwerkend. 
De rol die centraal zou moeten staan in relatie tot de initiatief nemende burger is die van een 
participerende overheid die faciliterend is voor organisaties, burgers en bedrijven. Deze andere rol 
vraagt ook om andere vormen van (samen)werken en kennisuitwisseling, die voldoen aan de volgende 

 
417 Metze (2016). 
418 Bron: https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/138215/Leren-door-doen-Overheidsparticipatie-in-een-energieke-
samenleving.pdf.  
419 Ibidem.  
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kenmerken: focus op de maatschappelijke opgave; integraal denken en werken; praktische wijsheid; 
reflexief oordelen en verbeteren van het handelingsperspectief. Van de overheid vraagt dit dat ze niet 
meer in programma’s of projecten denkt, maar situationeel leert: leren als doen, vastleggen en betekenis 
geven. Deze vorm van leren wordt door haar beschreven als, community of practice en heeft de 
volgende kenmerken: leren als doen (Praktijk), leren als ervaren (Domein), leren als erbij horen 
(Community), leren als worden wie je bent (Identiteit).     

De democratische kansen en mogelijkheden van deze manier van leren, zoals beschreven door 
Metze, corresponderen met Topolski’s ethische politiek. Het gaat dan om: erkenning van wederzijdse 
afhankelijkheid, gedeelde verantwoordelijkheid, inclusiviteit, reflectiviteit en leren, nabijheid en 
levende democratie. Dit laatste kenmerk is rechtstreeks ontleend aan de politieke filosofie van Hannah 
Arendt. Door Levinas’ ethiek te verbinden met Arendt’s politieke filosofie brengt Topolski het niet 
vrijblijvende aspect van verantwoordelijkheid en eigenaarschap naar voren. Bij Levinas is 
verantwoordelijkheid het resultaat van onder kritiek gesteld worden en kan niemand in mijn plaats 
verantwoordelijkheid nemen. Van afschuiven kan dus geen sprake zijn. De ruimte voor kritiek moet 
daarnaast altijd open zijn. Ten slotte is verantwoordelijkheid sterk verbonden met eigenaarschap – niet 
alleen van een plantsoen of geveltuin, maar van de grootstedelijke polis.         

Het gaat om het politieke gevoel van burgers: niet je verantwoordelijkheid nemen in naam van een 
visie of regeerakkoord, maar je reeds bestaande verantwoordelijkheden vinden en begrijpen als 
medeburger van de polis. Dialoog en debat spelen hierbij een cruciale rol. Dit is de reden dat er uit 
Topolski’s ethische politiek niet alleen inspiratie geput kan worden voor meer horizontale vormen van 
democratie, maar dat er ook bouwstenen in te vinden zijn voor een dialoogpraxis voor Rotterdam (zie 
ook Vignet 4).  
 
Vignet 4: De lokale democratie functioneert prima, een tegengeluid.420 
Een tegengeluid is te vinden in de publicatie Gemeenten in de genen van wetenschappers Wim Voermans en 
Geerten Waling. In een interview in NRC Handelsblad lichten ze dat tegengeluid, kort samengevat, als volgt 
toe: de lokale democratie functioneert prima. Burgemeesters en wethouders doen graag alsof die democratie 
‘in stervensnood’ verkeert, om vervolgens te komen met hippe experimenten om de patiënt te helpen: 
burgerbegrotingen, ‘wisselzetels’ in de raad voor gewone burgers, burgertoppen zoals de G1000. Hiermee 
ondermijnen deze bestuurders het gezag van de gemeenteraad.  Voermans: “Bestuurders zeggen aan de 
lopende band dat de raad niet de gemeente vertegenwoordigt. Ze zetten raadsleden weg als sufferdjes, 
dommerdjes. En vervolgens gebruiken ze democratische experimenten om te zoeken naar draagvlak voor hun 
eigen plannen.” 421  
     De analyse van Voermans en Waling is prikkelend, maar in hun liefde voor de representatieve democratie 
gaan ze voorbij aan de democratische potentie van deliberatieve democratie, opgevat als praxis. Een G1000 
hoeft geenszins praktische gevolgen te hebben in de vorm van oplossingen voor politieke problemen. De 
gevolgen zitten eerder in een vorm van bewustwording, het inzicht dat politiek bij de mensen zelf zit. De 
G1000 is dan ook geen substituut voor de gemeenteraad. Het is niet de bedoeling dat de representatieve 
democratie wordt overgedaan vanwege een gebrek aan invloed. Waar het om gaat is het aanboren van het 
politieke gevoel van burgers. Daar komt bij dat het bezwaar dat Voermans en Waling aandragen met 
betrekking tot de G1000 naar mijn idee geldt voor iedere vorm van formatering en instrumentalisering van 
dialoog, debat en/of deliberatie. In het licht van deze opvatting bestaat er zelfs een parallel tussen het wegzetten 
van de gemeenteraad en de ambtelijke afkeer van wat wel de ‘beroepsburger’ of ‘usual suspect’ wordt 
genoemd. Betrokken bewoners en burgers die zich van oudsher hadden georganiseerd in comités en 
inspraakgroepen. Hiermee wordt iedere vorm van tegenmacht in feite onschadelijk gemaakt. Ik zou daarom 
in plaats van het begrip ‘usual suspect’ willen spreken van ‘coalition of the willing’. 

 
420 Bron: https://www.nrc.nl/nieuws/2018/02/20-stervensnood-de%E2%80%93lokale%20democratie-doet-
%E2%80%98t-prima. 
421 Ibidem. 



 161 

Het is de ambitie van deze dissertatie om voor deze Rotterdamse dialoogpraxis zowel het 
dialoogbegrip van Buber als dat van Levinas te gebruiken. Topolski laat zich helaas alleen door Levinas 
inspireren – dat is jammer. De meer vanzelfsprekende overeenkomsten tussen Arendt’s politieke en 
Buber’s sociale filosofie worden hierdoor over het hoofd gezien. Ik wil daarom een aantal 
kanttekeningen plaatsen bij de lessen van Topolski. 
 
10.6 Kanttekeningen bij Topolski 
 
Dat Topolski geen oog voor heeft voor de overeenkomsten tussen Martin Buber en Hannah Arendt 
komt doordat zij, in het voetspoor van Levinas, meent dat Buber’s begrip van liefde en zijn 
symmetrische dialoogbegrip te exclusief en te vrijblijvend zijn en daarmee haaks staan op een inclusieve 
rechtvaardige samenleving. In deze dissertatie wordt deze opvatting aangevochten en is betoogd dat 
Levinas hiermee geen recht doet aan het kritische en emancipatoire potentieel van Buber’s 
dialoogbegrip. Ook is aangetoond dat er tussen beide denkers een diepgeworteld meningsverschil 
bestaat over de vraag op basis waarvan mensen verantwoordelijkheid nemen voor elkaar – of het een 
zaak is van intrinsieke motivatie, van wederkerigheid of van asymmetrie, waarbij de ander mij vanuit 
een dimensie van hoogte toeroept: ‘Gij zult niet doden.’ Het dialoogbegrip van Buber en dat van 
Levinas moeten daarom apart worden gewaardeerd, waarbij ik in mijn conclusie van deel II al heb 
betoogd dat Levinas’ dialoogbegrip zijn plaats heeft op de verticale as van de democratische rechtsstaat 
en Buber thuishoort op de horizontale as.   

In het rechtvaardigheidsbegrip van Levinas – waarin hij spreekt over de derde – is de asymmetrische 
dialoog de basis voor inclusieve rechtvaardigheid, hetgeen voor hem haaks staat op het uitsluiten van 
de derde in de exclusieve liefdesrelatie. Deze asymmetrische verantwoordelijkheid is de verzekering dat 
alle anderen rechtvaardig behandeld worden, ongeacht mijn eigen rechten. Dit maakt mij kwetsbaar 
en het is deze kwetsbaarheid die de fundering vormt voor de ethische relatie. Ik ben verantwoordelijk 
voor alle anderen. De gelijkheid van iedereen bestaat dus bij de gratie van mijn eigen ongelijkheid, het 
surplus van mijn plichten over mijn rechten. Ik kan niet vragen om een conditionele rechtvaardigheid 
die ervoor zorgt dat de ander zich rechtvaardig gedraagt, ik moet ervan uitgaan dat alleen ik me 
rechtvaardig moet gedragen. Deze asymmetrische verantwoordelijkheid ontkennen is de externaliteit 
van de ander ontkennen. Het is vanwege deze unieke verantwoordelijkheid dat ik de ongelijke ben 
van de ander.         

Levinas wil dit erkend zien. Niet alle anderen zijn hetzelfde: sommigen hebben meer dan anderen 
en sommige anderen hebben meer nodig dan anderen. Levinas vraagt daarom aan politici en bestuurders 
– degenen die de wetten maken – om dit verschil in ogenschouw te nemen. Hij wil hiermee de blinde, 
blanco vorm van gelijkheid van het liberalisme uitdagen. Topolski benadrukt hierbij dat het voor vele 
joodse overlevenden na de Shoah onbegrijpelijk was dat concentratiekampen konden bestaan in iets 
wat eerst een liberale democratie was – de Weimar republiek. Vooral geassimileerde joden dachten dat 
de liberale staat met haar nadruk op rechtvaardigheid, gelijkheid en rechten een ontsnapping bood uit 
het stigma jood te zijn, uit de pijn van de particulariteit. De ervaring dat het hun niet van de gaskamers 
heeft gered is voor Levinas de aanleiding geweest om op zoek te gaan naar een nieuw begrip van 
rechtvaardigheid. Volgens Topolski is dit echter nog te veel een top-down benadering van 
rechtvaardigheid, met een centrale rol voor de staat. Zij meent – in navolging van Hannah Arendt – 
dat het politieke gezien moet worden als een ruimte voor horizontale transcendentie en dat er niet 
opnieuw sprake kan zijn van een passieve acceptatie van verticale autoriteit, zoals dat voor Levinas het 
geval lijkt. Wat Levinas over het hoofd ziet, aldus Topolski, is het belang en de potentie van 
horizontaliteit – wat zij beschrijft als de intersubjectieve relatie tússen mensen, ook wel een web van 
relaties genoemd. Omdat er in haar visie wel sprake is van horizontale transcendentie in de ethiek van 
Levinas meent ze dat zijn ethiek correspondeert met de opvatting van politiek van Arendt.     
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 De tweede les van Topolski – dat politiek niet uit het collectief of uit het individu ontspruit, maar 
tússen mensen – valt echter een op een samen met Buber’s sociale filosofie van het ‘tussen’. Het is 
precies die tussenruimte die Levinas in zijn kritiek op Buber meerdere malen als esoterisch heeft 
omschreven; hij heeft daar de opvatting tegenover gezet dat de verantwoordelijkheid jegens de ander 
moet worden waargemaakt in een rechtvaardige economie. Er is daarnaast gewoonweg geen sprake 
van een horizontale transcendentie bij Levinas, maar, zoals aan het begin van deze paragraaf beschreven, 
van asymmetrie, waarbij de ander mij vanuit een dimensie van hoogte toeroept: ‘Gij zult niet doden.’ 
Het is juist vanwege het horizontale karakter van Buber’s dialoogbegrip dat Levinas meent dat in zijn 
dialoogbegrip een ethisch moment mist.422 De tweede les van Topolski is, kortom, zeer relevant; het is 
alleen niet Levinas maar Buber die hiertoe inspireert.       

Wel relevant is de relatie die Topolski legt tussen Arendt’s opvatting van het belang van de 
agonistische dialoog voor het politieke en Levinas’ opvatting dat het cruciale leerproces in de dialoog, 
de les dat je rekening moet houden met de ander, plaatsvindt op basis van confrontatie met de ander 
die geen vriend of geliefde is, maar de weduwe, de wees en de vreemdeling. Van Arendt en Levinas 
kunnen we leren dat een politieke dialoog pas effectief en leerzaam is als zij niet onder gelijken, maar 
in confrontatie met vreemden wordt gevoerd, als er niet naar consensus wordt gestreefd, maar het 
vermogen je te verplaatsen in de mogelijke oordelen van anderen essentieel is. Dat aan moreel handelen 
in de vorm van verantwoordelijkheid nemen voor de ander reflexief oordelen ten grondslag ligt, 
verbindt Arend met Levinas. Zij verschillen echter in hun opvatting over wat dit oordeel fundeert. 
Daar waar Arendt komt met de exemplarische geldigheid in de vorm van (voorbeeld)verhalen, gaat het 
bij Levinas veeleer om een gevoeligheid voor het onvoorspelbare moment dat onrecht plaatsvindt. 

De postmoderne filosoof Jean Francois Lyotard, die postuum in debat is met Hannah Arendt over 
de fundering van het reflexieve oordeel, spreekt in dit verband van een verschil tussen het sublieme en 
het schone in Kants smaakoordeel. Het schone geeft een gevoel van welbehagen en het sublieme geeft 
onbehagen. Lyotard meent dat Arendt’s fundering van het reflexieve oordeel er een is van welbehagen, 
maar dat het morele appel zoals beschreven door Levinas een vorm van onbehagen is. Volgens Levinas 
bevindt het goede zich aan gene zijde van het zijn en is dat de dimensie van waaruit het appel tot 
verantwoordelijkheid aan ons wordt gedaan. Lyotard verwijst hierbij – ik denk terecht – naar de zwaarte 
en asymmetrische transcendentie van de joodse wet en spreekt in dit verband van de pijn van een wond 
die nooit helen wil en daardoor de morele gevoeligheid van mensen continu op scherp stelt. Daarmee 
zijn we naar mijn idee zeer ver verwijderd geraakt van Arendt’s politieke filosofie en Topolski’s 
opvatting van de horizontale transcendentie die de joodse antropologie zou kenmerken, terwijl we wel 
heel dichtbij Levinas’ afkeer van de (joodse) mystiek komen. 

De actualiteit en politieke relevantie van Levinas schuilt wat mij betreft veel meer in zijn opvatting 
van gelijkheid. Een actueel voorbeeld hiervan is een recent rapport van de Wetenschappelijke Raad 
voor het Regeringsbeleid.423 Een van de twee hoofdvragen van deze verkenning is de vraag naar het 
verband tussen diversiteit naar herkomst en de sociale cohesie in een wijk of gemeente, alsmede het 
verband tussen diversiteit naar herkomst en de economische ontwikkeling van een regio. Een van zes 
beleidsrichtingen die worden voorgesteld (nummer 3) is een faire behandeling van alle groepen: 
 

“Instituties moeten iedereen op een eerlijke, niet-discriminerende manier behandelen, zowel gevestigden als 
migranten en hun kinderen. Een oneerlijke behandeling ondermijnt interetnisch vertrouwen, tolerantie en 
aanpassing, draagt bij aan gevoelens van achterstelling en onveiligheid, leidt tot spanningen tussen groepen, 

 
422 In zijn beschrijving van het meningsverschil tussen Buber en Levinas over de structuur van de dialoog stelt Stephan 
Strasser dat de grootste oppositie tussen Buber en Levinas precies hierover gaat: “Hier kommen die echten Gegensatze zum 
Vorschein. Sie lassen sich vielleicht in die Worte zusammenfassen: Levinas zufolge denkt Buber die Transzendenz Gottes 
nicht hinlänglich radikal.” (Strasser, 1978, p. 521). 
423 WRR (2018). Zie https://www.wrr.nl/publicaties/verkenningen/2018/05/29/de-nieuwe-verscheidenheid. 
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en ondergraaft het gezag van instituties. Naarmate de diversiteit groter is, is dit risico nadrukkelijker aanwezig, 
want in zeer diverse gebieden kunnen groepen voortdurend sociale vergelijkingen maken en zich 
achtergesteld voelen ten opzichte van ‘nieuwe’ en ‘oude’ anderen. Een faire behandeling is evenzeer van 
belang met betrekking tot gevestigde burgers. De komst van omvangrijke groepen asielmigranten heeft ertoe 
geleid dat specifieke voorzieningen zijn gecreëerd voor hun integratie. Soms is dat onvermijdelijk, maar er 
moet worden voorkomen dat faciliteiten op terreinen als onderwijs, arbeidsmarkt en huisvesting uitsluitend 
openstaan voor vluchtelingen.” 424 
  
Levinas’ begrip van rechtvaardigheid kan een belangrijke bijdrage leveren aan het politieke antwoord 

op de groeiende ongelijkheid in onze samenleving. Daarnaast inspireert zijn dialoogbegrip tot een niet 
vrijblijvende responsiviteit van de overheid in een diverse stad. Buber’s moreel geladen anarchisme 
komt echter veel dichter bij Arendt’s opvatting van politiek dan de ethiek van Levinas. De sociale 
filosofie van Buber biedt, mijns inziens, betere aanknopingspunten voor een ethische politiek van 
relationaliteit zoals beschreven door Topolski. In Buber’s dialoogbegrip is immers wel sprake van een 
horizontale transcendentie, hetgeen ook als zodanig door Arendt herkend en erkend is.  Zij beschrijft 
Buber in een van haar geschriften als ‘de gids voor de Duitse joden’, als het erkende hoofd van alle 
educatieve en culturele instellingen. Een persoonlijkheid die door alle partijen en groepen wordt 
erkend, als een echte leider voor de jeugd. Wat ze daarbij in hem waardeert is dat hij zich met kracht 
heeft verzet tegen zowel exclusief politiek zionisme als tegen wat zij ‘verdorde orthodoxie’ noemt.425

 Het is van Buber en niet van Levinas dat we kunnen leren dat het cement van de politieke dialoog 
met de ander in de polis bestaat uit de openbaring van het verbonden zijn met anderen en de wereld. 
In Buber’s visie is er geen sprake van een maatschappelijke opgave, maar van het er- en herkennen van 
deze menselijke conditie in de ontmoeting met de ander: verantwoordelijkheid voor de ander neem je 
niet op basis van een wet of plicht, maar vanuit een intrinsieke motivatie. Precies dit is de basis voor 
een menselijke gemeenschap en de basis voor de polis, zoals beschreven door Arendt. Nu deze basis is 
gelegd kunnen we ons buigen over de vraag aan welke voorwaarden een dialoogpraxis moet voldoen 
en wat deze kan bijdragen aan ruimtelijke en interactieve structuren in Rotterdam. 

 

 
424 Ibidem. 
425 Kohn & Feldman (2007), p. 108-109. 
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 Hoofdstuk 11 
 Een dialoogpraxis voor Rotterdam 

 
Een eenzijdige waarheid moet niet aan inwoners opgelegd worden, door de stad terug te bouwen in haar oorspronkelijke 
staat, of door gebouwen te reconstrueren of te kopiëren in hun oude stijl. Juist een wederopbouw met een gelaagde 
samenstelling van waarheden biedt verschillende aanknopingspunten voor inwoners met verschillende achtergronden 
en opvattingen. Het toont nuance en het ontstaan van de stad als geleidelijk proces. Op deze manier kunnen mensen 
zich de gebouwde omgeving toe-eigenen en op een eigen manier met betekenis vullen. Net zo belangrijk als de 
gelaagdheid van het verleden is ook het ruimte bieden aan verhalen van nieuwkomers. Zoals een boek kan een stad op 
verschillende manieren gelezen en geïnterpreteerd worden. Een boek herlezen zorgt weer voor nieuwe perspectieven. 
Dit lezen en herlezen van de stad is belangrijk omdat het inwoners verschillende inzichten geeft. Er ontstaat begrip en 
bewustzijn over hoe de stad functioneert. Wanneer je niet weet hoe een stad werkt, wanneer je het niet begrijpt, 
wanneer je niet snapt waarom de gebouwde omgeving er zo uitziet en wie dit bepaald heeft, dan kun je je er ook niet 
toe verhouden, je kunt geen mening vormen en geen weerstand bieden. Dit is geen eerlijk en open proces en geeft 
beleidsmakers, politici, vastgoed en investeerders vrij spel om aan de stad te bouwen op hun eigen manier. Het kunnen 
lezen van een stad zorgt voor het begrijpen van een stad, waardoor bewoners zich thuis kunnen voelen en zich de stad 
kunnen toe-eigenen. Het geeft bewoners een grote mate van zelfverzekerdheid, waardoor ze in plaats van met een 
gebogen hoofd of agressiviteit met opgeheven hoofd door de stad kunnen lopen.426 

 
Om een antwoord te geven op de vraag aan welke voorwaarden een Rotterdamse dialoogpraxis moet 
voldoen en wat deze kan bijdragen aan ruimtelijke en interactieve structuren in de stad, is het van 
belang om eerst stil te staan bij een gebeurtenis die medebepalend is geweest voor de huidige ruimtelijke 
en interactieve structuren in Rotterdam: het bombardement van 14 mei 1940, toen in luttele minuten 
de binnenstad in de as werd gelegd door vliegtuigen van het Duitse leger. De groep die het heeft 
meegemaakt wordt snel kleiner. “[…] Desondanks is het bombardement voor Rotterdammers nog 
steeds levende geschiedenis, een geschiedenis die Rotterdam in fysiek opzicht heeft veranderd en haar 
zelfbeeld en toekomstvisie diepgaand heeft beïnvloed.” 427      

Sinds 2007 is er een georganiseerde herdenking van de tragedie, met de markering van de brandgrens 
als belangrijk element. Het herdenken gebeurt niet vanuit gevoelens van nostalgie of om om te zien in 
wrok, maar met het oog op de toekomst. De herdenking van het bombardement is voor de onderlinge 
verbondenheid van burgers van belang, zo is de gedachte. Daarbij staat de vraag centraal “[…] hoe de 
herdenking te plaatsen in een gemeenschap waarin een deel van de bevolking haar wortels elders heeft. 
Hoe van zo’n gemeenschap een herinneringsgemeenschap te maken?” 428  

Tot nu toe lijkt het antwoord op deze vraag nog niet te zijn gevonden; er is een impasse ontstaan 
doordat er een keuze lijkt te moeten worden gemaakt tussen collectivisme of particularisme. In het 
vorige Hoofdstuk werd zicht geboden op een nieuw politiek-ethisch perspectief gebaseerd op 
intersubjectiviteit. In dit Hoofdstuk wordt geprobeerd om vanuit dit perspectief de contouren te 
schetsen van een Rotterdamse dialoogpraxis, in relatie tot de vraag waar deze praxis ruimtelijk 
gesitueerd zou moeten worden. Anders gezegd: wat zijn de materiële voorwaarden voor een 
rechtvaardige en inclusieve stad? Hoe handen en voeten te geven aan een grootstedelijke samenleving 
die bestaat uit meerdere gemeenschappen, waaronder vele met een niet-Westerse achtergrond?   
 Bouwen aan een collectieve identiteit lijkt in deze setting geen gemakkelijke opgave, te meer daar 
mensen over grote afstanden reële en virtuele relaties aangaan, terwijl zij in hun directe leefomgeving 

 
426 Mackic (2017), p. 24. 
427 Möring (2013), p. 6. 
428 Noordervliet (2010), p. 24. 
 



 165 

samenlevingsverbanden onderhouden die onder druk staan. De socioloog Maarten Hajer spreekt in dit 
verband van de dubbele mobiliteitsparadox; die komt erop neer dat mensen fysiek mobieler, maar 
cultureel immobieler worden. Kan culturele mobiliteit worden bevorderd door het creëren van plaatsen 
van ‘uitwisseling’, plaatsen die niet direct aan een bepaalde groep kunnen worden toegerekend, 
publieke plaatsen voor dialoog? En kan dit bijdragen aan meer sociale veerkracht? Hoe werk je in een 
stad zonder hart aan een vorm van democratie die door Hannah Arendt wordt gekarakteriseerd als ‘een 
georganiseerd geheugen’? Dit zijn de vragen die voor dit Hoofdstuk de opmaat vormen.     
 Van de architecte Arna Mackic en de socioloog Willem Schinkel kunnen we leren hoe bepalend 
wederopbouw in een verwoeste stad kan zijn voor het herwinnen van humaniteit en civilisatie, en dat 
de Rotterdamse wederopbouw geen oog heeft gehad voor de samenhang tussen het fysieke en het 
sociale domein. Doordat hier te weinig aandacht voor is geweest bij het (her)bouwen van de stad, 
hebben de vele gemeentelijke experimenten met democratische vernieuwing van de laatste jaren weinig 
effect gehad en is de leercurve op dit gebied zo ongeveer vlak. De publieke ruimte in Rotterdam is 
vooralsnog niet groter, maar kleiner geworden. In dit Hoofdstuk zullen tegen deze achtergrond de 
contouren van een Rotterdamse dialoogpraxis geschetst worden, met als centrale vraag wat deze praxis 
kan bijdragen aan een sterke publieke ruimte in Rotterdam en meer democratische veerkracht van 
burgers.429 
 
11.1 De stad als opslag van herinneringen 
 
In haar H.J.A. Hofland lezing uit 2017, die ze de titel Honderden dunne draadjes gaf, beschrijft de 
jonge, oorspronkelijk uit Bosnië-Herzegovina afkomstige Nederlandse architecte Arna Mackic hoe het 
bombardement van Rotterdam ‘met honderden dunne draadjes’ verbonden is met gebombardeerde 
steden elders in de wereld. Honderden dunne draadjes die lopen naar steden als Beirut, Palmyra, 
Aleppo, Mogadishu, Mostar en Mosul – steden die ook verwoest zijn, met bewoners die de ervaring 
van verlies delen. Zelf vluchtte Mackic als kind voor de oorlog uit een stadje nabij Mostar, in 1993. 
Zij kent de pijn van een verwoeste stad dus uit eigen ervaring. In zo’n stad gaat ook een grootse kracht 
schuil: “[…] ze bevindt zich in een unieke staat, een van een nieuw begin, het op scherp zetten van 
wat ertoe doet en het opnieuw uitvinden, maar wel met het pijnlijke verleden vers in het geheugen. 
Een nieuw begin, aldus haar, maak je anders en veel zorgvuldiger wanneer je weet wat er op het spel 
staat en wanneer je weet dat opgebouwde herinneringen, toekomstdromen en ambities zo weer 
weggevaagd kunnen worden.” 430 

Mackic analyseert de wederopbouw van naoorlogse Rotterdam, die niet zonder gevolgen is geweest 
voor Rotterdammers. Vanuit de pijn van het verlies van herinneringen aan hun oude leven, kwamen 
mensen plotseling in een nieuwe gebouwde omgeving te wonen, met modernistische architectuur 
zonder historische en gelaagde aanknopingspunten. Zonder plekken voor verdriet en herinnering. Er 
was alleen plaats voor het aanpassen aan het nieuwe thuis, het bouwen aan een nieuwe toekomst. In 
haar visie is een stad een onovertrefbare opslag van herinneringen, een die de herinneringen van een 
natie, ras of taal verre overtreft: “Een bekende tactiek van oorlogsvoerders is mensen psychisch 
uitschakelen door alles waarmee ze zich identificeren te verwoesten.”431 Dan verliezen mensen hoop, 
raken ze verlamd en kunnen ze niet terugvechten. De Rotterdamse wederopbouw is nooit af, de stad 
en haar bewoners moeten zich blijvend verhouden tot een pijnlijk verleden. Mackic stelt zich hierbij  

 
429 Het begrip veerkracht is de Nederlandse vertaling van het begrip ‘resilience’, dat afkomstig is uit de ecologie. Het gaat 
erom hoe individuen of organisaties kunnen omgaan met veranderingen: reageren en herstellen, aanpassen of transformeren. 
Sociale veerkracht wordt steeds vaker gebruikt om de veerkracht binnen samenlevingen aan te duiden. In deze dissertatie 
krijgt veerkracht een dialogisch relationele invulling. 
430 Mackic (2017), p. 12. 
431 Mackic (2017), p. 20. 
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Vignet 5: Ruimte maken voor verschillende verhalen van pijn en verdriet in wederopbouw (Bron: Möring, 
2013, p. 17).  
Een voorbeeld van een mogelijk antwoord op deze specifieke vraag is te vinden in het 14 mei essay van de 
schrijver Marcel Möring, Het lichaam en de ziel. Hierin beschrijft hij hoe de markering van de brandgrens in 
2007 een poging is om het zelfverklaarde ‘typisch Rotterdamse’ terug in het discours te brengen. Möring 
beschrijft dat als een soort nood-identiteit die “[…] bestuurders en burgers even vrijstelde van de eindeloze 
discussies over de staat van de stad en aan wie het eigenlijk lag dat de stad zo ongelukkig was. De brandgrens zei 
dat er een reden was voor wat Rotterdam was en hoe Rotterdam was. Dat was het bombardement.  Zo diende 
de brandgrens vele doelen: of je jong was of oud, geboren en getogen in Rotterdam of nog niet zo heel lang 
geleden aangekomen uit Groningen of Somalië̈, dat idee van de unieke geschiedenis van de stad en waar die, 
qua mentaliteit en esthetiek, toe had geleid, dat kon iedereen delen, en er kwam nog een mooie lichtshow bij 
ook. Het brandgrens-idee deed een stedelijke identiteit herleven waar niemand moeilijk over kon doen in een 
tijd waarin iedereen over alles moeilijk deed. Zeven jaar later is de brandgrens geïnstitutionaliseerd. Het is ‘een 
ding’ geworden, een vanzelfsprekendheid. Het woord, vóór 2006 geen onderdeel van het vocabulaire van de 
doorsnee Rotterdammer, is gemeengoed. Is de wond dan zozeer geheeld dat het litteken nu geaccepteerd kan 
worden? Of gaat het ergens anders om? En hoe zit het met de ziel?”  
     Möring meent dat de grens die de fysieke verwoesting aangeeft, als het erop aan komt, weinig betekenis 
heeft. Voor hem zou de brandgrens geen markering moeten zijn maar een fetisj: “In plaats van een markering, 
zou de brandgrens een fetisj moeten zijn in de oorspronkelijke zin van het woord: een object met eigenschappen 
die de fysieke kenmerken van het object overstijgen, een ding dat ons in contact brengt met een idee, of, beter 
nog, met de ziel van het ding, iets artificieels dat contact maakt met een transcendente ‘werkelijkheid’. Als de 
brandgrens dat is, niet een zielloos herdenkingsteken dat verwijst naar een verdwenen artefact — de oude 
binnenstad — maar een band met het leven en de cultuur die verdween, dan maakt de stad contact met haar 
ziel, die op 14 mei 1940 tot zwijgen werd gebracht en daarna verwaarloosd is omdat alle aandacht uitging naar 
herstel van het lichaam, het fysieke, de architectuur, de moderniteit en de uitgelezen kans die het bombardement 
verschafte om ‘een stad [te] bouwen met een toren waarvan de top tot in de hemelen reikt’, zoals de bouwers 
van Babel het voor ogen stond. Als we contact kunnen maken met het leven en de cultuur die uit de stad 
verdwenen — de 900 doden van het bombardement en de 6.000 vermoorde Rotterdamse joden — dan 
begrijpen we misschien wat Rotterdam werkelijk was.” 
 
de volgende vragen: is het mogelijk in de wederopbouw ruimte te maken voor vele verschillende 
verhalen van pijn en verdriet? (Vignet 5) Kan er een gelaagde werkelijkheid worden geschapen waarin 

De Rotterdamse culturele historie en de wonden van het verleden een plaats krijgen, met ruimte 
voor vele interpretaties en ook nieuwe denkwijzen? Kunnen we de stad zien als een boek waaraan 
constant geschreven wordt, maar waarvan je oude hoofdstukken nog wel kunt teruglezen? 

Mackic’s antwoord op deze vragen is een pleidooi voor een leerproces waarbij opnieuw geleerd 
wordt om de stad te lezen: als we de stad niet kunnen lezen, kunnen we nooit naar een hoger niveau 
gaan, naar dat van de kunst van het schrijven van de stad. Een stad is in Mackic’s optiek niet van nature 
gebaseerd op één waarheid, maar op een gelaagd en rijk verleden. Deze gelaagdheid zou zichtbaar 
moeten zijn in de architectuur en de publieke ruimte van de stad. Zo schuldig als de daad van 
verwoesting is, zo schuldig kan de daad van de wederopbouw van een verwoeste stad zijn. Alles is 
beladen. Bij het opbouwen worden keuzes gemaakt, de kaarten worden opnieuw geschud. Rotterdam 
koos voor de moderne wederopbouw, maar de vraag blijft, aldus Mackic, hoe verder te schrijven aan 
de stad. En wie mag er meebeslissen? Van wie is de stad eigenlijk?   

De herverdeling van welvaart en comfort is niet alleen direct na de verwoesting van de stad een 
essentieel punt, maar ook vele jaren daarna. Juist de verwoeste stad weet wat er op het spel staat, stelt 
Mackic. Ze doelt daarbij op het beschermen van het humane en het geciviliseerde, belangrijke aspecten 
die horen bij het karakter van een stad of het stedelijke, bij het wonen in een stad. Daarbij definieert 
zij de stad als een ontmoetingsplaats met een intensieve manier van samenleven van een grote groep 
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mensen. Zij pleit voor: “[…] het bouwen aan een leefbare samenleving met zo min mogelijk uitsluiting, 
waar ook ruimte is voor imperfectie en verdriet. Een samenleving waar ruimte is voor verschillende 
identiteiten, verhalen en rituelen die gereflecteerd worden in de gebouwde omgeving, met een 
publieke ruimte waarin we ontmoetingen genereren door gezamenlijk activiteiten en rituelen te 
introduceren die gebaseerd zijn op humane gemeenschappelijkheid.” 432        

Een soortgelijk pleidooi voor publieke ruimte in Rotterdam is terug te vinden In het essay Het 
geheugenverlies van Rotterdam van de Rotterdamse socioloog Willem Schinkel.433 Deze stelt dat 
Rotterdam niet één keer maar twee keer verwoest is: eerst door het bombardement van 1940 en daarna 
door de modernistische stadsplanning. Hij herkent in die trend bovendien een doorzetten van het type 
stadsplanning dat al populair was onder modernisten, met als trefwoorden: overzichtelijkheid, ruimte, 
leegte. Schinkel constateert dat de herinnering aan het bombardement in Rotterdam eigenlijk geen 
plaats heeft en dat dit het mogelijk maakt de stad steeds opnieuw te plannen en te organiseren. De 
schaduwzijde is, volgens hem, dat het verleden van Rotterdam wordt gegijzeld. Het lijkt, zo schrijft 
hij, alsof 14 mei 1940 een aanzet tot een nieuw type stadsplanning is geweest die niet zonder herinne-
ring aan de oorlog lijkt te kunnen. Dat leidt tot een oorlogsretoriek van de noodtoestand, met alle 
bijkomende uitzonderingstoestanden: “Vooral allochtone inwoners worden preventief gefouilleerd 
[…] en gevisiteerd door interventieteams, en in specifieke wijken mogen nieuwkomers die een 
minimuminkomen hebben zich niet vestigen. De representatie van de ruimte, zoals in de geheu-
genbeelden van de stad, heeft daarom een nauwe band met de macht om ruimte te produceren.” 434  

Al in het naoorlogse basisplan, aldus Schinkel, werd de toenmalige industriële elite nadrukkelijk een 
hoofdrol toebedeeld. Ook moet tegenwoordig is de rol van bedrijven in de ontwikkeling van de 
ruimtelijke visies in de stad niet worden onderschatten, zoals bij woningcorporaties die steeds verder 
lijken weg te drijven van hun traditionele taken. Volgens Schinkel is kritische reflectie op 
herstructureringsprocessen geboden, waarbij hij een positieve mogelijkheid ziet om: “[…] de leegte in 
Rotterdam productief op te vatten als een voor de democratie kenmerkende ‘lege plaats’, waarop zich 
publieke oordeelsvorming kan voltrekken. Die wordt tastbaar in het idee van een publieke sfeer. Een 
publieke sfeer is idealiter fundamenteel leeg en wordt door discussie van tijdelijke substantie voorzien, 
zonder dat de ruimte van het publieke permanent wordt bezet door een specifiek deel publiek. Om 
het bombardement als massieve schending van mensenrechten te herinneren, maar de strategische 
herinnering eraan in stadsplanning en stedelijk beleid te vergeten, vestigt Schinkel zijn hoop op een 
kritische publieke ruimte.” 435             

Mackic verbindt haar opvatting dat een stad een onovertrefbare opslag van herinneringen is met het 
denken van Arendt, die de democratie beschouwt als georganiseerd geheugen. In Arendts opvatting is 
de polis de immateriële tussenruimte die ontstaat in de dialoog. Dit correspondeert met Schinkels 
pleidooi voor een kritische publieke ruimte. Hoe kwetsbaar zoiets is, heeft Topolski overtuigend 
uiteengezet, zoals we zagen in het vorige Hoofdstuk. Zij pleit voor een ethisch-politiek perspectief 
gebaseerd op intersubjectviteit. Mackic laat zien welke inspanningen er – zowel in materiële als in 
immateriële zin – nodig zijn om vanuit zo’n perspectief te werken aan een humane publieke ruimte in 
Rotterdam. Terecht merkt ze op dat de wederopbouw in Rotterdam niet af is. In het verlengde daarvan 
kan worden geconcludeerd dat er behoefte is aan een wederopbouwplan van de democratische ruimte 
in Rotterdam. Een plan dat niet wordt opgevat als een ontwerp-opgave van bovenaf, maar als een 
gezamenlijke onderneming van burgers en bestuurders. Dat is precies wat op dit moment ontbreekt in 
Rotterdam, de stad die tijdens het bombardement in 1940 niet alleen haar hart, maar ook haar geheugen 
verloor. Dit is nog altijd aan de orde, ondanks alle stadsgesprekken, dialogen en debatten die door de  

 
432 Mackic (2017), p. 27. 
433 Schinkel (2012). 
434 Ibidem, p. 25. 
435 Ibidem. 
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Vignet 6: Ontwikkelingen in bestuurlijke vernieuwing in Rotterdam (Bron: Van Steenbergen, 2016). 
In 1946 stelde burgemeester Oud dat een gemeenteraad van een grote stad niet veel meer kon doen dan 
hoofdlijnen aangeven en dat het college van B & W heel veel moest overlaten aan het ambtelijk apparaat. Het 
is onvermijdelijk dat een stad voor een groot deel door ambtenaren wordt bestuurd, stelde hij. En ‘hoe 
voortreffelijk die ook mogen zijn’, als men de burgerij een aandeel wil geven, kan dit alleen via ‘de weg der 
decentralisatie’. Dit was Ouds parafrase op de wijkgedachte die al van voor 1940 dateerde en uiteindelijk, in 
1972, zou leiden tot de instelling van deelgemeenten. Hoewel de deelgemeenteraden idealiter als verlengstuk 
van de wijkbewoners zouden fungeren, werden ze door gedetailleerde centrale voorschriften steeds meer een 
verlengstuk van het stadsbestuur. Hierdoor kregen de deelgemeenten geen kans veel meer te betekenen dan 
ieder ander uitvoerend orgaan; hun zware politieke vormgeving was daarmee niet in overeenstemming. De 
opkomst bij de verkiezingen voor respectievelijk de deel- en de gemeenteraad verschilde nauwelijks. Dit was 
een tegenvaller voor het stadsbestuur, dat de opkomst als een maatstaf voor betrokkenheid opvatte: de 
decentralisatie had niet de verwachte bevordering van bestuurlijke legitimatie opgeleverd.  

