
VERSLAG MASTERAVOND GROOTZWOLLE

RENE TEN BOS

EEN FILOSOFISCHE KIJK 
OP VRIJHEID 
Op donderdag 10 februari organiseert GrootZwolle bij gastheer Bond3D in Enschede 
de eerste, gelukkig weer fysieke, masteravond van 2022. Filosoof en hoogleraar 
René ten Bos trakteert de aanwezige leden op een interactieve lezing over het 
thema vrijheid. Aan de hand van opvattingen van diverse wereldberoemde filosofen 
behandelt René het belang van aanmodderen en durven spreken. De relatie tussen 
positieve en negatieve vrijheid en die tussen vrijheid en verantwoordelijkheid. Hij 
bespreekt eventuele vrijheidsbeperkingen bij het opvoeden. En bediscussieert of 
vrijheid nou een waarde of een goed is. ‘Lekker ongestructureerd, want dat is ook 
vrijheid’, aldus René. Hieronder leest u het volledige en ongecensureerde verslag 
dat genoeg stof tot nadenken geeft tot de volgende masteravond op 21 april.

Karl Popper
‘Ik ben gevraagd om met jullie over vrijheid te praten. Met hier en daar een kwinkslag in 
de richting van geluk. Ik ga dat gewoon doen als een filosoof. Op een ongestructureerde 
manier, waarbij we van tevoren niet weten waar we uitkomen. Want dat heeft ook met 
vrijheid te maken. Karl Popper, de grote Oostenrijks-Joodse liberale filosoof, noemde 
dit de openheid van onze society in zijn boek The Open Society and Its Enemies. Dat 
overigens een soort bijbel is voor onze minister-president. Wisten jullie dat? Dit boek 
moet je dus onmiddellijk lezen, want daar staat een soort vrijheidsideaal in dat helemaal 
met politiek samenhangt. Popper werd in 1902 geboren, hij vluchtte onder druk van de 
nazi’s naar Nieuw-Zeeland waar hij in Christchurch hoogleraar filosofie werd. Popper is 
eigenlijk een wetenschapsfilosoof en daarom voegde hij The Poverty of Historicism toe. 
Dat historicisme is de gedachte dat alle politiek zich ontwikkelt volgens heel strakke 
wetten. En dat daardoor de ontwikkeling en richting van een bepaald soort nieuw bestel, 
laten we zeggen het Derde Rijk, of de dictatuur van het proletariaat, onafwendbaar was. 
Een puur gedetermineerd iets wat door historische wetten op gang zou komen.’

Historicisme
‘Dat determinisme staat loodrecht tegenover vrijheid. Daar hebben wij verder geen 
keuze in.  Het idee dat de geschiedenis volgens onwrikbare wetten tot stand komt, was 
iets waar Popper zich tegen verzette. Hij plaatste daar de openheid van de samenleving 
tegenover. Dat betekent dat je nu ergens staat en niet weet waar je precies uitkomt. 
Wat Popper het historicisme noemt, is uitermate invloedrijk geweest. In 1989, toen het 
communisme viel, dachten ze zelfs dat het einde van de geschiedenis daar was. En dat 
de historische wetten als het ware opgegeven konden worden. Francis Fukuyjama, de 
Amerikaanse politiek filosoof, verklaarde “het communisme is weggevallen, we hebben 
geen tegenstand meer en nu is het eeuwigdurende liberaal democratische kapitalisme 
aanwezig”. Dat is natuurlijk interessant, want dat beredeneerde hij als liberaal precies zo 
volgens het historicisme dat die andere liberaal, Popper, zo verfoeide.’ 
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These-antithese-synthese
‘Maar wat zegt dat historicisme? Jullie 
hebben vast wel eens gehoord van 
dialectiek. Hegel, de grote filosoof, zegt 
dat alle geschiedenis tot stand komt 
door these. Je hebt iets en dan heb je 
tegenkracht. Die tegenkracht botst op 
de these en dan krijg je iets nieuws. Dus 
je hebt bijvoorbeeld ondernemerschap 
of het kapitalistische burgerdom, dat 
de arbeider uitbuit. De arbeider komt in 
opstand en daardoor krijg je iets nieuws. 
En dan krijg je dus these, antithese, 
synthese en je krijgt iets nieuws. Dat 
is onwrikbaar. Marx geloofde ook in 
deze dialectiek. Er was voor hem geen 
ontkomen aan de dictatuur van het 
proletariaat. Daar is geen ontkomen aan. 
In communistische samenlevingen onder 
Breznjev, Chroejstjov en Stalin werden 
degenen die dit waagden te betwijfelen 
niet zozeer als andersdenkenden 
neergezet, maar als geestelijk gestoord. 
Ze verdwenen dan ook in psychiatrische 
inrichtingen. 

Vrijheid om aan te modderen 
‘Die democratie is de samenleving die 
volgens Popper het beste de vrijheid 
garandeert, maar daar betaal je een 
prijs voor: je komt nooit bij een ideaal 
eindmodel uit. Dus daar zit een heel 
sterke anti-utopische gedachte in. Een 
utopie laat zich in politiek opzicht heel 
moeilijk verbinden met vrijheid. “In het 
paradijs is geen vrijheid”, deze zin staat 

letterlijk in het boek van Karl Popper. En waartoe zijn wij gedoemd? Wij zijn gedoemd om 
voortdurend in zo’n vrije democratie aan te modderen en telkens iets nieuws te proberen. 
Net als in de wetenschap. Dus als het ware “kiek’n wat ’t wordt”. Die democratie is niet een 
ideale samenleving. Het is in geen enkel opzicht een utopische samenleving. Het is een 
samenleving waarin je constant aan het experimenteren bent. Charles Lindblom, de grote 
Amerikaanse politicoloog, noemde dat “muddling through”. Wat je doet in een democratie 
is niets anders dan aanmodderen. Je ziet dan ook voortdurend dat dingen veranderen. 
Je moddert aan. Popper zelf sprak niet van aanmodderen. In 1944 noemde hij dat 
“piecemeal social engineering”. Bij die openheid hoort dat je 2 stappen vooruitzet, 1 stap 
achteruit, 2 stapjes achteruit, 1 stapje vooruit enzovoorts. Je weet van tevoren nooit wat 
werkt. Een blauwdruk, want historicisme is een blauwdruk van hoe die geschiedkundige 
ontwikkelingen gaan, is er nooit. En dat leidt tot een bepaald soort ongenoegen. Daar wil ik 
het straks met jullie over gaan hebben.’

