
‘GASTVRIJHEID’?
VANUIT INTERCULTUREEL 

FILOSOFISCH PERSPECTIEF



onderwijs trainingen gesprekken



HET LICHAAM LEREN 
LUISTEREND TE LEVEN



• wij, lichamen met bepaalde 
hersen- en zenuwstelselcapaciteit, 
beschikken over een voelend 
weten van wat er gaande en 
gevraagd is

• wij kunnen deze gevoeligheid, 
deze manier van luisteren, oefenen

• wij zijn dan in staat te luisteren
naar het gelaat van de Ander (en 
van ‘Moeder Aarde’)

ofwel:

• de lichamen, die wij zijn, kunnen 
leren luisterend te leven 





• Gastvrijheid bij
Jacques Derrida

• Gastvrijheid in de 
islam / het soefisme

• Gastvrijheid in 
de Afrikaanse filosofie

• Gastvrijheid
bij Thich Nhat Hanh



GASTVRIJHEID
BIJ JACQUES DERRIDA





1930

geboren als Jackie Élie, op 15 juli, in
een joods gezin in El Biar, een voor-
stad van Algiers, de hoofdstad van de 
toenmalige Franse kolonie Algerije;
als twaalfjarige jongen wordt hem,
“een klein, zwart, Arabisch, joods 
jongetje”, het volgen van onderwijs
aan het Lycée Ben Aknoun verboden

[…..]

2004

op 9 oktober overlijdt hij aan alvlees-
klierkanker



DECONSTRUCTIE EN GASTVRIJHEID

• betekenisbepaling vindt altijd plaats 
binnen een orde van spreken, van 
denken, van betekenisbepaling 
(discours)

• het ‘discours ’ kenmerkt zich niet door 
gastvrijheid

• betekenisbepaling ‘is’ / ‘hoort te zijn’: 
een kwestie van lezen / schrijven, van 
verantwoord ‘mee-maken’, van een 
‘toelaten van het misschien (niet)’   
[peut-être (pas) / maybe (not)]



• het ‘discours ’ staat als ordening / con-
structie altijd bloot aan deconstructie

• deconstructie ‘is’ / zorgt voor gastvrijheid

• gastvrijheid voor de andere / het andere 
hoort het kenmerk te zijn van de houding 
van de luisteraar / lezer

‘werkelijkheid’ taal

worden ordening gastvrijheid 
disseminatie discours deconstructie





VOORAF

• “je brood breken met de hongerigen, en in 
je huis de arme zwervelingen ontvangen”

Jesaja, 58: 7

• “… leg u toe op gastvrijheid …” 
Romeinen, 12: 13

•

het Griekse woord voor gastvrijheid: 
filoxenia betekent letterlijk: liefde voor 
vreemdelingen

• “Dit boek zal de subjectiviteit naar voren 
brengen als het ontvangen van de Ander, 
als gastvrijheid.”

Emmanuel Levinas: De totaliteit
en het Oneindige, blz. 21



• de orde van spreken (discours) gebruikt de 
volgende conceptuele constructies voor de 
relatie met een ander:

het zelf ik het eigene
---------- -- ---------------
de ander jij het vreemde

• en ook:

eigen belang economie
--------------- -----------

wat de ander nodig heeft ethiek

• ook deze constructies dragen echter de 
mogelijkheid van deconstructie met zich 
mee



OVER GASTVRIJHEID

• ‘Het vraagstuk van het vreemde’
Een college aan de École Practique Des 
Hautes Études (Parijs), 10 januari 1996

• ‘Stappen over de drempel van de gast-
vrijheid’
Een college aan de École Practique Des 
Hautes Études (Parijs), 17 januari 1996

• ‘Kosmopolieten aller landen, kop op!’
Een tekst geschreven voor het eerste 
congres van vluchtsteden op 21 en 22 
maart 1996 in Straatsburg



‘Het vraagstuk van het vreemde’

• het vraagstuk van de vreemdeling luidt: 
is de vreemdeling diegene die de eerste 
vraag stelt of diegene aan wie de eerste 
vraag wordt gericht?

• het vraagstuk van gastvrijheid luidt: 
moeten we van de vreemdeling verlangen 
dat hij ons begrijpt en onze taal spreekt, 
voordat we hem bij ons kunnen en mogen 
verwelkomen?

• zo ja, is diegene dan nog wel een vreemde-
ling, is er dan nog wel sprake van gast-
vrijheid?



• hoort de vreemdeling een naam te hebben? 