In 2014 werden de deelgemeenten vervangen door ‘gebieden’, bestuurd door gebiedscommissies. Deze 
zouden de burger ‘minder politiek en meer buurt’ moeten brengen. Met ‘minder politiek’ werd bedoeld minder 
bestuur, bureaucratie en regels. De verwachting was dat met het wegsnijden van de deelgemeenten er meer 
democratische ruimte zou komen voor de burger. De gebiedscommissie adviseerde de gemeente over het 
vierjarig gebiedsplan, zag toe op de uitvoering daarvan en fungeerde als aanjager van (burger)participatie. In het 
onderzoeksrapport Een kwestie van kiezen. Naar een complementaire democratie voor alle Rotterdammers 
concludeert het Dutch Research Institute for Transition (DRIFT) op basis van een evaluatie van vier jaar 
gebiedscommissies dat de inwoners en het stadsbestuur niet dichter bij elkaar gekomen zijn en dat bewoners ook 
niet meer invloed op hun wijk hebben gekregen. Geconcludeerd wordt dat het omgekeerde is bereikt van het 
beoogde ‘meer invloed, minder macht’. Daarbij zien de onderzoekers macht als iets waar instituties op uit zijn 
en invloed als iets wat je Rotterdammers wilt toekennen. Als een van de oorzaken wordt genoemd dat de 
ambtelijke organisatie en de gebiedscommissies niet goed op elkaar aansluiten. Door de afschaffing van de 
deelgemeenten is de gebiedscommissie afhankelijker geworden van de stedelijke onderdelen van het bestuurlijk 
model – zowel in termen van expertise en capaciteit, als in termen van gezag en positie. Het rapport pleit voor 
een krachtiger samenspel waarbij de representatieve democratie wordt aangevuld met andere vormen van directe 
democratie. De gebieden worden daarbij als proeftuin gezien.  

De drie belangrijkste aanbevelingen zijn: 1) het toestaan van diversiteit en tegenwicht, 2) toegang tot 
besluitvorming door burgers, 3) aan de slag met experimenteren en leren. De slotconclusie luidt dat: “[…] in 
het nieuwe model de centrale logica en kaders van stedelijk beleid aan macht hebben gewonnen en dat dit 
verstikkend kan werken voor belangen, wensen en noden van de burger (p. 124).” In plaats daarvan wordt 
een bestuurlijk model voorgesteld waarin sprake is van een complementariteit tussen participatieve en 
representatieve democratie. 
 
gemeente worden georganiseerd. In de conclusie van deel I van deze dissertatie is vastgesteld dat 
kwantiteit geen goed criterium is om het succes van dialogen en debatten aan af te meten, maar dat 
een kwalitatieve aanpak meer gewenst is. Er accumuleert geen kennis en de publieke ruimte in de stad 
slinkt verder.           

Eenzelfde observatie, maar dan met betrekking tot bestuurlijke vernieuwing in de zogeheten 
‘gebieden’, is afkomstig van DRIFT-onderzoeker Frank van Steenbergen. Hij voerde in opdracht van 
de gemeente Rotterdam een evaluatief onderzoek uit naar het functioneren van de Rotterdamse 
gebiedscommissies (zie Vignet 6).  

In een artikel in het online magazine Vers Beton436 plaatst Van Steenbergen drie kanttekeningen bij 
de nieuwe stappen om het Rotterdamse bestuurlijke ecosysteem voor de komende jaren vorm te geven, 
die ik hier bijna letterlijk weergeef:  

 
436 Bron: https://versbeton.nl/2018/06/hoe-organiseer-je-je-eigen-democratische-teleurstelling. 
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1. “Het lerend vermogen binnen het bestuurlijk systeem is gering. Lessen uit experimenten blijven bij een 
groep direct-betrokkenen hangen en verbreden zich niet tot andere velden. Van Steenbergen spreekt in 
dit licht van een geïsoleerde reflexiviteit die veel van de effecten tenietdoet en kan bijdragen aan een 
herhaling van stappen.  

2. Experimenten zijn van bovenaf opgedrongen, waarbij het stedelijk bestuur buiten schot blijft, terwijl juist 
op de houding en ontvankelijkheid van het stedelijk bestuur veel kritiek bestaat. Zij zou de tegenmacht 
vanuit de gebieden en wijken onvoldoende ter harte nemen en een stedelijke agenda opleggen. Uit angst 
voor politisering van maatschappelijke kwesties worden discussies met gebieden en wijken vooral gevoerd 
over procedures, minder over de inhoud en met diverse groepen mensen. 

3. Het organiseren van een tegenmacht op gebieds- en wijkniveau is geen vrijblijvende actie. De 
democratische machten moeten verdeeld worden en het centrum van de macht moet naar de (nu nog) 
periferie (een wijk) worden overgeheveld volgens Van Steenbergen. Maar wat mogelijkerwijs een 
consequentie is van de huidige wijzigingen, is dat nu een nog verder versplinterd veld ontstaat van 
wijkcomités, wijkraden en gebiedscommissies. In plaats van een sterker geluid van onderaf komen er nu 
gefragmenteerde stemmen. Dat zou tot verdere erosie van het bestuurlijk ecosysteem kunnen leiden. Het 
bestuur ziet de gefragmenteerde stemmen uit de Rotterdamse wijken en gebieden als vrijblijvend, maar 
zou deze serieus moeten nemen, er gewicht aan moeten geven en ervan moeten leren.” 

    
Er is, zo kan uit bovenstaande worden geconcludeerd, een mentaliteitsverandering nodig met 

betrekking tot een andere vorm van wijk-, buurt- en/of publiek gesprek. De in Rotterdam gangbare 
tweedeling tussen apolitieke participerende burgers in de wijken enerzijds en politiek bedrijvende 
bestuurders op het stadhuis anderzijds is niet bevorderlijk voor actief burgerschap.437 De materiele en 
immateriële vormgeving van de stad is wel degelijk politiek en in deze tijd een gedeelde 
verantwoordelijkheid van burgers en overheid. Deliberatieve democratische processen van 
besluitvorming kunnen hieraan een grote bijdrage leveren. De dialoog is daarom meer dan een 
gemeentelijk pacificatie-instrument. Het gaat erom dat je gezamenlijk een probleem oplost: om daar 
waar het schuurt zaken bespreekbaar te maken, van elkaar te leren en gezamenlijk de 
verantwoordelijkheid te nemen om problemen op te lossen die het samenleven bemoeilijken. De 
pluriformiteit en diversiteit van de Rotterdamse democratie worden hierbij niet als een probleem, maar 
wel als een gegeven en een uitdaging voor bewoners en bestuurders van de stad beschouwd. Het is niet 
alleen een kwestie van bonding en bridging maar ook van bending.438 Waar het om gaat is niet het 
onderzoeken van grote maatschappelijke transities en gemeentelijke vraagstukken met behulp van de 
dialoog, het gaat om de dialoog als praxis waarbij onderzoek zich zou moeten richten op datgene wat 

 
437 In de publicatie Burgers betrekken van de Raad van Openbaar Bestuur (2005) wijst de socioloog Imrat Verhoeven op 
het fenomeen gedepolitiseerd burgerschap. Hij stelt dat in de lange traditie van maatschappelijke betrokkenheid, 
vrijwilligerswerk en inspraak steeds een onderscheid wordt gemaakt tussen aan de ene kant het ‘statelijke domein van de 
rechtsstaat, representatieve democratie en overheid’ en aan de andere kant het domein van de ‘civil society’ waar burgers 
zich organiseren in maatschappelijke en ad-hoc verbanden. Voor zover burgers zich in het statelijk domein begeven, doen 
zij dat als kiezer of als coproducent van beleid. Burgerparticipatie wordt gezien als complementair aan overheidsregie, een 
vorm van gedepolitiseerd burgerschap dat sterk wordt aangemoedigd. Maar, zo stelt Verhoeven, deze vertrouwde manier 
van denken ontneemt ons het zicht op tal van burgerschapspraktijken die dwars door beide domeinen heen snijden. Burgers 
komen in actie om een publiek probleem op te lossen en ontmoeten de overheid daarbij op allerlei manieren. De praktijken 
die ontstaan zijn mengvormen van civiel en politiek burgerschap die Verhoeven aanduidt met de term ‘alledaags politiek 
burgerschap’. Alledaags, omdat ze zijn gericht op het oplossen van concrete politieke problemen. Politiek, omdat burgers 
bij hun pogingen om tot oplossingen te komen contact zoeken met en invloed uitoefenen op de overheid. Gedepolitiseerd 
burgerschap is een uitingsvorm van een valse tegenstelling tussen burger en bestuur en duidt op een institutionele omgeving 
die zich nog niet goed raad weet met initiatieven van onderop en die het aan de juiste termen ontbreekt om haar eigen rol 
(en die van de burger) te benoemen. 
438 Deze drieslag licht ik toe in Deel 4 van deze dissertatie. Ik betoog daarin dat een dialoog moet schuren wil er iets 
verschuiven. De begrippen bonding en bridging zijn afkomstig van de politicoloog Robert Putnam en verwijst naar het 
onderscheid dat hij maakt tussen twee vormen van sociaal kapitaal: binden en bruggenbouwen. Bending wordt 
geïntroduceerd en uitgewerkt als resultante van dit proces (in Maas, 2017). 
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er verschuift op microniveau, het cruciale leermoment waarvan de ontmoeting met de ander de trigger 
vormt.  
 
11.2 Contouren van een Rotterdamse dialoogpraxis      
 
In de vorige hoofdstukken hebben we verkend of en hoe een dialoogpraxis geïnspireerd het 
gedachtegoed van Buber en Levinas mogelijk is. Ook hebben we verkend hoe zo’n dialoogpraxis kan 
bijdragen aan nieuwe ruimtelijke en interactieve structuren in Rotterdam. In de komende 
hoofdstukken wil ik de vraag aan de orde stellen, of op basis van het voorafgaande onderzoek, 
methodiekontwikkeling mogelijk is en zo ja hoe dat er dan in de praktijk uit ziet. Alvorens hier 
concreet op in te gaan vat ik hieronder kort een aantal relevante bevindingen met betrekking tot die 
vraag samen.             

Van Buber en Levinas leren we dat de dialoog kan worden opgevat als een bijzondere vorm van 
leren: leren door luisteren naar de ander. De dialoog is in hun ogen een ethisch gemotiveerde 
kennisbron. Het onherleidbare verschil tussen mij en de ander is een voorwaarde voor de ontmoeting 
en voor een dialoog waarin sprake is van het nemen van verantwoordelijkheid. Voor Levinas is het 
onder kritiek gesteld worden door de ander cruciaal voor de les dat ik niet alleen ben op deze wereld, 
maar dat mijn ongebreidelde vermogen begrensd worden door de epifanie van het gelaat van de ander. 
Voor Buber is de verantwoordelijkheid voor de ander niet iets wat van boven komt in de vorm van 
een abstracte wet of plicht, maar een zaak van intrinsieke motivatie. Hoewel de twee denkers van 
mening verschillen over de structuur van de dialoog, zijn zij het erover eens dat in de dialoog de ander 
een appel op je doet en dat in het gehoor geven aan dat appel een leermoment zit. Dit is een 
leermoment dat erop neerkomt dat ik uniek en on-inwisselbaar ben in mijn verantwoordelijkheid voor 
de ander. Dat in het recht doen aan de ander een rechtvaardige wereld nabijkomt. In dialoog is treden 
is daarom activiteit en passiviteit ineen. Het is vanwege dit gegeven dat ik in navolging van Hannah 
Arendt de dialoog als ethisch gemotiveerde kennisbron opvat als een praxis.     

In Rotterdam kan de dialoogpraxis bijdragen aan een humane, actieve leergemeenschap van burgers 
en bestuurders die gezamenlijk inhoud en vormgeven aan de publieke ruimte in de diverse stad. De 
dialoogpraxis biedt een pragmatische ethiek, een die op de verticale as van de democratische rechtsstaat 
bijdraagt aan een meer responsieve en deliberatieve relatie tussen burgers en bestuurders en op de 
horizontale as aan een publieke grootstedelijke ruimte die gekenmerkt wordt door een humane 
gemeenschappelijkheid. Hierbij ligt de uitdaging in de vraag hoe de kleine verhalen en particuliere 
oordelen van Rotterdammers kunnen worden verbonden met de grote vragen van de stad – en hoe 
we op basis daarvan kunnen komen tot gemeenschappelijke waarden die de democratische rechtsstaat 
dragen.         

De dialoogpraxis kan vanuit een ethisch-politiek perspectief niet worden geïnstrumentaliseerd tot 
een kant-en-klaar format. Wel biedt ze ruimte voor methodiekontwikkeling die kan bijdragen aan een 
weerbare en veerkrachtige democratie waarvan de dialoog het (ethisch-politieke) hart vormt. 
Verschillende omstandigheden vragen om verschillende methoden waarvan de gedeelde 
randvoorwaarden bestaan uit een veilige omgeving, diversiteit van deelnemers en een heldere 
methodische structuur. Daarom is het zaak dat Rotterdam de juiste vormen van niet-vrijblijvende 
dialoog blijft ontwikkelen, al naar gelang de verschillende behoeften, en dat wat al is ontwikkeld wordt 
bijgehouden en toegepast. Tijdens de G1000 Rotterdam die op 1 juli 2017 plaatsvond is hiertoe een 
poging gedaan. Dit voorbeeld wordt in deze dissertatie niet als casus ingebracht omdat ik er zelf de 
initiatiefnemer van was. De G1000 Rotterdam wordt hier enkel genoemd vanwege de daar 
ontwikkelde vorm, die een eerste poging is geweest tot het toepassen van een dialoogmethodiek die is 
geïnspireerd op het dialoogbegrip van Buber en Levinas en kan worden opgevat als een proeve van 
praxis.   
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 Hoofdstuk 12 
 Contouren van een stedelijke dialoogpraxis 
 G1000 Rotterdam 

 
“Vrede, wat is dat precies? Negatief is het de afwezigheid van oorlog, het zwijgen van de wapens. Positief is vrede veel 
meer; de afwezigheid van uitbuiting en armoe, maar ook waardering van de diversiteit, open staan voor elkaars 
opvattingen en gedragingen. Lastig genoeg! Het is vrede als een proces, een proces van contact en dialoog.” 439 

 
 
Op 7 januari 2015 vond in Parijs een terroristische aanslag plaats. Het doelwit was de redactie van het 
satirische weekblad Charlie Hebdo.  

De volgende avond riep in Rotterdam burgemeester Aboutaleb bij een demonstratie op Plein 1940 
zijn stadgenoten op tot het verdedigen van de tolerante samenleving. Hij wilde dat Rotterdammers 
samen met hem vóór zouden gaan in de strijd: “Niet verdeeld, maar samen. Niet met wapens, maar 
met woorden. Niet met haat, maar met liefde.”      

Hoe bewaren we de vrede in de stad? Dat was een dringende vraag. Op initiatief van burgemeester 
Aboutaleb werd in de dagen erna een serie wijkgesprekken georganiseerd. Daarin kwam duidelijk naar 
voren dat veel stadsbewoners er behoefte aan hadden om elkaar te ontmoeten en met elkaar in dialoog 
te gaan.440 Mensen zagen het maatschappelijk debat verharden: alleen de extremen waren hoorbaar. Al 
vóór de aanslagen had het stadsbestuur nadrukkelijk de ambitie uitgesproken om te experimenteren 
met nieuwe vormen van democratie – vormen die verder zouden gaan dan inspraak en participatie 
alleen, om zo de betrokkenheid en veerkracht van Rotterdammers te versterken.       

Als directeur van LOKAAL, centrum voor Lokale Democratie in Rotterdam, beschouwde ik deze 
oproep als een kans om de theorie die ik in deze dissertatie heb beschreven in praktijk te brengen. Mijn 
ervaringen in de stad en de inzichten die ik in de loop der jaren in mijn filosofisch onderzoek had 
opgedaan poogde ik toe te passen in een concreet project: een burgertop, georganiseerd door LOKAAL 
in samenwerking met de gemeente, over de vraag hoe de vrede te bewaren in Rotterdam. Het project 
werd ‘G1000 Rotterdam’ gedoopt en zou zijn climax vinden op zaterdag 1 juli 2017, toen in theater 
De Doelen zo’n duizend Rotterdammers samenkwamen om met elkaar in gesprek te gaan.    
 Met dit praktijkvoorbeeld wil ik deze dissertatie besluiten. De wens tot het schrijven ervan ontstond 
vanuit de wens om te reflecteren op de Rotterdamse dialoogpraktijk. Ik stapte daarbij uit mijn rol van 
actor en nam die van onderzoekende beschouwer op mij. Daarna volgden de filosofische analyse en 
mijn poging om theorie en praktijk met elkaar te verbinden. Nu, aan het einde van mijn betoog, voer 
ik de lezer mee terug in de stedelijke praktijk in. Dat voelt als een passend slot. 

 
 

 

 
439 Dit is een citaat uit een preek die Remonstrans predikant Koen Holtzapffel 21 mei 2017 hield in het Pakistan Islamitic 
Centre in Rotterdam in het kader van het project ‘Preken voor Andermans Parochie’.  
440 In de stad kwam een stroom aan initiatieven en voorstellen op gang die een podium kregen in het gemeentelijke 
programma WIJsamenleving o.l.v. procesmanager Vera Bauman. Dit programma geeft vooral mensen uit het brede midden, 
met zijn grote diversiteit aan meningen en nuances en identiteiten, een stem. Het maakt deel uit van de gemeentelijke 
Resilient Rotterdam-strategie, bedoeld om de veerkracht van de stad te vergroten. Het programma als geheel, dus inclusief 
de G1000, wordt daarbij geframed als een voorbeeld van social resilience (Bron: Gemeente Rotterdam, 2015). 
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12.1 Praxis in plaats van format441 
 
Hoewel het fenomeen G1000 van recente datum is, is er al sprake van een sterk gestandaardiseerde 
aanpak. In Nederland zijn er sinds medio 2014 tal van deliberatieve burgertoppen georganiseerd, al dan 
niet onder de vlag G1000. Een van de drijvende krachten achter een aantal van deze lokale projecten 
is het Platform G1000 uit Amersfoort, dat de eerste G1000 in Nederland initieerde. Een van de ambities 
is het stimuleren van kennis delen. Om daar richting aan te geven heeft het platform ‘zeven principes’ 
geformuleerd. Samen geven die aan waarin, volgens het Platform, de kern en de potentie van de G1000 
schuilen.        

Een van die zeven principes is dialoog. Opvallend is dat hier, zoals zo vaak, sprake is van een 
negatieve begripsbepaling: “We gaan niet in discussie maar in dialoog. Deelnemers aan de G1000 
erkennen het recht op een ander standpunt. Je hoeft het niet met een ander eens te zijn om een open 
gesprek aan te gaan. We zoeken naar wat ons bindt. Elke mening telt en wordt gewaardeerd.” 442 
 In de G1000 Rotterdam werd nadrukkelijk ingezet op een positieve begripsbepaling van de dialoog 
– in lijn met de beschrijving ervan in deze dissertatie. Het gaat dan om de opvatting dat er op de dialoog 
niet te anticiperen valt, de dialoog laat zich niet sturen. Wat de dialoog omvat is een permanente 
oefening in de verbinding tussen theorie en praktijk: dialoog als praxis.           

De opgave waarvoor wij als organisatoren van de Rotterdamse G1000 stonden was om gevoelige 
zaken bespreekbaar te maken en schurende vragen serieus te nemen op een manier die mensen niet uit 
elkaar zou drijven. Wij wilden ruimte maken voor een dialoog die scherp van inhoud, maar humaan 
van toon zou zijn Het op gang brengen daarvan kan alleen slagen daar waar een sfeer heerst waarin 
mensen vrij met elkaar kunnen spreken en zij ervaren dat zij daadwerkelijk worden gehoord. 

Duidelijk werd dat de overkoepelende kwaliteit van de open dialoog die binnen de G1000 zou 
plaatsvinden de burger sterker zou maken. Die versterking stopte echter niet op het individuele niveau, 
maar gold evenzeer voor de publieke sfeer en dus voor de verhouding tussen burgers onderling. Begrip 
en acceptatie zijn onvermijdelijk verbonden met de open dialoog – en vormen er uitvloeisels van. De 
traditionele pacificatiestrategie werd niet top-down maar van onderop nieuw leven ingeblazen. Daarbij 
stonden de volgende doelen centraal: (1) blijvende voorwaarden scheppen voor een duurzaam en 
stadsbreed gesprek over samenleven in Rotterdam; (2) vernieuwende en verbeterde perspectieven 
en/of oplossingen vinden voor maatschappelijke uitdagingen waarvoor de stad zich gesteld ziet; (3) het 
vergroten van de interesse, betrokkenheid en participatie van de deelnemers bij eventuele 
vervolgtrajecten; (4) de Rotterdamse aanpak overdraagbaar maken.        
 Vanzelfsprekend stond een duurzaam resultaat centraal. Vragen die aan de orde zouden komen 
moesten niet abstract in het luchtledige blijven hangen. Integendeel, het overleg zou gaan over 
dagelijkse ervaringen die intrinsieke politieke momenten kennen. Hoe ga je om met luidruchtige 
buren? Hoe kaart je een verschil van inzicht over opvoeding aan? Samenwerking, meedelen, incasseren, 
loslaten, interveniëren en vooral veel nadenken – daar ging het om. De G1000 was dan ook niet gericht 
op het vinden van oplossingen voor politieke problemen. De vrucht zou eerder bestaan uit 
bewustwording en een Gestalt-Switch, te weten het inzicht dat politiek in mensen zelf zit.   
 Kortom, hoewel de Rotterdamse G1000 organisatoren het gedachtegoed en de ideeën waarop de 
voorgangers van de Rotterdamse G1000 gestoeld waren als uitgangspunt namen, week ons project in 
een aantal fundamentele opzichten van deze aanpak af. Deze unieke benadering laat zich als volgt 
karakteriseren:  

 
441 De beschrijving van de uitgangspunten, opgave an aanpak van de G1000 leunt zwaar op de door mij geschreven publicatie 
naar aanleiding van het project, getiteld De Staat van Rotterdam (2018). Ik heb hieruit veelal letterlijk geciteerd. 
442 Boogaard & Michels, et al. (2016), ‘Dialoog, Democratische vernieuwing en politieke invloed’, p. 13. 
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1. ‘Blanco’ beginnen werd ingeruild voor agendavorming van onderop. In een getrapte voorbereiding, 
met verschillende fasen die logisch op elkaar volgden, werden de thema’s van de G1000 redactioneel 
voorbereid.443 

2. Gelote deelnemers werden door middel van een persoonlijke brief uitgenodigd door burgermeester 
Aboutaleb. Er zij in totaal 55.000 brieven gestuurd. De lijnen werden na 24 uur gesloten vanwege de 
enorm respons. Binnen 24 uur hadden zich 2.216 mensen aangemeld.444                                                                                 

3. De groepssamenstelling werd bepaald op basis van vooraf bepaalde thema’s. Deelnemers werden dus niet 
willekeurig over tafels verdeeld. 

4. Waar bij andere burgertoppen ingezet op ‘zelfbestuur’ aan tafel, werd er in Rotterdam gewerkt met 
goed voorbereide, sterke, maar ook objectieve gespreksleiders – dit om het gesprek eerlijk en 
gelijkwaardig te laten verlopen. 

5. Er werd gekozen voor het combineren van twee gespreksmethodieken die voor de G1000 op maat 
werden gesneden: enerzijds het Socratisch gesprek, met als doel het formuleren van een vraag en 
anderzijds de zogeheten MOOD-tool voor het formuleren van oplossingen, het toekennen van waarden 
en het debat daarover.445 Deze methodiek kwam in plaats van een stemronde over oplossingen. 

6. Het verdiepingsprogramma met deskundigen werd in het hart van de dag geplaatst. Deze deskundigen 
leidden de tafelgesprekken dus niet in, omdat de dialogen persoonlijke ervaringen en vragen als startpunt 
hadden. 

7. De insteek van het project was er een van ‘hoofd, hart en handen’, niet een van zuiver rationele 
beraadslaging. Een uitspraak van David van Reybrouck diende hierbij ter inspiratie: “Een levendige 
democratie moet je elke dag verdienen en dat is een gedeelde verantwoordelijkheid tussen burgers en 

 
443 De getrapte voorbereiding diende niet alleen om een zo divers en breed mogelijk draagvlak te creëren, maar ook om te 
inventariseren welke voor burgers relevante vraagstukken er lagen. De eerste fase bestond uit het ophalen van vragen uit de 
stad. Bij de keuze van locatie en deelnemers werd uitgegaan van het idee van strong democracy (Benjamin Barber, 2004), 
dat wil zeggen dat publieke plekken werden opgezocht waar burgers samenkomen (maar niet als instrumenten of passieve 
stemmers): scholen, kerken en culturele centra. Per domein werd samenwerking gezocht met sleutelfiguren, zoals docenten 
maatschappijleer (Albeda college en Avicenna college), religieuze leiders (in het bijzonder de initiatiefnemers van de tweede 
Rotterdamse editie van Preken voor Andermans Parochie) en professionals uit het sociaal cultureel werk (onder andere 
Theatergroep Formaat, Stichting DOCK, Tegenlicht Meet-up, bibliotheek Rotterdam, bezinningscentrum De Nieuwe 
Poort). De tweede fase draaide om het toekennen van maatschappelijke betekenis aan de opgehaalde vragen. Na een fase 
van onderzoek en aansluiting bij andere sociaal-culturele/maatschappelijke partners werden twee verdiepende 
BurgerMeestersdebatten georganiseerd, waarvoor de uitkomsten van de stadsgesprekken de input vormden. Daarnaast 
werden in samenwerking met directie Veilig en de gebiedsdirecteuren van Rotterdam dialogen georganiseerd waarin de 
temperatuur werd gemeten, twee jaar na de wijkgesprekken die direct na de aanslagen in Parijs waren gevoerd. Op basis 
hiervan werden vijf maatschappelijke domeinen geselecteerd, waarbinnen de uitgangsvragen voor de G1000 werden 
verzameld: (1) Social Media (Gedragen jongeren zich online anders op straat, thuis of op school?), (2) Onderwijs en 
Opvoeding (Hoe ga je als docent om met gevoelige onderwerpen in de klas?), (3) Radicalisering (Hoe stoppen we 
radicalisering?), (4) Identiteit (Wat betekent het om Rotterdammer te zijn?), en (5) Samenleven in de Wijk (Wat is de 
invloed van (inter)nationale ontwikkelingen op het samenleven in de wijk?). Deze vragen vormden ook de aanleiding voor 
de keuze van de deelnemers voor het verdiepingsprogramma. 
444 De keuze om deelnemers aan de G1000 te selecteren via loting komt voort uit de gedachte dat het een eerlijk proces is 
en dat het een evenwichtig deelnemersveld oplevert. Bovendien zou het proces van loting goed in de lijn van de 
deliberatieve democratie liggen: mensen die willekeurig geselecteerd zijn komen (waarschijnlijk) niet met een specifieke 
agenda aan tafel te zitten en kunnen zo de dialoog op een open en gelijkwaardige manier voeren. Op theoretisch vlak 
kunnen beide punten onderschreven worden: loting als idee past binnen een G1000 burgertop en de dialoog gevoerd als 
onderdeel van deliberatieve democratie. De publicatie G1000 ervaring met burgertoppen (Boogaard & Michels, 2016)  laat 
echter een bijzonder moeilijk beeld zien als het gaat om selectie middels loting: loting via brief levert een deelname-ratio 
dat uiteenloopt van 1% (G1000 Kruiskamp) tot 4% (G1000 Groningen) à 4,3% (G1000 Amersfoort). In Amersfoort namen 
na een reminder neemt nog eens vier mensen deel. In Groningen leverde een reminder nog 2% extra deelname op; de 
reminder is hier dus half zo effectief als de oorspronkelijke uitnodiging. Uitgaande van een positief scenario lijkt een 
deelname-ratio van 4% realistisch. Let wel, in het rapport staat dat er geen rekening is gehouden met de no show op de dag 
zelf. Het percentage van 4% lijkt dus echt het maximale te zijn als we over een loting via brief spreken. Hiermee is nog 
niets gezegd over het ‘soort’ deelnemers dat zich aanmeldt op basis van loting. De respons op de uitnodigingsbrief van 
burgermeester Aboutaleb mag in dit licht als een opmerkelijke uitzondering worden beschouwd. 
445 Voor een toelichting, zie Par. 1.3. 
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degenen die zij hebben verkozen. De inspanningen moeten van beide kanten komen om nieuwe 
ruimten van democratisch overleg mogelijk te maken. Het gaat om een dubbel leerproces: het politiek 
personeel moet zijn oor te luisteren leggen en burgers integreren in processen van democratische 
(co)creatie en burgers moeten, al dan niet opnieuw, leren om hun ideeën naast elkaar te leggen en 
overeenstemming te bereiken. Voor geen van beiden is dat evident!”446      

In paragrafen 12.3 en 12.4 zal dieper worden ingegaan op het proces en de inhoudelijke uitkomsten 
van de G1000 in Rotterdam. Omdat het voorbeeld hier vooral wordt aangehaald in relatie tot de vraag 
of overdraagbare methodiekontwikkeling denkbaar is op basis van de in deze dissertatie beschreven 
theorie, keren we eerst nog eens terug naar het denken van onder meer Buber en Levinas. 
 
12.2 De (on)mogelijkheid van dialoogmethodiek bij Buber, Levinas en Nelson 
 
Emmanuel Levinas heeft altijd aangegeven geen wetboek te willen schrijven of richtlijnen voor de 
praktijk te willen geven. Martin Buber heeft dit in zijn denken wel gedaan. Hij geloofde in de kracht 
van kleine gemeenschappen die bijeengehouden worden door een intrinsiek moreel besef gebaseerd 
op het vertrouwen in de wederkerige, niet-instrumentele dialoog als essentie voor wat hij het 
‘werkelijke leven’ noemt. Buber’s idee van dialoog vertoont grote overeenkomsten met de wijze 
waarop theorie en praktijk in een praxis verbonden worden. Zijn idee van gemeenschap is verwant aan 
dat van de niet-hiërarchische leergemeenschap die een community of practice is. Tegelijkertijd moet 
niet vergeten worden dat Buber duidelijk aangeeft dat de dialoog niet te sturen is. Zijn beschrijving 
van de dialoog is vooral gericht op het tonen, het aanwijzen van het dialogische, het in zijn ogen meest 
wezenlijke aspect van de menselijke gemeenschap. De moraal van die gemeenschap is intrinsiek 
gemotiveerd. Buber houdt zich daarbij vooral bezig met de randvoorwaarden die nodig zijn om wat 
hij ‘sociale spontaniteit’ noemt niet te frustreren.447 Bijzonder daarbij is zijn notie van de ‘mismoeting’ 
als leerzame mislukking.     

Het denken van Buber en Levinas laat zich, kortom, niet zomaar reduceren tot een methode.  Wel 
laat zich een drietal kernpunten benoemen die de betekenis en meerwaarde van de dialoog bepalen en 
op basis waarvan aangehaakt kan worden bij bestaande methodieken. Deze drie haakjes bevinden zich 
op verschillende lagen: 

1. Epistemologisch niveau: de ontmoeting is een waarheidservaring ouder dan het cogito. 
Waarheid is heteronoom, niet autonoom. Ze schuilt niet in een abstracte wet of maxime maar 
in de concrete ontmoeting met een ander wezen dat niet tot mijzelf te herleiden is. Met andere 
woorden: niet wat we gemeen hebben, maar het verschil is wezenlijk voor kennis. In een dialoog 
schuurt het. Het gaat om een andere vorm van leren: leren door luisteren. 

2. Theoretisch/ethisch niveau: dialoog draagt bij aan een rechtvaardige wereld doordat ik uniek en 
inwisselbaar ben voor mijn verantwoordelijkheid voor de Ander. Dat begint bij luisteren en het 
appel serieus nemen dat een ander aan je doet. Anders gezegd: de menselijke maat moet altijd 
centraal staan in een dialoog. 

3. Praktisch niveau: een dialoog is alleen mogelijk als ik mijn eigen identiteit als inhoud bij me 
draag. Het gaat dus niet om gevoelens, empathie of sympathie, maar om reflexief oordelen –de 
mogelijkheid je door de ander te laten raken aan het denken gezet te worden – en de reflectie 
daarover terwijl je je verplaatst in de mogelijke oordelen van anderen. Samengevat: gezamenlijk 
een inspanning leveren om kleine verhalen te verbinden met grote vragen, uitkomsten de inzet 
maken van weer een nieuwe dialoog. De dialoog is een vorm van permanent leren die van mij 
(authentiek) engagement vraagt. 

 
446 Bonduel et al. (21012), p. 8. 
447 Zie ook paragraaf 6.9 (p. 93) van deze dissertatie. 
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Een dialoog-methode die aansluit bij deze kernpunten is de Socratische methode van de Duitse 
filosoof, pedagoog en politicus Leonard Nelson. Een goede schets daarvan is te vinden in Socrates op 
de markt van de Nederlandse jurist en filosoof Jos Kessels, die stelt dat Socrates’ methode van 
systematisch vragen stellen door de eeuwen heen op velen een diepe indruk heeft gemaakt, maar 
nauwelijks praktische navolging heeft gekregen.448 Kessels stelt zich de vraag hoe dat mogelijk is en 
voert als reden aan dat de filosofie overwegend als een theoretische, beschouwende discipline is opgevat, 
niet als een vak dat in praktijk kan worden gebracht. Een andere verklaring zou zijn dat de aanpak van 
Socrates te moeilijk lijkt, te hoog gegrepen is voor gewone stervelingen. Een laatste reden zou kunnen 
zijn dat de methode te radicaal is en – althans in de vorm die Plato heeft beschreven – niet werkelijk 
uitvoerbaar. Feit is dat men een zuivere Socratische aanpak zelden tegenkomt, aldus Kessels, zelfs niet 
in de filosofie. Een filosoof die getracht heeft de methode de centrale plaats terug te geven die haar 
toekomt is Leonard Nelson,449 aldus Kessels. Nadere bestudering van Nelsons methode heeft mij niet 
alleen geleerd dat deze door en door democratisch is en dus bij uitstek geschikt voor niet-vrijblijvende 
vormen van participatie, maar ook dat ze zich heel goed laat verbinden met drie eerdergenoemde 
kernpunten van Buber en Levinas. Alvorens die verbinding te schetsen is het goed kort uiteen te zetten 
wat de Socratische methode van Nelson behelst.     

Een van de verdiensten van Nelson, stelt Jos Kessels, is dat deze de Socratische methode 
daadwerkelijk in de praktijk is gaan gebruiken, zowel in het onderwijs als in de politiek en voor de 
scholing van politici. Daarbij heeft Nelson zowel de filosofische basis van de methode als de 
pedagogisch-didactische basis ervan vernieuwd. Kessels legt uit waar die vernieuwing uit bestaat door 
de traditionele Aristotelische variant van het Socratisch gesprek te vergelijken met de Nelson-variant. 
In de Aristotelische variant, aldus Kessels, is het de taak van de vragensteller om aan de hand van een 
aantal hypothetische voorbeelden een antwoordgever tot een inzicht te brengen in een algemene regel 
of principe. Dit is de methode van inductie. Kenmerkend voor deze variant is dat er gebruik gemaakt 
wordt van meerdere voor de gelegenheid verzonnen voorbeelden en dilemma’s. Denk hierbij aan 
voorbeelden als het Nederlandse televisieprogramma De achterkant van het gelijk450 of aan Michael 
Sandels colleges over rechtvaardigheid,451 waarin hij zijn toehoorders steeds voorhoudt: what’s the right 
thing to do?            