Democratie vs. sofocratie
‘Want we hebben bepaalde problemen, de pandemie bijvoorbeeld of het klimaatverhaal. 
Je hoort steeds meer mensen zeggen dat een democratie misschien niet in staat is om 
met dit soort problemen om te gaan. Degenen die met dit soort problemen om zouden 
moeten gaan, zijn deskundigen. Dan krijg je dus een soort sofocratie. De democratie wordt 
vervangen, niet door de heerschappij van het volk, maar door de heerschappij van degenen 
die wijs zijn. Sophia betekent wijsheid.  Men heeft ook wel gesproken van een epistocratie: 
degenen met kennis en verstand zijn de baas. Let op, dit is natuurlijk heel actueel waar ik 
het over heb. Neem het OMT. Wie is nou eigenlijk de baas? Dat is precies waar Popper voor 
waarschuwt. Vrijheid betekent dat je iedereen moet laten meepraten. Ook de dommen 
die geen verstand van zaken hebben. Want een echte democratie impliceert dat je een 
samenleving hebt die zich ook de vernieling in kan jagen. Die vrijheid moet je hebben.’

Durven spreken
‘Popper biedt een idee van democratie waar niet iedereen even blij mee is. Ik geef een 
vak op de universiteit dat International Business Ethics heet. Niet omdat mijn ethiek 
internationaal is, maar omdat ik het aan studenten uit 60 landen geef. Ik spreek met 
Chinese studenten, Hongaarse studenten, Poolse studenten. Die geloven allemaal geen zak 
van onze democratie. Ze vinden dat wij er een morele puinhoop van hebben gemaakt. Dat 
we de planeet naar de kloten hebben geholpen. Er moeten harde maatregelen getroffen 
worden en dat gaan we met een democratie niet oplossen. Dus als jullie de vrijheid van 
Baudet en Wilders niet beteugelen, heb je gewoon een ontzettend grote puinhoop. Om die 
vrijheid te kunnen dienen, moet je toch een minimum aan een bepaald soort rationaliteit 
en trouwheid aan de feiten aanhouden. Want anders gaat die democratie zelf helemaal 
naar de kloten. En hoeveel vrijheid hebben we nou eigenlijk? Ja, we hebben vrijheid in een 
soort domein dat we mogen zeggen wat we willen. Toen jullie hier net binnenkwamen, las 
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ik een interview met Angelique Coetzee, 
de Zuid-Afrikaanse virologe die het 
omikron-virus ontdekt heeft. Mensen 
konden helemaal niet geloven dat het 
in Zuid-Afrika ontdekt werd. Want dat is 
eigenlijk toch een achterlijk land. Coetzee 
vertelt dat ze erg onder druk is gezet om 
haar bevindingen, namelijk dat het niet 
zo’n ernstig virus was, niet naar buiten 
te brengen. Daar begint zij zich nu over 
uit te spreken. Je durven uit te spreken 
is heel belangrijk voor ons gevoel van 
vrijheid.’

Consensus vs. descensus
‘De filosoof Michel Foucault wees in dit 
verband op een “parrhesia”, een oud 
Grieks woord. Je moet durven spreken, 
ook al weet je misschien niet alles 
helemaal goed. Als je niet durft te spreken 
tegen de expert, dan is die expert alleen 
maar in zichzelf gekeerd en spreekt 
alleen nog maar met andere experts 
die wezenlijk hetzelfde denken. Dan 
wordt het een “group-think”-avontuur. 
Mensen die alleen nog naar soortgelijken 
willen luisteren, zijn een gevaar voor 
de open samenleving. Goede kritiek 
komt altijd van buiten. Dat is echter 
heel moeilijk voor een expert om te 
accepteren. Want wie ben jij of ik om die 
expert tegen te spreken. Waarom moet 
je zo nodig je scheur open trekken? Dit 
zijn pregnante vragen en Popper – een 
punt van kritiek – bediscussieert deze 
kant van het verhaal helemaal niet. 
In onze zogenaamd vrije samenleving 
hebben we heel vaak helemaal niet het 
recht om vrijuit te spreken. Nu kom ik 
toch een beetje op het bestuurlijke vlak 
terecht. Wij hebben in onze samenleving 
instituten die dissensus organiseren: het 
parlement, de gemeenteraad …. Daar 
moet het knallen, om onenigheid draait 
het in een vrije samenleving. Maar buiten 
deze vrij exceptionele instituten teert 
ook de vrije samenleving meestal op 
een consensusmodel, waarin iedereen 
het met elkaar eens moet zijn of waarin 
onenigheid op de achtergrond blijft.’

Aanwezige: ‘De Tweede Kamer.’

René: ‘Inderdaad. En de gemeenteraad. In 
die dissensus-instituten organiseren wij 
onenigheid. Als vorm van vrijheid en van 
vrij debat. In parlement en gemeenteraad  
moet het eigenlijk gebeuren. Ok, 
misschien heb je ook kranten, televisie 
en andere media, maar daarover kun je 
discussiëren. Hoe dan ook, er is meestal 

niet heel veel ruimte om het vrije debat aan te gaan en je uit te spreken. Meestal heerst een 
consensusmodel. Dus op een universiteit wordt wel gezegd dat je academische vrijheid 
hebt, maar ik kan echt niet zomaar hardop zeggen wat ik van het beleid in het onderwijs 
vind tegenwoordig. Toch doe ik dat af en toe wel, op besmuikte toon, mogelijk omdat ik 
inmiddels ouder word. Maar jonge mensen durven dat niet. Ik durf wel te spreken, want op 
mijn leeftijd heb je niet meer zoveel te verliezen en durf je wel een grote bek op te zetten.’ 

Aanwezige: ‘Maar is het niet zo dat vrijheid en veiligheid vaak hand in hand gaan met 
elkaar? Of in een bepaalde balans zitten?’

René: ‘Mag ik die vraag even parkeren? Daar kom ik zo op terug, want dan gaan we het over 
vrijheid als waarde hebben.’

Schandmaulkompetenz
‘In veel instituten mag je een hele hoop dingen niet zeggen. Onze bedrijven bijvoorbeeld 
zijn niet georganiseerd als democratieën, want we weten dat een democratie uitermate 
inefficiënt is. Iedereen wil meepraten en dat moet je niet doen. Dus onze bedrijven 
organiseren we niet zo. Daardoor durven de meeste mensen hun mond niet open te doen. 
Oudere mensen wel. De Duitse filosoof Odo Marquard heeft daar een mooie term voor 
bedacht: “Schandmaulkompetenz”: de competentie om een bek open te trekken waar 
schandalige woorden uitkomen. Is het jullie wel eens opgevallen dat voormalige minister-
presidenten na hun pensionering echte die-hard revolutionairen worden en het opnemen 
voor Palestijnen, gelijke berechting en weet ik veel wat. Jullie herkennen dat hè? Maar 
zolang ze minister-president zijn, durven ze nauwelijks iets te zeggen. Dus als je ouder 
wordt, durf je wel meer te spreken. Ouderdom komt met meer vrijheid. Als academicus durf 
ik best wel een grote bek op te zetten tegen de mensen van het OMT. Ik heb sommigen wel 
eens ontmoet. Ik weet denk ik wie ze zijn. Het zijn ook maar gewone mensen. Maar als je 30 
jaar bent en je staat aan het begin van je carrière, dan ben je doorgaans veel voorzichtiger. 
De vrijheid waarbij vooral de ouderen spreken, zou je kunnen zien als een “gerontocratie”, 
een heerschappij van de ouderen wel durven te praten ’ 