• zo ja, lijkt er sprake te zijn van een onder-
scheid tussen de absolute gastvrijheid en 
gastvrijheid als recht, plicht en ‘pact’

• “De absolute gastvrijheid eist van mij dat ik 
mijn thuis openstel en dat ik niet alleen de 
vreemdeling (in het bezit van een familie-
naam, een sociale status als vreemdeling, 
enz.) maar ook die absolute, onbekende, 
anonieme ander een plaats bied, dat ik hem 
binnenlaat en plaats voor hem maak zonder 
hem te vragen daar iets tegenover te stellen 
(een pact aan te gaan) of zelfs zijn naam te 
noemen” (44)



‘Stappen over de drempel
van de gastvrijheid’

• “Gastvrijheid lijkt iets onmogelijks: alsof de 
wet van de gastvrijheid een definitie van de 
onmogelijkheid is, alsof de wet van de 
absolute, onvoorwaardelijke, hyperbolische 
gastvrijheid, de categorische imperatief van 
de gastvrijheid, van ons verlangt dat we alle 
wetten van de gastvrijheid overtreden, dat 
wil zeggen de voorwaarden, normen, rechten 
en plichten die gelden voor zowel de gast en 
de gaste als de gastheer en de gastvrouw, 
voor iedereen die ontvangt en voor iedereen 
die ontvangen wordt” (68/69)



• “Omgekeerd lijkt het alsof de wetten van 
de gastvrijheid, door het vaststellen van 
grenzen, bevoegdheden, rechten en 
plichten, staan voor het tarten en het 
overtreden van de wet van de gastvrij-
heid, de wet die eist dat elke nieuwkomer 
moet kunnen rekenen op een onvoor-
waardelijke ontvangst” (69)



‘Kosmopolieten aller landen, kop op!’

• “Gastvrijheid is het wezen van de cultuur, 
en niet zomaar een willekeurig ethisch 
beginsel. In zoverre ethisch handelen raakt 
aan de ethos, dat wil zeggen aan de woning 
de plek waar je thuis bent, je vertrouwde 
verblijfplaats en hoe je er leeft, hoe je je er 
verhoudt tot jezelf en anderen, anderen als 
vertrouwden of vreemdelingen, ís ethiek 
gastvrijheid, valt zij volledig samen met de 
ervaring van gastvrijheid, hoe die ook 
wordt ontplooid of ingeperkt”(25)



• de Wet van de gastvrijheid: de onvoor-
waardelijke, bijzondere en tegelijkertijd 
universele Wet op grond waarvan de 
poorten geopend zouden moeten worden 
voor iedereen, voor elke ander, elke 
nieuwkomer, zonder vragen, zelfs zonder 
identificatie, wáár hij of zij ook vandaan 
komt en wie hij of zij ook is



GASTVRIJHEID BIJ 
JACQUES DERRIDA

• (analyse van) de constructie van het 
heersende denken over gastvrijheid:

gastvrijheid als wetten van als  
pact / contract gastvrijheid
----------------- -----------------

absolute wet van 
gastvrijheid gastvrijheid

• gastvrijheid is ethiek



GASTVRIJHEID IN 
DE ISLAM / HET SOEFISME





LIED VAN DE KARAVAAN

Kom, kom, wie je ook bent.
Schande is hier onbekend.
Al zwoer je duizend eden
die je keer op keer weer brak.
Kom, blijf komen, kom.

Dolende, ootmoedige,
onthechte vreemdeling,
kom.
Dolende, ootmoedige,
onthechte vreemdeling, kom.



HET SOEFISME



SOEFISME

• het soefisme (ook wel: tasawwuf ): de 
mystieke, psycho-spirituele beweging in 
de islam

• het hart van de islam

• ṣūf : wol, sufi : ‘degene die wol draagt’ (als 
uitdrukking van hun sobere levensstijl)

• belangrijke kenmerken van de soefistische 
levenshouding:
- zelfdiscipline / meditatieve oefeningen
- een manier van leven gekenmerkt door

soberheid, vroomheid en liefdevolle
aandacht voor anderen

- het streven 'dichter bij God' te komen



AL- GHAZALI

• hij leefde van 1058 tot 1111

• zijn erenaam: Hoeddjat al-
islaam (Bewijs van de islam)

• voor velen: de tweede leer-
meester na Mohammed

• zijn leer: een combinatie van 
orthodox islamitische filoso-
fie / theologie en soefisme

• mystiek: in dienst van de 
wet, niet egocentrisch of 
quietistisch van aard

• een vroom leven / goed mens 



• in een van zijn latere geschriften beschrijft 
al-Ghazali de resultaten van de meditatieve 
praktijk / het pad van de soefi:
- reiniging van de ziel en verlichting van de

geest
- bevrijd zijn van alle zondige verlangens
- in staat zijn te waken en (aan)bidden
- bescheiden zijn
- aandacht hebben voor de armen
- sober leven
- over middelen beschikken om de armen te

voeden

• het volgen van het pad levert een leefwijze, 
een manier van in het leven staan, een 
levenshouding op die (onder meer) geken-
merkt wordt door open staan voor de ander 