De rolverdeling tussen vragensteller en antwoordgever krijgt in de Aristotelische variant van het 
Socratische gesprek het karakter van een leraar-leerling verhouding. In de Nelson-variant is het de taak 
van de vragensteller om: 

 
“[…] aan de hand van één enkel voorbeeld een groep antwoordgevers tot een inzicht te brengen in een 

algemene regel of principe. Deze methode, de regressieve abstractie, houdt in dat uitgaande van een concreet 
voorbeeld wordt teruggevraagd naar de vooronderstellingen die aan het voorbeeld ten grondslag liggen. Door 
te onderzoeken wat we moeten veronderstellen om – binnen het kader van een voorbeeld – bepaalde oordelen 
te kunnen vellen, komen we de grondslagen waarop we die oordelen baseren op het spoor. Op die manier 
kunnen we algemene inzichten ontwikkelen (abstractie). Kenmerkend voor deze variant zijn, naast het gebruik 
van slechts één realistisch voorbeeld, het streven naar consensus en de minder inhoudelijke rol van de 
vragenstellers. De rolverdeling tussen vragensteller en antwoordgevers heeft er dan ook niet het karakter van een 
leraar-leerling verhouding, maar eerder van een procesbewaker te midden van een aantal inhoudelijke 
onderzoekers.” 452 

 

 
448 Kessels (1997). 
449 Berlijn, 1822 – Göttingen, 1927. 
450 VARA-televisieprogramma onder leiding van Marcel van Dam, uitgezonden van 1980 tot en met 1983 (meerdere malen 
herhaald).  
451 Uitgezonden op NPO 2, 3 juli 2016. 
452 Kessels (1997), p. 30. 
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In Nelsons aanpak komt veel meer de nadruk te liggen op gemeenschappelijk begrip onder 
deelnemers en onderlinge toetsing van principes en fundamentele overtuigingen. Deze aanpak 
genereert een onderling gelijkwaardige houding van deelnemers, waardoor gemakkelijk een 
gezamenlijke onderzoekshouding kan worden aangenomen, zo concludeert Kessels in zijn heldere 
betoog. De meerwaarde van de Socratische methode brengt hij als volgt onder woorden: 

     
“De Socratische methode maakt het mogelijk fundamentele kwesties systematisch te onderzoeken. Zij biedt 
een agogische en gesprekstechnische discipline, gebaseerd op een inhoudelijke theorie over de structuur van 
onze kennis. Zij verbindt praktijkervaring met grondslagen analyse. Zij plaatst praktische problemen in een 
fundamentele context of filosofisch kader. […] Daarbij gaat het niet om dit kader als een vooropgezette 
waarheid op te leggen aan een discussie, maar het te gebruiken als heuristiek, als vraagrichting om de 
deelnemers aan een gesprek te bewegen tot onderzoek naar de principes van hun handelen. […] De 
Socratische methode maakt systematische en gemeenschappelijke reflectie op complexe, principiële thema’s 
mogelijk. Door haar wordt de filosofie behalve een theoretische ook een praktische discipline, ingezet op 
allerlei domeinen en trouw aan haar meest wezenlijke activiteit: het stellen van vragen.”453  

           
Het valt buiten het bestek van deze dissertatie om uitvoerig in te gaan op het denken van de Neo-

Kantiaan Nelson en de manier waarop hij Kants ‘Kritische methode’ als basis gebruikt voor het 
hernemen en preciseren van de Socratische methode. Voor meer theoretische verdieping verwijs ik 
daarom graag naar het werk van Jos Kessels. Voor nu kan worden volstaan met een beschrijving van 
hetgeen Buber, Levinas en Nelson gemeen hebben.             

Die gemeenschappelijkheid schuilt in hun aller opvatting dat de dialoog het wijsgerig antwoord 
vormt op de vraag hoe oorlog te voorkomen. Zij zien daarbij de dialoog als de verbinding bij uitstek 
tussen (filosofische) theorie en de moreel geladen praktijk. Nelson steunde hierbij vooral op de 
kentheorie van Kant en op diens ethische imperatief dat je de Ander nooit alleen als middel mag 
gebruiken, maar altijd mede als doel. Voor Buber en Levinas ligt het fundament van kennis niet in een 
vooronderzoek naar de structuur, de inhoud en de grenzen van ons kenvermogen, maar in de 
openbaring van de Ander. Kants ethische imperatief is in hun ogen te abstract, omdat moreel handelen 
een unieke, concrete en niet inwisselbare reactie is op een (transcendente) waarheid-ervaring die in 
hun ogen ouder is dan het cogito: de ontmoeting met de Ander. In dat opzicht staan Buber en Levinas 
dichter bij Plato en Socrates dan Nelson, die met behulp van Kants kentheorie de dialoog van haar 
metafysische en spirituele basis wil losmaken.    

Dat neemt niet weg dat er wel degelijk een verbinding mogelijk is. Die verbinding kan worden 
gevonden in de gemeenschappelijke opvatting van Buber, Levinas en Nelson dat de dialoog een 
gezamenlijk humaan-democratisch leerproces is, waarin theorie en praktijk met elkaar worden 
verbonden door (moreel) te handelen. Alle drie deze denkers zagen de maatschappelijke meerwaarde 
van hun dialoogbegrip voor een vreedzame en veerkrachtige democratie. Vanuit deze 
gemeenschappelijkheid is het mogelijk om een verbinding te leggen tussen de kernpunten van het 
dialoogbegrip van Buber en Levinas en de Socratische methode van Nelson. In epistemologisch opzicht 
gaat het om de opvatting dat de dialoog een gezamenlijk leerproces is waarin alles draait om luisteren 
en vragen stellen. In ethisch/theoretisch opzicht is de kern de deugdelijke houding die gevraagd in een 
Socratisch gesprek wordt en die verwant is aan de definitie van verantwoordelijkheid in de 
dialoogbegrippen van Buber en Levinas – de unieke en niet-inwisselbare verantwoordelijkheid die je 
in de dialoog neemt voor de Ander. In praktische zin is de structuur van een Socratische dialoog, met 
als concreet vertrekpunt het streven om door middel van regressieve abstractie het particuliere met het 
algemene te verbinden, verwant aan de inhoud en het engagement dat van mij wordt gevraagd in een 
dialoog.           

 
453 Ibidem, p. 34-35. 
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Deze verwantschap verschafte mij voldoende elementen voor het ontwikkelen van een 
dialoogmethodiek, praktisch toe te passen in Rotterdam, waarin de ontmoeting met de ander de basis 
zou vormen voor deliberatie.  Het idee van de G1000 Rotterdam was echter niet alleen om dit ‘leren 
door luisteren’ te faciliteren, maar ook om impact daarvan systematisch te meten. Hiertoe is 
samengewerkt met het Design for Values Institute van de TU Delft.  
 
12.3 Methodiek van de G1000 Rotterdam454 
 
Zoals al eerder aangegeven was het uitgangspunt van de G1000 Rotterdam – geheel in lijn met het 
denken van Buber en Levinas – dat de aanpak niet kon worden vastgelegd in een format: er zijn vele 
wegen die naar Rome leiden. Ten grondslag aan het project lag een uitgesproken interesse in het 
combineren van verschillende methodieken die samen aan deliberatie bijdragen. Het doel was een 
dialoog die meetbaar zou bijdragen aan reflectie, via het formuleren van fundamentele vragen die 
vervolgens als input dienden voor waarde-geladen deliberatie met de betrekking tot de kernvraag van 
de G1000: hoe bewaren we de vrede in de stad? 

Om dit voor elkaar te krijgen, is ervoor gekozen de dag te programmeren in drie verschillende fases 
– een aanpak die een methode op zich is te noemen. De ochtend stond in het teken van de Socratische 
dialoog (80 minuten). Dit onderdeel werd gevolgd door een verdiepingsprogramma waarin 
verschillende experts de balans tussen denken en handelen naar een ander niveau brachten. De middag 
werd besteed aan het formuleren van en delibereren over waarde-geladen oplossingen voor de vragen 
uit het ochtendprogramma (80 minuten). Dit werd gedaan met behulp van een door de TU Delft 
ontwikkelde tool. Om alle onderdelen goed tot hun recht te laten komen werden ze eerst zorgvuldig 
methodisch onder de loep genomen. Hieronder volgt een korte toelichting per onderdeel: 
 

Ochtend: in gesprek via de Socratische dialoog 
 
In een Socratisch gesprek volgens de Nelson-methode vormt de concrete ervaring het vertrekpunt. 
Daarna volgt het stapsgewijs bevragen van die ervaring en het verbinden van de concrete ervaring met 
uit te diepen vragen. Het einddoel is niet zozeer het komen tot concrete oplossingen, maar het 
verwerven of verdiepen van inzicht in de eigen patronen van denken en handelen. De slotvraag luidt: 
wat staat mij te doen?455   

Voor de Rotterdamse G1000 werd deze gespreksmethode op maat gesneden. LOKAAL deed dit in 
samenwerking met Maarten Rienks en Andert Loman. Het doel was, anders dan in de oorspronkelijke 
G1000-methode, uit te komen op een door de groep gedeelde vraag, die in het tweede deel van de 
dag het startpunt zou vormen voor het formuleren en ranken van waarde-geladen oplossingen.  
 De dialoog begon met een kennismakingsronde aan de hand van de vragen waarmee de deelnemers 
naar de G1000 waren gekomen. Hun werd verzocht om al deze vragen op te schrijven en samen één 
vraag uit te kiezen: welke vonden zij het belangrijkst en waarom? De volgende stap was dat iedere 
deelnemer individueel een voorval opschreef dat de gekozen vraag illustreerde. Daarna deelden zij deze 
voorvallen plenair en bevroegen elkaar erover, met als doel verheldering en het zoeken naar een cruciaal 
moment in de verzameling voorvallen en de essentie ervan. De laatste stap bestond uit het samenvatten 
van het besprokene en het gezamenlijk formuleren van een vraag waarvoor ‘s middags oplossingen 
zouden worden gezocht. Bij dit alles werden de volgende gespreksregels in acht genomen: 

 

 
454 De beschrijving van de methodiek en evaluatie en analyse van de G1000 leunt zwaar op de door mij geschreven publicatie 
naar aanleiding van het project, getiteld De Staat van Rotterdam. Ik heb hieruit veelal letterlijk geciteerd. 
455 De stappen van de Socratische dialoog worden vaak weergegeven in het zogeheten ‘zandlopermodel’. Zie voor een 
visuele weergave daarvan Bijlage 1. 
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1. Wees nieuwsgierig. Bevraag de ander en jezelf: ‘klopt het eigenlijk wat de ander/ik zeg(t)?’   
2. Stel je oordeel uit. Probeer de gedachtegang van de ander te volgen en te begrijpen. Dus geen: ‘Ja,  

maar...’, maar luisteren. Stel onderzoekende vragen, vat samen wat de ander heeft gezegd en vraag dan 
pas door.  

3. Wees beknopt, houd geen monoloog. Spreek niet vaak en kort achter elkaar.  
4. Neem tijd om je gedachten te ordenen. Zorg dat wat je zegt bijdraagt aan het onderzoek. Spreek vanuit 

de ik-vorm.  
 

Verdiepingsprogramma  
 
Tussen de middag konden de deelnemers zich inhoudelijk verdiepen via het verdiepingsprogramma. 
Verschillende Rotterdamse culturele en maatschappelijke organisaties waren uitgenodigd om een 
bijdrage te leveren. Elk programmaonderdeel had een relatie met een van de vijf domeinen of was 
domein overstijgend in die zin dat er een visie op de grondvraag centraal werd gesteld. Omdat het op 
de dag van de G1000 Ketikoti was,456 was in het programma een speciale plek ingeruimd voor de 
Stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst.457 
 

Middag: aan het werk met MOOD458 
 
MOOD is een tool die is ontwikkeld door Virginia Dignum, universitair hoofddocent op het gebied 
van sociale kunstmatige intelligentie en executive director van het Delft Design for Values Institute en 
Klara Pigmans, promovenda op het gebied van de rol van waarden in complexe 
besluitvormingsprocessen aan de TU Delft. In een gezamenlijk project onderzoeken zij welke rol 
waarden kunnen spelen in de ontwikkeling van bestuurlijke processen en technologieën. Het resultaat 
is een framework (MOOD) om complexe maatschappelijke vraagstukken, waarbij sprake is van een 
grote diversiteit aan deelnemers en perspectieven, bespreekbaar te maken op zo’n manier dat mensen 
niet zozeer vertellen wat hun belangen zijn, maar ingaan op de onderliggende waarden die ook door 
anderen gedeeld kunnen worden. Door de discussie naar het niveau van waarden te tillen, worden 
reflectie en luisteren belangrijke aspecten van het gesprek. In deze context worden ‘waarden’ 
gedefinieerd als: vaste, leidende principes over wat mensen belangrijk vinden in het leven; 
overtuigingen over wat nagestreefd wordt of zou moeten worden; opvattingen over wat wenselijk is. 
Voorbeelden zijn vrijheid, eerlijkheid, vertrouwen, duurzaamheid.  MOOD is een combinatie van 
face-to-face procesondersteuning en het gebruik van een tool om de besproken aspecten vast te leggen 
en te verzamelen. In MOOD wordt zichtbaar hoe mensen oplossingen rangschikken, gebaseerd op 
voor- en tegenargumenten en op de waarden die ze ermee associëren. De focus van de discussie ligt 
op het verschil tussen deze twee rankings, met als doel om meer wederzijds begrip te faciliteren.  
 Om het proces voor de deelnemers aan de G1000 helder en inzichtelijk te maken, werd 
gebruikgemaakt van een placemat waarop per tafel de stappen van het proces en de input van de 
deelnemers werden weergegeven. Ter inspiratie kregen alle deelnemers door de organisatie een 
waardenwaaier uitgereikt. De onderzoekers van de TU Delft hebben geen invloed gehad op de keuze 
van de waarden die daarin werden opgenomen – die keuze werd gemaakt door LOKAAL.    
 De eerste stap was om per tafel antwoorden te formuleren op de schurende vraag die in het 
ochtenddeel naar boven was gekomen. Per vraag werden in totaal vier antwoorden geformuleerd. Drie 
daarvan konden vrij geformuleerd worden. Aan de tafelvoorzitters werd gevraagd om bij de vierde 

 
456 Ketikoti is een Surinaamse feestdag ter viering van de afschaffing van de slavernij.  
457 Voor een meer gedetailleerd overzicht van het verdiepingsprogramma, zie G1000. De Staat van Rotterdam (Stichting 
LOKAAL, 2017). 
458 MOOD is de afkorting van: Massive Open Online Deliberation. Zie: Pigmans et al. (2018). 
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optie voor ‘nietsdoen’ te kiezen, om in de discussie ruimte te geven aan het feit dat men in 
werkelijkheid ook vaak niets doet. Om de gevolgen van ‘nietsdoen’ te kunnen vergelijken met de 
andere alternatieven is geprobeerd om deze mogelijkheid op deze manier expliciet te maken. 
Vervolgens werden argumenten voor en tegen de verschillende antwoorden geformuleerd, waarna de 
antwoorden werden gerangschikt: iedere deelnemer zette de alternatieven op volgorde van voorkeur. 
Daarna werd aan de deelnemers gevraagd om de waarden die zij relevant vonden bij de alternatieven 
te selecteren uit de waardenwaaier dan wel deze zelf te formuleren. Om het begrip over de 
perspectieven van anderen te vergroten bespraken de deelnemers waarom zij deze waarden relevant 
vonden. Per alternatief werd ten minste een van de waarden besproken: waarom vind je dit relevant? 
Is iedereen het hier mee eens? Waarom (niet)? Na deze discussie werden de alternatieven opnieuw 
gerankt. De overeenkomsten en verschillen tussen de ranglijsten werden besproken, waarbij iedere 
deelnemer aangaf of zij/hij de volgorde had veranderd en waarom. Het proces werd per tafel door de 
tafelvoorzitter afgesloten met een korte samenvatting van de middag.459         

Om de tafelvoorzitters voor te bereiden op de G1000 ontvingen zij vooraf een intensieve training 
op maat. Gesprekstechnieken, de stappen van de Socratische dialoog en het gebruik van de MOOD-
tool kwamen aan bod en werden geoefend. Verder werd een ‘Eerste Hulp Bij Dialoogproblemen-
team’ aangesteld, bestaande uit twee facilitators per domein. Tijdens de G1000 stonden zij ‘s ochtends 
klaar om de tafelvoorzitters te helpen als de gesprekken vastliepen. Om ervoor te zorgen dat ’s middags 
het invullen van de MOOD-tool en het gebruik van tablets probleemloos zou verlopen is ter plaatse, 
in twee grote groepen, de MOOD-tool nog een laatste keer gedemonstreerd. Bovendien was het team 
van de TU Delf aanwezig om te assisteren bij vragen of problemen.   

Na afloop vroeg LOKAAL de tafelvoorzitters hoe zij de dag ervaren hadden en welke 
verbeterpunten zij zagen. Onder de tips die werden verzameld waren de volgende: 

• De training voor de tafelvoorzitters ruimer opzetten, met meer tijd voor het maken van ‘vlieguren’.  
• In het deel van de Socratische dialoog meer gelegenheid scheppen voor ontmoeting. Meer ruimte 

creëren voor de tafelvoorzitter om dingen in het gesprek ‘te laten gebeuren’. De structuur gekoppeld 
aan een tijdschema is als te complex ervaren. 

• Het invullen van de tool op de tablet niet door de tafelvoorzitters zelf laten doen, maar bijvoorbeeld 
door studenten van de TU Delft, zodat de tafelvoorzitters zich op het gesprek kunnen blijven 
concentreren.  

• In de plenaire afsluiting meer ruimte maken voor de ervaringen van de deelnemers.  
• Naast loting gericht uitnodigen, met het oog op de diversiteit van de deelnemers. 

 
12.4 Analyse en evaluatie 
 
De G1000 Rotterdam heeft een schat aan informatie opgeleverd in de vorm van vragen en oplossingen 
met betrekking tot de centrale vraag: hoe bewaren we de vrede in de stad? De TU Delft maakte van 
de uitkomsten een kwantitatieve analyse en Stichting LOKAAL een kwalitatieve analyse.  
 

Kwantitatieve data-analyse 
 
Van 65 tafels heeft de TU Delft alle gegevens kunnen verzamelen. In de kwantitatieve analyse van de 
uitkomsten van de G1000 zijn alleen deze volledig ingevulde gegevens meegenomen. Het gaat dan 
om: de beginvraag die als startpunt diende voor gespreksronde 2, de mogelijke antwoorden die aan 
tafel waren benoemd, de per antwoord toegekende waarden, de eerste ranking en de tweede ranking, 
na deliberatie.      

 
459 Ibidem. 
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Zoals gezegd, formuleerde iedere tafel op de vraag die was voortgekomen uit gespreksronde 1 vier 
antwoorden/oplossingen, waarbij het vierde antwoord standaard ‘nietsdoen’ was. Negen van de 65 
tafels hadden echter alsnog alle vier de antwoorden zelf geformuleerd en dus niet als vierde optie 
‘nietsdoen’ aangehouden. In totaal noteerde de tafelvoorzitters 1106 waarden. Er is een top-tien van 
meest genoemde waarden gemaakt en per domein een top-vijf.460 De gegevens over de veranderingen 
van ranking zien er in een notendop zo uit:  
- Er is gemeten bij 65 tafels, met gemiddeld zes personen per tafel plus een tafelvoorzitter;   
- Van in totaal 390 deelnemers zijn alle gegevens verzameld;  
- Aan 15 van de 65 tafels is na de waardendiscussie op tafelniveau het alternatief met de hoogste voorkeur 
veranderd; 
- Over de hele ranking genomen heeft 50% van de deelnemers van wie alle gegevens verzameld zijn, zijn of 
haar ranking aangepast na de waardendiscussie. 
Ter illustratie is per domein één vraag uitgewerkt.461 Eén conclusie kan in elk geval worden getrokken, 
namelijk dat het voeren van een dialoog meetbaar van invloed is op de oordeelsvorming van mensen. 
  

Kwalitatieve data-analyse 
 
Het door de TU Delft aangeleverde overzicht van alle vragen, oplossingen, waarden en rankings per 
tafel is door LOKAAL kwalitatief geanalyseerd en vertaald naar opgaven voor de stad Rotterdam. Om 
een goed beeld te krijgen van de vragen en oplossingen is ervoor gekozen om per domein een 
beschrijving van de centrale thema’s in de gesprekken te geven. Ook is een inventarisatie gemaakt van 
de gekozen vragen en bijbehorende hoogst gerankte oplossingen. De waarden vormen een belangrijk 
toetsingscriterium voor het verder brengen van de voorstellen die op de G1000 zijn gedaan. Daarmee 
zijn de uitkomsten van het project niet vrijblijvend te noemen. 
      

Conclusies en aanbevelingen voor de stad 
 
De G1000 was een plek waar mensen niet alleen konden praten, maar waar ook werd geluisterd en 
gereflecteerd om de perspectieven van anderen beter te begrijpen. Niet de argumenten voor of tegen 
de genoemde oplossingen stonden centraal, maar de onderliggende waarden bij de oplossingen die 
werden benoemd en besproken. De aan de gekozen oplossingen toegekende waarden vormen een 
belangrijk kompas voor degenen die met de uitwerking aan de slag gaan.     

Tijdens de voorbereidingen van de G1000 was duidelijk geworden dat we – tegen de achtergrond 
van mondiale conflicten en politieke polarisatie – de menselijke maat, de sociale pijn en de dagelijkse 
zorgen van mensen niet mogen vergeten. De opgave van de G1000 lag dan ook in het bespreekbaar 
maken van deze gevoelens en het verbinden van de dagelijkse ervaringen van mensen met de grote 
vragen omtrent het samenleven in deze stad. Het belang van deze opgave werd geïllustreerd door het 
feit dat de waarde ‘gelijkwaardigheid’ door de deelnemers aan de gesprekstafels het vaakst werd 
genoemd. Hierin ligt het antwoord besloten op de centrale vraag: hoe bewaren we de vrede in de stad? 
Daarom zouden concrete maatregelen deze waarde als uitgangspunt moeten hebben, zo luidde de 
slotaanbeveling van de G1000 Rotterdam.     

Opvallend waren het overweldigende animo voor deze burgertop en het enthousiasme en de 
bereidheid van de deelnemers om zich een dag lang te buigen over de grote vragen van de stad. Van 
alle deelnemers aan de Rotterdamse G1000 zei 91% dat zij aan een volgende editie opnieuw zouden 
deelnemen. Dat deze betrokkenheid duurzaam vorm krijgt en de uitkomsten van de G1000 concreet 
worden opgepakt – door de politiek, maatschappelijke organisaties en instellingen en door de inwoners 

 
460 Zie Bijlage 1. 
461 Ibidem. 
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van Rotterdam zelf – is de opgave die nu voorligt. Die uitkomsten zijn verre van vrijblijvend: ze gaan 
immers over de fundamentele vragen omtrent het samenleven in de stad, gekoppeld aan waarde-
geladen oplossingen. Het eigenaarschap van de uitkomsten ligt bij de Rotterdammers zelf. Democratie 
draait nu eenmaal niet alleen om kiezers en verkozenen; minstens zo belangrijk is het om het debat 
tussen burgers over de toekomstige inrichting van de samenleving open te blijven voeren. 
 LOKAAL heeft aan die gedachtewisseling bijgedragen door alle via de G1000 opgehaalde data 
toegankelijk te maken voor iedereen die daarin geïnteresseerd is. Op de website van LOKAAL zijn de 
beginvragen waarmee de G1000 deelnemers ’s ochtends binnenkwamen te vinden, de fundamentele 
vragen waarmee de groepen aan de slag zijn gegaan en de mogelijke oplossingen die de deelnemers op 
deze vragen formuleerden. Met behulp van een speciale leeswijzer462 (door de tafelvoorzitters 
omgedoopt tot ‘de gehaktmolen’) is na te gaan op welke manier de G1000-deelnemers stapsgewijs van 
een beginvraag naar mogelijke oplossingen gekomen zijn.463 
 

Impact en effect van de methode G1000 Rotterdam 
 
De onderzoekers van de TU Delft beschreven hun bevindingen met deMOOD-tool tijdens de G1000 
Rotterdam in een wetenschappelijk artikel.464 Hun betoog begint met de vaststelling dat er tot dan toe 
al veel initiatieven waren ontplooid waarin met betrokken burgers gezocht werd naar wederzijds 
begrip, maar dat er nog geen poging was gedaan om de impact van dergelijke interventies systematisch 
te meten. Zelf deden de onderzoekers dit door de uitkomsten van de MOOD-tool zoals die werden 
verzameld tijdens de G1000 langs de meetlat van ‘groepsnabijheid’ (group proximity) te leggen. Zij 
richten zich daarbij op drie kenmerken:  

1. De diversiteit van de groep;  
2. De mate van gelijkheid in de rankings;  
3. De verandering in ranking na een deliberatie over waarden die de deelnemers als relevant beschouwden. De 

groepsnabijheid werd voor en na de waardendeliberatie gemeten.  
 De gekozen aanpak wordt gerechtvaardigd door te stellen dat de sociale en politieke impact van een 
burgertop doorgaans wordt afgemeten aan de overlap tussen de uitkomsten ervan en de lokale politieke 
agenda’s een jaar later.465 De Rotterdamse burgertop had echter een ander doel: ontmoeting, reflectie 
en waarde-geladen deliberatie, uitmondend in begrip in plaats van polarisatie. Dit andere doel vraagt 
om een andere manier van meten, aldus de onderzoekers. Dit keer ging het immers niet om de 
winnende oplossing (vaak eindigt een burgertop met een stemming) maar om verschillen in preferenties 
en de verschuiving daarvan naar aanleiding van waarde-geladen deliberatie.          

De onderzoekers leggen een link tussen groepsnabijheid en wederzijds begrip. Daarbij wordt 
opgemerkt dat tijdens de G1000 Rotterdam participatie en deliberatie met elkaar werden verbonden: 
grote groepen mensen konden elkaar daar face-to face ontmoeten in paralelsessies aan ronde tafels waar 
intieme dialogen konden plaatsvinden zonder aan de openbaarheid te worden blootgesteld. De 
onderzoekers concluderen dat als er sprake is van een grote mate van groepsnabijheid mensen beter in 
staat zijn om de perspectieven van anderen te begrijpen. Met andere woorden: de gebruikte methodiek 
maakt zichtbaar en meetbaar dat de manier waarop de dialoogpraxis tijdens de G1000 vorm heeft 
gekregen bijdraagt aan meer begrip voor de perspectieven van anderen en het zoeken naar verbinding. 

 
462 Deze leeswijzer is ook te vinden in Bijlage 1.  
463 Zie: www.lokaal.org. 
464 Zie: Pigmans et al. (2018). 
465 Hoewel daar niet op is aangestuurd, bestaat die overlap in Rotterdam overigens wel degelijk. Het collegeprogramma van 
2018-2022, Nieuwe energie voor Rotterdam (Gemeente Rotterdam, 2018), bevat veel aandachtspunten die 
corresponderen met de uitkomsten van de G1000. De uitkomsten van de G1000 correleren ook met de uitkomsten van 
een serie stadsgesprekken met Rotterdamse burgers, samengebracht in Het verhaal van de stad (Gemeente Rotterdam, 
2017). 
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Ook als oplossingen niet door alle groepsleden konden worden gedeeld kon er toch begrip en 
waardering voor de verschillende ideeën van mensen zijn. In een diverse samenleving zijn dit essentiële 
vaardigheden.          

Een kritische kanttekening plaatsen de onderzoekers bij de wijze waarop deelnemers aan de G1000 
Rotterdam werden geselecteerd. De methode van loting was bedoeld om tot een zo divers mogelijke 
groep deelnemers te komen, maar leidde uiteindelijk niet tot een optimale diversiteit aan de tafels. De 
onderzoekers opperen als oplossing om voortaan meer gericht uit te nodigen. Ook dit is tijdens de 
voorbereiding van de G1000 echter wel degelijk gebeurd: alle deelnemers aan de wijkgesprekken 
konden zich opgeven voor de G1000. Het probleem was dan ook niet de diversiteit van de 
aanmeldingen, maar de no-show tijdens de G1000 zelf. Van de 1500 mensen die zich hadden 
aangemeld kwamen er uiteindelijk 1000 naar De Doelen. Omwille van de privacy was het niet mogelijk 
te achterhalen waarom de rest afwezig was. Een ander punt is dat – vanwege het grote aantal 
aanmeldingen – de lijnen relatief vroeg gesloten zijn, waardoor degenen die er het eerst bij waren een 
plek hadden, maar veel mensen die wat later in actie kwamen teleurgesteld moesten worden.  

De diversiteit van de deelnemersgroep blijft hoe dan ook een belangrijk aandachtspunt bij 
burgertoppen. Die is immers noodzakelijk om tot sociaal geaccepteerde oplossingen te komen; bij 
complexe vraagstukken levert een combinatie van verschillende ideeën en interacties tussen burgers 
vaak de beste oplossingen op. Waar mensen met verschillende ideeën met elkaar delibereren kunnen 
zij van elkaar leren, terwijl een deliberatie tussen gelijkgestemden enkel tot een bevestiging van het 
eigen gelijk leidt – en dan dreigt blikvernauwing. Deliberatie moet hier worden begrepen als “a group-
based process of participation, social exchange, reflection and learning, in which participants have the 
opportunity to reflect upon, form, express and debate their perspectives, values and beliefs.” 466  
 De G1000 Rotterdam was een eerste poging om grootschalige gemeenschappelijke reflectie op 
complexe en principiële grootstedelijke thema’s mogelijk te maken en te faciliteren, gebaseerd op het 
dialoogbegrip van Buber en Levinas.  Dit gebeurde door participatie en deliberatie met elkaar te 
verbinden. Het onderzoek van de TU Delft leert ons dat het mogelijk is om methodieken te 
ontwikkelen om de impact hiervan te meten. Het is geen toeval dat de Delftse meetlat van 
groepsnabijheid correspondeert met de moreel geladen betekenis die Levinas dit begrip in zijn latere 
werk geeft:  

 
“Consciousness is born as the presence of the third party in the proximity of the one for the other and, 
consequently, it is to the extent that it proceeds from this that it can become disinterestedness. The foundation 
of consciousness is justice and not the reverse. Objectivity reposing on justice. To the extravagant generosity 
of the for-the-other is superimposed a reasonable order, ancillary or angelic, of justice through knowledge, 
and philosophy here is a measure brought to the infinity of the being-for-the-other of peace and proximity 
and is like the wisdom of love.” 467  

           
Meer onderzoek zal nodig zijn om de relatie tussen het door de Delftse onderzoekers geïntroduceerde 
begrip van groepsnabijheid en het begrip proximity in het denken van Levinas systematisch verder uit 
te werken. Met het oog hierop zijn de tijdens de G1000 ontwikkelde methodieken ondergebracht in 
de ‘Academie voor politiek en filosofie’ van LOKAAL die haar naam ontleent aan een academie die in 
het interbellum werd opgericht door Leonard Nelson. LOKAAL hoopt via deze academie de motivatie 
en de methodische uitwerking van de G1000 Rotterdam te borgen – en daarmee een niet-vrijblijvende 
dialoog praxis voor de stad Rotterdam. 
 

 
466 Kenter et al. (2016). 
467 Jürgen Braungardt, Levinas: peace and proximity, een tekst te vinden op zijn website. Zie: 
http://braungardt.trialectics.com/philosophy/20th-century/emmanuel-levinas-1906-1995/levinas-peace-and-proximity/. 
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Deel IV 
 
 

Methodische verantwoording 
Inventarisatie van dialooginitiatieven die het Rotterdams  
 
“We live in a world in which religious and political conflict threaten the globe, governments are dysfunctional, communities 
are eroding, longstanding cultural traditions are evaporating, and we struggle with our relationships to our habitat – both 
natural and technological. It is time for the social sciences to channel their substantial resources of intelligence and ingenuity 
into creating more flourishing forms of living together.” 468 
 
 
Een van de rode draden van deze dissertatie is de vraag hoe mijn onderzoek kan bijdragen een 
veerkrachtige en sterke Rotterdamse democratie. Geheel in de geest van het bovenstaande citaat ben 
ik daarom in de ruim gesorteerde gereedschapskist van de sociale wetenschappen op zoek gegaan naar 
de methodologische middelen die helpen intelligent en vindingrijk informatie in dit project te 
verzamelen, zoals Kenneth Gergen suggereert, Uiteraard is niet alles wat we daarin aantreffen voor elk 
type onderzoeksvraag even bruikbaar. De methodologische aanpak die aan mijn dissertatie ten 
grondslag ligt, schets ik in de volgende drie hoofdstukken.       

Allereerst onderbouw ik in Hoofdstuk 13 mijn keuze voor kwalitatief onderzoek. Ik inventariseer 
de vele benaderingen waaruit een sociaalwetenschappelijk onderzoeker kan putten en geef aan waar in 
deze context mijn eigen onderzoek te plaatsen is. Vervolgens schets ik het verband tussen de gekozen 
onderzoeksmethode en mijn ervaringen als organisator van publieke gesprekken in Rotterdam in 
Hoofdstuk 14. De rode draad die door dit persoonlijke leerproces loopt, is het denken van Buber en 
Levinas, wier dialoogbegrip het fundament vormt voor het verbinden van filosofische theorie en 
maatschappelijke praktijk. In Hoofdstuk 15 beschrijf ik in meer detail de methodiek waarmee de 
ordening en interpretatie van de data voor mijn dissertatie tot stand is gekomen.   

 
  

 
468 Gergen (2015), p. 310. 
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Hoofdstuk 13 
Benaderingen in kwalitatief onderzoek 
Een inventarisatie 
 
 
Kwalitatief onderzoek wordt gekenmerkt door een open verzameling van informatie, een analyse in 
een natuurlijke taal, een onderzoeksopzet waarin verzamelen en analyseren nauw met elkaar zijn 
verbonden en een probleemstelling die gaat over betekenissen die mensen vaak zelf in hun leefwereld 
hanteren.469 Kwalitatief onderzoek wordt onder meer gebruikt als er sprake is van een relatief kleine 
populatie en als men een theorie zo dicht mogelijk wil laten aansluiten bij betekenissen die de 
onderzochten zelf aan hun leefwereld geven.         

Zeker wanneer nog weinig bekend is over een onderwerp of als de onderzoeker ‘echt’ in contact 
wil komen met de onderzochte, is het explorerende karakter van kwalitatief onderzoek van waarde. 
Een gesprek heeft als voordeel dat je extra informatie kunt verzamelen via doorvragen, samenvatten, 
parafraseren en het observeren van non-verbale communicatie. Een gesprek biedt ook ruimte voor 
dialoog. De resultaten van kwalitatief onderzoek zijn praktisch toepasbaar: onderzoek kan, indien nodig 
of gewenst, bijdragen aan de verandering en verbetering van een concrete praktijk.470     
 De tegenhanger van kwalitatief onderzoek is kwantitatief onderzoek, gekenmerkt door een smalle 
gesloten onderzoeksvraag die wordt geformuleerd op basis van voorkennis, een grote 
onderzoekspopulatie en statische analyse. Het onderscheid tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek 
werd door Paul Meehl in de toegepaste psychologie pragmatisch onderscheiden als klinische en 
statistische predictie.471 Hij spreekt in dit verband van twee verschillende procedures: intuïtief/in het 
hoofd tegenover statistisch-mechanisch. Tot voorspellingen komen op basis van een combinatie van 
beide werkwijzen is, volgens Grove, niet mogelijk: “Note that this way of framing the distinction 
suffices to make clinical and statistical prediction mutually exclusive. If actuarial predictions are 
synthesized clinically, this is clinical prediction; if clinical predictions are synthesized statistically, this is 
statistical prediction. There is no such thing as a true hybrid.” 472    

Hij concludeert dat de resultaten van de twee werkwijzen niet gelijk zullen zijn, ook al beschikken 
de diagnosticus en de statisticus over precies dezelfde gegevens. Hij geeft als voorbeeld de kans dat een 
delinquent binnen drie jaar een nieuwe misdaad pleegt, die statistisch gezien op tachtig procent wordt 
geschat. Een sociaal bewogen reclasseringsambtenaar kan echter op basis van specifieke kennis over 
deze specifieke delinquent en zijn sociale context voorspellen dat hij waarschijnlijk niet zal recidiveren. 
De strijdige voorspellingen staan een verantwoorde beslissing in de weg.473 Meehl geeft een aantal 
overwegingen voor een keuze voor klinisch dan wel statistisch onderzoek, waarbij de argumentatie 
luidt dat het tweede type onderzoek geschikt is voor het analyseren van grote groepen, waarbij gezocht 
wordt naar patronen. Specifiek per context kijken is dan niet mogelijk. Dit kan in klinisch onderzoek 
wel.        