Het recht om geheimen te hebben
‘Je hebt dus eigenlijk alleen maar de gemeenteraad en het parlement als plekken waar 
dissensus is. De rest werkt allemaal volgens een consensusmodel. Dus die vrijheid die we 
hebben in een representatieve democratie, en dat is nog steeds het systeem waarin we 
leven hoewel dat systeem volgens sommigen wankelt, is heel erg beperkt. Ook in een vrije 
samenleving. Je mag niet zomaar van je baas zeggen wat je denkt. Ja, in de privésfeer 
wel. Dat is waarom Paul Frissen, de bekende Nederlandse bestuurskundige, hoogleraar 
in Tilburg en baas van het NSOB, zegt dat vrijheid het recht is om geheimen te hebben. 
Daarom willen alle vrijheids-hatende, totalitaire samenlevingen totale transparantie. 
Inzicht in hoe mensen leven. Overal camera’s. Precies rapporteren wat je gedaan hebt. Het 
einde van de vrijheid is dat we geen geheimen meer hebben. Transparantie verhoudt zich 



heel slecht tot vrijheid. Transparantie is de droom van alle totalitaire systemen. Als we praten over de waarde transparantie, moeten we 
ook eens gaan nadenken over wat de waarde van vrijheid is. Kijk bijvoorbeeld naar Europese instituten die daar onderzoek naar doen. Wat 
denk je dat de Europese burgers de belangrijkste waarde vinden?’

Aanwezige: ‘Vrijheid, gelijkheid.’

René: ‘Veiligheid is de belangrijkste waarde en daarnaast op dit moment gezondheid. 
Dat gezondheid een waarde is, daar kun je over discussiëren. Je kunt ook zeggen dat gezondheid een goed is. Een goed waarvan je 
kunt genieten zolang als het duurt. De mooiste definitie van gezondheid is dat het een precaire situatie is waar vroeg of laat een einde 
aan komt”. De Duitse filosoof Hans Blumenberg, vriend en tijdgenoot van Odo Marquard zei dat ooit. Gezondheid is natuurlijk een non-
stationair iets. Maar gezondheid en veiligheid worden op dit moment door burgers in die vrije democratie de belangrijkste waarden 
gevonden. En op dat soort indexen staat vrijheid verrassend laag, op de zevende of achtste plaats, dus helemaal niet zo hoog.’

Aanwezige: ‘Komt dat niet omdat men zich vrij voelt? Dat die vrijheid als vanzelfsprekend wordt ervaren?’

René: ‘Daar wordt steeds meer onderzoek naar gedaan. Mensen vinden het niet erg dat hun vrijheid steeds meer wordt beknopt als de 
gezondheid en veiligheid daardoor worden bevorderd.’

Aanwezige: ‘Dat is inderdaad zo in Europa, maar als je in China kijkt…’

René: ‘Mijn Chinese studenten vinden het Chinese model veel helderder en veel beter. Ook in geval van nood. Als ik met een groep 
infectiologen en virologen van het Radboudumc praat, weten ze mij altijd onmiddellijk uit te leggen dat China een geweldig model is 
voor het bestrijden van de epidemie. En dan wijs ik er altijd even op dat de andere kant van de medaille te zien is met de Oeigoeren die 
in concentratiekampen zitten en daar voor onze zonnepanelen zorgen. Jullie kennen die verbanden. De meeste zonnepanelen komen uit 
Xinjiang, de noordweststaat waar de Oeigoeren wonen. Daar halen ze 80 procent van de stof polysilicium weg die in zonnepanelen zit. 
Daar heb ik nu discussie over met mijn buren. Zij willen samen voor het hele woonblok in Utrecht zonnepanelen aanleggen, maar ik heb 
gezegd dat ik geen Chinees spul wil hebben. Dat vind ik niet goed. “Maar dat betekent dat jouw zonnepanelen twee keer zo duur worden”. 
Tsja. Maar die mensen uit de UMC’s zeggen dus dat China de pandemie heel goed aanpakt. Terwijl er bij ons zoveel onvrede over is. En 
tegenspraak. En de vermoeidheid die je ziet als reactie op die tegenspraak. Angela Merkel zei aan het begin van de pandemie dat: “er 
een einde moet komen aan die “Öffnungsdiskussionsorgien”. En dat zegt een democratisch politica, wat heel erg interessant is. Ik denk 
namelijk dat de democratie altijd draait om gelul. Dat is de essentie van een democratie. Maar nee, dat moet in tijden van nood de nek 
omgedraaid worden. Dus gezondheid is een waarde, aldus de mensen. Ik ben zelf geneigd om die gezondheid als een goed te zien. Maar 
wat is eigenlijk een waarde?’

Aanwezige: ‘Is religie een waarde? Daar zitten waarden in.’

René. ‘Inderdaad. Religiositeit zou ook een waarde kunnen zijn. Een waarde is een soort geïdealiseerde toestand waarvan je hoopt dat die 
ooit eens bereikt wordt. Dan kom je weer in de buurt van die utopie. Waarden hebben altijd iets toekomstigs.’ 

Aanwezige: ‘Iets wat je graag zou willen zijn.’

René. ‘Precies. Iets waar in die zin voor gevochten moet worden. Daar heb ik moeite mee bij de waarde gezondheid. Sommige mensen die 
ziek zijn geweest, moeten gezondheid bevechten. Voor hen is het een waarde. Voor mensen die nooit iets hebben gehad is gezondheid een 
goed.’

Aanwezige: ‘Waarden zijn toch ook vaak uitgangspunten, een basis van waaruit je handelt?’
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René. ‘Ja, maar dan heb je iets wat je wilt 
definiëren gedefinieerd door iets aan te duiden 
wat ook je ook niet kunt definiëren. Dus dat 
schiet niet op.’

Aanwezige: ‘Dat bedoel ik. Dat vrijheid voor de 
een iets anders is dan voor de ander. Mensen 
kunnen een ander gevoel krijgen, terwijl ze 
naar hetzelfde kijken.’

René: ‘Ik weet niet of het een gevoel is. Dat 
zou kunnen. Maar goed, als die mensen uit 
het volk het gevoel hebben dat hun vrijheden 
om bijvoorbeeld ongezond te leven hen 
afgenomen worden, dan weet ik niet of ze 
dat uit naam van de vrijheid doen. Dat gevoel 
kunnen ze wel hebben, maar dat is iets heel 
subjectiefs. Misschien zijn ze wel gewoon 
verslaafd.’

Doen als je vrij bent
‘Immanuel Kant, de Duitse filosoof, zei: 
“vrijheid is een grote illusie, maar we moeten 
wel net doen alsof we vrij zijn”. Dat noemt hij 
autonomie. Samen met mijn vrouw heb ik 7 
kinderen en af en toe doet er wel eens eentje 
iets wat niet mag. Een kind had bijvoorbeeld 
een keer iets gestolen uit een winkel. Dan maak 
ik mij daar zorgen over. Ik ben behalve filosoof 
ook gewoon vader. En een gewone burger. Mijn 
zoon begon erover dat hij gelezen had dat de 
wetenschap zegt dat er geen vrijheid bestaat, 
omdat de wetenschappers bepaald hebben dat 
alles toch al gedetermineerd is. Daar hebben 
we het wel even over gehad. Dus je wordt 
geconditioneerd door je omstandigheden en je 
hebt geen vrijheid. Dus zei hij: “ik kan er niets 
aan doen!”. Op dat moment komt er bij mij een 
combinatie van vader-zijn en filosoof-zijn en 
dan wijs ik hem erop dat, zoals de grote Kant 
heeft gezegd, “wij net te doen hebben alsof je 
vrij bent”. Doen alsof is heel belangrijk. Als ik 
niet doe alsof mijn zoon vrij is, dan heb ik niet 
het recht om hem te corrigeren, want dat kan 
hij er inderdaad niets aan doen dat het gebeurd 
is. Dus vrijheid is gewoon een construct dat 
wij gebruiken om elkaar te wijzen op onze 
autonomie, onze verantwoordelijkheid en wat 

René: ‘Ja, maar je handelt heel vaak met het oog op wat je wilt bereiken. Daarom 
zijn waarden essentieel. Het zijn basisuitgangspunten, helemaal mee eens. Maar ze 
hebben altijd iets van doen met het oog op wat je zou willen bereiken. Je hoopt dat, 
als je dapperheid belangrijk vindt, er dapper gedrag is. Je hoopt dat er bij de waarde 
gezondheid gezond gedrag is.’ 

Positieve vrijheid
‘Vrijheid is ook een waarde, maar dan komt het grote probleem: ik heb al heel veel 
dingen over vrijheid gezegd. Vrijheid heeft te maken met je durven uitspreken. Ik heb 
gezegd dat vrijheid niet overal voorradig is in onze democratie. Dat vrijheid op een 
bepaalde plek georganiseerd wordt. Waar dissensus, onenigheid, mogelijk gemaakt 
wordt. Vrijheid heeft met tolerantie ten opzichte van onenigheid te maken. Maar het 
leuke is dat je vrijheid niet precies kunt omschrijven. Als je kijkt naar alle filosofen die 
over vrijheid hebben nagedacht, zie je dat ze eigenlijk een heel groot tekort hebben 
aan definities. Vrijheid is niet iets dat je precies kunt definiëren. Men maakt wel allerlei 
onderscheidingen in soorten vrijheid. Heel beroemd is bijvoorbeeld het onderscheid 
van Isaiah Berlin, nog zo’n grote liberale filosoof die een onderscheid maakt tussen 
positieve vrijheid en negatieve vrijheid. Positieve vrijheid is, heel eenvoudig gezegd, 
de vrijheid die ik neem om me met jouw leven te bemoeien. Dus ik ken je, je bent 
een vriend van me en ik vind dat jij te veel drinkt. Dan is het positieve vrijheid dat ik 
bijvoorbeeld op een bepaald moment ingrijp als ik zeg “jongen, dat kost je nog eens je 
huwelijk, of je baan”. Daarmee neem ik de vrijheid om een ander te corrigeren.’

Vette Hema-worst
‘Dat wordt natuurlijk heel anders als het bevoogding wordt. Ik kom uit het volk, 
ik ben een Twentse textielarbeidersjongen. Daarom ga ik ook naar de club van de 
Twentse textielarbeiders. Wat ik bijvoorbeeld meemaak, is dat heel veel dingen 
die het volk leuk vindt, zoals vette Hema-worst, sigaretten roken, carbid schieten, 
paasvuur straks ook nog honden in het bos uitlaten hen wordt afgenomen. Stuk 
voor stuk. Precies vanuit die positieve vrijheidsdrang. Dus de moeilijkheid is: waar 
begint die positieve vrijheidsdrang van welwillendheid die ik met je heb, over te gaan 
in irritante bemoeizucht? Lastig hè, dit soort vragen? Dit kun je verbinden met een 
eerder thema: als een samenleving zich op democratisch-vrije wijze in de vernieling 
wil helpen, waarom zou een individu dat niet mogen? Daarom zegt Berlin ook dat 
een samenleving die alleen maar draait om positieve vrijheid, een samenleving is die 
de vrijheid te grabbel gooit. Want dan gaat iedereen zich met iedereen bemoeien. Ik 
kan jullie mededelen dat ik sinds een jaar in Utrecht woon en ik ga daar altijd naar 
volkse cafés. De mensen daar zeggen mij wat ze op dit moment van bestuurders en 
weet ik veel wat vinden. Daar zijn ze niet blij mee, want ze hebben de indruk dat, 
hoe goed de bedoelingen ook zijn, hun vrijheid beknot wordt. Ze zeggen “waarom 
zou ik geen sigaretje mogen roken?” “En waarom zou ik niet zo’n dikke vette pens 
kunnen krijgen?” Daar grijpen wij allemaal op in uit naam van een soort positieve 
vrijheid die ons het recht geeft om dat te doen. En dan valt al heel snel het woord 
elitarisme. Let op, daar zijn mensen boos over! De gele hesjesbeweging begon met een 
milieumaatregel over diesel. In Frankrijk zijn ze nog steeds als de dood dat die gele 
hesjes terugkomen. De truckers zijn ook een soort gele hesjes. Dan krijg je steeds meer 
het gevoel dat die gewone mensen hun vrijheden worden afgenomen. Dat zien ze 
precies. En het interesseert hen niet of we daar welwillende bedoelingen bij hebben. 
Ze hebben het gevoel dat ze hun eigen leven niet meer mogen bepalen.’ 

Aanwezige: ‘Is het bij vrijheid ook zoals wat je net zei bij gezondheid? Dat het pas 
waarde krijgt als het wordt ingeperkt?’

René: ‘Ja. Dat is iets, en daar kom ik zo op terug: vrijheid kun je in zekere zin alleen 
maar ex negativo definiëren. Dat geldt voor alle waarden. Waarden kun je niet goed 
definiëren en juist daardoor kun je er eindeloos over lullen.’

Aanwezige: ‘Is het dan daarmee ook niet gewoon een gevoel? Gelijkwaardigheid, 
veiligheid, gezondheid. Een gevoel kan je ook niet altijd definiëren en dat is juist zo 
fijn.’



nog meer. Natuurlijk kunnen we er helemaal niets aan doen. Maar ja, ik zou toch willen zeggen dat we met betrekking tot een bepaalde 
voetbalvoorzitter ervan uit kunnen gaan dat hij uit vrijheid heeft gehandeld. Ook al zou een psychoanalyticus kunnen zeggen dat dit 
dwangneurotisch was en dan zou hij er niets aan kunnen doen. Maar als dat vrijheidsgevoel dus wegvalt, dan valt ook de mogelijkheid 
weg om elkaar aan te spreken op elkaars gedrag.’ 

Aanwezige: ‘Een van de dingen die je over vrijheid zei, was dat je geheimen mag hebben. Maar als er transparantie is, zijn er geen 
geheimen meer. Is dat niet iets wat in de laatste tientallen jaren ontzettend is gaan botsen?’