Jan ter Laak en Martijn de Goede betogen dat er sinds het verschijnen van Paul Meehls boek een 
controverse is ontstaan tussen aanhangers van klinische respectievelijk statistische predictie in de 
toegepaste psychologie – dit ondanks het feit dat het hier aanvankelijk een pragmatisch onderscheid 

 
469 De Boer & Smaling (2011), p. 13. 
470 Ibidem, p. 14. 
471 Meehl (1954). 
472 Grove (2005), p. 1234. 
473 Ter Laak & De Goede (2004), p. 25. 
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betrof. Ter Laak en De Goede menen dat de controverse berust op het onderscheid tussen idiografische 
en nomothetische benaderingen. Een idiografische benadering pretendeert een theorie te ontwikkelen 
voor elke cliënt afzonderlijk en op grond daarvan zijn gedragingen te beschrijven en te voorspellen. In 
een nomothetische benadering wordt een persoon beschouwd als een element in een steekproef; 
statistische grootheden die zijn bepaald in representatieve populaties, zoals gemiddelden en correlaties, 
worden gebruikt om gedragingen van die persoon te voorspellen. In deze benadering geldt dat de 
wetenschap niet over individuen gaat, maar over een representatieve steekproef van subjecten.474  
 De historische context van deze controverse is het verschil tussen alfa- en gammawetenschappen 
enerzijds en de natuurwetenschappen anderzijds, waarbij de persoon hetzij als uniek wezen, hetzij als 
element van een populatie wordt opgevat. Empirische vergelijking van de twee werkwijzen toont aan 
dat de statistische predictie superieur is en als winnaar uit de strijd komt. Daarmee is de controverse 
echter niet verdwenen en als gevolg ervan is er meer aandacht gekomen voor het modelleren van het 
klinisch oordeel, aldus de auteurs. Als voorbeeld wordt genoemd de Zelfconfrontatie Methode van 
Hermans uit 1974, waarin de diagnose een gezamenlijk product is van de diagnosticus en de patiënt, 
die gelijkwaardig zijn en zich in een open dialoog tot elkaar verhouden. Daarnaast worden alternatieven 
genoemd die centrale concepten als argumentatie over casus en diagnose als narratieve structuur 
hebben.475   

De open, wederkerige dialoog vormt ook het fundament onder mijn eigen onderzoek naar de 
invloed en het effect van de Dag van de dialoog en de Islamdebatten in Rotterdam. De 
klinische/kwalitatieve aanpak die ik koos, bied ruimte om gericht, per context naar een situatie of geval 
te kijken en op basis daarvan tot een wetenschappelijk oordeel te komen. In mijn onderzoek probeer 
ik heel specifiek – per persoon – de vaak botsende intenties en interpretaties van een en dezelfde sociale 
werkelijkheid in interactie in kaart te brengen. Daarbij draait alles om intersubjectiviteit: de ander is 
geen object, maar partner of leermeester en dus kan iedere dialoog worden opgevat als een uniek 
leerproces. Dit is een leerproces waarin het uiterste van mijn luister- en gespreksvaardigheid wordt 
gevraagd. Met dit gegeven als uitgangspunt heb ik in dialoog met de door mij geselecteerde 
respondenten geprobeerd om op microniveau de oogst van de Dag van de dialoog en de Islamdebatten 
te inventariseren.  
 
13.1 De traditionele gereedschapskist volgens De Boer en Smaling 
 
Kwalitatief onderzoek is geen eenduidig gegeven. Veeleer is er sprake van een gereedschapskist met 
veel instrumenten (visies, tradities en strategieën) waaruit de onderzoeker een keuze kan maken. Om 
die keuze te begrijpen, is het vaak nodig om te weten welke stroming die onderzoeker aanhangt, hoe 
hij of zij positie kiest. De Boer en Smaling hanteren een indeling in drie tradities of benaderingen, die 
elk verbonden zijn met een andere wetenschapsfilosofische opvatting.476  
 

1. Empirisch–analytische benadering 
 
Om te beginnen is er de empirisch-analytische stroming, ook wel positivisme genoemd. Dit is een 
wetenschapsopvatting in de traditie van het negentiende-eeuwse positivisme van onder anderen August 
Comte en Emile Durkheim en van het logisch positivisme, een wetenschapsfilosofie die rond 1920 
ontstond. Kenmerken zijn het operationaliseren en meten van begrippen, strikte reglementering van 
de onderzoeksopzet en het gebruik van statistiek. De Boer en Smaling menen dat binnen de 
empirische-analytische benadering openingen zijn voor het doen voor kwalitatief onderzoek, 

 
474 Ibidem, p. 20. 
475 Ibidem, p. 29. 
476 De Boer & Smaling (2011), Hoofdstuk 1. 
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bijvoorbeeld om tot invullingen van begrippen te komen die steunen op betekenissen die mensen in 
het alledaagse leven hanteren.477 Ook wijzen zij op onderzoek waarbij wel systematische indelingen 
worden gevormd, maar de onderzoeker niet overgaat tot numerieke metingen en ook geen statistische 
bewerkingen toepast. Verder wordt onder meer de eerste versie van de gefundeerde theoriebenadering 
van Glaser en Strauss (1967) genoemd, vanwege de grote rol die categoriseren daarin speelt. 
 

2. De interpretatieve benadering 
 
Deze interpretatieve benadering vindt haar oorsprong in de hermeneutische filosofie van Friedrich 
Schleiermacher, Wilhelm Dilthey en Hans-Georg Gadamer. Ze is vooral aan te treffen in de 
geesteswetenschappen en de interpretatieve sociologie van Max Weber. Tegenwoordig wordt voor 
deze stroming de term interpretivisme gehanteerd.478 Naast de hermeneutiek worden ook de 
fenomenologie en het pragmatisme ertoe gerekend. De fenomenologie is van Europese oorsprong, 
maar heeft zich in Amerika verder ontwikkeld door het werk van socioloog Alfred Schütz en filosoof 
Herbert Spiegelberg. Bij het pragmatisme als wetenschapsfilosofie kan worden gedacht aan het werk 
van Charles Peirce, Wiliam James, John Dewey en de latere Richard Rorty. De pragmatische filosofie 
is de belangrijkste bron voor het symbolisch interactionisme, een stroming in de sociale psychologie en 
sociologie waarbinnen de gefundeerde theoriebenadering is ontstaan. 

Van de drie door De Boer en Smaling onderscheiden stromingen heeft het interpretivisme de 
sterkste verwantschap met de methodologie van kwalitatief onderzoek: de onderzoeker is gericht op 
de betekenissen die mensen geven – individueel, groepsgewijs en cultureel – aan de wereld waarin ze 
leven. De Boer en Smaling noemen etnomethodologie, discoursanalyse en narratief onderzoek als 
recente varianten van interpretatief onderzoek.479 De participatieve benadering zien zij als een 
toevoeging, omdat deze benadering doorgaans omvattender van aard is en vaak levensbeschouwelijk 
geïnspireerd. 
 

3. De kritische benadering 
 
Deze derde benadering steunt op de kritische theorie zoals ontwikkeld door onder anderen Walter 
Benjamin, Theodor Adorno, Max Horkheimer en Jurgen Habermas. En zij zijn op hun beurt beïnvloed 
door Hegel, Marx en Freud. De focus ligt op reëel bestaande machtsverhoudingen binnen de 
samenleving: het gaat niet alleen om het vellen van een normatief oordeel over de westerse 
maatschappij, maar ook om verandering ervan.480    

Uit de verwantschap van de kritische theorie met het hermeneutische denken vloeit voort dat 
kwalitatief onderzoek ook binnen deze traditie vaak goed past. Een voor deze stroming typerende 
sociaal-wetenschappelijke strategie is actie- of handelingsonderzoek, dat vaak sterk kwalitatief van 
karakter is.             

De door De Boer en Smaling besproken indeling is ontleend aan het werk van Jürgen Habermas. 
In zijn oratie uit 1965 bracht deze de driedeling in verband met onderliggende belangen. De empirisch-
analytische wetenschapsbeoefening zou worden voortgestuwd door het technische belang van 
beheersing van onze omgeving en leefwereld. De hermeneutisch-interpretatieve wetenschappen 
zouden worden aangedreven door het praktische belang van communicatie, elkaar begrijpen. Aan de 

 
477 De Boer & Smaling (2011), p. 14. 
478 Ibidem, p. 15. 
479 Ibidem, p. 16. 
480 Ibidem, p. 16. 
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kritische wetenschappen, ten slotte, zou het emancipatoire belang ten grondslag liggen van het 
bevrijden van onmondige groepen uit onrechtvaardige machtsverhoudingen.481 
 
13.2 Nieuwe benaderingen in kwalitatief onderzoek  
 
Naast de drie traditionele benaderingen in kwalitatief onderzoek onderscheiden De Boer en Smaling 
zes nieuwere benaderingen die niet passen binnen de traditionele benaderingen of die een mix daarvan 
zijn:  

• Het neorealisme gaat ervan uit dat de werkelijkheid een structuur heeft die niet rechtstreeks te observeren is en die ook 
niet in alle opzichten kenbaar is, maar waarvoor wel modellen kunnen worden ontworpen die nodig zijn om de 
waarneembare werkelijkheid mee te verklaren. 

• De complexiteitsbenadering is een vervolg op de multidisciplinaire systeemtheorie. Hier draait het om de analyse van 
verbanden tussen en binnen systemen in de natuur, de wetenschap en/of de maatschappij, wat in de praktijk vaak 
vereenvoudigd wordt door alleen naar bepaalde aspecten van een systeem te kijken. De complexiteitsbenadering is 
gebaseerd op principes uit de natuurkunde, biologie en techniek en heeft een uitwerking op onder andere de cybernetica, 
filosofie, organisatieleer, managementtheorieën, psychotherapie, economie en sociologie. In de complexiteitsbenadering 
wordt afgeweken van het idee van de analyseerbaarheid van een complex systeem – dat zou een reductie betekenen, 
waardoor essentiële delen van het complex zouden wegvallen. 

• De constructivistische benadering gaat ervan uit dat kennis een menselijke constructie is. Deze benadering vindt haar 
grondslag in de sociaal-constructivistische kentheorie, waarbij ervan uit wordt gegaan dat mensen actieve betekenisgevers 
zijn. Dat wil zeggen dat zij hun werkelijkheid construeren in interactie met elkaar en daarbij uiteenlopende 
achtergronden en referentiekaders in het spel brengen. Gegeven die diversiteit is de werkelijkheid meervoudig in plaats 
van enkelvoudig. Praktijken zijn voor velerlei uitleg vatbaar en kunnen uiteenlopende, soms conflicterende betekenissen 
hebben voor verschillende groepen. Beide auteurs maken onderscheid tussen constructivisme als algemeen 
wetenschapsfilosofisch standpunt (alle wetenschappelijke kennis is geconstrueerd) en constructivisme als 
sociaalwetenschappelijk en methodologisch standpunt, zoals dat bijvoorbeeld is terug te vinden bij Guba en Lincoln.482 

• De postmoderne benadering stelt dat taal niet verwijst naar de werkelijkheid, maar bestaat uit referenties van teksten naar 
andere teksten. Het individu heeft geen rationele controle over zichzelf en de onderzoeker is een ‘bricoleur’ (knutselaar).  

• De participatieve benadering berust op het uitgangspunt dat de onderzoeker en deelnemers (stakeholders) gelijkwaardig 
aan elkaar zijn en dat zij het onderzoek gezamenlijk dienen uit te voeren. De onderzoeker leert tijdens het onderzoek 
zelf ook. Onderzoek kan door kritische, pragmatische of andere metatheoretische kaders worden gemotiveerd. Tot deze 
stroming behoort onder meer de responsieve methodologie van Abma en Widdershoven,483 Betrokkenheid van de 
onderzoeker achten zij cruciaal, vanuit de gedachte dat objectiviteit mogelijk noch wenselijk is. Interactie tussen het 
kennende subject en te kennen object is onvermijdelijk; bovendien kan kennis van geleefde ervaringen alleen worden 
verworven door het inbrengen van eigen verwachtingen en vooroordelen. De kwaliteit van dit proces is mede 
afhankelijk van de gecreëerde machtsbalans; alle belanghebbenden moeten in staat zijn hun stem te laten horen. 
Authenticiteit heeft betrekking op toegenomen persoonlijk inzicht, op toegenomen inzicht in elkaar, op: “[…] 
verschuivingen in het denken en op de toegenomen mogelijkheid om actie te ondernemen.” 484 Het hermeneutisch-
dialectisch proces – het actief betrekken van zoveel mogelijk belanghebbenden in onderlinge deliberatie – verkleint de 
kans dat vertekening in de richting van één partij optreedt. 

• Tot slot is er de intuïtieve benadering. In deze benadering wordt de intuïtie van de onderzoeker als bron van kennis 
serieus genomen. 

 
13.3 De indeling van Jane Richie et al.  
 
Een andere indeling tussen benaderingen van kwalitatief onderzoek vinden we bij Richie et al. Zij 
maken een knip tussen ontologie (‘concerned with the nature of what exists) en epistemologie 
(‘concerned with the nature of knowledge and how it can be acquired’).485  

Ontologie houdt zich bezig met de essentie van de realiteit, in twee varianten: realisme (met als 
kerngedachte dat er een verschil bestaat tussen de reëel bestaande wereld en de betekenis die mensen 

 
481 Ibidem, p. 17. 
482 Ibidem, p. 19. Zie Guba & Lincoln (1989). 
483 Abma & Widdershoven (2006). 
484 Ibidem, p. 43. 
485 Richie et al. (2013), p. 1. 
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eraan geven) en idealisme (de realiteit wordt geheel en al bepaald door de menselijke geest). 
Epistemologie, op haar beurt, houdt zich bezig met de manier waarop we kennisnemen van de wereld 
en leren en wat de basis van onze kennis is. Hierin staan, volgens Richie et al., drie tegenstellingen 
centraal. Om te beginnen is er de tegenstelling tussen inductie (algemene kennis wordt gevormd op 
basis van particuliere observaties van de wereld) en deductie (observaties dienen om een abstracte 
theorie of hypothese te bevestigen of te ontkennen). Een tweede tegenstelling is die tussen de 
onafhankelijke, waardenvrije en de betrokken, reflexieve onderzoeker. Tot slot is er de 
correspondentietheorie van waarheid (een uitspraak is waar als die overeenkomt met een onafhankelijke 
realiteit) versus de coherentietheorie van de waarheid (een uitspraak is waar als representatie van een 
sociaal geconstrueerde wereld die wordt gesteund door anderen) en de pragmatische theorie van de 
waarheid (aannames zijn waar als ze praktisch nut hebben voor mensen).         

Richie et al. maken een indeling om de filosofische debatten die ten grondslag liggen aan de 
ontwikkeling van sociaal onderzoek in het algemeen inzichtelijk te maken. Daarbij stellen zij dat het 
hier vooral gaat om de kwestie hoe de sociale wereld bestudeerd kan worden en wat we ervan kunnen 
weten. Sommige vraagstukken waarover onderzoekers zich buigen zijn gerelateerd aan de ontologie, 
andere aan de epistemologie. De uiteenlopende antwoorden op al deze vragen hebben geleid tot 
verschillende scholen, interpretatieve kaders en benaderingen.486   

Richie et al. komen tot een onderscheid in vier epistemologische hoofdbenaderingen dat enige 
gelijkenis vertoont met de driedeling van De Boer en Smaling. Zij noemt achtereenvolgens positivisme, 
post-positivisme, interpretivisme en constructivisme. De laatste twee stromingen beschouwen zij als 
kenmerkend voor kwalitatief onderzoek: terwijl het interpretativisme van die traditie een integraal 
onderdeel uitmaakt, is het constructivisme een verwante beweging met als hoofdkenmerk het idee dat 
kennis door mensen wordt geconstrueerd in intensieve interacties.   

Anders dan De Boer en Smaling categoriseren Richie et al. de kritische theorie niet als een 
hoofdstroming, maar beschouwen zij die als een latere stroming binnen het kwalitatief onderzoek – 
een waarbij alles draait om het empoweren van mensen teneinde hen in staat te stellen de sociale 
omstandigheden te boven te komen die hen beperken. Richie et al. hanteren de term kritische theorie 
als een paraplu voor verschillende onderzoek bewegingen die sterk leunen op het neomarxisme. Het 
zijn bewegingen die met elkaar gemeen hebben dat ze sterk de focus leggen bij de invloed van sociale 
en culturele factoren op mensenlevens: onderzoeksbevindingen worden primair geanalyseerd langs de 
lijnen van klasse, ras of gender, in plaats van dat de onderzoeker een open houding aanneemt tegenover 
de informatie. De waarde van zulk onderzoek wordt veelal beoordeeld in termen van politieke en 
emancipatoire effecten, in plaats van de mate waarin ze de sociale wereld van de deelnemers beschrijven. 
De kritische theorie heeft ook invloed gehad op discussies over (machts)ongelijkheid tussen 
onderzoeker en onderzochte. Hieruit is een nieuwe stroming van (participatief) onderzoek 
voortgekomen die sociaal onderzoek beschouwt als een vorm van samenwerking tussen de onderzoeker 
en stakeholders met als doel een positieve verandering voor degenen die bij het wetenschappelijk 
onderzoek betrokken zijn.  

Concluderend kunnen we stellen dat de indeling van De Boer en Smaling en die van Richie et al 
niet overeenkomen maar dat juist in combinatie van beiden een helder en compleet beeld gegeven kan 
worden van zowel van de verschillende (wetenschapstheoretische) benaderingen die zich door de jaren 
heen binnen het kwalitatieve onderzoek hebben ontwikkeld als van de ontologische en 
epistemologische aannames die eraan ten grondslag liggen.  

 
 

 

 
486 Ibidem, p. 2. 
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13.4 Eigen benadering 
 
Over de vraag of een onderzoeker oog moet hebben voor een zekere mate van consistentie tussen het 
filosofische vertrekpunt dat hij/zij hanteert en de methode voor kwalitatief onderzoek die wordt 
ingezet, zijn de meningen verdeeld. Enerzijds wordt gesteld dat het op een consistente manier koppelen 
van een wetenschapsfilosofische benadering en een onderzoeksmethode bijdraagt aan de validiteit van 
het onderzoek. Aan de andere kant wordt beargumenteerd dat het er vooral om gaat uit een 
verschillende reeks van benaderingen een juiste keuze te maken, al naar gelang het doel en de context 
van het onderzoek. Vaststaat dat over het algemeen kennis van de achtergrond van verschillende 
stromingen en de methoden die daaruit zijn voortgekomen, zal bijdragen aan een betere 
onderzoekspraktijk.487           

Voor het onderzoek dat voor deze dissertatie is verricht geldt dit in ieder geval. In de dialoogfilosofie 
van Buber en Levinas – het wijsgerig perspectief dat er centraal in staat – zit een praxis ingebakken 
waarin een kritiek te herkennen valt op de benaderingen die hiervoor zijn geschetst. Beiden gaan in 
hun denken in discussie met twintig eeuwen filosofie. Zij kritiseren de waarheidsaanpraken van het 
Westerse denken, waarbij zij zich vooral verzetten tegen de dominantie van het Ik en daar het primaat 
van de dialoog tegenover plaatsen.         

Hoewel hun denken veel raakvlakken vertoont met het sociaal constructivisme en de kritische 
theorie, is er ook een groot verschil, namelijk daar waar het gaat om de vraag wat voor type 
waarheidsvinding er plaatsvindt in een dialoog. Bij Buber en Levinas gaat het niet, zoals in de 
hermeneutiek of in Habermas’ filosofie van het communicatieve handelen wel het geval is, om 
horizonversmelting488 of om de ideale rationele gesprekssituatie. Het gaat niet om consensus en/of 
begrip van de ander, maar om een niet te sturen ontmoeting of confrontatie die plaatsvindt bij gratie 
van het verschil.489 Mijn gesprekspartner is niet degene die samen met mij bijdraagt aan de orde van 
het gesprek, maar degene die buiten het systeem valt. De dialoog is daarom ook geen bevestiging van 
een bestaande orde; in de dialoog vindt een transformatie plaats waarin het ik tot zijn ware bestemming 
komt (Buber) dan wel onder kritiek wordt gesteld (Levinas).           
 Impliceert dit dat er voor mij niets bruikbaars zit in de gereedschapskist van het kwalitatieve 
onderzoek, zoals die zich in de loop der tijd heeft gevuld? Nee, dat wil zeggen: niet als er in die 
gereedschapskist een benadering te vinden is die vertrekt vanuit eenzelfde kritisch perspectief als dat 
van Buber en Levinas. Het sociaal constructivisme van Kenneth Gergen – en dan met name de rol die 
actie-onderzoek daarin wordt toebedeeld – komt daar dichtbij in de buurt.490   

 
487 Richie et al. (2013), p. 22. 
488 In de hermeneutiek draait alles om de interpretatie van teksten door het aangaan van een dialoog, waarbij vooroordelen 
in het spel gebracht worden en de eigen horizon via confrontatie met die van de ander versmelt. Levinas stelt dat deze 
versmelting de ander van zijn andersheid berooft. Weliswaar benadrukt de hermeneutiek van Gadamer het belang van 
openheid en ontvankelijkheid voor het appel dat ons bereikt, het paradigma van de hermeneutische situatie – of we nu een 
tekst lezen of in dialoog zijn – komt aan echte alteriteit niet toe. Volgens de hermeneutiek zet de oproep die ons vanuit de 
tekst bereikt het proces van interpretatie in werking, dat wil zeggen het proces waarin de gemeenschappelijke horizon ons 
verbindt, wat geëxploreerd en uitgewerkt wordt. Maar zoals Visker (2004) opmerkt: “[…] that the other and me are on the 
same level is according to Levinas, already testimony to a pact with Evil” (p. 31). 
489 De ander weerstaat elke opname in een door de subjectiviteit aangebrachte orde. De zin van mijn bestaan wordt geheel 
en al ontleend aan mijn onaflosbare verantwoordelijkheid voor de ander, die echter geen resultaat is van een door de rede 
georganiseerde iuris prudentia, maar van het feit dat de ander de orde die door mij is aangebracht omverwerpt (Welten 
2016, p. 45).   
490 Actie-onderzoek is vlak voor de Tweede Wereldoorlog ontwikkeld door Kurt Lewin in de Verenigde Staten, waar hij 
“[…] als vluchteling van het naziregime asiel had gekregen. Hij nam twee belangrijke stappen. Ten eerste haalde het 
klassieke psychologische experiment uit het laboratorium en plaatste het ‘in vivo’: hij voerde de onderzoeken uit in concrete 
situaties. Ten tweede nodigde hij de onderzochten uit om medeonderzoeker te worden door hun vragen deel te nemen 
aan de interpretatie van data die ze zelf hadden geleverd. Hiermee veranderde de relatie tussen onderzoekers en 
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13.5 Gergens sociaal constructivisme en de dialoogfilosofie 
 
In het sociaal constructivisme worden invloeden van “[…] historische, culturele, maatschappelijke en 
politieke factoren op het leren kennen van individuen erkend en zwaar meegewogen. De gedeelde en 
contextuele invloeden op individueel menselijk handelen worden als belangrijker gezien dan materiële 
invloeden. Toch blijft het individu het vertrekpunt: het gaat om het kennen, denken en handelen van 
individuen.” 491 Gergen is van mening dat de bekende vormen van (sociaal) constructivisme te cognitief 
georiënteerd zijn: interne (cognitieve) werkelijkheid en externe (sociale) werkelijkheid blijven te veel 
gescheiden, ook als men het cognitieve door het sociale laat beïnvloeden, of er wordt al te zeer een 
onbemiddelde invloed van sociale omstandigheden verondersteld. Voor hem is taal niet louter een 
intermediair, maar een bron van kennis. Bovendien heeft zijn sociaal constructivisme een kritische 
dimensie: hij wil bijdragen aan het bestrijden van sociale onrechtvaardigheid en ongelijkheid.492   
 Gergen definieert de onderzoeker als iemand die een actieve rol speelt in het tot stand brengen van 
sociale verandering.493 Centraal staat zijn opvatting dat de onderzoeker niet bezig is met het beschrijven 
van de bestaande werkelijkheid (volgens hem is hier sprake van ‘spiegelen’), maar met het leveren van 
een bijdrage aan een betere toekomst. Dit laatste noemt hij future forming. Hij hanteert geen lineair 
vooruitgangsperspectief, maar een procesmatig perspectief waarin sprake is van permanente 
verandering.  Onderzoek zou in zijn ogen gericht moeten zijn op het actief creëren van een praxis. 
Gergen laat zich hierbij inspireren door het praxisbegrip van Aristoteles, dat van Hannah Arendt en het 
Socratische epistèmè-begrip. Gergen stelt: 
 

“There are resonances here with a rich array of existing ideas. In a certain sense, this is to extend the 
Aristotelian concept of knowledge through praxis. Where the pursuit of knowledge through theoria is to 
establish an articulated truth, knowledge through praxis is achieved through and represented within ongoing 
action. In contemporary educational circles the distinction is represented in the contrast between 
propositional and procedural knowledge, where the latter is implicit, unformalized, and realized through 
accomplishment. Also relevant is the Socratic concept of episteme, or knowledge embedded in the active 
accomplishment of a goal, with techne representing the craft-like ability to make or perform. In a slightly 
different register, Arendt’s (1958) critique of philosophy as unduly contemplative (vita contemplativa), and 
thus withdrawn from human affairs, is relevant. As she hoped, philosophy could become more fully engaged 
in projects of social change. For her, it is in this active engagement (vita activa) that human freedom is most 
fully realized.” 494 

 
Gergen onderscheidt drie ideaaltypische vormen van praktijkonderzoek: bevrijdend, een praktijk 

producerend en handelingsgericht.495 Deze vormen van onderzoek illustreren naar zijn idee “the 
substantial potentials inherent in a future making orientation to research.”496 De eerste vorm is bepaald 

 
onderzochten van een subject-object-in een subject-subject verhouding. In die tijd werkte Lewin samen met psychiater 
Jacob Levy Moreneo, ook een vluchteling uit Europa. Moreno hanteerde een mixed-method aanpak, waarbij socio-drama, 
psychodrama en sociometrie gecombineerd werden. Dit inspireerde Lewin tot een bijzondere vorm van (zelf)onderzoek 
annex volwasseneneducatie door middel van groepswerk. Hij vertrok hierbij vanuit de gestaltpsychologie, maar liet zich 
daarnaast ook inspireren door het filosofische pragmatisme van John Dewey en het symbolisch interactionisme, de 
handelingstheorie van George Herbert Mead.” (Bron: Ben Boog, 2016, op: 
https://www.tijdschriftkwalon.nl/inhoud/tijdschrift_artikel/KW-12-1-4/Handelingsonderzoek-of-Action-Research. Zie 
ook: Van Manen, 2011, p. 64). 
491 Smaling, in De Boer & Smaling (2011), p. 87. 
492 Ibidem. 
493 Gergen (2015). 
494 Gergen (2015), p. 295-296.  
495 Gergen (2015), p. 301. Respectievelijk “[…] liberatory, practice producing, and action centered.” 
496 Ibidem, p. 297. 
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door wat wel de performatieve oriëntatie wordt genoemd.497 Deze oriëntatie maakt het mogelijk om 
veelsoortige vormen van schrijven te gebruiken - poëzie, autobiografie, met meerdere auteurs 
schrijven, et cetera –, maar ook communicatie in bredere zin, zoals theater en muziek. Hierdoor kan 
een groter publiek dan alleen de academische gemeenschap worden bereikt en kan de impact van 
onderzoek groter zijn. Beperkingen zijn er evenwel ook: het publiek voor dit soort uitingen is relatief 
beperkt en men kan enkel speculeren wat de uitkomsten ervan zullen zijn.      

Gergen gelooft daarom meer in wat hij noemt het creëren van betrouwbare praktijken om 
waardegeladen doelen te bereiken. Als voorbeeld noemt hij waarderend onderzoek (appreciative 
inquiry). Bij deze vorm van onderzoek wordt uitdrukking gegeven aan de verhalen van individuele 
leden van een organisatie. Hieruit worden algemene waarden gedestilleerd. Vervolgens worden vanuit 
deze waarden nieuwe richtlijnen voor de organisatie afgeleid en nieuw beleid en praktijken ontwikkeld. 
Dit is met name in conflictsituaties zeer waardevol, aldus Gergen: “[…] “Problem talk” is replaced by 
dialogue with an appreciative focus.”498    

Als deze kennis wordt gedeeld, dient deze als bron voor anderen. Deze vorm van onderzoek is 
cumulatief, omdat door het creëren van verschillende praktijken alternatieven voorhanden komen en 
maatwerk kan worden verricht. Hier ziet Gergen als beperking dat de capaciteit om praktijken te 
creëren primair bij de onderzoeksgemeenschap berust. Daarbij stelt hij zich een vraag die zeer dicht bij 
de vraagstelling van deze dissertatie komt:  

            
“Would it be possible, one asks, to enhance the potential of the populace to experiment more creatively in 
developing alternatives to unwanted conditions?  This is all the more important because the efficacy of newly 
developed practices is indeterminate. For example, with constant repetition, the meaning of dialogue can 
shift; conversations once absorbing in their spontaneity now become programmatic and subject to 
strategizing. This is especially relevant, for example, to peace building practices. Knowledge of a dialogic 
practice renders it subject to manipulation.”499  

 
Gergen ziet actie-onderzoek als een antwoord op dit probleem. Hij merkt op dat hoewel actie-

onderzoek zich lange tijd beperkte tot kwesties van sociale gerechtigheid, er in de afgelopen decennia 
een hoop variaties zijn ontstaan. Het belangrijkst vindt hij de verschuiving van een conceptie van kennis 
als individueel bezit naar kennis als inherent aan de relatie tussen mensen. De gecoördineerde 
activiteiten van mensen dragen bij aan een organisatie die denkt, leert of informatie verwerkt. Hij 
noemt hierbij ‘communities of practice’ als voorbeeld.500       

De betekenis van wat Gergen future forming orientation noemt, ziet hij in de doelen die ermee 
bereikt kunnen worden en daarmee in de maatschappelijke relevantie ervan:  
 

“That one could demonstrate a means for reducing a local conflict between police and the citizenry, 
coordinating the activities of a hospital staff, enabling an urban community to reduce crime, reducing 
pathological symptoms without pharmaceuticals, or reducing suicide through new technologies, would 
represent the fruits of inquiry. Nor does such research depend for its importance on the dynamics of political 
life. Social research in a future forming mode unsettles the structure of political power. Researchers 
themselves become agents of social change.”501 

 
497 Ibidem, p. 299. 
498 Ibidem, p. 300. 
499 Ibidem, p. 301. 
500 Een community of practice (CoP) is, volgens cognitief antropologen Jean Lave en Etienne Wenger, een groep mensen 
die een vaardigheid of beroep delen. Zo’n groep kan organisch ontstaan doordat de leden ervan een interesse delen of 
specifiek gecreëerd worden met als doel kennis te verwerven binnen een beroepspraktijk. In het proces van het delen van 
kennis, informatie, ervaringen en verhalen leren mensen van elkaar en hebben zij de mogelijkheid zichzelf zowel persoonlijk 
als professioneel te ontwikkelen. (Lave & Wegner, 1991). 
501 Gergen (2015), p. 302.  
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Gergen ziet bij dit alles een grote rol weggelegd voor wat hij relationele theorie noemt:  

 
“Here theorists attempt to replace the traditional understanding of society as constituted by individual units 
or persons, with a vision of relational process from which the very idea of individual persons may (or may 
not) emerge. Relational theory now moves slowly into practices of education, therapy and organizational 
development. In sum, in future deliberations on the possibility of a future making science, social theorists 
must be given a significant seat at the table.”502 

 
Ten slotte wijst Gergen op de morele dimensie van future forming orientation. Hier gaat het om de 

vraag aan wat voor een toekomst het onderzoek een bijdrage wil leveren; dit impliceert reflectie op de 
vraag wat een goede toekomst is. Nog essentiëler is de perspectiefwisseling van het ik naar de ander. 
Hij stelt dat morele kwesties altijd gelinkt waren aan het individu waarbij het ik centraal stond. Maar 
in zijn ogen is een shift van de morele keus van het individu naar de relationele sfeer cruciaal: alleen in 
relatie met anderen kunnen de reflectie en transformatie plaatsvinden die zo essentieel zijn voor de 
praxis. Morele besluitvorming is geen zaak zijn van persoonlijke integriteit, aldus hem, maar van dialoog 
en deliberatie tussen relevante partijen. Hij noemt dit de sociale pragmatiek van moraliteit.     
 De future forming orientation van Gergen, met zijn gerichtheid op een rechtvaardige toekomstige 
wereld die niet lineair maar procesmatig is, zijn keuze voor praxis waarbij niet het ik maar de relatie 
met de ander centraal staat en waarbij de dialoog niet als intermediair maar als bron van kennis wordt 
gezien, beschouw ik als een inspirerende vertaalslag van het wijsgerig perspectief van Levinas naar een 
kwalitatieve onderzoeksbenadering, temeer daar Gergens keuze voor zijn benadering wordt ingegeven 
door een vraagstelling die bijna identiek is aan die van deze dissertatie: hoe een dialoogpraxis te 
ontwerpen waarin de dialoog niet van haar kritisch emancipatoir potentieel wordt ontdaan? Anders 
gezegd: hoe ervoor te zorgen dat de dialoog niet wordt ingezet als politiek/manipulatief pacificatie-
instrument maar als iets wat in zichzelf waarde heeft? Een laatste overweging raakt aan Gergens 
opvatting dat de uitkomsten van een praxis als inzet voor deliberatie kunnen dienen. Dit biedt 
waardevolle aanknopingspunten voor mijn analyse van de dialoogpraxis in Rotterdam. Gergens 
pleidooi voor verschillende vormen van schrijven en spreken (performatief spreken, spreken als 
handeling) inspireert. Hij wijst onder meer op Theatre of the Oppressed, ontwikkeld door dramaturg 
en theatermaker Augusto Boal,503 wereldwijd gebruikt als instrument voor sociale verandering en 
dialoog. Theatre of the Oppressed  is een voorbeeld van hoe een praxis niet alleen voor de academische 
wereld of voor de wereld van beleidsmakers relevant kan zijn, maar ook voor bewoners van een stad 
als Rotterdam.       

Bij dit alles moeten twee kanttekeningen worden gemaakt. Om te beginnen is het de vraag of het 
morele perspectief van Buber en Levinas zich laat vertalen als ‘sociale pragmatiek van de moraliteit’. 
Emmanuel Levinas heeft altijd aangegeven geen wetboek te willen schrijven of richtlijnen voor de 
praktijk te willen geven. Martin Buber heeft dit in zijn denken wel gedaan. Buber geloofde in de kracht 
van kleine gemeenschappen die bijeengehouden worden door een intrinsiek moreel besef gebaseerd 
op het vertrouwen in de wederkerige, niet-instrumentele dialoog als essentie voor wat hij het 
‘werkelijke leven’ noemt. Buber’s idee van dialoog vertoont grote overeenkomsten met de wijze 
waarop theorie en praktijk in een praxis verbonden worden. Zijn idee van gemeenschap is verwant aan 
dat van de niet-hiërarchische leergemeenschap die een community of practice is.    

De tweede kanttekening die ik wil maken is deze: hoewel Emmanuel Levinas diepgaand door de 
dialogische filosofie is beïnvloed, blijft hij trouw aan de fenomenologische methode in die zin dat zijn 
morele vertrekpunt altijd het subject zal blijven, om van daaruit de deconstructie van het ik door de 

 
502 Ibidem, p. 15. 
503 Rio de Janeiro, 1931 – Rio de Janeiro, 2009. 
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ander te schetsen. Voor mij als onderzoeker betekent dit dat de uiteindelijke ordening, interpretatie en 
analyse van onderzoeksgegevens door mij als onderzoeker worden gedaan. De dialoog met stakeholders 
vormt uiteraard de basis, maar vrij naar Levinas sprekend stel ik mij op het standpunt dat mijn eigen 
(professionele) identiteit de basis vormt om voor het leren kennen van de ander. In volgende Hoofdstuk 
zal ik daarom precies hierbij stilstaan: bij mijn eigen identiteit als onderzoeker. 
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Hoofdstuk 14 
Identiteit als inhoud 
Mijn meervoudige rollen als onderzoeker 
 

Het zou handig zijn als we leren dat wat we beschouwen als een onverenigbare identiteit niet als een kwelling zien,  
maar omarmen als een bron van interesse en misschien zelfs vreugde.504 

 
 
Als er één aspect kenmerkend is aan deze dissertatie is het dat er ‘vele lagen taal’ in voorkomen, door 
en naast elkaar: in een dialoog tussen geselecteerde respondenten en mijzelf heb ik verhalen verzameld 
over hun ervaringen met twee Rotterdamse experimenten die draaiden om nieuwe vormen van 
publiek gesprek – de Dag van de Dialoog en de Islamdebatten. De veronderstelling dat een andere, 
meer vruchtbare grootstedelijke dialoogpraxis geboden is, dreef mij ertoe te proberen de verbanden op 
het spoor te komen tussen de persoonlijke verhalen van mijn respondenten en het grotere politiek-
maatschappelijke verhaal van pacificatie en integratie in de stad Rotterdam na de aanslagen in de 
Verenigde Staten op 11 september 2001.             