René: ‘Nou ja, er is heel wat techniekfilosofie die ervan uitgaat dat de technologie heel erg bedreigend is voor geaccepteerde 
opvattingen over vrijheid. En dat is natuurlijk ook iets wat je ziet. Ik heb afgelopen week een paper gelezen over de enorme toename 
aan cameratechnologie in de open ruimtes. De meeste mensen vinden dat prima, omdat het met veiligheid te maken heeft. En dan heb 
ik het nog niet eens over de app-cultuur. Daar doen wij allemaal aan mee zolang we zelf die mobieltjes in de handen hebben. Ik ook 
hoor, dus ik verwijt niemand iets. Ik ken jonge mensen die dat niet meer willen en hun mobieltje weggooien en teruggaan naar hun 
Nokiaatjes. Dat is iets wat lastig is.’

Negatieve vrijheid
‘Even terug naar de filosoof Berlin. Hij plaats tegenover positieve vrijheid het begrip negatieve vrijheid. Negatieve vrijheid is de vrijheid 
die jij hebt om verschoond te blijven van mijn bemoeienis. De vrijheid die mensen hebben om zelf te doen wat ze willen en met rust 
gelaten te worden. Berlin zegt dat een echte vrije samenleving alleen gebaseerd kan zijn op die negatieve vrijheid, op het je niet met 
elkaar willen bemoeien, ook al gaat het toch ook weer niet helemaal zonder die positieve vrijheid.’

Aanwezige: ‘Maar dan krijg je toch hele onaangepaste mensen en chaos?’

René: ‘Ja maar goed, daar ga je balanceren. Dat is de prijs die je ervoor betaalt, dat je dus een hele hoop onaangepaste mensen rond 
laat paraderen en dat je hen niet corrigeert. Wij filosofen noemen dat aporieën; problemen waar je niet uitkomt.’

Aanwezige: ‘Bestaat er een samenleving waarin je alleen maar negatieve vrijheid hebt?’

Aanwezige: ‘Volgens mij krijg je dan anarchie.’

René: ‘Nou ja, een samenleving waarbij niemand een ander aanspreekt, is een samenleving die anarchisch is. Er is niemand die het 
gezag van een ander accepteert. En dat hoef je ook niet te doen. Je kunt nog een laagje dieper gaan. “Ik bepaal zelf welk gezag ik 
accepteer”. Dus ik kies mijn eigen onderwerpingsmodus, waarbij ik wel naar de een luister en niet naar de ander.’ 

Aanwezige: ‘Dat vind je bij religie terug.’

René: ‘Dat kan inderdaad bijvoorbeeld bij godsdienst, maar ook bij een gewone wereldse goeroe of dokters. Mijn moeder vond een 
dokter vroeger dé grote expertmacht in de wereld. Huisartsen hadden toen heel veel macht om mensen te beïnvloeden in het huis 
en het gezinsleven en dat deden ze vooral via de huisvrouw. Dat is ook goed onderzocht. Ik weet nog wel dat toen ik zo’n 22 jaar 
geleden hoogleraar werd, mijn moeder zei: “ie moet oe niet te vel verbeeld’n, want ik geloof oonsen dokter toch meer as oe”. Daar kon 
ik het mee doen. Je kiest dus eigenlijk je eigen onderwerpingsmethodes. Iemand die heel veel over vrijheid heeft gedacht, is Michel 
Foucault, die ook het begrip “parresia” heeft onderzocht. Daar hadden we het al over. Hij zegt dat vrijheid erin bestaat dat je je eigen 
onderwerpingswijze, je eigen “mode de l’asujettissement”, letterlijk, je eigen subjectiveringswijze kiest. Beetje moeilijk, maar je kunt je 
er waarschijnlijk wel iets bij voorstellen. Je kiest de ene gehoorzaamheid hier en de andere gehoorzaamheid daar.’

Aanwezige: ‘Zit daar ook een waardeoordeel in? Want ik vind het heel raar dat de een positief heet en de ander negatief. Want daarmee 
spreek je al iets uit.’

René: ‘Mwah, dat is net zoiets als dat je positief en negatief kunt testen. Het is wel een goede vraag hoor, daar gaat het verder niet om. 
Het punt van die positieve en negatieve vrijheid, en daar gaat die hele discussie die ik net met jullie had natuurlijk om, is dat er geen 
negatieve vrijheid kan zijn zonder een bepaald tonicum aan positieve vrijheid en omgekeerd. Dat is natuurlijk het hele punt. Dat is 
dus waar je constant moet laveren en van de situatie moet laten afhangen. Maar als ik inderdaad zie dat een van mijn kinderen echt 
ontaardt, dan is het met zijn vrijheid gedaan. Dan grijp ik in. Maar je zou het eigenlijk niet willen. Een samenleving die zich steeds meer 
richt op die positieve vrijheid, dus het recht om je paternalistisch te bemoeien met een ander, is een samenleving die op een gegeven 
ogenblik naargeestig wordt.’

Aanwezige: ‘Omarmen de mensen steeds meer die negatieve vrijheid? Want veel mensen trekken zich echt niets meer aan van de 
overheid.’ 
René: ‘Een land waar dat heel sterk het geval is, is de Verenigde Staten. Mijn vrouw heeft een tijd in Boulder, Colorado gewoond. Dat is 
echt zo’n universiteitsstad onder de rook van Denver. Ik ben daar ook geweest. Als je daar de Rocky Mountains in gaat, kom je in steden 
terecht als Ward en Netherlands. Daar wonen echt onaangepaste mensen die op geen enkele manier ook maar een link hebben met de 



wordt vervangen door accountability. Kijk naar de toeslagenaffaire. Wat doen de 
politici onmiddellijk? Ze ontkennen alle verantwoordelijkheid, maar zeggen wel dat ze 
aansprakelijk zijn. Dat wil zeggen “ik trek me er persoonlijk niets van aan, maar ik kan 
wel uitleggen hoe dit gekomen is”. Dat is ook kolder, maar dat terzijde. Dat is iets wat we 
stelselmatig doen. Verantwoordelijkheid is iets persoonlijks en betekent niets anders 
dan dat je het opneemt voor kwetsbaarheid in de breedste zin van het woord. In zijn 
boek Das Prinzip Verantwortung definieert de grote Duitse filosoof Hans Jonas zei het als 
volgt. “Er kan niet anders gedacht worden dan dat je mensen een bepaald soort vrijheid 
toedicht. En als je hen die vrijheid ontneemt, zijn ze ook niet verantwoordelijk.”