Een van mijn inspiratiebronnen bij mijn onderzoek is Novi dani, nieuwe dagen van de socioloog 
Mare Faber.505 In dit meermaals bekroonde werk beschrijft zij hoe de oorlog op de Balkan in de jaren 
negentig van de vorige eeuw ingreep in het dagelijks leven van mensen in de stad Banja Luka. Via 
interviews ter plaatse is Faber nagegaan hoe de ervaringen en perspectieven van individuen verband 
houden met de veranderende sociale orde waarvan zij allen deel uitmaken. Zij toont zich schatplichtig 
aan de Amerikaanse socioloog Charles Wright Mills, die in het klassiek geworden The Sociological 
Imagination stelt dat het de taak van beroepssociologen is om de samenhang bloot te leggen tussen 
enerzijds specifieke problemen van personen (personal troubles) en anderzijds publieke kwesties die de 
maatschappij als geheel betreffen (public issues).506        

Hoewel uiteraard van een andere orde dan de impact die de oorlog in Bosnië-Herzegovina had op 
het dagelijks leven daar, is de invloed van ‘9/11’ op de sociale cohesie en het politiek-maatschappelijk 
klimaat in Nederland groot te noemen – tot op de dag van vandaag. In Rotterdam voltrok zich in de 
periode na de aanslagen een politieke revolte van historische proporties, die niet los te zien is van een 
ingrijpend veranderende sociale orde. In een positief getinte interpretatie van deze omwenteling kan 
Rotterdam worden aangemerkt als een ‘laboratorium voor nieuwe vormen van burgerschap’,507 maar 
het oogsten van de vruchten van de veranderingen die zich voltrokken (en voltrekken) gaat niet zonder 
slag of stoot. Dit is de maatschappelijke context waartegen ik de in het kader van mijn onderzoek 
gevoerde dialogen heb geanalyseerd.     

Mijn methodiek, observatie- en interviewtechniek zijn niet los te zien van de vele jaren waarin ik 
als organisator, redacteur en trainer publieke gesprekken heb geïnitieerd, begeleid en gevoerd in een 
cultureel diverse stad. Daarbij heb ik telkens weer de theorie en praktijk van de dialoog in de traditie 
van Buber en Levinas met elkaar willen verbinden. Hoe precies – en welke lessen ik daaruit leerde – 
zal ik in dit deel van mijn methodische verantwoording uiteenzetten. Vervolgens zal ik, in het volgende 
Hoofdstuk, de wetenschappelijke methoden toelichten die ik heb gebruikt om data te verzamelen, 
analyseren en interpreteren.  

 
 504 Bron: Zadie Smith, in: Ezzeroili (2016). 

505 Faber (2001). 
506 Wright Mills (1959). 
507 Scheffer (2002).  
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14.1 Het dilemma van de dubbele binding in het kwadraat 
 
In mijn werk als organisator van publieke gesprekken in Amsterdam en Rotterdam probeer ik altijd 
theorie en praktijk te verbinden, met als basis de dialoogfilosofie. De volgende vragen staan hierbij 
centraal: hoe kunnen we samenleven bij gratie van het verschil? Hoe kunnen wij in een tijdperk van 
politieke polarisatie en religieus geïnspireerd terrorisme een moreel kompas vinden om de ander recht 
te blijven doen?      

De dialoogfilosofie van Martin Buber en Emmanuel Levinas biedt in dit verband een ongebruikelijke 
bron van kennis: de dialoog waarin de ontmoeting met de niet tot mij herleidbare ander het primaat 
heeft. Er is in deze dialoog sprake van een bijzondere vorm van waarheidsvinding, waarin de 
ontregeling door het anders-zijn van de ander het specifieke leermoment vormt. De dialoog is de plek 
bij uitstek waar het mogelijk is om verschillende perspectieven te zien, zonder in een traditionele 
oppositie tussen Wij en Zij terecht te komen. In de dialoog draait alles om de ontmoeting tussen Ik en 
Jij.          

Een van de redenen waarom ik mij altijd sterk tot dit denken aangetrokken heb gevoeld ligt in mijn 
eigen biografie, die gekleurd is door een bijzondere vorm van ‘buitenstaanderschap’. De dialoogfilosofie 
heeft mij een uitweg geboden uit wat ik de ‘dubbele binding in het kwadraat’ zou willen noemen. Een 
dubbele binding is een fenomeen dat zich voordoet in de communicatie wanneer een individu twee 
tegenstrijdige boodschappen ontvangt: de ene boodschap ontkent de andere. In die situatie betekent 
adequaat reageren op de ene boodschap in gebreke blijven ten aanzien van de andere boodschap – en 
omgekeerd. De betrokkene zit dus fout, welk antwoord hij ook geeft. Hij kan geen commentaar 
leveren op het conflict, het niet oplossen en zich ook niet aan het dilemma onttrekken. Dit is precies 
wat migranten nogal eens overkomt: hun omgeving wil soms van geen verschil weten (pas je aan, doe 
gewoon, je bent toch een van ons?), om vervolgens als het zo uitkomt toch flink onderscheid te maken. 
Wanneer een minderheid voor zichzelf opkomt, laat zij die dubbelzinnige boodschap als een 
boemerang terugslaan op de meerderheid: men eist erkenning in de zin van gelijke rechten en 
behandeling, maar ook erkenning van de eigenheid van het verschil.          

Nog ingewikkelder is het als je, zoals ik dat ooit was, ‘een vreemde in je eigen misjpoge’ bent.508 
De oppositie tussen binnen- en buitenwereld, tussen meerderheid en minderheid wordt dan diffuus. 
De dubbele boodschap komt niet alleen vanuit de buitenwereld, maar ook vanuit de intieme ruimte 
van de eigen familie – vandaar die term die ik eraan verbond: dubbele binding in het kwadraat. De 
Amerikaanse komiek Groucho Marx heeft eens gezegd dat hij niet tot een club wilde behoren die 
bereid was hem als lid te accepteren. Voor mij gold het omgekeerde: ik behoorde tot een groep 
die niet bereid was mij te accepteren als een lid van die groep. Als kind van een joodse vader en een 
niet-joodse moeder val ik buiten de joodse wet, buiten de gemeenschap. Ik was niet joods, een vreemde 
in mijn eigen misjpoge. Tegelijkertijd mocht ik, als kind van een oorlogsslachtoffer, nooit vergeten wat 
het betekent om joods te zijn. Deze complexe situatie noopte mij tot de vorming van een eigen 
identiteit, een wijkplaats. En zo vormde zich mijn geheugen vol persoonlijke verhalen, die verbonden 
kunnen worden met grote maatschappelijke vragen.    

Het was in de jaren tachtig van de vorige eeuw dat ik op zoek ging naar mijn eigen identiteit en dat 
mijn kennismaking met het werk van Martin Buber en Emmanuel Levinas, een op het joodse denken 
geïnspireerde filosofie die niet gesloten maar juist gastvrij is, mij een uitweg bood uit het dilemma van 
de dubbele binding in het kwadraat. Wat ik destijds niet kon bevroeden was dat in de decennia daarna, 
onder invloed van migratie en globalisering, de hele samenleving zou gaan worstelen met precies dat: 
een dubbele binding in het kwadraat. 

 
508 Misjpoge betekent familie. 
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14.2 Publiek gesprek, generositeit en gastvrijheid 
 
In de ruim twintig jaar waarin ik actief ben geweest op het snijvlak van politiek, kunst en religie, is de 
praktische vertaling van de dialoogfilosofie altijd de rode draad in mijn werk geweest. Die vertaling 
vond ik in het publieke gesprek, als een alternatief voor het klassieke debat. In plaats van bijeenkomsten 
waarvan het doel was elkaar te overklassen, organiseerde ik bijeenkomsten waarin luisteren naar de 
ander, de ontmoeting, centraal stond.              

Ik begon mijn loopbaan in de Rode Hoed in Amsterdam met een zoektocht naar een nieuw moreel 
kompas in postmoderne tijden. Van Huub Oosterhuis, de toenmalige directeur, leerde ik het belang 
van een interdisciplinaire aanpak. Hij liet mij zien hoe een gedicht, theaterstuk, literatuur of muziek 
bijdraagt aan de verbeeldingskracht van mensen, aan het vermogen je in een ander te verplaatsen. 
 Mijn werk voor de Rotterdamse Kunststichting en Culturele Hoofdstad draaide vooral om het 
thema culturele diversiteit en dan met name om de vraag hoe wij in onze samenleving ruimte aan 
elkaar kunnen geven. Hier heb ik veel geleerd van mijn samenwerking met literair criticus Michaël 
Zeeman. In zijn werk als literatuurcriticus was hij geïntrigeerd door de verhouding tussen kunstkritiek 
en culturele diversiteit. De noodzaak om dit in het debat te onderzoeken verwoordde hij als volgt: 

 
“We leven in een cultuur die rap verandert en waarin we steeds vaker en indringender worden 
geconfronteerd met producten uit andere culturen, met mensen van elders en hun op het eerste gezicht 
eigenaardige of althans voor ons afwijkende gedragingen, voorstellingen, verbeeldingen, opvattingen en 
overtuigingen – en door middel van openbare gedachtewisseling kun je proberen daar iets meer over aan de 
weet te komen. Een discussie heeft voordelen boven een langdurig verblijf in de leeszaal van een bibliotheek 
– je neemt niet alleen kennis van wat leeft, je bent er ook rechtstreeks getuige van hoe dat zich aandient 
(dikwijls is het ‘hoe’ nog belangwekkender dan het ‘wat’) – en de voordelen van een vragenderwijs gevoerd 
debat boven een omslachtige reis zijn evident.” 509  
 
Zeeman constateerde dat de samenstelling van onze cultuur in beweging was. Hij stelde dat het 

publieke, onderzoekende debat een middel was om iets te leren en te begrijpen van die andere culturen, 
maar ook om iets te begrijpen van onszelf, onze eigen cultuur, “[…] van wat die te betekenen heeft en 
hoe we die beoordelen en misschien zelfs van de wijze waarop wij van uit onze eigen cultuur die 
andere culturen tegemoet treden.”510 De rode draad in zijn zoektocht was de vraag of wij überhaupt 
een oordeel konden vellen over een andere cultuur. Zeeman pleitte voor wat hij ‘generositeit’ noemde, 
gastvrijheid jegens wat anders is, het vreemde leren door ons te verdiepen in wat ons van huis uit 
vreemd is. Dan pas is verrassing als herkenning mogelijk.       

Na Oosterhuis en Zeeman trof ik andere inspiratiebronnen op mijn pad. In Rotterdam bracht de 
heftige overgang van het Culturele-Hoofdstadjaar 2001 naar het jaar 2002 een radicale omslag met zich 
mee in het denken over diversiteit. Het multiculturalisme werd door de gemeente vanaf dat moment 
zeer kritisch bejegend; de stad werd getrakteerd op een beleidsoffensief van veiligheid en stadsfatsoen. 
Al snel werd duidelijk dat de sociaaleconomische realiteit van veel migranten niet synchroon liep met 
de politiek-normatieve verwachtingen die vanuit de politiek met betrekking tot (stads)burgerschap 
werden uitgesproken. Van beeldend kunstenaar Jeanne van Heeswijk leerde ik hoe in zo’n repressief 
klimaat binnen het systeem ruimte te scheppen voor kritisch discours. Kenmerkend voor haar 
kunstprojecten is dat zij zich buiten officiële kunstinstituten, in de openbare ruimte of als onderdeel 
van het alledaagse leven afspelen. Kunst ziet Van Heeswijk nadrukkelijk als een vrijplaats die 
mogelijkheden en ruimte aan anderen biedt.  
 

 
509 Zeeman (2010), ‘Met twee maten. De kunstkritiek en de culturele diversiteit’, p. 343. 
510 Ibidem, p. 355 
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14.3 Publiek gesprek als tijdelijke autonome zone 
 
Het ‘nieuwe engagement’ van Jeanne Van Heeswijk is behalve door het denken van Levinas ook sterk 
geïnspireerd door het werk van de Amerikaanse theoreticus Hakim Bey, dat verwant is aan het 
situationisme, een artistieke en politieke avant-garde beweging uit de jaren vijftig van de vorige eeuw 
die de door het consumentisme gestuurde ‘spektakelmaatschappij’ probeerde te ontwrichten door aan 
het alledaagse een draai te geven in de kunst.511 Bey’s bekendste essay is De tijdelijke autonome zone 
uit 1940.512 Hierin illustreert hij het permanente zoeken naar nieuwe vrijplaatsen op cultureel, sociaal 
en economisch gebied – alternatieve ruimten die zich weliswaar bevinden binnen de bestaande 
maatschappij, maar die zich onafhankelijk van de heersende consensus opstellen.       

Om de relatie tussen kunst en engagement te onderzoeken organiseerden Jeanne en ik in 1996 
samen een congres onder de vlag Tussen Ethiek en Esthetiek. Een van de lessen uit dat congres was 
dat maatschappelijk engagement gericht zou moeten zijn op het ontwikkelen van een gevoeligheid 
voor de ander. Niet door de ander te stereotyperen, maar door via het tot stand brengen van een 
dialoog waarbij de eigen identiteit wordt ingezet als ordeverstoring.  De ‘vreemdeling’ wordt hierbij 
gezien als metafoor voor een nieuwe gemeenschap. Aan de kunstenaar de taak om de voorwaarden 
voor deze pluriforme gemeenschap te scheppen, aldus de eindconclusie van Tussen Ethiek en Esthetiek. 

Van haar leerde ik dat een publiek gesprek kan worden opgevat als een tijdelijke autonome zone in 
de geest van Hakim Bey en dat het organiseren ervan in de eerste plaats neerkomt op het actief creëren 
van ruimte voor de ander, waarbij de uitkomst in principe ‘open’ moet zijn. In het verlengde hiervan 
meen ik, met politicoloog Benjamin Barber, dat de ruimte die een publiek gesprek creëert een sterk 
democratisch perspectief zou moeten weerspiegelen.          

De publicaties waarin Barber zoekt naar een nieuwe inhoud voor het begrip civil society hebben 
mij sterk geïnspireerd.513 Volgens Barber kent dit begrip gewoonlijk slechts twee invullingen: een 
liberale en een communitaristische. In het liberale perspectief wordt een sterk onderscheid gemaakt 
tussen twee concurrerende en veelal onverenigbare sectoren, te weten ‘publiek’ en ‘privé’, met als 
gevolg een politieke attitude van laissez-faire: beperk de macht van de overheid en privatiseer de 
functies die met de burger te maken hebben. Geef individuen en hun organisaties en gemeenschappen 
vervolgens de ruimte om te doen wat ze willen. In het communitaristische perspectief wordt gepleit 
voor een civil society die geen speelruimte is voor individuen en hun vrijwillige verbanden, maar een 
complexe mengeling van onontkoombare sociale relaties die mensen samenbinden tot families, clans, 
buurten, gemeenschappen en hiërarchieën. In deze visie is de civil society niet zozeer synoniem met 
de privésector, maar met gemeenschap. Het voordeel van deze visie is dat die een sociaal bindmiddel 
verschaft aan individuen en groepen in een wereld die in sociaal en economisch opzicht steeds verder 
gefragmenteerd raakt. Tegelijkertijd dreigt het gevaar dat burgers hun sociale context gelijk gaan stellen 
aan het particularisme van een beperkte Gemeinschaft. Door een dergelijke tunnelvisie raakt de 
pluriformiteit van het publieke domein in de verdrukking.            

Barber vindt zowel het liberale als het communitaristische perspectief niet aantrekkelijk. Ze 
verschillen weliswaar in hun opvatting over wat privé is, maar wat ze gemeen hebben is dat ze uitgaan 
van een raamwerk dat de sociale ruimte in twee cellen verdeelt: een openbare en een privésfeer. In zijn 
visie voldoet dit niet als beschrijving van onze wereld van sociaal engagement én niet als normatief 
ideaal voor burgers die zoeken naar een hernieuwd domein voor burgeractiviteit, dat niet zo dun is als 
het marktliberalisme en evenmin zo dik en stroperig als de clangemeenschap.        

Hij stelt dat als we ons een sociale ruimte voorstellen als opgebouwd uit minstens drie verschillende 
ruimten, het kader voor debat veel flexibeler wordt. Een driecellig model van de sociale ruimte maakt 

 
511 Zie: https://www.arttube.nl/blog/engagement-jeanne-van-heeswijk-en-het-freehouse-project. 
512 Bey (1994). 
513 Zie vooral Barber (2004). 
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niet alleen onderscheid tussen openbaar en privé of tussen overheid en commercie (de markt), maar 
onderscheidt nog een derde domein: een maatschappelijke sector met groepen die voldoende open en 
egalitair zijn om een lidmaatschap op vrijwillige basis mogelijk te maken. Deze maatschappelijke sector 
kenmerkt zich primair door het feit dat hij een publiek open gebied vormt (in die zin is hij vergelijkbaar 
met de overheidssector) terwijl deelname vrijwillig is en niet dwingend (zoals in de privésector). Omdat 
de sector geen privégebied betreft, heeft hij met de democratische sector het gelijkheidsbeginsel en het 
niet-buitensluitende gemeen; omdat lidmaatschap niet soeverein en dwingend is, heeft de sector met 
de privésector de vrijheid en vrijwilligheid gemeen. Aldus vormt zich een derde, zelfstandige sector, 
die een sterk democratisch perspectief weerspiegelt en die veel kenmerken heeft van wat wel het 
burger-republikeinse perspectief wordt genoemd, aldus Barber.     

In dit perspectief wordt de civil society bepaald door zowel openbaarheid als vrijheid, door zowel 
gelijkheid als vrijwilligheid. Het is het domein van de burgers, waarbij dezen niet worden gezien als 
consumenten van overheidsdiensten, die het recht hebben zich tegen overheidsinmenging te keren, 
noch als stemvee of passieve waakhonden aan wie regerende elites verantwoording verschuldigd zijn. 
In zijn derde domein bestaat onze betrokkenheid als burger uit onafhankelijk van de overheid, publieke 
activiteiten binnen het gebied dat wij delen voor andere doeleinden dan winkelen of stemmen. De 
civil society is dus publiek zonder dwingend te zijn. Ze staat voor een verband dat rijker en sterker, 
maar minder bindend is dan het verwantschapverband van het type dat de ideale Gemeinschaft bepaalt. 

Barber pleit in dit verband voor ruimten en oorden waarin burgers ruimte tot handelen krijgen, 
ruimte die noch van de overheid, noch van de commercie is, die niet extreem individualistisch is, noch 
verstikkend gemeenschapsgezind. In antwoord op de vraag naar waar je zulke ruimtes kunt vinden, 
staat hij stil bij alledaagse terreinen waarop burgers zich bewegen, zoals wanneer zij een kerk bezoeken 
of meedoen met de oudercommissie op school. Maar hij houdt ook een pleidooi voor gericht bouwen 
aan een sterk democratisch perspectief via investeringen in publieke ruimtes waarin vorm kan worden 
gegeven aan debat over de vraag hoe van een pluriforme samenleving een civil society gemaakt kan 
worden. 

Voor mij was Barbers denken een belangrijke inspiratiebron bij mijn loopbaankeuzes: ik wilde mij 
graag verbinden aan een debatcentrum, dat leek mij een mooi voorbeeld van het type publieke ruimte 
waarover hij had geschreven. Hoe moeilijk het is om zoiets tot stand te brengen, merkte ik in de 
praktijk. Een groep mensen verzamelen betekent niet automatisch dat er een publiek gesprek wordt 
gevoerd. Het boven tafel krijgen van specifieke onderwerpen waarover de meningen verdeeld zijn en 
waarover mensen graag willen praten vraagt om zorgvuldige voorbereiding. Anders gezegd: het 
organiseren van publiek gesprek vereist een specifieke deskundigheid om, zonder de uitkomst van een 
gesprek te willen bepalen, ruimte te scheppen voor de vreedzame confrontatie van uiteenlopende 
meningen en bij te dragen aan de transformatie van mening naar oordeel. 
 
14.4 Tussen leefwereld en systeemwereld  
 
Het grootste deel van mijn werkend leven tot dusver was ik hoofd van de afdeling debat van de 
Rotterdamse Kunststichting. Het doel van de debatten was een substantiële versterking te realiseren 
van de dialoog over kunst, cultuur en de Rotterdamse samenleving – niet alleen tussen de sectoren, 
maar ook tussen burgers onderling. Het algemene belang van dit doel was boven alle twijfel verheven. 
Immers, de verhoudingen tussen kunst en publiek, tussen cultuur en politiek en tussen staat en burger 
waren al geruime tijd schuivende – aan mij de opdracht om deze schuivende verhoudingen vorm te 
geven.          

Hoe de dialoog tussen systeem- en leefwereld vorm te geven vanuit een sterk democratisch 
perspectief? In een zoektocht naar antwoorden stuitte ik op het denken van Jürgen Habermas over de 
publieke sfeer en de ideale condities voor het publieke debat. In zijn monumentale studie over het 
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ontstaan van de publieke sfeer benadrukt Habermas de dialectiek die er heerste: mensen waren 
onderdeel van het publiek en daarmee vertolkers van de publieke mening, maar aan de andere kant 
probeerde men datzelfde publiek iets te leren. De essentie van de publieke sfeer is dat burgers elkaars 
onderlinge ervaringen op algemeen niveau bespreken en delen, om te kijken waar de overeenkomsten 
liggen. In de publieke sfeer vindt een zoektocht plaats naar de algemene gelding en betekenis van 
persoonlijke ervaringen en doelstellingen. Een kunstenaar die zijn ideeën over schoonheid verdedigt, 
een theaterdirecteur die zijn mening over publieksbereik geeft, of hoe kinderen op scholen les krijgen 
in televisiekijken. Dit zijn de publieke bijeenkomsten: zoals de burgers in de achttiende eeuw onder 
het juk van adel en staat salons oprichtten om als gelijken elkaar te bestoken, te verwonderen en te 
verleiden met schoonheidsidealen, opvoedingstechnieken en oordeelsvorming.     

Het idee dat mensen beschouwd kunnen worden als volwaardige burgers die zélf kunnen denken 
en spreken was al bij Immanuel Kant ontwikkeld. In Zum ewigen Frieden514 wijst hij op de publieke 
sfeer die zou bestaan uit een combinatie van voor jezelf denken en hardop denken, dat wil zeggen: met 
anderen denken. Hóe je dat precies moet doen is niet vanzelfsprekend of aangeboren, maar moet 
geleerd worden. Het Kantiaanse postulaat van openbaarheid betekent dat Verlichting mogelijk wordt 
doordat burgers leren om samen rationeel en beargumenteerd te denken, in een publiek gesprek. 
Habermas wil daarbij het begrip rationaliteit uitbreiden. Waarheid is volgens hem niet alleen objectieve 
kennis, maar wordt meer gedefinieerd door consensus. Hij spreekt in dit verband van ‘communicatieve 
rationaliteit’ - een vorm van rationaliteit die eruit bestaat dat geldigheidsclaims voor uitspraken worden 
gedaan. Deze claims moeten bovendien kunnen worden bediscussieerd in een proces waarin rationele 
argumenten worden uitgewisseld en uiteindelijk de kracht van het betere argument tot zijn recht komt. 
 In Die Theorie des kommunikativen Handelns stelt Habermas dat er in de moderne samenleving 
twee vormen van rationaliteit aan het werk zijn.515 Om te beginnen is er de doel-middelrationaliteit, 
die overwegend werkzaam is in wat hij het systeem noemt. Daarnaast is er de hierboven beschreven 
communicatieve rationaliteit, die het bindende mechanisme is in de leefwereld. Habermas’ these is dat 
de leefwereld het meest wezenlijk is en de doorbraak van het systeem mogelijk heeft gemaakt. In het 
tijdsgewricht waarin hij schreef, op dit punt in de moderniteit, hebben we volgens hem echter het 
kritische punt bereikt waarop het systeem zich losmaakt uit zijn bedding in de leefwereld. Het gevolg 
is dat zich in de maatschappij pathologieën voordoen. Daarom onderzoekt Habermas wanneer de 
publieke discussie werkelijk open en democratisch mag heten. Hij noemt daarbij vier punten. 1) 
Betrokkenen moeten een gelijke kans hebben om een discussie te beginnen. 2) Betrokkenen moeten 
een gelijke kans hebben om inderdaad aan een discussie deel te nemen. 3) Er mogen tijdens een discussie 
geen machtsverschillen bestaan die ertoe zouden kunnen leiden dat bepaalde argumenten worden 
onttrokken aan de discussie. 4) Betrokkenen moeten zich waarachtig tegenover elkaar uiten. Dit alles 
voedde mijn denken over de vraag: hoe breng je verschillende groepen mensen met elkaar in gesprek? 
Ieder individu heeft de mogelijkheid om na te denken, te luisteren en een oordeel te geven, ongeacht 
zijn/haar klasse of opleidingsniveau. Als je veel zorg besteedt aan een machtsvrije setting, aan zowel de 
inhoudelijke opzet als de vorm van een publiek gesprek, kun je veel mensen bereiken en beroeren, zo 
scheen het mij toe. In de praktijk stuitte ik in Rotterdam op wat wel de ‘participatieparadox’ wordt 
genoemd. 
 
14.5 De educatieve dimensie van het publieke gesprek 
 
In 2000 stelt Ivo Hartman zich de vraag hoe de huidige debatcultuur zich verhoudt tot het 
democratische gehalte van onze maatschappij en ons politieke stelsel. Als maatschappelijke debatten er 

 
514 Kant (1795). 
515 Habermas (1981). 
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maatschappelijk en politiek toe doen, hebben mensen dan gelijke kansen om aan debatten deel te 
nemen? Leidt deze nieuwe vorm van politieke en maatschappelijke participatie tot nieuwe kansen of 
tot grotere ongelijkheid tussen burgers? Kortom, wat leren mensen die meedoen aan een publiek debat 
en wat willen ze leren? En moeten alleen burgers iets leren? Of zit er in een debat ook een leermoment 
voor publieke gezagsdragers?516   

Vanuit deze vragen kom je algauw uit bij de educatieve dimensie van publieke debatten, aldus 
Hartman. Hij definieert zulk debat als “een confrontatie van uiteenlopende meningen over politieke 
en maatschappelijke onderwerpen die voor een brede groep mensen toegankelijk is voor passieve of 
actieve deelname.” 517 Hij gaat er daarbij van uit dat het huidige publieke debat in zijn diverse vormen 
een uiting is van een geïndividualiseerde politieke cultuur waarin burgers hun eigen mening moeten 
kunnen geven. Als collectieve politieke belangenbehartiging afneemt en plaatsmaakt voor 
kleinschaliger, snel wisselende of zelfs volstrekt individuele acties, worden burgers op hun eigen 
competenties en contacten teruggeworpen. Dat schept nieuwe politieke ongelijkheden, aldus Hartman. 
Politicologen spreken hier wel van een ‘participatieparadox’. De paradox bestaat eruit dat uitbreiding 
van de mogelijkheden tot politieke participatie niet hoeft te leiden tot verdere democratisering, maar 
juist kan resulteren in grotere politieke ongelijkheid.       

Hartmans publicatie verscheen nog voor de opkomst van Pim Fortuyn. De opkomst van de 
Leefbaar-beweging in Rotterdam heeft de gevolgen van de participatieparadox laten zien. Veel 
Rotterdammers voelden zich uitgesloten van het publieke debat. Als reactie op dit gevoel van uitsluiting 
zette men zich af tegen de elite. ‘Professor Pim’, zelf door de elite op een zijspoor gezet, speelde in op 
dit ongenoegen door gemarginaliseerde groepen een stem te geven. Het resultaat is een apart circuit 
waar de ‘ik zeg alles wat ik denk en ik doe wat ik zeg’-retoriek domineert en de elite de rug wordt 
toegekeerd. Gaandeweg is de Leefbaar-beweging zelf onderdeel van de bestuurlijke elite in Rotterdam 
geworden, maar de stijl van debatteren is hetzelfde gebleven.      

Als het publieke gesprek mij iets geleerd heeft, dan is het wel dat problemen meestal ingewikkelder 
zijn dan ze op het eerste gezicht lijken. Stevige koffie- of borreltafelstandpunten over ethische, 
maatschappelijke of politieke kwesties blijken na toetsing in een publiek gesprek ineens aanmerkelijk 
minder houdbaar dan gedacht. Publieke gesprekken scheppen inzicht in – en, als het goed is, begrip 
voor – de argumenten en motivaties van andersdenkenden. Juist dit laatste is essentieel in een pluriforme 
samenleving als de onze.          

Het publieke gesprek heeft in mijn ogen een belangrijke educatieve dimensie. Van een professionele 
programmamaker mag worden verwacht dat hij of zij in staat is om een platform te creëren waar het 
publieke gesprek, de confrontatie van uiteenlopende meningen, kan plaatsvinden, met een speciale zorg 
voor laagdrempeligheid: iedereen moet zich welkom voelen. Die gastvrije setting creëerde ik inderdaad. 
Dat neemt niet weg dat ik merkte dat mensen die verwachtingsvol bij een debat arriveerden, soms 
zwaar teleurgesteld naar huis vertrokken. Bij navraag bleek dan dat zij zich niet betrokken hadden 
gevoeld, omdat het debat maar voortkabbelde of omdat de uitkomst van tevoren al leek vast te staan. 
Soms had men mee willen doen, maar was er geen aandacht voor publieksparticipatie. Vaak bleek 
gebrek aan inhoudelijke structuur de oorzaak van de onvrede. Omdat een publiek gesprek een live 
event is dat zich in het openbaar afspeelt, zijn een spanningsboog en een heldere structuur cruciaal. Een 
goede inhoudelijke redactie, maar vooral de gespreksleider, de intermediair tussen gasten en publiek, 
bleek hier het verschil te kunnen maken.   

Een goede gespreksleider beschikt over een grote mate van zelfbeheersing, discipline en 
deskundigheid. Hij of zij is immers degene die ter plekke zorg moet dragen voor de overgang van 
mening naar gefundeerd oordeel. Ik concludeerde dat de gespreksleider van essentieel belang is voor 

 
516 Ivo Hartman, (2000) Democratie van de grote bekken of wat leer je van het publieke debat, p. 5. Amsterdam: Instituut 
voor publiek en politiek. 
517 Ibidem, p. 4. 



 201 

het verwezenlijken van de educatieve dimensie van een publiek gesprek: de voorzitter faciliteert de 
dialoog. De gespreksleider kan in dat opzicht worden gezien als de protagonist van het anti-tragische 
theater, degene die door middel van alert luisteren, doorvragen en samenvatten een waarlijk open en 
democratisch publiek gesprek mogelijk maakt. 
 
14.6 Publiek debat als anti-tragisch theater 
 
De term ‘anti-tragisch theater’ heb ik ontleend aan het werk van de classica Martha Nussbaum. Zij 
gebruikt deze term om de dialogen van Plato mee te typeren.518 Plato, aldus Nussbaum, schreef niet 
omdat hij geloofde dat de waarde van filosoferen schuilt in een open wisselwerking tussen leraar en 
leerling, waarbij de leraar de leerling leidt door vragen te stellen, zodat “[…] deze zich bewuster wordt 
van zijn eigen overtuigingen en hoe die zich tot elkaar verhouden.” 519 Plato’s keuze om de door 
Socrates gevoerde dialogen op te schrijven hing samen, aldus Nussbaum, met het feit dat hij werd 
omringd door mensen die neerkeken op filosoferen en het verlaagden door er sofisterij of eristiek van 
te maken,520 als ze het al niet negeerden. Zijn boeken waren bedoeld om goed filosofisch onderricht 
over het voetlicht te brengen.             

In het theater is geen sprake van een enkele stem, een opsomming van conclusies of een 
verkondiging van algemeen aanvaarde waarheden, maar van een actief lopend gesprek dat de 
toeschouwer aanzet tot reflectie. Plato’s dialogen brengen, dankzij het open einde, een vergelijkbare 
dialectische relatie tot stand met de lezer, van wie een kritische en actieve uitwisseling van ideeën wordt 
gevraagd. In het theater en in de dialoog wordt de toeschouwer c.q. lezer ertoe uitgenodigd na te 
denken over de vraag wat de gebeurtenissen voor zijn eigen waardestelsel betekenen. Conclusies 
worden niet opgedrongen door een stem die zegt de wijsheid in pacht te hebben. Aldus moet de lezer 
van een dialoog de wisselwerking die hij tot zich neemt actief verwerken en nagaan wat hij vindt, wie 
lof verdient en waarom.             

Ethische kwesties dienen hierbij als drijfveer voor discussie of nader onderzoek. Doordat in een 
dialoog de verschillende standpunten over een bepaald onderwerp aan concrete personages zijn 
gekoppeld, kunnen subtiele aanwijzingen worden gegeven over het verband tussen overtuigingen en 
gedrag, tussen een intellectueel standpunt en een manier van leven. Zo wordt de lezer ertoe uitgedaagd 
om zelf een mening te vormen.             

Door het dialectische proces wordt ten slotte weergegeven hoe morele ontwikkeling en verandering 
plaatsvindt.  Tegelijkertijd zijn er ook cruciale verschillen tussen dialoog en theater. In de eerste plaats 
zijn de dialogen bewust niet retorisch maar alledaags voor wat betreft de keuze voor de hoofdpersonen 
en de gewone, ongepolijste taal waarin ze zijn genoteerd. Het is een taal die ons, aldus Nussbaum, niet 
doelbewust wil verdoven, ontroeren of meeslepen, maar die is bedoeld om rustig met ons een gesprek 
aan te gaan. In de tweede plaats is de dialoog geen reactie op een tragische gebeurtenis: de discussie en 
het betoog zijn de gebeurtenis. Het vraaggesprek is de handeling. Daarbij doet een dialoog geen beroep 
op onze emoties, maar op ons verstand: er wordt van ons verwacht dat we actief meedenken. 

Kortom, anti-tragisch theater is een gezuiverd theater, “[…] ontdaan van het voor theater 
kenmerkende beroep op sterke emoties, een zuiver kristallijn van het verstand.” 521 Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van concrete voorbeelden als basis voor een algemene verklaring: “Zelfstandig, zonder 
het kader van een algemene vorm, kunnen concrete voorbeelden nooit object van inzicht zijn. We 
moeten altijd kijken wat de voorbeelden die we met dezelfde term aanduiden met elkaar gemeen 

 
518 Nussbaum (2006), p. 198-215. 
519 Ibidem, p. 202. 
520 Eristiek is een polemiek die alleen gericht is op overwinning ad hominem, niet op de waarheid, aldus Nussbaum (2006).  
521 Nussbaum (2006), p. 212. 
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hebben.” 522 Zodra we de unieke vorm beetpakken, kunnen oorspronkelijke specifieke oordelen 
eenvoudig worden beschouwd als voorbeelden van het algemene oordeel.         

De stijl van het anti-tragische theater houdt verband met de ethiek van Plato waarin beheersing van 
de affecties de weg vrij maakt voor het intellectuele schouwen van de bovenzinnelijke idealen van 
schoonheid, waarheid en goedheid. Deze ethiek vertoont sterke overeenkomsten met Levinas’ ideaal 
van goedheid dat zich, in zijn woorden, ‘aan gene zijde van het Zijn’ bevindt. Bij Levinas is die ‘gene 
zijde’ geen boven zintuigelijke ideeënwereld zoals bij Plato, maar de openbaring van het gelaat van de 
‘Ander’, een nabijheid die aan elk waarheidszoeken voorafgaat en concreet engagement van mij 
verlangt. De ontmoeting met de Ander is niet te sturen of te anticiperen en het komt er in het hier en 
nu op aan de ander te verstaan.             

Vertaald naar de concrete praktijk van een publiek debat betekent dit dat het daarin niet zozeer 
draait om het zoeken naar consensus, maar om de articulatie van het verschil. Een gespreksleider werkt 
hieraan door niet alleen verbindingen en bruggen te bouwen, maar ook te schuren – met een 
onverwachte pas opzij naar de andere kant in een gesprek. Zo wordt de ander uitgedaagd naar iets te 
kijken wat hij of zij uitsloot, om een ander perspectief in te nemen. Dat een dialoog moet schuren, wil 
er iets verschuiven, is een van de belangrijkste lessen die ik heb geleerd van Buber en Levinas. Essentieel 
daarbij is dat de ander geen geweld wordt aangedaan, hetgeen voor Buber en Levinas betekent dat je 
de ander niet als ding, object of een ‘het’ benadert, respectievelijk dat je niet probeert de andersheid 
van de ander tot jezelf te herleiden.       

Van een gespreksleider bij een publiek gesprek mag daarom verwacht worden dat hij of zij alert en 
lucide is, direct kan reageren maar tegelijkertijd de rode draad van een gesprek kan vasthouden. 
Kortom, hij of zij moet kunnen verbinden, overbruggen en ombuigen (bonding, bridging en bending). 
Een goede voorbereiding is daarbij noodzakelijk. Op een toneel staan brengt nu eenmaal ook een 
bepaalde mate van bewustzijnsvernauwing met zich mee. Hoe minder ruis in het hoofd ter plekke, hoe 
meer ruimte er is om de essentie uit een gesprek te pikken. Zonder voorbereiding geen improvisatie. 
Door de verschillende onderdelen van de dialoog – kwestie, personages, voorbeelden – heel goed in 
beeld te hebben en van tevoren al de verschillende perspectieven gewogen te hebben, ontstaat er meer 
focus.         