Vrijheid is een waarde
‘Vrijheid is een waarde. Maar een waarde is moeilijk te definiëren. Ik word er heel 
vaak naar gevraagd, omdat filosofen kennelijk verstand zouden moeten hebben van 
waarden. Ik weet helemaal niets van waarden, want ik weet niet hoe ik waarden moet 
definiëren. Ik kan jullie laten zien hoe erover gedacht is, maar ik weet dat er altijd iets 
onbevredigends zit in alles wat ik zeg. Want je denkt dat vrijheid op de een of andere 
manier wel goed komt. “René gaat ons wel even uitleggen wat het is”. Maar nee, dat kan 
ik niet. Dat is ook het grote probleem met waarden: je kunt er niet positief over praten. 
Wat ik daarmee bedoel, is dat een waarde zich alleen maar manifesteert als ze gekrenkt 
of geschonden wordt.’

Geschonden integriteit
‘Neem een waarde als integriteit, waar bestuurders heel veel mee bezig zijn. Ik heb 
nog nooit een goede definitie van integriteit gehoord. Maar je weet onmiddellijk wat 
er gebeurt als er sprake is van een integriteitsschending. Dan praat je er alleen maar 
vanuit het negatieve over. Je kunt het in die zin niet positief definiëren, maar alleen maar 
zeggen “hè, dit is er nu niet”. Dan heb je meteen een inbreuk. En als je dat meemaakt, 
heb je meteen het gevoel dat alle energie uit je wegvloeit. Een klein voorbeeldje. Vorig 
jaar had ik op mijn werk een kleine discussie. Ze wilden dat ik 300 open tentamens 
ging nakijken. Alleen. Daar staat een half uur per tentamen voor, dus dat betekent 150 
uur, terwijl ik niet eens voltijd in dienst ben. Een van de mensen die erover gaat, zei 
tegen mij: “jij wilt die dingen ook nakijken”. Huh, die móet ik toch nakijken? Hier heb 
je een integriteitsschending. Hij zei: “je moet ze niet nakijken, je moet ze wegwerken”. 
Interessant hè? Dus dan voel ik op een gegeven zoiets van “ik wil hier niet meer werken”. 
Maar het is slechts een collega. Ik weet hoe hij erover denkt en met hem praat ik niet 
meer. Ik weet hoe hij ermee omgaat. Het is ook een antwoord op arbeidsdruk, dat snap 
ik wel. Maar dan moet je de vrijheid durven te nemen om te zeggen “dit kan ik niet aan, ik 
heb ondersteuning nodig en trek verdorie maar meer geld uit, zodat ik de ondersteuning 
krijg bij het nakijken”. Er zijn tal van voorbeelden over te geven, maar wat integriteit 
precies is, dat weet je niet. Maar je hebt wel altijd het gevoel “oh, nou is het geschonden. 
Nu zijn mijn vrijheidsgraden weg”. Dus integriteit is iets dat zich ex negativo, dat wil 
zeggen vanuit het negatieve, enigszins laat aanvoelen. Het speelt ergens een rol, maar 

federale overheid of de staat Colorado. 
Zij denken dat alles wat daar gebeurt, 
slecht is. Die groep wordt in de VS steeds 
groter. Die rooien het allemaal zelf. Ze zijn 
totaal autarkisch, ze kunnen voor zichzelf 
zorgen.’

Aanwezige: ‘Dat waren toch ook de 
mensen die vorig jaar het Capitool 
bestormden?’

René: ‘Dat zeggen ze, maar ik weet 
niet of dat zo is. Naarmate er meer 
duidelijk wordt, zien we dat er veel meer 
organisatie achter die stormloop zat. Het 
is geregisseerd. Die mensen zijn gevoelig 
geweest voor propaganda. De Franse 
filosoof Jacques Ellul stelt dat mensen die 
geïnformeerd zijn, het meest gevoelig zijn 
voor propaganda. Je ziet dat propaganda 
de mensen die zich helemaal terugtrekken 
en berichtgeving niet volgen helemaal niet 
bereikt. Dat is dat autarkische. Neem Urk. 
Heel veel mensen weten helemaal niet 
dat je je kunt laten vaccineren. Dergelijke 
groepen zijn in de Verenigde Staten heel 
erg groot. En als dan ineens dat monster 
van de staat komt die zegt dat je iets 
moet doen, dan zeggen zij “fuck you”. Als 
iemand hen een vaccin probeert te geven, 
jagen ze hem twee kogels door het hoofd. 
Ze hebben allemaal guns. Dat zie je ook 
daar: “My rifle is my freedom”. Terwijl het 
heel aardige lui zijn. Je kunt daar heel 
gezellig een potje bier drinken. Niets mis 
mee. Maar het zijn niet noodzakelijkerwijs 
republikeinen. Dat politiekgeëngageerde 
zie je vooral in steden. Daarbuiten zie 
je een heel grote groep onaangepaste 
mensen. Maar is dat vrijheid? Dat is de 
vraag die ik aan jullie stel: in hoeverre kan 
die negatieve vrijheid zonder positieve 
vrijheid en omgekeerd? Het is een soort 
balanceren.’

Aanwezige: ‘Dat maakt het ook 
dynamisch.’

René: ‘Inderdaad. Vrijheid is altijd 
dynamisch. Dus wat hebben we nou 
gezien? We hebben het over positieve 
en negatieve vrijheid gehad. Doen 
alsof je vrijheid hebt, omdat je anders 
mensen niet kunt aanspreken op 
hun verantwoordelijkheid. Want 
als je geen vrijheid hebt, kun je 
ook niet verantwoordelijk zijn. Dat 
is een interessante gedachte. Wij 
hebben verantwoordelijkheid in onze 
systemen uitgebreid vervangen door 
aansprakelijkheid. Responsibility 



je krijgt er niet helemaal grip op. Dat 
geldt eigenlijk voor alle waarden. Op 
een gegeven ogenblik onttrekken ze zich 
aan vaste definities. En dat is ook het 
interessante. Juist omdat ze zich op een 
gegeven ogenblik aan vaste definities 
onttrekken, zie je dat we er zo eindeloos 
over kunnen lullen.’ 

Aanwezige: ‘In dat kader heb ik een vraag 
voor je. We hebben een paar vrienden 
en die kennen we al zo’n 35 jaar. We 
hebben al onze kinderen zien opgroeien 
en die zijn nu tussen de 20 en 35 jaar. Een 
aantal stellen heeft toentertijd gekozen 
voor een vrije opvoeding. Dat betekent 
dat ze hun kinderen zo regelvrij mogelijk 
groot lieten worden. Ik weet nog goed 
dat van een van die stellen het kind 
weleens overdag uit school kwam omdat 
hij moest rekenen, maar daar geen zin 
in had. Dan zei de moeder: “dan moet je 
dat ook niet doen. Dat de leraar jou dat 
oplegt, slaat nergens op. Het hindert jou 
in je eigen ontwikkeling”. Het aardige is 
dat wanneer we nu met onze kinderen 
spreken over hun opvoeding, de kinderen 
die de meest vrije opvoeding hebben 
gehad, zeggen dat ze zich het minst goed 
kunnen handhaven in onze maatschappij 
en het minst goed kunnen duiden wat 
vrijheid voor hen is. Is het dan zo dat je 
beter meer beperkingen kunt opleggen, 
om die definitie helderder te krijgen. Of 
juist niet?’

René: ‘Dat weet ik niet. Het lijkt mij 
dat zo’n vrije opvoeding leidt tot 
karakterzwakte. Daar hebben die 
kinderen last van, dat is wel duidelijk.’ 

Aanwezige: ‘Dat zal ik bij het volgende 
gesprek met de kinderen inbrengen.’

René: ‘Ik weet nooit wat ik daarmee aan 
moet, met de vrije school of een vrije 
opvoeding. De vrije liefde, polyamoureus. 
Ik denk dat al die zaken niet gaan zonder 
een bepaalde vorm van disciplinering, 
omdat het anders ontaardt. Ik lees alle 
filosofen ook precies zo. Let op, ik gaf net 
Kants positie weer toen hij zei dat we net 
moeten doen alsof we vrij zijn, omdat we 
anders elkaar niet kunnen aanspreken 
op onze verantwoordelijkheid”. Dat 
is nodig om een aanspreekcultuur 
mogelijk te maken. Als je alleen maar 
gedetermineerd bent, dan kun je niets 
doen aan wat je doet. En Kant is niet 
gek. Wij weten echt wel dat mensen niet 

vrij zijn. Dat is ook de grote leugen van de participatiesamenleving en van al die liberale 
waarden zoals eigen verantwoordelijkheid en dergelijke. Want heel veel mensen kunnen 
hun eigen verantwoordelijkheid niet nemen. Iets wat ze in zorgbesturen bij de GGZ en dat 
soort instellingen maar al te makkelijk merken. Dat is heel lastig. ’

Maakt vrijheid gelukkig?
‘In de utilitaristische filosofie heb je bijvoorbeeld weer een heel andere opvatting van 
vrijheid en daar doet mij het verhaal van een van de aanwezige een beetje aan denken. Er 
zijn geen intrinsiek goede of slechte waarden. Om te kijken of een waarde goed of slecht 
is, moet je gewoon kijken of mensen er gelukkig of ongelukkig van worden. Filosoof 
Jeremy Bentham heeft een heel formalistische opvatting over wat een waarde is. “Een 
waarde moet je niet vullen met inhoud, want dan krijg je te veel ruzie met elkaar over 
wat het precies is”. Je kunt er wel van uitgaan dat als vrijheid mensen gelukkig maakt, je 
ervoor moet kiezen. Maakt vrijheid mensen ongelukkig, dan moet je het inperken. Dat is 
overigens de logica die achter de huidige crisis zit. Dat is een heel respectabel filosofisch 
argument, waar ik het overigens niet mee eens ben, maar dat is een heel ander punt. Ik 
kan respect hebben voor opvattingen waar ik het niet mee eens ben. Dat is een van de 
moeilijke dingen vandaag de dag. Want als mensen het niet met je eens zijn, hebben ze al 
heel snel de neiging om je als idioot neer te zetten, zoals meneer Paternotte laatst. “Ik ga 
alleen nog maar samenwerken met de krachten van de redelijkheid”. Dat is natuurlijk iets 
heel raars. Vrijheid is dus iets wat voor mij vooral met die mogelijkheid van tegenspraak 
te maken heeft. Dus vrijheid is niet: “je hoeft geen huiswerk te doen”, maar juist de vraag: 
“waarom moet ik eigenlijk dit huiswerk maken?” Of “waarom moet ik eigenlijk Frans 
leren?” Thuis hebben we die discussies ook.’ 

Aanwezige: ‘Maar op school moet je toch Frans volgen, want anders krijg je je 
havodiploma niet.’ 

René: ‘Zoiets ja. Je laat dan de consequenties zien. Dan krijg je een gesprek over 
tegenspraak en dergelijke en dat is het uiteindelijk; wat wil zo’n kind daarmee doen 
en dat moet het helemaal zelf weten. Maar ik zou ook niet té veel gebruik maken van 
je positieve vrijheid. Want dan gooien kinderen hun kont tegen de krib. Je moet ook 
een beetje accepteren dat een leerproces iets heel grilligs is. En dat die kinderen niet 
pedagogisch in een continu stijgende lijn zitten. Ouders hebben de neiging om te denken 
dat kinderen iedere dag steeds ietsje meer geschikt worden om loonslaaf in loondienst te 
worden. Zo werkt dat helemaal niet. Dat hebben jullie allemaal meegemaakt, als ik naar 
jullie gezichten kijk.’

Aanwezige: ‘Dat is toch heel erg individueel bepaald?’

René: ‘Ja, natuurlijk. Dat is hartstikke individueel bepaald. Dus die vrijheid, daar zit de 
een zus in en de ander zo. Voor mij is in zo’n thuissituatie altijd recht op tegenspraak. 



Maar niet te veel, want opvoeden is geen democratie. Als ik een bepaalde vrijheidswaarde wil toestaan in huis, dan mogen mijn kinderen 
af en toe weleens wat tegen mij zeggen. Dat geldt ook voor de werkgroepen met studenten. Maar als ik een hoorcollege geef, dan wil ik 
gewoon dat ze hun mond dichthouden. Daarom heet het ook een hoorcollege. Zo simpel is dat. Dat hangt dus niet alleen van de persoon 
af, maar ook van de situatie.’

Aanwezige: ‘Maar dat hangt dus ook van je kinderen af, want die zijn allemaal verschillend.’

René: ‘Ja. Je hoopt erop dat ze elkaar een beetje gaan corrigeren. Tegelijkertijd is dat problematisch als je het formaliseert. Niets is 
ergens dan een “peer view”. Hoe dan ook als je je opvoedkundige taak af en toe kunt delegeren naar je kinderen, dan heb jij in ieder 
geval even rust. Daar hebben we het nog niet eens over gehad: vrijheid wordt vaak geassocieerd met rust. Met de plek waar je niet hoeft 
te werken. Daar hebben we het nog niet eens over gehad, maar dat is ook vrijheid. Een van mijn voorgangers als Denker des Vaderlands, 
René Gude, vertelde me, nadat hij hoorde dat hij botkanker had, ooit eens: “Éen van de mooie dingen van botkanker krijgen, is dat je 
niet meer volgens je agenda leeft. Je hebt een geweldige vrijheid”. Daar heeft hij de laatste vier jaar voor zijn dood enorm van genoten. 
Persoonlijk vind ik de prijs voor dit soort vrijheid wat te hoog, maar ik moet nog steeds vaak aan zijn uitspraak denken.’