In dat opzicht is het werk van een gespreksleider te vergelijken met dat van een documentairemaker 
die een montage maakt van ruw beeldmateriaal. Tijdens een publiek gesprek gebeurt dat in feite ook, 
alleen vindt daar de montage ter plekke plaats. De gespreksleider bepaalt immers on the spot waar wel 
of niet op wordt ingegaan, waar doorvragen van belang is en welke hoofdpunten er in een samenvatting 
thuishoren. Dit alles doet hij of zij met een hoge sensitiviteit voor de spanningsboog, aandacht en 
betrokkenheid van de bezoekers. De juiste timing is essentieel, want in het luisteren moet er vertraagd 
worden, terwijl het vasthouden van de rode draad om tempo vraagt. Wat dat betreft gaat de vergelijking 
op met de manier waarop in het zenboeddhisme wordt gedacht over de kunst van het boogschieten. 
Het gaat daarbij niet om het lossen van het schot, noch om het raken van het doel. Het gaat om 
houding, ademhaling en aandacht. In de Oosterse filosofie,523 maar ook in het denken van Martin Buber 
dat mede beïnvloed is door het Taoïsme, zijn overeenkomstige opvattingen te vinden over levenskunst 
in de zin van ‘doen door niet-doen’. Martin Buber brengt dit in Ik en Jij als volgt onder woorden: 
“Het Jij ontmoet mij. Maar ik treed ermee in directe relatie. Relatie worden is gekozen worden en 
kiezen, passiviteit en activiteit ineen.” 524          

Hoe dat gaat in de praktijk, beschrijft oud regisseur Gerrit Timmers treffend in zijn beschrijving van 
het publieke debat dat werd georganiseerd naar aanleiding van de afgelasting van de Rotterdamse 
opvoering van Assia Djebar’s opera Aïsja en de vrouwen van Medina door het Onafhankelijk Toneel: 

 
522 Ibidem, p. 213. 
523 Met name in het taoïsme, het Chinese chan-boeddhisme en het Japanse zenboeddhisme. 
524 Buber (1998), p. 16. 
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“In het Zuidplein gonst het reeds als we aankomen. Het is ongelofelijk druk. Kamerleden, de leden van de 
Gemeenteraad, ambtenaren, journalisten, de migrantenomroep. Veel Nederlanders, maar zeker zoveel 
Marokkanen. De inleiders laten zich niet onbetuigd. Abdelkader Benali breekt een lans voor de vrijheid van 
meningsuiting en Mohammed Benzakour vraagt begrip voor de beperkingen die de zangers in Marokko 
hebben. Michael Zeeman overtreft zichzelf als panelleider door scherp te zijn zonder in cynisme te vervallen. 
Hij brengt de zaal regelmatig aan het lachen. Hij ondervraagt mij scherp over mijn artistieke geweten en 
vraagt me of ik nog wel artistiek bezig ben als ik stukken maak voor Marokkanen. […] Ik merk dat ik van 
alle emoties een black-out heb. Een moment kijk ik hem aan en weet zelfs niet wie hij is en waarom we hier 
staan. Maar ik heb wel het idee dat de waarheid in de kern is gezegd: ik maak iets voor een bijzonder publiek 
en daarmee doe je al iets anders dan gewoonlijk. Zoals je kunt besluiten een detective te schrijven of een stuk 
voor kinderen, zolang je er een goed idee over hebt. Maar of ik dat werkelijk heb gezegd of dat ik daar alleen 
maar aan heb gedacht toen ik even van de wereld was zou ik niet meer kunnen zeggen.    

De Zaal weet zich te beheersen uitgezonderd een incidenteel gescandeerd ‘Allah is groot’ en een paar 
opmerkingen van een rechtse Nederlander die klaagt dat Marokkanen al te veel privileges hebben, blijft ieders 
aandacht gespannen en laat men elkaar uitpraten. Uiteraard wordt er geen ‘oplossing’ van het dilemma 
‘artistieke vrijheid’ tegenover ‘respect voor geloof’ gevonden. Eeuwen geloof zijn op een avond Zuidplein 
niet in overeenstemming te brengen met een paar decennia Nederlandse openheid en tolerantie. Nog 50 jaar 
geleden leek Nederland wellicht meer op Marokko dan we ons nu bewust zijn. En toch is deze avond een 
fenomeen. Ik spreek na afloop van die avond mensen, Nederlanders, Marokkanen. Iedereen is ervan 
overtuigd dat hier iets bijzonders is gebeurd en dat degenen die er niet bij zijn geweest iets bijzonders hebben 
gemist.”525 

 
  

 
525 Dit citaat komt uit het dagboek van Gerrit Timmers, gepubliceerd in het tijdschrift Theatermaker (2001), ‘5.2’, p. 40. 
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Hoofdstuk 15 
Stad als georganiseerd geheugen 
Schets van mijn onderzoeksaanpak 
 
 
In dit hoofdstuk licht ik de wetenschappelijke methoden toe die ik heb gebruikt om data voor mijn 
onderzoek te verzamelen en te verwerken. Het gaat dan om de keuze van de respondenten, het 
inrichten van de interviews, het vastleggen van de oogst ervan, de wijze waarop ik verhalen verzamelde, 
analyseerde en interpreteerde.        

Vanuit mijn rol als artistiek leider van debatcentrum De Unie en stafmedewerker debat en vertoog 
van Rotterdam 2001 Culturele hoofdstad van Europa, ben ik zelf op verschillende manieren betrokken 
geweest bij beide cases die in mijn proefschrift centraal staan – de Dag van de Dialoog en de 
Islamdebatten. Deze initiatieven waren mede het resultaat van onvrede met de culturele elite van de 
stad waarvan ikzelf, in de ogen van velen, een representant was. Ik van mijn kant ben dit onderzoek 
begonnen uit onvrede over het niveau van de grootstedelijke dialoog. De vraag naar de oorzaken van 
deze beide vormen van onvrede vormde de schakel tussen mij en de voor dit onderzoek geselecteerde 
respondenten.       

Ten opzichte van hen bevond ik mij nu in een nieuwe rol, die van responsieve onderzoeker. Mijn 
rol en verantwoordelijkheid bestond erin verhalen te interpreteren en die betekenis te geven. Hoe in 
deze positie als onderzoeker oprecht te luisteren, opmerkzaam en ontvankelijk te zijn voor ieders 
afzonderlijk verhaal? Hoe recht te doen aan de beleving, analyse en gevoelens van de respondenten aan 
de ene kant en die van mij aan de andere kant? Hoe om te gaan met mijn eigen vooroordelen en die 
van anderen jegens mij? En hoe in deze duizelingwekkende diversiteit van interpretaties en belevingen 
het hoofd koel te houden, ook met het oog op het vertrouwen dat alle respondenten mij geschonken 
hebben toen zij mij hun verhaal vertelden? Hoe al deze particuliere verhalen te verbinden met algemene 
vragen? Op deze veelheid aan vragen moest ik bij het kiezen van mijn aanpak een antwoord 
formuleren. 
 
15.1 Keuze van respondenten, enscenering en wijze van verslaglegging 
 
De kern van mijn onderzoeksmethode bestaat uit de kwalitatieve interviews die ik heb gevoerd met 
een aantal geselecteerde respondenten – conversaties waarin de interactie centraal stond, met als doel 
het achterhalen van ervaringen en motivaties. Als organisator van publieke gesprekken ben ik langdurig 
aanwezig geweest in de door mij onderzochte Rotterdamse stedelijke praktijk. Hierdoor had ik een 
goed overzicht over de stakeholders en een directe toegang tot degenen die ik wilde interviewen. Ieder 
van hen kende ik en zij kenden mij. Op een enkele uitzondering na waren zij direct bereid mee te 
werken aan het onderzoek voor mijn proefschrift en hebben zij mij hun vertrouwen geschonken.526  
 Voor de gesprekken werd gemiddeld anderhalf uur uitgetrokken. Omdat voor mij inhoudelijke 
voorbereiding de sleutel is voor een goed interview, heb ik mij uitvoerig in de respondenten verdiept 
alvorens het gesprek aan te gaan. De interviews zijn van tevoren inhoudelijk voorbereid en 
gestructureerd voor wat betreft de gespreksonderwerpen. Dit wordt in de literatuur een 
semigestructureerd interview genoemd: er is geen sprake van een vaste vragenlijst, alleen van een reeks 

 
526 Zoals een van hen, Marco Pastors, het verwoordde. 
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onderwerpen aan de hand waarvan open vragen worden gesteld. Door geconcentreerd te luisteren naar 
de antwoorden kan gericht worden doorgevraagd.527 

Om de geselecteerde cases van zoveel mogelijk kanten te kunnen onderzoeken, heb ik betrokkenen 
geselecteerd uit drie werelden: die van de politiek, de ambtenarij en middenklasse en het 
maatschappelijk middenveld. In de onderzochte periode begint het monistische politieke systeem in 
Rotterdam haar eerste scheurtjes te vertonen en wordt een groot beroep gedaan op het maatschappelijk 
middenveld om de politieke wens om burgers van de stad Rotterdam te pacificeren uit te doen komen. 
Ik heb voor mijn onderzoek steeds gezocht naar betrokkenen die vanuit hun achtergrond 
verantwoordelijkheid droegen voor een van de geselecteerde cases en/of de reactie daarop. Het aspect 
van verantwoordelijkheid achtte ik van belang, omdat het anders slechts zou gaan om ‘vrijblijvende 
meningen’, terwijl er bij deze respondenten sprake was van een ‘doorleefd’ oordeel.      
 Er zijn in totaal veertien interviews afgenomen. Van de veertien respondenten waren er drie 
indertijd verantwoordelijk wethouder, drie verantwoordelijk ambtenaar en twaalf actief in het 
Rotterdamse maatschappelijke middenveld. Zes van de respondenten hadden een islamitische 
achtergrond. Veertien interviews werden gehouden op het kantoor van mijn toenmalige werkgever, 
De Rotterdamse Kunststichting. Eén interview vond plaats in een café (Marianne van den Anker), één 
op de werkplek van de geïnterviewde (Fatima Lamkharrat) en één in mijn eigen kantoor thuis 
(Mohamed Hamidi). Alle geïnterviewden hebben een schriftelijke uitnodiging ontvangen, met daarin 
uitleg over de aanleiding en de opzet van het interview.  Aan het begin van ieder interview is dit 
nogmaals mondeling toegelicht. Alle interviews zijn op de band opgenomen en van alle interviews is 
een transcriptie gemaakt.       

Ik ben mij tijdens de uitwerking van de interviews terdege bewust geweest van de ethische 
problemen die verbonden zijn met de presentatie van een rijke gevalsbeschrijving aan de hand van 
(biografische) verhalen. Daarom heb ik aan alle respondenten de transcripties van de gesprekken 
voorgelegd (member check).528 Hun reacties zijn vervolgens verwerkt. Wijzigingen varieerden van het 
veranderen van spreektaal in schrijftaal tot het plaatsen van kritische voetnoten.  
 
15.2 Interviewtechniek 
 
Bij het interviewen van de respondenten maakte ik gebruik van vaardigheden die ik in de afgelopen 
decennia heb opgedaan door zelf vlieguren te maken als debatvoorzitter en door anderen in die rol te 
observeren.  Bij gesprekken die zich afspelen in de openbaarheid is altijd sprake van een tijdlimiet en 
een publiek dat bij de les gehouden moet worden. De sleutel tot een goed interview is luisteren en 
samenvatten. Dat vraagt om de juiste houding en aandacht, om een opstelling die tegelijkertijd actief 
én passief is. Passiviteit houdt in deze context in: niet willen sturen of beheersen, maar ruimte scheppen 
voor de ontmoeting met de ander (slowing down). Actief zijn slaat op het vasthouden van de rode 
draad en het alert reageren op belangrijke momenten in het interview, op relevante uitspraken maar 
ook op non-verbale signalen van een ander (observeren).            

Het treffen van een goede inhoudelijke voorbereiding is noodzakelijk om in het gesprek het 
maximale te bereiken. Het scheelt ook tijd, omdat er minder feitelijke verhelderingsvragen hoeven te 
worden gesteld. Goede voorbereiding zorgt ervoor dat het hoofd ‘leeg’ gemaakt kan worden van 
zorgen, om alert te kunnen luisteren en tegelijkertijd de rode draad vast te houden. Wat zeggen 
bepaalde woorden, beeldspraken en voorbeelden over de respondent? Wat wil hij of zij vertellen? En 
wat wordt liever weggelaten? Anders gezegd, een interviewer moet ontvankelijk en alert zijn voor de 
verschillende lagen in het gesprek. Door middel van samenvatten en doorvragen brengt de interviewer 

 
527 Rubin & Rubin (2012). 
528 Zie Erlandson et al. (1993). 



 206 

nieuwe perspectieven en gezichtspunten in. Naast verbinden en bruggen bouwen529  is ook schuren en 
ombuigen daarbij essentieel: de interviewer moet zien te voorkomen dat hij of zij volkomen meegaat 
met de geïnterviewde, waardoor het gesprek aan de oppervlakte blijft en er een monoloog in plaats van 
een dialoog wordt gefaciliteerd. Door tijdens het hele interview jezelf en de ander te blijven observeren 
kun je als interviewer al tijdens het gesprek gaan ‘coderen’: datgene wat er wordt verteld kan meteen 
een plek krijgen in de grotere puzzel van het openbare onderzoek. Kleine, particuliere verhalen kunnen 
zo verbonden worden met grote vragen, die al tijdens het interview worden voorgelegd. Aldus wordt 
het interview een gemeenschappelijk onderzoek door middel van een dialoog, zoals het geval is in het 
anti-tragisch theater. Het allerbelangrijkste is echter een oprechte nieuwsgierigheid en interesse in de 
ander. De ander is, om de woorden van Buber te gebruiken, geen het maar een jij. Hierbij zijn details 
cruciaal: op welke manier ontvang ik de ander? Ben ik er echt bij en met mijn hele wezen gericht op 
de ander? Heb ik even mijn andere beslommeringen opzijgezet en kan ik in het hier en nu blijven? 
Wat kan ik van mezelf laten zien en vertellen zonder dat ik de ander kwijtraak? 

Mijn eigen aanpak tijdens de interviews voor deze dissertatie lijkt sterk op wat in de literatuur een 
responsief interview wordt genoemd:530 een extendend conversation waarin sprake is van meer focus, 
diepte en aandacht voor details en waarin de interviewer zorg en verantwoordelijkheid draagt voor het 
verloop en de opbrengsten van het gesprek. Aan responsief interviewen worden in het algemeen de 
volgende vijf karakteristieken toegekend:531 

1. Interviewen gaat om de interpretaties van de geïnterviewde, hun ervaringen en begrip van de wereld 
waarin zij leven en werken in beeld te krijgen. 

2. De persoonlijkheid, de stijl en de overtuigingen van de interviewer doen ertoe.  Interviewen is 
uitwisseling, geen eenrichtingsverkeer. 

3. De interviewer beschermt de geïnterviewde, heeft waardering voor de tijd en energie die iemand in een 
interview stopt en gaat prudent om met de privacy van de geïnterviewde.   

4. Interviewers moeten hun mening niet opdringen en dus is goed luisteren cruciaal: 
5. Er moeten vragen volgen uit wat er gezegd wordt, niet uit wat de interviewer wil horen en op zijn of 

haar lijstje heeft staan. 
6. Responsief interviewen is flexibel en adaptief; tijdens het interview moeten nieuwe gezichtspunten 

toelaatbaar zijn en op basis daarvan moet de interviewer van koers durven veranderen.  
Deze kenmerken geven accuraat weer aan welke eisen een goed interview moet voldoen. In het 

licht van wat ik hierboven reeds heb betoogd teken ik erbij aan dat ik aan punt 5 zou willen toevoegen 
dat – redenerend in de lijn van Buber en Levinas – een dialoog mag schuren.  
 
15.3 Verhalen verzamelen 
 
In het artikel Levende verhalen van Maas wordt een aanzet gegeven voor een systematiek die ons in 
staat stelt verhalen in een sociale context te beschrijven.532 Maas pleit voor het mixen van methoden. 
Hij licht uitvoerig toe hoe een verhaal kan worden opgevat als een dialoog en op welke wijze verhalen 
verzameld kunnen worden. Zijn artikel heb ik als inspiratiebron voor mijn onderzoek gebruikt omdat 
het helder aangeeft hoe in een responsief interview, in een dialoog, verhalen verzameld kunnen 
worden. Waar mensen samenleven en samenwerken, aldus Maas, vertellen wij elkaar verhalen die ons 

 
529  Politicoloog en bestuurskundige Robert Putnam (2000) gebruikt de begrippen bonding en bridging om een onderscheid 
te maken tussen twee soorten maatschappelijk kapitaal. Het ene bindt samen (bonding) en het andere slaat bruggen 
(bridging). Het samenbinden vindt plaats tussen mensen die zich in elkaar herkennen, maar bruggen worden geslagen tussen 
mensen die in cultureel en/of sociaal op zicht van elkaar verschillen. Putnam meent dat deze twee vormen naast elkaar 
bestaan en elkaar versterken.  
530 Zie: Rubin & Rubin (2012), p. 36. 
531 Ibidem. 
532 Maas et al. (2008), Hoofdstuk 9. 
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uitdagen tot reflectie, vragen en commentaar. De dynamiek met anderen helpt ons betekenis te geven, 
te duiden wie we worden, waar we vandaan komen en wie we willen zijn. Zo geven verhalen zin en 
betekenis aan situaties en dragen zij bij aan een beter begrip van de historische, culturele, religieuze, 
politieke en maatschappelijke context van gebeurtenissen. Verhalen kunnen ons helpen om een 
gedeelde identiteit te ontwikkelen, maar andersom kunnen zij ons ook leren over verschillen met 
andere gemeenschappen, organisaties, samenlevingen, religies of culturen. Zij maken het abstracte 
concreet en geven vaak weer waar het om draait.  In de wetenschap is er, stelt Maas, aandacht voor de 
magie van een verhaal dwars door meerdere kennisgebieden heen, maar zonder dat er sprake is van een 
disciplines-verbindende ofwel interdisciplinaire benadering van het fenomeen. Zijn ambitie is het 
ontwikkelen van een methode die ons in staat stelt verhalen in een sociale context te bestuderen en 
begrijpen. Verhalen als zelfstandig verschijnsel, los van de context waarin ze worden bestudeerd, lijken 
zonder betekenis te zijn. Aandacht voor de context waarin verhalen worden verteld, gehoord en 
geanalyseerd is dus noodzakelijk, aldus hem. Daarbij is het van belang aandacht te besteden aan de 
relaties die bestaan tussen de betrokkenen die bij het vertellen van een verhaal een rol spelen.  
 Hij verwijst naar de Russische taalfilosoof Michael Bakhtin, die stelt dat zowel bij schrijftaal als in 
ons mondeling taalgebruik eenzelfde soort vragen wordt gesteld: wie praat mee als we de stem horen, 
wie is hier eigenlijk aan het woord? Hij stelt dat mensen taal opdoen in sociale interactie in een 
specifieke context en beschouwt taal als “een levend proces tussen minimaal twee personen die met 
elkaar spreken in een specifieke conversatie op een bepaald moment en op een bepaalde plek.” 533 Met 
een taaluiting wendt de ene mens zich tot een andere, aan wie die uiting is geadresseerd; de uiting 
veronderstelt als het ware een actieve gesprekspartner die ‘betekenis’ geeft. Voor Bakhtin staat in 
menselijke interactie de dialoog dus centraal, als een knooppunt waar verschillende wegen 
samenkomen. In een taaluiting hebben we besloten over iets te spreken, ons misschien wel versproken 
en op ons spreken kunnen anderen vervolgens reageren. In een dialoog bevinden twee mensen zich 
‘op de grens’ van het eigen en andermans spreken, waarbij we ons andermans woorden ‘eigen’ maken. 
In een dialoog mengt iedere stem zich met zijn stemmingen en stemmen van anderen uit de 
gemeenschap, generatie, klasse, wijk, professie, krant, tv en film. Wij maken ons andermans woorden 
eigen en brengen zo de dialoog verder. Aldus wordt minder de nadruk gelegd op  
 

“[…] wie iemand is in de wereld, maar wat die wereld voor iemand betekent en wat hij voor zichzelf is […] 
en positioneert de oorsprong van betekenis in menselijke interactie en niet in taal. Kortom, in een verhaal 
(opgevat als dialoog en conversatie) leren onderzoeker en betrokkenen de eigen taal (het eigen verhaal) 
gebruiken en kennen in het woordgebruik van de ander; willen onderzoeker en onderzochte zichzelf en de 
eigen horizon ontdekken, dan zullen zij zich tot de ander wenden (ook als die tegenstaat of apart lijkt). In 
het verschil dat de ander met zich meebrengt, kan betekenisgeving zich immers levendig ontwikkelen en 
transformeren. In Bakhtins visie kan het meervoudige derhalve nooit uitgesloten worden.”534 

 
We verrichten in een dialoog meerdere activiteiten tegelijk, constateert Maas: we houden sociaal 

contact met anderen, staan in verbinding met hun interpretaties en intenties en houden ook een relatie 
met onze eigen intenties en interpretaties. Daarbij komt ook nog dat sociale en cognitieve aspecten 
onlosmakelijk verbonden lijken met emotionele aspecten. Inlevingsvermogen is de sleutel waarmee een 
verbinding tussen het sociale/emotionele en het cognitieve kan worden gelegd.     

De constatering dat in een dialoog meerdere activiteiten plaatsvinden sluit aan bij mijn eigen aanpak 
van de kwalitatieve interviews, met als belangrijkste les dat het verschil dat de ander met zich meebrengt 
bijdraagt een aan levendige ontwikkeling, transformatie en betekenisgeving.    

 
533 Maas et al. (2008), p. 120. 
534 Ibidem, p. 120. 
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In mijn onderzoek heb ik vooral verhalen verzameld over twee gemeentelijke initiatieven die zeer 
verschillend beleefd en geïnterpreteerd werden. Daarbij bleek dat die verhalen, noch de door mij 
gevoerde dialogen, los konden worden gezien van de sociale context. Niet alleen was ik zelf tijdens de 
interviews met mijn respondenten in dialoog, de respondenten waren dat ook met elkaar. Met name 
de explicitering van botsende vooroordelen brengt in de praktijk een dialoog over het verhaal op gang. 
In de discursieve aanpak zijn niet alleen de dialoog en de inbreng van mogelijke betrokkenen van 
belang, maar ook hun onderlinge relaties.  

 
15.4 Verhalen analyseren 
 
Waar ik mij voor het verzamelen van de verhalen verliet op hermeneutisch en discursieve methoden, 
koos ik als instrumenten voor het interpreteren en analyseren ervan de constructivistische variant van 
praktijkgefundeerde theorie (grounded theory) en relationele discoursanalyse.535  

De coderingsprocedure die binnen de constructivistische praktijkgefundeerde theorie is ontwikkeld, 
bood een welkom houvast;536 daar waar de verhalen, die mijn respondenten in hun dialoog met mij 
over het voetlicht brachten. In het bijzonder daar waar die verhalen verwezen naar de sociale context 
waarin ze waren gevormd, en waarbij sprake was van veelkleurige, deels overlappende, maar deels juist 
ook conflicterende beelden.           

Het instrument van relationele discoursanalyse hielp mij een stap verder in het duiden van de 
verschillende ervaringen en de soms botsende interpretaties van de sociale werkelijkheid van 
Rotterdam, Nederland en de wijdere wereld. Ik heb gepoogd recht te doen aan die complexe en 
ambigue werkelijkheid door de verhalen die ik optekende een plek te geven tegen de achtergrond van 
de door Uitermark et al. beschreven clash van discoursen in het Nederlandse integratiedebat – en ze 
aldus reliëf te geven.537     

Hoe bewoners van Rotterdam zover te krijgen dat zij zelf aan de slag gaan om nieuwe 
grootstedelijke ruimten van democratisch overleg mogelijk te maken, met kennis van de dialoog en 
met als doel meer participatie en een sterkere publieke sfeer? Deze vragen vormen het hart van deze 
dissertatie en zij inspireren tot nader actie-onderzoek. Veel wijst erop dat dergelijk actie-onderzoek een 
vruchtbare bodem zal kunnen zijn voor een nieuwe Rotterdamse dialoogpraxis, gebaseerd op de 
dialoog filosofie van Buber en Levinas. Deze dissertatie wil daar een aanzet toe zijn. Voor het uitwerken 
van die eerste aanzet in al zijn finesses ontbreekt mij de ruimte, maar het grondwerk kan alvast worden 
gelegd.  
 
Praktijkgefundeerde theorie (Grounded theory) 
 
Theoriegefundeerd onderzoek of grounded theory (hierna: GT) is een inductieve en systematische 
methode voor het omgaan met grote hoeveelheden kwalitatieve data, die in de jaren zestig van de 
vorige eeuw is ontwikkeld door Glaser en Strauss. Hun benadering was niet alleen een reactie op de 
destijds dominante kwantitatieve methoden, maar ook op kwalitatieve studies met een anekdotisch, 
onsystematisch en uiteindelijk niet-wetenschappelijk karakter.538 GT wil niet vanuit grote theorieën, 
maar met de boekenkast in de rug en het gezicht naar de samenleving onderzoek doen. Hiervoor is 

 
535 Zie respectievelijk Kenny & Fourie (2015) en Uitermark (2012). 
536 Kenny & Fourie (2015) en Charmaz (2006). 
537 Uitermark et al. (2012). 
538 De GT-benadering wordt vaak gezien als een reactie op dominante sociaalwetenschappelijke stromingen in de twintigste 
eeuw, met name de Chicago School in de sociologie. De kritiek die vaak wordt gegeven op kwantitatief onderzoek is dat 
de onderzoeker de waarnemingen voor analysedoeleinden geforceerd onderbrengt in onderzoek categorieën. Bij de GT-
benadering worden de categorieën continu gewijzigd en aangepast aan de informatie. 
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een methode ontwikkeld die vanuit de empirie (positivistisch) probeert om een rijkdom aan 
kwalitatieve data gelijktijdig te verzamelen en systematisch te coderen. Het gaat hierbij om het constant 
formuleren van theoretische begrippen en het leggen van relaties daartussen, theoretische selectie voor 
de verzameling van nieuwe data en het relateren van de ontwikkelde theoretische inzichten aan de 
literatuur nadat de analyse is afgelopen. Door het consequent toepassen van deze stappen ontstaan 
nieuwe theoretische inzichten die vertrekken vanuit de verzamelde data en niet vanuit al bestaande 
theorie enerzijds of preoccupaties van de onderzoeker anderzijds.  Zo kan een dialoog met de 
werkelijkheid worden aangegaan.          

Het is echter ook mogelijk GT te beoefenen met heel wat minder strikte regels, zodat je veel 
nadrukkelijker met mensen bezig kunt zijn. Deze constructivistische benadering wordt helder 
beschreven door Kenny en Fourie. Zij bieden een helder overzicht van wat er in de afgelopen veertig 
jaar is gebeurd in de GT.539 Drie tradities werden er ontwikkeld: klassieke, Straussiaanse en 
constructivistische GT. Hoewel ze uit dezelfde bron zijn ontsproten, zijn ze dusdanig gedivergeerd dat 
het drie homogene, niet-inwisselbare theorieën zijn.         

Het onderscheid vindt zijn oorsprong in een meningsverschil tussen Strauss en Glaser over de 
procedure van de coderingsprocedure. Strauss en Corbin bewerkten en verfijnden bepaalde aspecten 
van de originele GT,540 in het bijzonder de coderingsprocedure, met als doel een theorie te creëren in 
plaats van te ontdekken. Hun procedure volgde dezelfde route als die van Glaser, maar was 
nauwkeuriger en meer specifiek.    

Kritiek op de coderingsprocedures van zowel Glaser als Strauss kwam van Charmaz,541 een voormalig 
student van hen beiden, die van mening was dat hun procedures te rigide en overgecompliceerd waren. 
Anders dan haar voorgangers presenteerde Charmaz een variant van GT die was gebaseerd op de 
constructivistische filosofie. De principes van het symbolisch interactionisme en pragmatisme 
onderschreef zij, maar ze kritiseerde het post-positivistische paradigma en de realistische ontologie die 
daaraan ten grondslag ligt. In het bijzonder kritiseerde zij de voorgeschreven regels die in haar ogen 
het creatieve proces belemmeren. Charmaz zet daar het constructivistische paradigma tegenover, waarin 
sprake is van een relativistische ontologie en een meer interpretatieve methodologie. Essentieel daarbij 
is de aanname dat er meerdere sociale realiteiten bestaan en dat de constructie van kennis een 
gezamenlijke interpretatie bevat van de ervaringen van de deelnemers van een onderzoek en de 
bevindingen van de onderzoeker. 

Anders gezegd, Charmaz maakt een herontwerp van GT door de krachtige methodiek ervan te 
ontdoen van haar positivistische wortels en er een meer flexibele, intuïtieve methodologie met een 
open einde van te smeden die gebaseerd is op het constructivische paradigma. Het resultaat zijn flexibele 
richtlijnen die een verbeeldingskracht en betrokkenheid bij de data stimuleren. Charmaz benadrukt dat 
de onderzoeker ambiguïteit moet leren tolereren, ontvankelijk moet zijn en moet leren omgaan met 
opkomende categorieën en strategieën. Een belangrijk instrument hierbij zijn intensieve diepte-
interviews die een intieme uitleg van de betekenissen die respondenten toekennen aan hun ervaringen 
tot doel hebben. Hoewel deze interviews geanalyseerd worden met behulp van een constructivistische 
coderingsprocedure, culmineert dit zelden in de presentatie van een prognose of een voorspellende 
theorie. Het draait meer om het interpretatieve begrip van de onderzoeker dan om een verklaring van 
het bestudeerde sociale proces, dat vaak wordt gepresenteerd als een verhaal. Charmaz benadrukt dat 
een narratieve benadering van GT zeker geen ontkenning van abstractie is, omdat conceptualisering 
door de beschrijving heen wordt gewoven, in het bijzonder daar waar sprake is van concluderende 
categorieën, voorwaarden, conceptuele relaties en consequenties. Het is juist deze constructieve 
invalshoek die in dit onderzoek mede in de conversaties met betrokkenen is toegepast.   

 
539 Kenny & Fourie (2014). 
540 Strauss & Corbin (1990). 
541 Charmaz (2006). 
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Relationele discoursanalyse 
 

Relationele discoursanalyse is door Justus Uitermark et al. speciaal ontwikkeld om de samenwerking 
en de strijd tussen deelnemers in het Nederlandse integratiedebat te analyseren.542 Uitermark gebruikt 
daarbij onder meer de Rotterdamse Islamdebatten als casus. Filosofen, in het bijzonder Habermas, 
hebben nagedacht over de voorwaarden voor een goed debat. Empirische onderzoekers hebben 
bestudeerd hoe in reëel bestaande publieke sferen sommige discoursen of groepen worden bevoordeeld 
ten koste van andere. Een fenomeen waar echter nog maar weinig over bekend is, is machtsvorming 
binnen publieke debatten. Er zijn nog geen theorieën, concepten en methodes om te bepalen en te 
verklaren welke actoren, groepen of discoursen domineren, aldus Uitermark. Verschillende varianten 
van discoursanalyse – zoals kritische discoursanalyse, frame-analyse en claimanalyse – hebben weliswaar 
elk op hun eigen manier de dynamiek van machtsrelaties beïnvloed, maar ze hebben de neiging om 
discoursen voor te stellen als een uitdrukking van individuele posities, niet als relaties tussen actoren. 
Op theoretisch niveau wordt wel erkend dat de betekenis en de positie van actoren slechts duidelijk 
wordt als we de relaties bestuderen die zij met elkaar vormen, maar conceptueel-methodisch vlak is er 
nog veel te winnen.    

Om te onderzoeken hoe relaties in publieke debatten zich vormen, vullen Uitermark et al. 
discoursanalyse aan met een netwerkanalyse. Zij analyseren de positie van afzonderlijke en groepen 
actoren door hen te positioneren binnen een geheel van verknoopte relaties. Vervolgens kijken zij naar 
de vorming van groepen en hun interne en externe machtsrelaties. Zo laten zij zien dat kleine groepen 
met een grote symbolische solidariteit en sterk leiderschap dominant kunnen zijn ten opzichte van grote 
groepen met minder solidariteit of leiderschap. Een discours is relationeel, aldus Uitermark, in die zin 
dat woorden en symbolen slechts begrepen kunnen worden binnen de relaties waarin ze betekenis 
krijgen. Een discours reflecteert en bemiddelt de macht van individuen en groepen die zichzelf en hun 
tegenstrevers betekenis toekennen. Deze interacties creëren een weefsel van ongelijke 
afhankelijkheden; ze binden actoren in een figuratie waarover niemand de volledige controle heeft, 
maar waarin sommigen machtiger zijn dan anderen.         

Concepten uit de politieke sociologie, zoals polarisatie, solidariteit, leiderschap en macht worden in 
Uitermarks benadering conceptueel en methodologisch heroverwogen. Dit biedt de mogelijkheid 
mensen in te delen aan de hand van hun interacties, in plaats van aan de hand van vooraf bepaalde 
categorieën zoals partijlidmaatschap en etniciteit. Het biedt ook gelegenheid om specifieke vormen van 
macht binnen een publiek debat te onderscheiden en om op basis daarvan meer gedifferentieerd te 
kijken naar solidariteit en leiderschap op basis van discursieve macht. Polarisatie kan in plaats van als 
divergentie worden beschouwd als een clustering van bondgenoten die gepaard gaat met afstoting 
tussen tegenstanders.   
 
15.5 Analyse, interpretatie en presentatie 
 
Het basismateriaal voor de analyse van mijn informatie werd gevormd door de transcripties die ik heb 
gemaakt van de interviews die ik heb gehouden, inclusief de verhalen die daarin werden verteld. Door 
de transcripties bij herhaling te lezen, op een theoretisch sensitieve wijze, met aandacht voor zowel 
details als rode draden, kon ik de diepere lagen verkennen en analyseren. Ik schreef memo’s waarin ik 
tekstfragmenten systematisch met elkaar vergeleek, teneinde overeenkomsten, verschillen, patronen en 
uitzonderingen op te sporen. Door aldus reeksen vergelijkingen te maken kon ik eerdere analyses 
bevestigen, aanscherpen dan wel verwerpen. In het bijzonder lette ik op de betekenissen en 

 
542 Uitermark et al. (2012). 
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waardeoordelen die werden gegeven aan de begrippen dialoog en debat en de woorden vrede en 
oorlog. Verder heb ik gelet op de beeldspraken en metaforen die werden gebruikt om persoonlijke 
observaties en belevingen betekenis te geven, te illustreren of te kaderen. De theoretische concepten 
die ik tijdens het coderen heb gebruikt, zijn, Charmaz volgend,543 empirisch afgeleid uit de informatie 
en niet vooraf ontwikkeld en opgelegd aan de data.           

In mijn rapportage heb ik de verzamelde verhalen uitgeschreven met oog voor tijd, plaats en sociale 
context, maar ook met speciale aandacht voor de verandering in perspectief waarmee de vertellers 
stoeien. Op basis hiervan is een verhaal geschreven waarin alle stemmen doorklinken, geworteld in 
concrete feitelijkheden, de context van gebeurtenissen en deconstructiemogelijkheden. Meerdere 
perspectieven heb ik ontvouwd en verschillende stemmen heb ik aan het woord gelaten, in het volle 
besef van de complexiteit van de beschreven werkelijkheid en de onmogelijkheid de cases te reduceren 
tot tijdloze generalisaties.544 Hierbij is steeds een brug geslagen tussen individuele verhalen en de wereld 
eromheen. Waar sprake was van verschillende interpretaties, achtergronden en referentiekaders, die 
soms sterk uiteenliepen of zelfs conflicteerden, heb ik geprobeerd deze per onderwerp naast elkaar te 
plaatsen. De uiteindelijke tekst heeft daardoor het karakter gekregen van een script. Ik ben daarbij zo 
dicht mogelijk bij de taal van de respondenten gebleven. Met behulp van aanvullende literatuur heb ik 
geprobeerd om achtergronden te schetsen, zodat uiteenlopende ervaringen beter te plaatsen zouden 
zijn. De vele verschillen in ervaringen, in interpretaties en in logica heb ik bewust tegenover elkaar 
geplaatst, om ze beter uit te lichten. Communicatie en dialoog met de lezer was daarbij mijn oogmerk. 
Het is mijn bedoeling de lezer te confronteren met tegenstrijdige werkelijkheidsconstructies, paradoxen 
en conflicten, die aanzetten tot overdenking en verkenning – precies zoals dat aan de hand is in het 
anti-tragisch theater van het publieke debat.             