Ultieme zelfbeschikking
‘Ik heb vandaag een column in Het Financieele Dagblad staan waarin ik schrijf dat mensen die goed dood kunnen gaan, echt vrij zijn. Dat 
schreef de eerdergenoemde Hans Blumenberg. Weten hoe je er tussenuit moet knijpen, dat is vrijheid. Ook als het om het leven gaat. 
Dat vind ik mooi. Dat betekent namelijk dat je niet bang bent. Niets was voor de Nazi’s zo erg als dat de concentratiekampgevangenen 
zelfmoord pleegden. Zij lieten namelijk zien dat ze op het ultieme moment toch een eigen beschikking hadden. De kampbewaarders 
moesten hen het leven onmogelijk maken, maar nét niet helemaal. Er moest altijd nog een klein beetje hoop zijn. Primo Levi overleefde 
een concentratiekamp en heeft daar heel indringend over geschreven. Wat de Duitsers vooral niet konden verdragen, was die laatste, 
ultieme geste van vrijheid, namelijk zelfmoord plegen als een vorm van zelfbeschikking op het laatste moment. Dat is trouwens ook iets 
wat ik mensen niet zou willen aanbevelen als je praat over vrijheid. Maar het is interessant om vast te houden dat mensen in het meest 
onderdrukkende klimaat toch daadwerkelijk voor deze vorm van verzet kozen.’

Aanwezige: ‘Dat is wel interessant, dat zo’n politieke discussie juist op dat thema zo zwaar wordt ingezet, terwijl dat juist de ultieme 
vorm van kiezen voor je eigen vrijheid en zelfbeschikking is.’

René: ‘Ja. Wat je in tijden van crisis ziet: er is altijd tegenspraak, wat ik heel sterk associeer met vrijheid. Wat dat psychologisch betekent, 
heeft psycholoog Erich Fromm beschreven in zijn beroemde boek De Angst voor Vrijheid. Mensen zijn vaak bang voor vrijheid. Wij 
weten van studenten dat ze het over het algemeen heel fijn vinden om in strak georganiseerde bureaucratieën te werken waar vrijheid 
helemaal niet bestaat en waarin ze precies weten wat ze moeten doen. Dat is iets heel anders dan bijvoorbeeld een carrière maken in 
de advieswereld, wat ik na mijn studie filosofie deed. Ik kreeg meteen van de grote baas te horen “het maakt me niet uit wat je doet, 
maar als je over een jaar niet genoeg resultaatverantwoording hebt afgelegd, dan vlieg je eruit”. Gelukkig was ik er wel goed in om omzet 
binnen te halen. Maar dat was wel waar je op afgerekend werd en dat vinden veel studenten heel vervelend. Dat is persoonlijk. Ik vond 
dat juist fijn, ook al begrijp ik nu dat het maar weinig met vrijheid te maken had.’ 

Georganiseerde scepsis
‘In de maatschappij waarin we nu leven, hangt vrijheid sterk samen met scepsis. Scepsis betekent dat je het allemaal niet precies weet 
en dat durven toegeven, dat is de truc. In ons hele democratische systeem zit een sceptisch-element. Het gaat er in feite om dat waar 
twijfel is, ook tegenspraak is. De Amerikaanse socioloog Robert Merton speekt van wetenschap als georganiseerde scepsis. Dat betekent 
dat altijd als een wetenschapper iets zegt, er een andere wetenschapper is die dit kan weerleggen. Daar draait het in de politiek ook om. 
Popper heeft gezegd dat het in de wetenschap niet om de waarheid gaat, maar om wat als onwaar wordt aangetoond. Je formuleert 
hypothesen in de wetenschap op zo’n manier, dat ze weerlegbaar zijn. En niet dat ze altijd waar zijn. Want uitspraken die altijd waar 
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zijn, zijn uitspraken die niet weerlegbaar zijn. Dus ik kan bijvoorbeeld de uitspraak doen 
“morgen regent het of regent het niet”. Maar dat is een zinloze uitspraak. Waarom? 
Omdat die uitspraak niet te weerleggen is. Hij is altijd waar. Wat er in de werkelijkheid 
ook gebeurt, je kunt die uitspraak niet weerleggen. Ik kan natuurlijk ook het omgekeerde 
doen en bijvoorbeeld zeggen dat het morgen regent. Dan heb je een gesprek, want daar 
kun je tegenspraak op krijgen. Zo simpel is het. Dan kun je zeggen “jij bent optimistisch”. 
Of je bent pessimistisch, afhankelijk van hoe je tegen regen aankijkt. Dan krijg je een heel 
gesprek over.’

Trias politica
‘Het draait dus altijd om die tegenspraak. Dit zit ook in de trias politica in Nederland. We 
hebbende een wetgevende macht, een uitvoerende macht en een rechterlijke macht. 
Daar zie je een scepsis waarbij de ene macht zich als het ware laat corrigeren door 
de andere macht. De uitvoerende macht kan bevraagd worden door de wetgevende 
macht, dus het parlement als orgaan van dissensus. Maar de uitvoerende macht kan 
ook bevraagd worden door de rechterlijke macht als ze bijvoorbeeld iets willen doen 
wat niet mag. En omgekeerd kan de uitvoerende macht weer vragen stellen bij de 
rechterlijke macht, enzovoorts. Wat je nu ziet in deze tijd van crisis, is dat je eigenlijk een 
machtsverschuiving krijgt in de richting van de uitvoering. Dat zie je overal. Daar hebben 
we een woord voor en dat is noodverordening. Of in sommige landen zelfs het woord 
noodtoestand. Dat betekent eigenlijk dat je de wetgevende macht en de rechterlijke 
macht even uitschakelt, zodat er een tijdlang geen tegenspraak is, geen “discussieorgie”, 
maar dat je oog in oog met een grote crisis kunt handelen. Dat is wat er nu gebeurt. 
Dat zie je overal. Kijk maar naar een groot orgaan als de GGD. Vorige week mocht ik een 
lezing geven aan medewerkers van de GGD. Daar zie je dat heel veel mensen eigenlijk 
twijfels hebben bij de maatregelen. Maar omdat ze in de uitvoering van de maatregelen 
zitten, mogen ze deze twijfels niet naar buiten brengen. En dat hoort ook zo. Het is 
onderdeel van hun functionaris zijn dat ze hun mond af en toe dicht moet houden, ook 
al is het maar een beetje, want gelekt wordt overal. Maar je mond dichthouden betekent 
dat je apprecieert dat je in dienst staat van een hoger geheel. Als je echter vindt dat je té 
veel je mond mocht dichthouden, dan word je gewoon ongelukkig en moet je op zoek 
naar iets anders waar je je mond minder hoeft dicht te houden, iets wat nog niet zo heel 
makkelijk zal zijn, ook niet in de open samenleving waar Popper zo van droomde.’

Vrijheid laden
‘Je kunt geen samenleving runnen met absolute vrijheid of iets dergelijks. Dat is ook 
helemaal niet wenselijk. Vandaar dat ik het wenselijk vind dat we vrijheid binnen 
bepaalde instituties organiseren. En of dat nou in het gezinsleven moet zijn, waag ik 
te betwijfelen. Maar je hebt die kleine anarchische stukken nodig in iedere vorm van 
democratie. Wat we nu meemaken, is dat de dominantie van de uitvoering over die 
andere twee machten de scepsis als het organiseren van een vorm van tegenspraak 
weghaalt. Dat is iets waar iedereen die de democratie liefheeft zich, oog in oog met de 
grote dreigingen als de pandemie en vooral de klimaatopwarming, grote zorgen over 
moet maken. Ik dank jullie zeer.’