Bij de analyse en ordening van de verkregen data heb ik mij ook laten inspireren door het concept 
van het ‘georganiseerde geheugen’, van de filosofe Hannah Arendt. Dit is iets anders dan 'de 
geschiedenis', begrepen als menselijk theater van oorzaak en gevolg. Het is een illusie te denken dat we 
de geschiedenis maken, zoals een timmerman een stoel of een regisseur een film. De geschiedenis als 
georganiseerd geheugen is niet een optelsom van alle individuele levens van burgers, waaruit vervolgens 
het verhaal van de ideale burger wordt gedestilleerd. Het georganiseerde geheugen vereist meer dan 
het ruimte geven aan anderen. Het gaat er niet alleen om 'de ander' te leren begrijpen, maar ook om 

 
543 Zie: Charmaz (2006). 
544 Dit is gebeurd in deel I van deze dissertatie, waarin verschillende wijzen van beleving en waardering van één en dezelfde 
politieke/maatschappelijke werkelijkheid zijn beschreven aan de hand van twee cases: de Dag van de dialoog en de 
Islamdebatten. Een drietal voorbeelden met betrekking tot de in dit hoofdstuk beschreven methodische aanpak licht ik hier 
ter illustratie uit. Deze zijn afkomstig uit Hoofdstuk 4 van deel I uit Van dialoog naar debat. 
1.     Ambtelijke aanpak Islamdebatten (paragraaf 4.1). 

In deze paragraaf (met name p. 52) wordt het verschil in waardering voor de ambtelijke aanpak van de Islamdebatten 
inzichtelijk    gemaakt aan de hand van de verhalen van de voor de Islamdebatten verantwoordelijke ambtenaren 
(Frans Hengeveld en Rabiaa Bouhalhoul) en de wethouder van Leefbaar Rotterdam (Marianne van den Anker). 

2.     Maatschappelijk draagvlak Islamdebatten (paragraaf 4.4). 
In deze paragraaf (p. 62-63) wordt het verschil in beleving en waardering van de Islamdebatten inzichtelijk gemaakt 
door de    verhalen van wethouder Marianne van den Anker en oud-GroenLinks wethouder Herman Meijer.  

3.     Effect Islamdebatten (paragraaf 4.5). 
In deze paragraaf (p. 64-67) worden de verschillende opvattingen beschreven met betrekking tot de vraag of de 
Islamdebatten als geslaagd beschouwd kunnen worden. Dit wordt inzichtelijk gemaakt door de verhalen van twee 
(zelf islamitische) vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties Fatima Lamkharrat (Sonor) en Mohamed 
Hamidi (Ettahouid), twee van de (op dat moment) zittende wethouders Marianne van den Anker (Leefbaar 
Rotterdam) en Leonard Geluk (CDA), een lid van een oppositiepartij uit de gemeenteraad  (Herman Meijer van 
GroenLinks) en twee ambtenaren, namelijk de ambtenaar die verantwoordelijk was voor de Dag van de dialoog (Arie 
van der Krogt) en de ambtenaar die verantwoordelijk was voor de Islamdebatten (Rabiaa Bouhalhoul). 
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een kritisch en vergelijkend oordeel te vellen. Dat betekent in de praktijk waarnemen en onderscheiden 
en vervolgens dat onderscheid helder articuleren. Hiervoor is autonomie nodig, een reservoir van 
ervaring en kennis aan de hand waarvan men een eigen oordeel kan vormen. Dit reservoir zou je ook 
geheugen kunnen noemen – niet in de zin van een opslagplaats, maar in de zin van een vermogen om 
het persoonlijke en particuliere steeds te verbinden met collectieve ervaringen en algemene kennis. 
Precies die verbanden zijn wat ik, luisterend naar de verhalen van mijn respondenten, vanaf het eerste 
begin van mijn onderzoek heb willen ontrafelen én wat ik, in mijn eigen verhaal zoals dat is 
neergeslagen in deze dissertatie, heb willen weven. Daarom is Arendt’s ‘georganiseerde’ geheugen voor 
mij uiteindelijk het leidende ordeningsprincipe geworden voor de rijkdom aan data die ik met 
Rotterdammers heb verzameld over hun levens, hun stad en hun land.  
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Deel V 
 

Conclusie 
 
 

Charlie Hebdo en een minuut stilte: naar engagement 
 
Januari 2015. Vier dagen na de aanslag op het hoofdkantoor van het satirische weekblad Charlie Hebdo 
in Parijs leid ik op het Rotterdamse Albeda College een klassengesprek dat grote indruk op mij maakt. 
Leerlingen vertellen dat zij hebben geweigerd om een minuut stilte te houden. Zij willen niet 
gezamenlijk stilstaan, letterlijk en figuurlijk, bij de gebeurtenissen in Parijs. Ik schrik van hun weigering. 
Mijn eerste reactie is er een van ongeloof, boosheid en verdriet. Rotterdamse jongeren die sympathie 
koesteren voor zulke wrede moordenaars? Afschuwelijk.   

Ik verbijt me. Wat bezielt ze? Wat willen ze dan wel? Wat moet ik nu? Ik vraag of ze mij hun keuze 
kunnen uitleggen. Het antwoord dat volgt treft me: nee, ze sympathiseren niet met de aanslagplegers. 
Ze hebben pijn en zijn in de war door de gebeurtenissen in Parijs. Wat de zin zou kunnen zijn van een 
minuut stilte begrijpen ze niet. Ze worstelen om hun gevoelens onder woorden te brengen. Beschaamd 
bedenk ik me dat mijn eerste reactie op hun weigering niet gebaseerd was op hun ervaring, maar op 
mijn eigen aannames en een klakkeloos oordeel, geveld in een tel.   

Later realiseer ik me dat wat er met mij gebeurde in deze klas symptomatisch is voor iets wat ons 
allemaal met enige regelmaat overkomt: we vullen antwoorden in voor anderen zonder echt in die 
ander geïnteresseerd te zijn.          

Martin Buber en Emmanuel Levinas zouden mijn ervaring met de Rotterdamse schoolklas 
omschrijven als ‘dialogisch’. Voor hen draait alles om het engagement, de gevoeligheid voor het appel 
dat een ander mens op je doet en jouw unieke en niet inwisselbare verantwoordelijkheid om daaraan 
gehoor te geven. Daarom is voor hen de dialoog de gespreksvorm bij uitstek: daar groeit het bewustzijn 
voor onze verantwoordelijkheid jegens anderen. Engagement met de ander ontstaat niet vanuit een 
abstract gebod, maar in de concrete confrontatie met een ander. Buber benadrukt dat de ontmoeting 
niet te sturen valt en dat je er ook niet op kunt anticiperen. De ontmoeting overkomt je. Het is een 
krachtig moment, een moment dat – als een blikseminslag – inbreuk maakt op onze alledaagse 
verwachtingen en gedragingen. Precies zoals dat mij overkwam in die Rotterdamse schoolklas. 
 Vandaag de dag lijkt in Rotterdam de ruimte voor ontmoeting – en dan vooral die tussen mensen 
uit verschillende werelden – steeds kleiner te worden. De meeste mensen komen in het dagelijks 
leven vooral in contact met gelijkgestemden. We leven in onze eigen bubbel. Sociale media versterken 
dit nog eens, bijvoorbeeld als het gaat om heikele internationale kwesties die doorwerken in de 
verhoudingen tussen verschillende groepen in de stad – zoals spanningen in Gaza of de Turkse kwestie. 
Ook nationale kwesties, zoals de vermeende (on)houdbaarheid van Zwarte Piet, verdelen de 
samenleving tot op het bot. Je ziet dat dan weinig mensen écht met elkaar in gesprek gaan. Er lijkt 
eerder sprake te zijn van polarisatie, mensen begrijpen elkaar niet meer. Ze spreken over, niet met 
elkaar.    

Vooral sinds de aanslagen op het World Trade Center in New York in 2001 organiseert de gemeente 
Rotterdam met grote regelmaat dialogen en debatten. De debatten hebben vaak het karakter van ‘kleur 
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bekennen’. Stadsgenoten worden geconfronteerd met elkaars loyaliteiten en morele gedachten. In dit 
soort debatten wordt vaak olie op het vuur gegooid en gepolariseerd. De dialogen over integratie en 
samenleven hebben meestal het tegenovergestelde karakter. Daar draait het om het gladstrijken van 
verschillen en het vieren van diversiteit zonder dat die enorme verscheidenheid echt wordt onderzocht, 
zonder dat er risico’s worden genomen. De hedendaagse opvatting van dialoog brengt ons slechts 
impasse, de debatcultuur polarisatie. In plaats daarvan zouden we ons de vraag moeten stellen hoe wij 
in Rotterdam met elkaar kunnen samenleven juist door verschillen toe te laten.   
 

Dag van dialoog en islamdebatten, systeem- versus leefwereld 
 
In deze dissertatie heb ik willen onderzoeken of het denken van Buber en Levinas een uitweg kan 
bieden uit de impasse. Ik heb mij daarbij de vraag gesteld In hoeverre de manier waarop de overheid 
na 9/11 de dialoog als pacificatie-instrument inzette, recht doet aan de betekenis die Buber en Levinas 
geven aan de dialoog: de dialoog opgevat als een bijzondere vorm van leren, namelijk leren door 
luisteren, waarbij geldt dat verschillen tussen mensen niet een belemmering, maar een voorwaarde zijn. 
Om te beginnen heb ik ingezoomd op twee gezichtsbepalende initiatieven die de gemeente Rotterdam 
in de periode 2002-2006 heeft ondernomen: de Dag van de Dialoog en de Islamdebatten. Het eerste 
initiatief vond plaats in een politiek klimaat waarin grote waarde werd gehecht aan kunst en cultuur als 
bindmiddel in een heterogene samenleving en waarin aan het bevorderen van heterogeniteit een 
prominente rol werd toebedeeld. Het tweede initiatief kwam tot stand in een politiek klimaat waarin 
veiligheid prioriteit kreeg en nationale eenheid van groter belang werd geacht dan diversiteit. 
Onderzocht zijn de effectiviteit en de (democratische) legitimiteit van beide initiatieven, waarbij mijn 
centrale vraag luidde in hoeverre ze hebben bijgedragen aan de kwaliteit van het samenleven in 
Rotterdam. De conclusie luidt dat beide initiatieven spraakmakend waren en veel mensen op de been 
brachten, maar dat ze niet duurzaam verankerd raakten in de stad. Hiervoor wees ik twee oorzaken 
aan. 

Ten eerste, de negatieve begripsbepaling van de dialoog in Rotterdam: dialoog is geen debat – en 
daarom minder waard. In het licht van de aanzwellende oppositie tegen het multiculturalisme en de 
opvatting dat moslims gebaat zouden zijn bij een eigen zuil, raakte het begrip dialoog aan inflatie 
onderhevig. Een aanpak gericht op pacificatie (de Dag van de Dialoog) werd ingeruild voor een van 
confrontatie (de Islamdebatten). Daarbij werd de dialoog politiek geframed als links, soft en vrijblijvend 
– in één woord: ‘theedrinken’. In dit frame werd de dialoog door het stadsbestuur, geheel in lijn met 
de eigen negatieve begripsbepaling, weggezet als de tegenhanger van het rechtse, normatieve, 
schurende integratiedebat. Hierdoor werd de dialoog niet meer met betekenis geladen en werd er ook 
geen substantiële methodiek ontwikkeld. Het begrip dialoog werd een lege huls.         

Een andere oorzaak van het niet-beklijven van de Dag van de Dialoog en de Islamdebatten was dat 
in de gemeentelijke evaluatie van beide initiatieven kwantiteit de voorkeur kreeg boven kwaliteit. De 
evaluatie beschreef vooral de inspanningen die waren verricht op de verticale as van de democratische 
rechtsstaat (de systeemwereld), waarbij het aantal georganiseerde evenementen, opkomstpercentages en 
media-aandacht golden als succesindicatoren. Te weinig aandacht was er voor het ontwikkelen van 
methodieken om de impact te meten die deze initiatieven hadden op de horizontale as van de rechtsstaat 
(de leefwereld) en op de kwaliteit op het samenleven in de stad en het vertrouwen van burgers in de 
overheid.             

In mijn methodische verantwoording heb ik aangegeven dat juist als het gaat om een ambigu en 
complex vraagstuk als de impact, de effecten en de legitimiteit van de Dag van de Dialoog en de 
Islamdebatten een kwalitatieve, responsieve benadering essentieel is. “Beleid en sociale interventies 
kunnen voor verschillende stakeholders uiteenlopende, zelfs conflicterende waarden en betekenissen 
hebben. Responsieve evaluatie gaat in op de context en relateert verschillende perspectieven van 
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stakeholders aan elkaar, om zo tot een meer geïnformeerd beeld te komen. Een uitgangspunt is dat elk 
perspectief een deel van de werkelijkheid kan belichten. Wanneer meerdere perspectieven en 
verschillende kennisvormen bij de evaluatie worden betrokken, ontstaat een rijker beeld van de 
onderzochte beleidswerkelijkheid – dit wordt ook wel epistemologische rechtvaardigheid genoemd.”545 

Het betreft hier een visie op evaluatie die een interpretatieve onderzoeksbenadering koppelt aan een 
participatief en democratisch proces. Beleidsevaluatie wordt niet ingericht als een technisch procedé, 
maar opgevat als een gezamenlijk leerproces. De meerwaarde van deze aanpak is dat er veel meer 
(maatschappelijk) draagvlak zal zijn voor de bevindingen, die duurzaam verankerd kunnen worden in 
zowel gemeentelijke beleidslijnen als in de stad (maatschappelijke instellingen) zelf.     

In mijn onderzoek heb ik geprobeerd recht te doen aan het kwalitatieve criterium van 
epistemologische rechtvaardigheid door verschillende perspectieven met betrekking tot de Dag van de 
Dialoog en de Islamdebatten in de vorm van een script te presenteren.      

Met behulp van het door Justus Uitermark ontwikkelde instrument van de relationele 
discoursanalyse heb ik de veelheid aan perspectieven kunnen interpreteren en duiden als een ‘strijd om 
de discursieve macht’. Deze invalshoek bood mij een goede slijpsteen om te kunnen doordenken 
waarom de Dag van de Dialoog niet doorontwikkeld is en waarom de Islamdebatten niet het gewenste 
effect sorteerden. Aldus kon ook worden verklaard waarom er nog steeds sprake lijkt te zijn van twee 
aparte werkelijkheden – die van het debat en die van de dialoog – waarbij beide gespreksvormen als 
elkaars (politieke) tegenpolen worden opgevat en het moeilijk, ja haast onmogelijk, is geworden om ze 
op elkaar te laten aansluiten. Dit brengt het gevaar met zich mee dat de dialoog ofwel verwordt tot een 
vrijblijvende gebeurtenis, ofwel tot een bestuurlijke monoloog. Dit verklaart, mijns inziens, het gebrek 
aan richting en samenhang in de verschillende dialooginitiatieven die Rotterdam rijk is, waarom kennis 
over de dialoog niet kan accumuleren en de uitkomsten ervan niet duurzaam verankerd kunnen worden 
in de stad. 
 

Dialoog met betekenis laden: actief organiseren van verschil 
 
Om de dialoog in Rotterdam wél duurzaam en effectief te laten zijn, heb ik op basis van het 
voorafgaande betoogd dat de dialoog opnieuw met betekenis geladen zou moeten worden: er moet 
gezocht worden naar een positieve begripsbepaling. Deze zoektocht sluit aan bij de publiek-stedelijke 
behoefte om nieuwe vormen van burgerschap te ontwikkelen, geworteld in competenties en 
vaardigheden om met elkaar samen te leven bij gratie van het verschil. Het gaat er niet om op zoek te 
gaan naar een collectieve noemer, maar om de spanning tussen individu en gemeenschap te 
thematiseren en bespreekbaar te maken.        

November 2018 vond tijdens het Rotterdamse Stadmakerscongres – een initiatief van de 
Rotterdamse stichting AIR (Arichtecture International Rotterdam) met als uitgangspunt dat iedere 
Rotterdammer vanuit zijn of haar specifieke expertise een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling 
van de stad – een gesprek plaats tussen burgemeester Ahmed Aboutaleb en de Britse architect Sir David 
Adjaye. De laatste was uitgenodigd om als guest urban critic te reflecteren op de waarde van gebouwen 
als cultuurdragers voor de groei van de stad. Deze uitnodiging had hij te danken aan een 
ontwerppraktijk van genereuze publieke gebouwen en een grote maatschappelijke betrokkenheid. De 
burgemeester en David Adjaye reflecteerden, via een lezing en een gesprek, op de ‘goede groei’ van 
de stad en de waarde van cultuur en ontmoeting voor een inclusieve samenleving. Diezelfde vraag was 
de inzet van het project ‘Rotterdam Culturele Hoofdstad 2001’. In de tussenliggende periode is het 
thema nooit uitgediept of uitgewerkt. Dat is jammer, want Van Meggelens definitie van cultuur als ‘de 

 
545 Abma (2014). Zie: www.sociale vraagstukken.nl/responsieve-evaluatie-onderzoek-dat-niet-wil-controleren-maar-leren. 



 216 

articulatie van het verschil’546 in combinatie met de keuze voor een integrale aanpak en een narratieve 
programmastructuur vormde een in potentie waardevolle opmaat naar een integraal onderzoek naar de 
vraag hoe gemeentelijk (cultuur)beleid een bijdrage kan leveren aan een cultureel diverse stad. Deze 
vraag is echter gesneuveld in de clash van discoursen. Er is tijdens het Culturele Hoofdstadjaar te weinig 
oog en oor geweest voor de voedingsbodem die er in de stad bestond voor een regimeverandering, 
zoals beschreven door Pieter Tops.547 In deze dissertatie is gepoogd te beschrijven wat de gevolgen van 
die regimeverandering voor het cultuurbeleid in Rotterdam zijn geweest en welke effecten dat heeft 
gehad op de negatieve begripsbepaling van de dialoog.      
Met Henk Oosterling548 ben ik van mening dat het feit dat er twee kritieken mogelijk zijn op Culturele 
Hoofdstad: ‘elitair feestje’, respectievelijk ‘onderzoekslaboratorium voor de multiculturele 
samenleving’. Het unieke en innovatieve onderzoek dat Culturele Hoofdstad wilde losmaken – 
namelijk onderzoek gericht op het samenbrengen van kunst en cultuur in een samenleving waarin 
verschillende culturen zich tegelijkertijd ontwikkelen – had alles in zich om de aanzet te vormen tot 
vervolgonderzoek en doorontwikkeling. Maar dat bleef uit.     

Nu opnieuw dezelfde vraag wordt gesteld, de vraag naar de waarde van cultuur en ontmoeting voor 
een inclusieve samenleving, verdient het aanbeveling dit onderzoek alsnog voort te zetten en te 
actualiseren. Om de vraag naar een next level te tillen is kennis van de recente geschiedenis van 
Rotterdam een belangrijke onderlegger. Daarbij verdient het aanbeveling om burgerschap, in navolging 
van Herman van Gunsteren,549 te definiëren als het ‘actief organiseren van het verschil’ en dus uit te 
gaan van een niet-normatieve opvatting van burgerschap, waarbij het niet draait om het propageren 
van een collectief (nationale eenheid, of een collectief Wij), maar om het leren omgaan en leven met 
verschillen.      

Op dit moment wordt in Rotterdam de vraag gesteld hoe de leerlijn burgerschap voor het mbo in 
te vullen. Daarbij staat precies deze vraag centraal: wat hebben jonge mensen nodig om te leren leven 
in een diverse samenleving? In deze dissertatie is betoogd dat om met pluraliteit om te gaan mensen 
bepaalde dialogische vaardigheden nodig hebben die ondersteund worden door instituties. Ik heb 
daarbij de stelling verdedigd dat een positieve begripsbepaling van de dialoog hiervoor de basis zou 
moeten vormen. 
 

Dialoog, als proces van geraakt worden door elkaars andersheid:  
 
De tweede stap in mijn onderzoek was dat ik wilde nagaan in hoeverre de wijsbegeerte – en meer 
specifiek het denken van de joodse filosofen Martin Buber en Emmanuel Levinas – een positieve 
begripsbepaling van de dialoog bevat. Zowel Buber als Levinas zien de dialoog als een bijzondere vorm 
van waarheidsvinding: de openbaring van de Ander in de vorm van een ethisch appel tot 
verantwoordelijkheid. Het gaat hier om een niet-vrijblijvend ethisch appel. Het ethisch appel dat een 
Ander aan je doet in een dialoog laat zich niet vangen in een theorie en het is ook geen algemeen 
categorisch imperatief. Waar het om gaat is het concreet aangesproken worden door de Ander. Ik ben 
daarbij uniek en on-inwisselbaar in mijn verantwoordelijkheid voor die Ander.        

Buber en Levinas hebben hun hoofdwerken geschreven na respectievelijk de Eerste en de Tweede 
Wereldoorlog. De ervaring van oorlog heeft hen geleerd dat de democratie broos en niet 

 
546 Zie deze dissertatie, Hoofdstuk 1. 
547 Tops (2007). 
548 Zie Moois Media Producties (2011). Rotterdam, Culturele hoofdstad 2001 - 10 jaar later, 
https://vimeo.com/36352547. 
549 Van Gunsteren (1992). 
 
 



 217 

vanzelfsprekend is en dat zij voortdurend inspanning en onderhoud behoeft. Beiden verzetten zich 
tegen zowel staatscollectivisme als verbeten particularisme, religieus fanatisme en individualisme. De 
humane waarheidsopvatting die Buber en Levinas daartegenover stellen is nomadisch, zij richten zich 
op het utopisch ideaal van een rechtvaardige samenleving die niet gestold is in een (eind)tijd of (heilige) 
plaats, maar alleen gerealiseerd kan worden door een Ander recht te doen. Dit recht doen aan de Ander 
concretiseert zich in de dialoog. In het denken van Buber gaat het om de gemeenschappelijke 
tussenruimte die ontstaat als twee mensen, respectievelijk twee partijen die eerst nog vreemden voor 
elkaar waren, geraakt worden door elkaars andersheid. In brede zin noemt Buber dat ‘liefde’ en ‘ruimte 
scheppende kracht’.            

Levinas vindt het dialoogbegrip niet verplichtend genoeg. Naar zijn idee is de openbaring van de 
Ander geen zaak van wederzijdse bevestiging, maar van confrontatie. Confrontatie kan alleen 
plaatsvinden als er sprake is van ongelijkheid, als de ene term de andere transcendeert vanuit een 
dimensie van hoogte. De Ander is geen vriend of geliefde, maar een vreemdeling en een leermeester 
die mij vanuit een dimensie van hoogte tegemoet treedt en mij wijst op mijn verantwoordelijkheid 
jegens de Ander. De taal is daarbij de enige relatie die recht doet aan het verschil, maar toch een relatie 
mogelijk maakt. Levinas meent het recht te hebben om het dialoogbegrip van Buber op basis van deze 
kritiek te mogen corrigeren en radicaliseren. Buber meent dat Levinas’ kritiek onterecht is, omdat iets 
wat intrinsiek gemotiveerd is – verantwoordelijkheid nemen voor de Ander – geperverteerd wordt als 
het van bovenaf wordt opgelegd. Voor Buber is de dialoog het ondeelbare nu-moment dat zich niet 
door voorschriften laat objectiveren. 
 

Dialoog, externe codes of intrinsieke motivatie een zoektocht?  
 
In deze dissertatie is de kern van de polemiek tussen Buber en Levinas uitgebreid belicht omdat alleen 
zo de volle rijkdom en maatschappelijke relevantie van beide dialoogbegrippen kan worden beschreven, 
zonder dat de een tot de ander herleid hoeft te worden. Een tweede reden schuilt in een analogie met 
de centrale vraag die figureert in de Rotterdamse cases die in deze dissertatie worden onderzocht: is 
sociale cohesie in het publieke domein van een diverse stad als Rotterdam een zaak van ‘bottom-up’ 
of van ‘top-down’? Is het een zaak van externe codes, politiek of wetgeving of van intrinsieke motivatie 
en een zoektocht naar gedeelde waarden? De conclusie luidt dat als het gaat om de vraag hoe wij met 
elkaar samenleven bij gratie van het verschil, een dergelijke dualistische vraagstelling tot niets minder 
dan een impasse leidt. In dit licht was het nodig om de werkzame bestanddelen van beide 
dialoogbegrippen te analyseren. Martin Buber leert ons dat een rechtvaardige samenleving begint en in 
eerste instantie moet worden waargemaakt op microniveau, in de ontmoeting tussen een Ik en een Jij. 
Het werkzame bestanddeel is Buber’s categorie van het tussen, de gemeenschappelijke tussenruimte die 
in een ontmoeting kan ontstaan tussen twee wezens die eerst nog vreemden voor elkaar waren. Hij wil 
hiermee de uitweg schetsen die er, volgens hem, bestaat tussen enerzijds particularisme en anderzijds 
collectivisme.      

Buber’s positieve mensbeeld is het tweede werkzame bestanddeel, meer precies: de opvatting dat de 
verantwoordelijkheid die je neemt voor een Ander in de dialoog intrinsiek gemotiveerd is. Het derde 
werkzame bestanddeel is Buber’s (religieus) anarchisme: zijn afkeer van religieuze dogma’s en 
voorschriften, zijn weigering om het heilige en het profane te scheiden en zijn verdediging van een 
mensbeeld waarin sprake is van wat hij ‘sociale spontaniteit’ het ‘ingebakken’ vermogen om verbinding 
met andere mensen te maken, als basis voor een waarachtige gemeenschap. De actualiteit van Buber’s 
dialoogfilosofie bestaat eruit dat hij ons wijst op de transformatieve kracht van de dialoog. Zijn 
dialoogbegrip past daarom op de horizontale as van de rechtsstaat, daar waar de verhouding tussen 
burgers onderling geregeld wordt en het gaat om de ruimte die zij elkaar geven in de uitoefening van 
ieders grondrechten.     
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Levinas reconstrueert de samenleving ook vanuit de dialoog. Niet het individu versus de staat opent 
het perspectief op de samenleving, maar het Ik en de Ander versus de Derde. Levinas’ opvatting van 
politiek zie ik daarom als een werkzaam bestanddeel van zijn dialoogbegrip. Het primaire werkzame 
bestanddeel is Levinas’ ethiek, die bestaat uit een beschrijving van mijn unieke en niet inwisselbare 
oneindige verantwoordelijkheid voor de Ander. “De primaire asymmetrische oneindige 
verantwoordelijkheid van mij voor de Ander geeft de symmetrische eindig geregelde 
verantwoordelijkheden van de samenleving waarin wij voor de wet gelijken zijn – concreet: onze 
rechten en plichten, normen waarden, deugden en idealen – hun morele kracht.” 550 Hier introduceert 
Levinas de politiek als middel tot rechtvaardigheid, om een juiste verdeling tussen vele Anderen te 
garanderen. Levinas’ asymmetrische dialoogbegrip laat zich aldus goed plaatsen op de verticale as van 
de Nederlandse democratische rechtsorde – het politieke systeem waar de overheid de verhouding 
tussen burgers regelt, vastgelegd in wet- en regelgeving.        

Op het kruispunt van de horizontale en de verticale as bevindt zich de ruimte voor een brede 
opvatting van de dialoog als ethische gemotiveerde kennisbron. Hoewel Buber en Levinas van mening 
verschillen over de structuur van de dialoog, zijn zij het erover eens dat in de dialoog de Ander een 
appel op je doet en dat in het gehoor geven aan daaraan een leermoment schuilt, namelijk dat ik uniek 
en on-inwisselbaar ben in mijn verantwoordelijkheid voor de Ander. Dat door recht te doen aan de 
Ander een rechtvaardige wereld nabijkomt. Het is activiteit en passiviteit ineen. Vanwege de opvatting 
dat het cruciale leerproces in de dialoog, de les dat je rekening moet houden met de Ander, zich voltrekt 
op basis van de confrontatie met een radicaal van jou verschillende Ander, waarbij niet consensus 
essentieel is, maar het vermogen om je te verplaatsen in de mogelijke oordelen van anderen, noem ik, 
in navolging van Hannah Arendt, de dialoog een praxis. Om die praxis effectief te laten zijn, is het 
nodig om steeds opnieuw theorie en praktijk met elkaar te verbinden. Van Maurice Blanchot leen ik 
de term radicaal intellectualisme om dit type leerproces te karakteriseren:551 leren leven met het naast 
elkaar bestaan van tegendelen, zonder (kinderlijk) afhankelijk te zijn van een charismatische leider.  
 

Dialoogpraxis in Rotterdam: tussen mensen vormgeven aan publieke ruimte 
 
In de derde stap van mijn onderzoek ging ik na op welke manier een dialoogpraxis een bijdrage zou 
kunnen leveren aan nieuwe interactieve en ruimtelijke structuren in Rotterdam. Wat Rotterdam, 
Levinas en Buber met elkaar verbindt is dat ook Rotterdam een oorlogstrauma heeft: het 
bombardement van 1940 waarin de stad haar hart verloor, gevolgd door de wederopbouw waarin zij 
ook nog eens haar geheugen kwijtraakte. De vraag van Levinas wat wij komende generaties moeten 
meegeven als het gaat om de herinnering aan de Shoah is uiterst relevant voor het in alle opzichten 
diverse Rotterdam, dat niet alleen haar binnenstad, maar ook een deel van haar joodse inwoners 
voorgoed heeft verloren. Vaak wordt met het beeld van Ossip Zadkine’s De verwoeste stad gezocht 
naar het hart van Rotterdam, maar men is vooral vergeten de stad een geheugen te geven. Het 
permanente leren dat geworteld is in het steeds opnieuw bevragen van de traditie wordt daardoor 
bemoeilijkt, terwijl dat in een stad waarin een nieuwe bi-culturele generatie opgroeit van levensbelang 
is.     

Ik heb in kaart gebracht hoe een Rotterdamse dialoogpraxis vorm zou kunnen krijgen, aan de hand 
van het begrip ‘relationele politiek’ van de Vlaams-Canadese filosofe Anya Topolski. Zij huldigt de 
opvatting dat politiek zich niet primair in het stadhuis of de gemeenteraad afspeelt, maar in de polis, 
tússen mensen. In Topolski’s voetspoor heb ik beargumenteerd hoe de dialoog als ethisch gemotiveerde 
kennisbron kan bijdragen aan een kritisch emancipatoire praxis, een plek waar de transformatie van 

 
550 Duyndam & Poorthuis (2005), p. 30-31. 
551 Blanchot (1994). 
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‘mening’ naar ‘(reflexief) oordeel’ kan plaatsvinden. De kracht van deze praxis ligt in het steeds opnieuw 
verbinden van theorie en praktijk.     

In Rotterdam, zo heb ik laten zien, kan de dialoogpraxis bijdragen aan een humane, actieve 
leergemeenschap van burgers en bestuurders die gezamenlijk inhoud en vormgeven aan de publieke 
ruimte in een diverse stad, aan een wederopbouw van de democratische ruimte in Rotterdam. Ik heb 
daarbij de stelling verdedigd dat democratische veerkracht bevorderd kan worden door het creëren van 
plaatsen van ‘uitwisseling’, dat wil zeggen: plaatsen die niet direct aan een bepaalde groep kunnen 
worden toegekend, publieke plaatsen voor dialoog. De dialoog wordt daarbij opgevat als een bijzondere 
vorm van morele educatie: leren door luisteren. In deze dissertatie is uiteengezet welke specifieke 
professionele vaardigheden degenen, die deze plaatsen van uitwisseling creëren, nodig hebben. De 
uitdaging ligt in de vraag hoe de kleine verhalen en particuliere oordelen van Rotterdammers kunnen 
worden verbonden met de grote vragen van de stad – en hoe we op basis daarvan kunnen komen tot 
gemeenschappelijke waarden die de democratische rechtsstaat dragen. De dialoogpraxis kan vanuit een 
ethisch-politiek perspectief niet worden geïnstrumentaliseerd tot een kant-en-klaar format. Wel bieden 
de werkzame bestanddelen van de dialoogbegrippen van Buber en Levinas ruimte voor een 
methodiekontwikkeling die kan bijdragen aan een weerbare en veerkrachtige democratie, waarvan de 
dialoog het (ethisch-politieke) hart vormt. Dit heb ik gedemonstreerd aan de hand van een casus: de 
G1000 Rotterdam.  
 

Naar een humanisme van de andere mens, leren omgaan met verschil 
 
De humanist Erasmus is van oudsher de schutspatroon van Rotterdam. Het denken van Martin Buber 
en Emmanuel Levinas trekt hem – geheel in de traditie van de dialoog – van zijn voetstuk. Niet het 
individu en de eigen identiteit staan in hun filosofie centraal, maar het appel dat een Ander op je doet 
in de dialoog. Daarmee wordt ingegaan tegen twintig eeuwen filosofie waarin alles draait om wat 
Levinas de hegemonie van het Ik noemt. Door daar het primaat van de relatie tegenover te stellen 
worden het individu en de onbegrensde vrijheid ter discussie gesteld. Levinas spreekt in dat verband 
van een ‘humanisme van de andere mens’. Hij doelt hiermee op de overtuiging dat het ‘goed’ zich 
concentreert op het concrete moment dat je een Ander recht doet. De Platoonse erotiek waarin sprake 
is van een transcendent verlangen naar het goede aan gene zijde van het zijn wordt bij Levinas 
getransformeerd naar een verlangen naar de Ander. Het ‘aan gene zijde’ is dan de humane toekomst 
die – als je een Ander recht doet en deze ervaring doorgeeft aan nieuwe generaties – steeds dichterbij 
komt.   

Dit humanisme van de andere mens is naar mijn idee van waarde voor iedereen die zich bezighoudt 
met vragen rond diversiteit, zingeving en identiteit, want juist dit humanistisch perspectief is, zoals in 
deze dissertatie is betoogd, zeer van toepassing in een diverse stad als Rotterdam, waarin op het eerste 
gezicht slechts twee wegen lijken te kunnen worden bewandeld: die van confrontatie dan wel 
pacificatie. Buber en Levinas leren ons dat confrontatie en pacificatie elkaar niet uitsluiten. Zij zijn de 
twee werkzame polen van de dialoog.      

Pluraliteit is niet per definitie een blauwdruk voor een ideale samenleving, het is een gegeven. De 
enige manier om ermee om te gaan is leren omgaan met het verschil. Dat is wat je leert in een dialoog. 
De dialoog is geen lege huls. Het is de plek waar we elkaar de nieren kunnen proeven. Terwijl het 
heden ten dage overal mogelijk is om je te bekwamen in debatvaardigheden en de debatinstituten die 
als paddenstoelen uit de grond schieten, lijken we te zijn vergeten dat ook het voeren van dialogen een 
discipline is waarvoor regels gelden en waarin gradaties van beheersing kunnen worden aangewezen. 
Het is een kunst die door oefening wordt aangeleerd en aangescherpt en die een institutionele 
ondersteuning verdient. Bekendheid met de klassieken en met de historische en filosofische 
ontwikkeling van de dialoog is dan onmisbaar.     
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Het is precies dít dat ik in deze dissertatie heb willen aantonen: de maatschappelijke relevantie van 
wijsgerige reflectie in het algemeen en de bijdrage die de dialoogfilosofie in het bijzonder kan leveren 
aan een Rotterdamse veerkrachtige democratie. Constateren dat een vruchtbare dialoog essentieel is 
voor onze democratische rechtsstaat is niet genoeg. De dialoog is geen smeermiddel, hij heeft een 
intrinsieke betekenis en meerwaarde. De dialoog als ethisch gemotiveerde kennisbron, zoals beschreven 
in deze dissertatie kan ons helpen bij het beantwoorden van de praktische vraag: hoe dan?   
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Samenvatting 
 
 
 
De kernvraag in dit onderzoek is in hoeverre het van overheidswege inzetten van de dialoog als 
pacificatie-instrument en het tegen elkaar afzetten van debat en dialoog recht doet aan de 
oorspronkelijke filosofische betekenis van het begrip dialoog – dat wil zeggen, de dialoog opgevat als 
een bijzondere vorm van leren, leren door luisteren. Hiertoe wordt ingezoomd op twee 
gezichtsbepalende dialooginitiatieven die de gemeente Rotterdam in de periode 2001-2006 heeft 
ontplooid: de Dag van de dialoog en de Islamdebatten.  

De geselecteerde cases zijn exemplarisch voor de dialoogambities van de achtereenvolgende 
politieke coalities, die van een heel verschillende signatuur waren. In zekere zin zijn de Islamdebatten 
te beschouwen als een reactie op de Dag van de Dialoog. 

 
Coalitie Periode Beleidsinitiatief 
PvdA, VVD, CDA, 

GroenLinks 
 

1998-2002 Dag van de dialoog 

Leefbaar Rotterdam, 
CDA, VVD 

2002-2006 Islamdebatten 

   
 
De twee cases zijn geïnterpreteerd aan de hand van een combinatie van constructief en interpretatief 

onderzoek. Hierbij bedient de onderzoeker zich afwisselend van verhalen, analyse en reflectie in een 
zoektocht naar een karakteristieke gemeenschappelijkheid in manieren van denken en doen binnen 
een sociale groep of cultuur. 

Via een rijkgeschakeerde gevalsbeschrijving werd kennis van specifieke groepen, culturen en 
‘werelden’ overgebracht naar een andere specifieke context. Er is, met andere woorden, gestreefd naar 
overdraagbare ervaringen. Deze werden, bij wijze van sluitstuk van de analyse, opgevat en aangeduid 
als ‘lessen van de dialoog’. Centraal daarbij stonden drie werkelijkheden: die van de politiek, die van 
de ambtenarij en die van de sociaal-economische middenklasse en het maatschappelijk middenveld. 
Die laatste wereld werd uiterst relevant geacht, omdat naarmate het vertrouwde monistische systeem 
van lokale politiek en bestuur meer scheurtjes begon te vertonen, er een krachtiger beroep werd gedaan 
op het maatschappelijk middenveld bij het verwezenlijken van de politieke wens om burgers in 
Rotterdam te pacificeren. 

Met behulp van het door Justus Uitermark ontwikkelde instrument van de relationele 
discoursanalyse heb ik de veelheid aan perspectieven kunnen interpreteren en duiden als een ‘strijd om 
de discursieve macht’. Deze invalshoek bood mij een goede slijpsteen om te kunnen doordenken 
waarom de Dag van de Dialoog niet doorontwikkeld is en waarom de Islamdebatten niet het gewenste 
effect sorteerden. Ik heb daarvoor verschillende oorzaken gevonden. 

Van belang is, om te beginnen, de negatieve begripsbepaling van de dialoog in Rotterdam: dialoog 
is geen debat – en daarom minder waard. In het licht van de aanzwellende oppositie tegen het 
multiculturalisme en de opvatting dat moslims gebaat zouden zijn bij een eigen zuil, raakte het begrip 
dialoog aan inflatie onderhevig. Een aanpak gericht op pacificatie (de Dag van de Dialoog) werd 
ingeruild voor een van confrontatie (de Islamdebatten). Daarbij werd de dialoog politiek geframed als 
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links, soft en vrijblijvend – in één woord: ‘theedrinken’. In dit frame werd de dialoog door het 
stadsbestuur, geheel in lijn met de eigen negatieve begripsbepaling, weggezet als de tegenhanger van 
het rechtse, normatieve, schurende integratiedebat. Hierdoor werd de dialoog niet meer met betekenis 
geladen en werd er ook geen substantiële methodiek ontwikkeld. Het begrip dialoog werd een lege 
huls. 

Een andere oorzaak van het niet-beklijven van de Dag van de Dialoog en de Islamdebatten was dat 
in de gemeentelijke evaluatie van beide initiatieven kwantiteit de voorkeur kreeg boven kwaliteit. De 
evaluatie beschreef vooral de inspanningen die waren verricht op de verticale as van de democratische 
rechtsstaat (de systeemwereld), waarbij het aantal georganiseerde evenementen, opkomstpercentages en 
media-aandacht golden als succesindicatoren. Te weinig aandacht was er voor het ontwikkelen van 
methodieken om de impact te meten die deze initiatieven hadden op de horizontale as van de rechtsstaat 
(de leefwereld) en op de kwaliteit van het samenleven in de stad en het vertrouwen van burgers in de 
overheid. 

Nu beide initiatieven zijn ‘opgesoupeerd’, is wat rest het beeld dat er twee vormen zijn van 
democratie: adversary en unitary democracy,552 een vijandige en een respectvolle democratie, een 
democratie van elkaar bestrijdende partijen en een van overleg tussen burgers. Het idee is, anders 
gezegd, dat er nog steeds sprake lijkt te zijn van twee aparte werkelijkheden – die van het debat en die 
van de dialoog – waarbij beide gespreksvormen als elkaars (politieke) tegenpolen worden opgevat en 
het moeilijk, ja haast onmogelijk, is geworden om ze op elkaar te laten aansluiten. Dit brengt het gevaar 
met zich mee dat de dialoog ofwel verwordt tot een vrijblijvende gebeurtenis, ofwel tot een bestuurlijke 
monoloog. Dit verklaart, mijns inziens, het gebrek aan richting en samenhang in de verschillende 
dialooginitiatieven die Rotterdam rijk is. Het verklaart waarom kennis over de dialoog niet kan 
accumuleren en de uitkomsten ervan niet duurzaam verankerd kunnen worden in de stad. Om de 
dialoog in Rotterdam wél duurzaam en effectief te laten zijn, zo betoog ik, dient de dialoog opnieuw 
met betekenis geladen te worden: er moet gezocht worden naar een positieve begripsbepaling. Deze 
zoektocht sluit aan bij de publiek-stedelijke behoefte om nieuwe vormen van burgerschap te 
ontwikkelen, geworteld in competenties en vaardigheden om met elkaar samen te leven bij gratie van 
het verschil. Het gaat er niet om op zoek te gaan naar een collectieve noemer, maar om de spanning 
tussen individu en gemeenschap te thematiseren en bespreekbaar te maken. 

In het denken van de twintigste-eeuwse filosofen Martin Buber553 en Emmanuel Levinas554 is 
zo’n positieve begripsbepaling terug te vinden.  

Zij zien de dialoog als een bijzondere vorm van tweegesprek waarbij de verschillen tussen 
individuele personen centraal staan. Het draait wat hen betreft in de dialoog niet om de bevestiging 
van het Zelf, maar om de ontmoeting/confrontatie met de Ander. Die ontmoeting met die ander is 
niet vrijblijvend en louter talig maar, om Levinas te citeren, “een bestaanservaring ouder dan het 
cogito”.555 De dialoog is in hun ogen dus een bijzondere vorm van waarheidsvinding: de openbaring 
van de Ander in de vorm van een ethisch appel tot verantwoordelijkheid. Dit voltrekt zich in de 
dialoogfilosofie van Buber respectievelijk Levinas op verschillende niveaus. In het denken van Buber 
gaat het om een gemeenschappelijke tussenruimte die ontstaat als twee mensen, die eerst nog vreemden 
voor elkaar waren, geraakt worden door elkaars andersheid. In brede zin noemt Buber dat ‘liefde’, een 
ruimte scheppende kracht. Levinas meent dat in het dialoogbegrip van Buber de noodzaak tot spreken 
ontbreekt en daarmee de uitnodiging tot het nemen van verantwoordelijkheid voor de Ander. Naar 
zijn idee is de openbaring van de Ander in de dialoog geen zaak van wederzijdse bevestiging, maar van 

 
552 Bron: Mansbridge (1983). 
553 Wenen, 1878 – Jeruzalem, 1965. 
554 Kaunas, 1906 – Parijs, 1995. 
555 Bron: Levinas (1976). 
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confrontatie. Confrontatie kan alleen plaatsvinden als er sprake is van ongelijkheid; als de ene term de 
andere transcendeert vanuit een dimensie van hoogte. De Ander is geen vriend of geliefde, maar een 
vreemdeling en een leermeester die mij vanuit een andere dimensie van hoogte tegemoet treedt en mij 
wijst op mijn verantwoordelijkheid voor de Ander. 

Het is om deze reden dat in deze dissertatie de beschrijving van de dialoogbegrippen van Buber en 
Levinas als twee verschillende opvattingen, die hun oorsprong vinden in verschillende religieuze 
tradities en filosofische paradigma’s, de rode draad vormt. Het uitgangspunt hierbij is dat het denken 
van Buber niet in te passen valt in het raamwerk van Levinas en dat juist waar deze denkers van mening 
verschillen aanknopingspunten gezocht kunnen worden voor de Rotterdamse praktijk. Meer specifiek 
is daarbij deze vraag onderzocht: hoe is het mogelijk om vanuit het exemplarische en singuliere van de 
dialoog een relatie te leggen met algemene democratische waarden zonder dat aan de particulariteit van 
de ontmoeting geweld wordt aangedaan? Het is precies deze vraag die centraal staat in het filosofisch 
dispuut tussen Martin Buber en Emmanuel Levinas.  

De vraag of ‘verantwoordelijkheid nemen voor de Ander’ iets is dat geweld wordt aangedaan als het 
van bovenaf wordt opgelegd, lijkt analoog te zijn aan de vraag of de overheid zoiets als burgerzin kan 
sturen of organiseren. Met behulp van deze analogie is een brug geslagen tussen de dialoogfilosofie en 
de Rotterdamse praktijk en zijn de werkzame bestanddelen van het dialoogbegrip van respectievelijk 
Buber en Levinas onderzocht voor de Rotterdamse praktijk. 

Wat kan deze interpretatie van de dialoog ons leren in de zoektocht naar een grootstedelijke praxis 
die in termen van generatie, cultuur en sociaal-economische klasse zo gevarieerd is? Hoe kan aan die 
verschillen recht wordt gedaan? Onder welke randvoorwaarden kan een stad als Rotterdam tot bloei 
komen en hoe kan een gedifferentieerder begrip van de dialoog bijdragen aan de zoektocht naar nieuwe 
vormen van burgerschap? 

Martin Buber leert ons dat een rechtvaardige samenleving begint en in eerste instantie moet worden 
waargemaakt op microniveau, in de ontmoeting tussen een Ik en een Jij. Het werkzame bestanddeel is 
Bubers categorie van het tussen, de gemeenschappelijke tussenruimte die in een ontmoeting kan 
ontstaan tussen twee wezens die eerst nog vreemden voor elkaar waren. Hij wil hiermee de uitweg 
schetsen die er, volgens hem, bestaat tussen enerzijds particularisme en anderzijds collectivisme. Bubers 
positieve mensbeeld is het tweede werkzame bestanddeel, meer precies: de opvatting dat de 
verantwoordelijkheid die je neemt voor een Ander in de dialoog intrinsiek gemotiveerd is. Het derde 
werkzame bestanddeel is Bubers (religieus) anarchisme: zijn afkeer van religieuze dogma’s en 
voorschriften, zijn weigering om het heilige en het profane te scheiden en zijn verdediging van een 
mensbeeld waarin sprake is van wat hij ‘sociale spontaniteit’ noemt: het ‘ingebakken’ vermogen om 
verbinding met andere mensen te maken, als basis voor een waarachtige gemeenschap. De actualiteit 
van Bubers dialoogfilosofie bestaat eruit dat hij ons wijst op de transformatieve kracht van de dialoog. 
Zijn dialoogbegrip past daarom op de horizontale as van de rechtsstaat, daar waar de verhouding tussen 
burgers onderling geregeld wordt en het gaat om de ruimte die zij elkaar geven in de uitoefening van 
ieders grondrechten. 

Levinas reconstrueert de samenleving ook vanuit de dialoog. Niet het individu versus de staat opent 
het perspectief op de samenleving, maar het Ik en de Ander versus de Derde. Levinas’ opvatting van 
de Derde zie ik daarom als een werkzaam bestanddeel van zijn dialoogbegrip. Het primaire werkzame 
bestanddeel is Levinas’ ethiek, die bestaat uit een beschrijving van mijn unieke en niet inwisselbare 
oneindige verantwoordelijkheid voor de Ander. Hier introduceert Levinas de politiek als middel tot 
rechtvaardigheid, om een juiste verdeling tussen vele Anderen te garanderen. Levinas’ asymmetrische 
dialoogbegrip laat zich aldus goed plaatsen op de verticale as van de Nederlandse democratische 
rechtsorde – het politieke systeem waar de overheid de verhouding tussen burgers regelt, vastgelegd in 
wet- en regelgeving. Op het kruispunt van de horizontale en de verticale as bevindt zich de ruimte 
voor een brede opvatting van de dialoog als ethische gemotiveerde kennisbron.  
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Vooralsnog leidt in Rotterdam het ontbreken van een helder geformuleerde mensvisie tot een 
gebrek aan samenhang en richting in projecten rond de grootstedelijke dialoog. Dat draagt het gevaar 
in zich dat die dialoog ofwel verwordt tot een vrijblijvende gebeurtenis, ofwel tot een bestuurlijke 
monoloog. Stellen we de dialoog als ethische gemotiveerde kennisbron daartegenover, dan wordt 
duidelijk dat de dialoog geen middel is om cohesie te bevorderen, maar een praxis waarin samenleven 
vorm krijgt.  

In Rotterdam kan een dialoogpraxis bijdragen aan een humane, actieve leergemeenschap van 
burgers en bestuurders die gezamenlijk inhoud en vorm geven aan de publieke ruimte in een diverse 
stad, aan een wederopbouw van de democratische ruimte. Ik verdedig daarbij de stelling dat 
democratische veerkracht bevorderd kan worden door het creëren van plaatsen van ‘uitwisseling’; dat 
wil zeggen, plaatsen die niet direct aan een bepaalde groep kunnen worden toegekend, publieke 
plaatsen voor dialoog. De dialoog wordt daarbij opgevat als een bijzondere vorm van morele educatie: 
leren door luisteren. 

De uitdaging ligt daarbij in de vraag hoe de kleine verhalen en particuliere oordelen van 
Rotterdammers kunnen worden verbonden met de grote vragen van de stad – en hoe we op basis 
daarvan kunnen komen tot gemeenschappelijke waarden die de democratische rechtsstaat dragen.  

De relevantie van het dialoogbegrip van Buber en Levinas voor een cultureel diverse stad als 
Rotterdam is daarbij gelegen in hun opvatting dat niet het individu en de eigen identiteit in de dialoog 
centraal staan, maar het appel dat een Ander op je doet. Daarmee wordt ingegaan tegen twintig eeuwen 
filosofie waarin alles draait om wat Levinas de hegemonie van het Ik noemt. Door daar het primaat van 
de relatie tegenover te stellen, stellen Buber en Levinas het individu en de onbegrensde vrijheid ter 
discussie. Levinas spreekt in dit verband van een ‘humanisme van de andere mens’. Hij doelt hiermee 
op de overtuiging dat het ‘goed’ zich concentreert op het concrete moment dat je een Ander recht 
doet. De Platoonse erotiek waarin sprake is van een transcendent verlangen naar het goede, aan gene 
zijde van het zijn, wordt bij Levinas getransformeerd naar een verlangen naar de Ander. Het ‘aan gene 
zijde’ is dan de humane toekomst die – als je een Ander recht doet en deze ervaring doorgeeft aan 
nieuwe generaties – steeds dichterbij komt. 

Dit humanisme van de andere mens is naar mijn idee van waarde voor iedereen die zich bezighoudt 
met vragen rond diversiteit, zingeving en identiteit. Juist dit humanistisch perspectief is immers, zoals 
in deze dissertatie is betoogd, zeer bruikbaar in een diverse stad als Rotterdam, waarin op het eerste 
gezicht slechts twee wegen lijken te kunnen worden bewandeld: die van confrontatie dan wel 
pacificatie. Buber en Levinas leren ons dat confrontatie en pacificatie elkaar niet uitsluiten. Zij zijn de 
twee werkzame polen van de dialoog. 
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Summary  
 
 
 
The key question in this study is to what extent the Dutch government’s use of dialogue as a pacification 
tool, as well as the way debate and dialogue have been contrasted, do justice to the original philosophical 
meaning of the concept of dialogue – that is, dialogue that is perceived as a special form of learning 
through listening. To this end, two defining dialogue initiatives developed by the municipality of 
Rotterdam in the period 2001-2006 have been researched: The Day of the Dialogue and the Islam 
Debates. Both initiatives were ambitious in their goals but ultimately failed. 

The selected cases are exemplary of the dialogue ambitions of the two successive political coalitions 
in Rotterdam, which were of a very different signature. The Day of Dialogue was organized by a left 
leaning coalition of Social Democrats, Christian Democrats, Conservative Liberals and the Green party 
(1998-2002), while the Islam Debates was organized by a right leaning coalition of a local party 
(Liveable Rotterdam), Christian Democrats and Conservative Liberals (2002-2006). In a certain sense, 
the Islam Debates can be seen as a reaction to the Day of Dialogue.  

The two cases have been analyzed using the naturalistic research method. In doing so, the researcher 
uses stories, analysis and reflection to find a characteristic commonality in ways of thinking and acting 
within a social group or culture. Via richly varied case descriptions, knowledge of specific groups, 
cultures and ‘worlds’ was gathered, with a focus on transferable experiences. As a final part of the 
analysis, these experiences were conceived as “lessons from the dialogue”. Central to this were three 
different views of reality by: (1) politics, (2) civil servants, and (3) socio-economic middle class and civil 
society. The third reality was considered to be extremely relevant because, as the familiar monistic 
system of local politics and government started to show cracks in the course of 2001-2006, a strong 
appeal was made to civil society in realizing the political goal to pacify citizens in Rotterdam. 

With the help of the instrument of relational discourse analysis developed by Justus Uitermark, the 
multitude of perspectives were interpreted as a “struggle for discursive power”. This approach offered 
a good lens to see why the Day of Dialogue was not developed any further and why the Islam Debates 
did not have the desired effect. There are several reasons for this. 

First of all, the negative definition of the concept of dialogue by the Rotterdam municipality and 
the organizers of the Day of Dialogue is important: in their view a dialogue was not a debate and 
therefore of less value. In the light of a growing opposition to multiculturalism and the complaint that 
Muslims would benefit from being allowed to cultivate their own organizations, the concept of 
dialogue became inflated. An approach aimed at pacification (the Day of Dialogue) was exchanged for 
one of confrontation (the Islam Debates). In addition, the dialogue was framed politically as left, soft 
and non-committal – “drinking tea together” without any consequences. In this frame, the dialogue 
was seen by the city council – completely in line with its own negative definition – as the counterpart 
of the right-wing, normative and abrasive integration debate. As a result, the dialogue was no longer 
loaded with a positive meaning and no substantial methodology was developed. The concept of 
dialogue became an empty shell. 

Another reason why the Day of Dialogue and the Islam Debates did not have a lasting effect was 
that in the municipal evaluation of both initiatives, quantity was preferred over quality. The evaluation 
focused in particular on the efforts made on the vertical axis of the democratic constitutional state (the 
system world), with the number of organized events, attendance rates and media attention as success 
indicators. Too little attention was paid to the development of methodologies to measure the impact 
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these initiatives had on the horizontal axis of the democratic constitutional state (the world of life) and 
on the quality of living together in the city, as well as the confidence and trust of citizens in their 
municipal government. 

Now that both initiatives have been “devoured” by the Rotterdam municipality, what remains is 
the idea that there are two forms of democracy: adversary and unitary democracy, a hostile and 
respectful democracy, a democracy of opposing parties and one of consultation between citizens. In 
other words, the idea is that there seem to be two separate realities – that of the debate and that of the 
dialogue – in which both forms of conversation are viewed as each other’s (political) opposite and it is 
difficult, if not almost impossible, to match them.  

The danger of this idea is that the dialogue will either turn into a non-committal event or an 
administrative monologue. It explains the lack of direction and coherence in the various dialogue 
initiatives that Rotterdam has undertaken. It explains why knowledge about the dialogue cannot 
accumulate and the outcomes cannot be permanently anchored in the city. This study argues that in 
order for the dialogue in Rotterdam to be sustainable and effective, it must again be loaded with a 
positive meaning: a positive definition of the dialogue must be sought. This search is in line with the 
public-urban need to develop new forms of citizenship, rooted in the competences and skills to live 
together with differences. The goal is not to look for a collective denominator, but to thematize the 
tension between the individual and the community and open it up for discussion. 

Such a positive definition can be found in the thinking of the twentieth-century philosophers Martin 
Buber and Emmanuel Levinas. They see the dialogue as a special form of two-way conversation in 
which the differences between individuals are central. For them, the dialogue is not about confirming 
the Self, but about meeting/confronting the Other. That meeting with the other person is not without 
obligation and is, to quote Levinas, “an experience of existence older than the cogito”. In the view of 
Buber and Levinas dialogue is therefore a special form of finding the truth: the revelation of the Other 
in the form of an ethical call for responsibility.  

In the Buber and Levinas dialogue philosophy this takes place on different levels. In Buber’s 
thinking, it is about a common space that arises when two people, who used to be strangers to each 
other, are touched by each other’s differentness. In a broad sense, Buber calls it “love”, a space-creating 
force.  

Levinas believes that Buber’s concept of dialogue lacks the need to speak and therefore the invitation 
to take responsibility for the Other. In his opinion, the revelation of the Other in the dialogue is not a 
matter of mutual confirmation, but of confrontation. Confrontation can only take place if there is 
inequality; if one “term” transcends the other from a dimension of height. The Other is not a friend 
or lover, but a stranger and a teacher who approaches another person from a different height dimension 
and points out the person’s responsibility for the Other. 

It is for this reason that in this study Buber's and Levinas' dialogue concepts are perceived as two 
different views and perspectives, which originate in different religious traditions and philosophical 
paradigms. The point of departure here is that Buber's reasoning cannot be integrated into Levinas's 
framework. Precisely where these two thinkers differ in opinion can we find reference points which 
are relevant for the situation in Rotterdam. More specifically, we have investigated the question: how 
is it possible, taking the exemplary and singular aspect of the dialogue into account, to establish a 
relationship with general democratic values without compromising the particularity of the encounter? 

It is precisely this question that is central to the philosophical dispute between Buber and Levinas. 
The question whether taking responsibility for the Other is something that is violated if it is imposed 
from above, seems to be analogous to whether the government can steer or organize something like 
civic spirit. With the help of this analogy, a bridge has been built between the philosophy of dialogue 
and the praxis of Rotterdam. The active components of Buber's and Levinas' concept of dialogue have 
been investigated in relation to the situation in Rotterdam. 
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What can this interpretation of the dialogue teach us in the search for a metropolitan praxis that is 
so varied in terms of generation, culture, and socio-economic class? How can justice be done to these 
differences? Under what conditions can a city like Rotterdam flourish and how can a differentiated 
understanding of the dialogue contribute to the search for new forms of citizenship? 

Martin Buber teaches us that a just society begins and must first be achieved at the micro level, in 
the encounter between an I and a You. His concept of the dialogue contains three active ingredients. 
The first active ingredient is Buber’s category of in-between, the common space that can arise in a 
meeting between two beings who were previously strangers to each other. With this he wants to outline 
the way out which, according to him, exists between particularism on the one hand and socialism on 
the other. Buber’s positive image of man is the second active ingredient, or more precisely: the view 
that the responsibility that you take for another person in the dialogue is intrinsically motivated. The 
third active ingredient is Buber’s (religious) anarchism: his aversion to religious dogmas and precepts, 
his refusal to separate the sacred and the profane, and his defense of an image of man in which “social 
spontaneity” – the “ingrained” ability to connect with other people – forms a basis for a true 
community. The topicality of Buber’s dialogue philosophy consists in pointing us to the transformative 
power of the dialogue. His concept of the dialogue, therefore, fits on the horizontal: axis of the Dutch 
democratic legal order where the relationship between citizens is regulated; it is about the space they 
give each other in exercising everyone’s fundamental rights. 

Emmanuel Levinas also reconstructs society through dialogue. It is not the individual versus the state 
that opens the perspective on society, but the I and the Other versus the Third. Levinas’ view of the 
Third forms an active component of his concept of the dialogue. The primary active ingredient forms 
Levinas’ ethics, which consist of a description of a person’s unique and non-exchangeable infinite 
responsibility for the Other. Here, Levinas introduces politics as a means of justice, to guarantee a 
correct division between many Others. Levinas’ asymmetrical concept of dialogue is thus well placed 
on the vertical axis of the Dutch democratic legal order where the government regulates the relationship 
between citizens, laid down in legislation and regulations. At the intersection of the horizontal and 
vertical axis there is room for a broad view of the dialogue as an ethically motivated source of 
knowledge. 

What we see in Rotterdam is that the lack of a clearly formulated view on humanity by the 
Rotterdam municipality leads to a lack of coherence and direction in projects concerning the 
metropolitan dialogue. This carries the risk that this dialogue will either turn into a non-committal 
event or an administrative monologue. If we view the dialogue as an ethically motivated source of 
knowledge, then it becomes clear that the dialogue is not a means to promote cohesion, but a praxis 
in which living together takes shape. 

In Rotterdam, a dialogue praxis can contribute to a humane and active learning community of 
citizens and administrators who jointly give substance and form to the public sphere in a diverse city 
and to the reconstruction of the democratic space. Democratic resilience can be promoted by creating 
places of “exchange”; that is, public places for dialogue that cannot be directly assigned to a particular 
group. The dialogue is then a special form of moral education: learning through listening. The challenge 
lies in the question how the small stories and private judgments of the citizens of Rotterdam can be 
linked to the big questions of the city – and how we can arrive at shared values that support the 
democratic constitutional state. 

The relevance of the Buber and Levinas dialogue concept for a culturally diverse city such as 
Rotterdam lies in their view that it is not the individual and his or her own identity that are central to 
the dialogue, but the appeal that an Other makes on you. This goes against twenty centuries of 
philosophy in which everything revolves around what Levinas calls the “hegemony of the ego”. By 
contrasting the primacy of the relationship, Buber and Levinas question the individual, unlimited 
freedom. In this context, Levinas speaks of a “humanism of the other person”. He is referring to the 
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conviction that the “good” focuses on the specific moment that you do justice to an Other. The 
Platonic eroticism in which there is a transcendent longing for the good, beyond being, is transformed 
by Levinas into a longing for the Other. The “beyond” is then the humane future that – if you do an 
Other justice and pass this experience on to new generations – is coming ever closer. 

This humanism of the other person is of value for everyone who deals with questions concerning 
diversity, meaning and identity. As this study argues, this humanistic perspective is very useful in a 
diverse city such as Rotterdam, where at first glance it seems that only two paths can be followed: that 
of confrontation or pacification. Buber and Levinas teach us that confrontation and pacification do not 
exclude each other. They are the two active poles of dialogue.   
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Dankwoord 
 
 
 
In de ruim dertig jaar dat ik actief ben als organisator van publieke bijeenkomsten heb ik geprobeerd 
academisch en praktisch denken met elkaar te verbinden. Ik zie het als mijn taak om de vertaalslag te 
maken van theorie naar praktijk, op een manier die zowel aantrekkelijk als educatief is. Dit heb ik op 
verschillende podia gedaan. Het meest vormend zijn de jaren geweest dat ik in Rotterdam werkte - bij 
debatcentrum De Unie en Rotterdam 2001 Culturele Hoofdstad van Europa. In deze in alle opzichten 
diverse stad voel ik me uitgedaagd om het stadsgesprek vorm te geven. Het schrijven van deze dissertatie 
is voortgekomen uit de wens te reflecteren op mijn werk. 

Toen ik eraan begon heb ik mij weleens zorgen gemaakt: zou mijn tekst niet snel gedateerd raken? 
Voor een buitenpromovendus is tempo maken niet gemakkelijk en de praktijk waarop mijn onderzoek 
zich richtte was altijd in beweging. Ik realiseerde me toen nog niet dat dit ook voor mijn eigen 
werkpraktijk zou gaan gelden. Na het jammerlijke wegbezuinigen van debatcentrum de Unie vond ik 
een nieuwe uitdaging als directeur van Lokaal, centrum voor democratie in Rotterdam. 

Dat het uiteindelijk is gelukt om te midden van al deze hectiek deze dissertatie af te ronden mag 
een klein wonder heten. Ik dank dit aan de vriendschap, de liefde en de professionele begeleiding van 
vele mensen om mij heen.  

Om te beginnen wil ik Hugo Bongers bedanken voor zijn vertrouwen en de wijze waarop hij mij 
stimuleerde om deze dissertatie te gaan schrijven. Iebel Vlieg dank ik voor onze bijzondere 
samenwerking bij De Unie. Het bestuur van Lokaal, in het bijzonder Petter van Raalte en Simone 
Wolthuis, heeft mij in staat gesteld om mijn onderzoekswerk voort te zetten naast een drukke baan als 
directeur van Lokaal. Astrid Boonstoppel, Mariette Hameeteman en Lonneke van der Noordt maakte 
dit op de werkvloer mogelijk. Mijn grote dank hiervoor. 

Alle respondenten wil ik bedanken voor hun vertrouwen en voor het delen van hun persoonlijke 
verhalen. Mare Faber wil ik bedanken voor haar redactionele adviezen, die mij hielpen bij het 
indammen en structureren van een veelheid aan ideeën en associaties. Monika van Steen voor haar 
hulp bij het uitwerken van de transcripties. Dr. Mirjam Prenger, met wie ik samen in de derde klas van 
de middelbare school een gedenkwaardig Beatles werkstuk heb gemaakt, wil ik bedanken voor het 
controleren van de Engelse samenvatting.  

Joachim Duyndam en Alexander Maas waren de meest fantastische begeleiders die ik mij kon 
wensen. Vanaf dag één schonken zij mij hun vertrouwen en zij hebben veel geduld betracht. Van hun 
expertise heb ik veel kunnen en mogen leren. 

Antoine en Esther Achten wil ik bedanken voor hun gastvrijheid tijdens mijn schrijfretraites in hun 
verrukkelijke bed & breakfast in de Kempen. Mijn schoonouders Bep en Ger Drosterij dank ik voor 
de jaarlijkse wintersportvakantie waar ik mij, terwijl de hele familie op de piste stond, heerlijk kon 
terugtrekken in het appartement, af en toe een teugje berglucht inhalerend. Met mijn vriendinnen 
Esther, Mayke, Wendy, en Hannah kon ik, als de druk te groot werd, heerlijk lachen en mijn zinnen 
verzetten.  

Hetzelfde geldt voor mijn lieve broer Jaap en zijn vrouw Debora, bakens van rust en plezier in 
hektische tijden, en mijn schoonbroer Arnoud en mijn zus Suzanne, mijn zielemaat en pepkampioen. 

Mijn moeder Koos en stiefvader Ben hebben mij tijdens de afronding van mijn dissertatie volledige 
geestelijke en materiële verzorging geboden in hun fijne huis op het Harmoniehof in Amsterdam. Lieve 
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Koos, onze band is uniek, je bent altijd enthousiast en geïnteresseerd in mijn werkzaamheden en je 
hebt me altijd gestimuleerd. Door jou ben ik geworden wie ik nu ben.  

Mijn zoon Jacob, mijn dochter Rosa en mijn man Gerard noem ik apart. Zij zijn het meest kostbare 
in mijn leven. Gerard heeft me niet alleen alle ruimte gegeven om te schrijven, hij heeft mij ook 
geïnspireerd met zijn eigen promotieonderzoek naar politiek als jurisdictie, dat in zijn kritiek op de 
deliberatieve democratische mode weliswaar haaks staat op dat van mij, maar dat mij wel op scherp 
heeft gezet aangaande de politiek-filosofische context van mijn werk. 

Tot besluit bedank ik mijn bijzondere vader Helmut Levy, die ik nog elke dag mis en van wie ik 
zeker weet dat hij deze dissertatie een mooi ‘droosje van piepkaneel’ had gevonden. Deze dissertatie is 
aan hem opgedragen. 
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Bijlage 1: Kleurenbijlage G1000 
 
 
 
 

1. Structuur Socratisch Gesprek 
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2. Waardenwaaier LOKAAL 
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3. Waarden top 5 (alle domeinen) 
 
Waarden top 5 (alle domeinen)  
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4. Uitgewerkt voorbeeld 
 
Uitgewerkt voorbeeld: 
 
MOOD (TU Delft) 
Doel MOOD 

• Voorkomen conflicten bij complexe/schurende beleidskwesties 
• Stimuleren begrip andere perspectieven  
• Beraadslaging: ipv belangen en argumenten voor en tegen, focus op waarden 
• Stimuleren door faciliteren van het proces 

 
Ontwikkeling MOOD 

• Meetbare resultaten 
• Gestructureerd proces 
• Face-to-face ontmoeten 
• Haalbaar qua tijd en organisatie 
• Waarden expliciet en bediscussieerd 
• Meer begrip andere perspectieven 

 
 
Stappen MOOD 
Stap 1: Startvraag 
Stap 2: Formuleren van 4 oplossingen  
Stap 3: 1e Ranking  
Stap 4: Waarden toekennen en motiveren 
Stap 5: 2e Ranking 

 

 
 
Voorbeeld: Tafel 16 (Radicalisering) 
 
Stap 1. Inventariseren van startvragen waarmee de deelnemers aan deze tafel ‘s ochtends binnenkwamen 

• Hoe komt het dat er zo weinig politie op straat is? 
• Wat gebeurt er in Rotterdam om zonder repressie radicalisering te ontzenuwen? 
• Waar begint radicalisering? 
• Is radicalisering alleen iets van nu? 
• Hoe kunnen we radicalisering nauwkeuriger omschrijven? 
• Is radicalisering een probleem van het individu of van de groep? 
• Werken zichtbare voorzorgsmaatregelen niet juist angst en boosheid in de hand? 
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• Is de oorzaak van radicalisering religieus of economisch? 
• Wanneer wordt meer verantwoordelijkheid bij ouders gelegd? 
• Hoe herken ik radicalisering? 

 
Stap 2. Centrale vraag bepalen. Hoe groot is de veenbrand radicalisering? 

• Hoe kunnen we die blussen? 
• Hoe kunnen we zonder repressie aanpakken? 
• Hoe kunnen we ouders helpen met het opvoeden van hun kinderen zodat ze niet radicaliseren?  

 
Centrale vraag: Hoe kunnen we zonder repressie radicalisering aanpakken? 
 
Stap 3. Mogelijke antwoorden op de centrale vraag bepalen. Hoe kunnen we zonder repressie 
radicalisering aanpakken? Mogelijke antwoorden (4 keuzes): 

1. Zet de rechtsstaat centraal. Grondwet, strafrecht, etc. 
2. Positief gedrag, geef het goede voorbeeld. 
3. Doe meer aan armoedebestrijding en hulpverlening. 
4. Niets doen.  

 
Stap 4. Eerste ranking van de mogelijke antwoorden op de centrale vraag. Hoe kunnen we zonder 
repressie radicalisering aanpakken? Mogelijke antwoorden (4 keuzes): 

1. Zet de rechtsstaat centraal. Grondwet, strafrecht, et cetera.  21  
2. Positief gedrag, geef het goede voorbeeld.      17  
3. Doe meer aan armoedebestrijding en hulpverlening.   20 
4. Niets doen.                         32 

 
 
Stap 5. Waarde toekennen aan de mogelijke antwoorden op de centrale vraag. Hoe kunnen we zonder 
repressie radicalisering aanpakken? Mogelijke antwoorden (4 keuzes): 

• Zet de rechtsstaat centraal. Grondwet, strafrecht, etc.   
Bereidheid, menselijkheid, verantwoordelijkheid, volhardendheid, vrijheid, wettelijkheid  

• Positief gedrag, geef het goede voorbeeld.    
Inclusiviteit, nauwkeurigheid, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid  

• Doe meer aan armoedebestrijding en hulpverlening.   
Gemeenschappelijkheid, menselijkheid, solidariteit 

• Niets doen.    
 
Stap 6. Tweede ranking van de mogelijke antwoorden op de centrale vraag. Hoe kunnen we zonder 
repressie radicalisering aanpakken? Mogelijke antwoorden (4 keuzes): 
 

1. Zet de rechtsstaat centraal. Grondwet, strafrecht, et cetera.  21 > 20   
2. Positief gedrag, geef het goede voorbeeld.      17 > 22 
3. Doe meer aan armoedebestrijding en hulpverlening.   20 > 22 
4. Niets doen. 
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5. Leeswijzer LOKAAL 

 
  

LEESWIJZER
Data verzameld tijdens 

de G1000 Rotterdam, op 1 juli 2017. 
D.m.v. combinatie tussen de Socratische dialoog 

(stap 1 en 2) & gebruik MOOD Tool 
(ontwikkeld door de TU Delft, stap 3 t/m 9).

BEGINVRAGEN
Individueel

Met welke vraag kwamen de deelnemers 
binnen? Waar willen zij een antwoord op?

1. 

SOCRATISCHE DIALOOG:
GESPREKSVORM WAARIN HET 

GEZAMENLIJK ONDERZOEKEN VAN 
SCHURENDE VRAGEN 

CENTRAAL STAAT, MET DE EIGEN 
ERVARING ALS STARTPUNT

Gezamenlijk

2. 

MOGELIJKE OPLOSSINGEN 
OP VRAAG FORMULEREN

Gezamenlijk
Welke mogelijke oplossingen zijn er?

3. 

A B C D

ORDENING/RANKEN VAN DE
MOGELIJKE OPLOSSINGEN

Individueel
Welke oplossing vindt de deelnemer nu 

het beste, welke daarna, etc.?

4. 

BEDENK ARGUMENTEN 
VOOR EN TEGEN DE MOGELIJKE 

OPLOSSINGEN
Individueel

Argumenten worden daarna gedeeld 
met de groep.

5. 

WAARDEN TOEKENNEN AAN DE 
MOGELIJKE OPLOSSINGEN

Individueel
Welke waarde staat onder druk? 

Welke waarde wordt recht gedaan?
Daarna worden ze gedeeld met de groep.

6. 

IN DISCUSSIE 
Gezamenlijk

Bespreek met de groep uitgebreid
elke mogelijke oplossing: 

Welke argumenten voor en tegen zijn er?
Waarom heeft iemand gekozen voor 

het toekennen van deze specifieke waarde 
aan deze oplossing? Etc.

7. 

B C A D

NIEUWE ORDENING/ OPNIEUW
RANKEN VAN DE

MOGELIJKE OPLOSSINGEN
Individueel

Welke oplossing vindt de deelnemer nu 
het beste, welke daarna, etc.?

8. 

SLOT
Concluderend, gezamenlijk

Bepaling van het voor deze groep,
op dit moment, geldende ‘waardenkompas’.

Welke waarde komt bovendrijven?
Welke waarde is volgens deze groep 
het ‘belangrijkst’ of zwaarst wegend? 

9. 

VERANDERING

DIALOOG HEEFT INVLOED OP 
MORELE OORDEELSVORMING

www.lokaal.org

Met welke vraag gaan de deelnemers als 
groep aan de slag? Afgerond met 
1 fundamentele vraag per groep.
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