• hospitality should not be 
confused with charity or 
entertainment

• hospitality as act is about 
providing, food, shelter and 
conversation but, at the same 
time, something much greater 
than hosting a guest or wel-
coming a stranger

• hospitality involves a sacred 
duty to think beyond our 
immediate selves in a wide 
variety of contexts and 
relationships



• in scripture and in ancient 
societies hospitality towards 
others was often comman-
ded towards those who 
were nameless strangers 
and not just invited guests

• strangers could be wealthy 
or poor, travellers or our 
fellow citizens, and indeed 
those living on the margins 
of society

• it demanded a commitment 
reflected in showing dignity 
and care to those who are 
unknown



GASTVRIJHEID IN HET SOEFISME

• een houding naar anderen

• hoe je je verhoudt tot anderen

• het gevoel / besef van ver-
bondenheid met anderen

• een gevoel van verantwoorde-
lijkheid voor anderen

--------------------

• door het religieuze, spirituele of 
meditatieve pad te volgen kom 
je zo in het leven te staan



GASTVRIJHEID IN
DE AFRIKAANSE FILOSOFIE





UBUNTU



AFRICAN PHILOSOPHY 
THROUGH UBUNTU

ubuntu :
de samenstelling van twee 
woorden: 

• ubu :
- zijn als geheel
- ‘opgevouwen’ zijn

• ntu :
- bezielende kracht
- ‘ontvouwen’ worden



AFRICAN PHILOSOPHY 
THROUGH UBUNTU

• umuntu :
de mens als een bezield en 
bezielend wezen

• de mens maakt deel uit van 
het geheel - tijd / ruimte, ‘het 
al’, de natuur, de geschiede-
nis en zijn gemeenschap –
opgevat als een dynamisch 
veld van betrekkingen

• de mens maakt deel uit van 
een drievoudig ‘wij’: 
de levenden, de nog levende 
doden en de nog ongeborenen



AFRICAN PHILOSOPHY 
THROUGH UBUNTU

• umuntu ngumuntu ngabantu : 
een mens wordt pas een mens 
door andere mensen

• ‘ik ben omdat wij zijn’

• de mens wordt ook opgevat 
als tijdelijk ‘geworden zijnde’, 
als ‘rheo-modisch’ van aard, 
ofwel: stromend van karakter 



EXKURS: ZIJNSDENKEN

• zijn als gebeuren (Ereignis) 
waar de mens opgevat als 
erzijn (Dasein) deel van 
uitmaakt

• hoe de mens zich verhoudt 
tot het gebeuren bepaalt 
wat er gebeurt

• de mens hoort zich verant-
woordelijk te voelen voor 
wat er gebeurt



UBUNTU

Ubuntu (…) draait om het wezen van het 
mens-zijn. Als we iemand de hoogste lof 
willen toezwaaien, zeggen we: ‘Yo, u 
nobuntu’. ‘’Hé, die-en-die heeft ubuntu’. Dat 
wil zeggen dat je genereus bent , gastvrij, 
vriendelijk, zorgzaam en meelevend. Je 
deelt wat je hebt. Het wil zoiets zeggen als: 
‘Mijn menselijkheid is verweven, onlos-
makelijk verbonden met die van jou’.



GASTVRIJHEID IN HET BOEDDHISME



OOSTERSE FILOSOFIE

• een vorm van levenskunst

• een meditatieve praktijk

• een onderzoeks- en oefen-
praktijk

• een manier van zijns-
verstaan, die een zijnsbesef 
en een bijbehorende 
zijnshouding als ‘effect’ 
heeft



OOSTERSE FILOSOFIE

zijnsverstaan – zijnsbesef / zijnshouding

| | |

zitten/staan    ‘standpunt’   in het leven 
staan

• het zijnsbesef kan wel / niet worden 
verwoord

• de zijnshouding toont zich in je hande-
len, in de manier waarop je je tot 
anderen verhoudt

• de zijnshouding kenmerkt zich door 
aandachtig aanwezig zijn, openheid voor 
de ander(e), inter esse en/of compassie





BOEDDHA: DHAMMAPADA

Het 'Achtvoudige Pad' 
bestaat uit een reeks 
oefeningen die zorgen 
voor juiste zienswijze, 
juist voornemen, juist 
spreken, juist hande-
len, juiste levens-
wijze, juist streven, 
juiste aandacht en 
juiste concentratie.

Wie het pad inslaat 
wordt, al mediterend, 
bevrijd van de ketens 
van Mara en ‘beseft’:
- al het gevormde is

lijdend
- al het gevormde is

veranderlijk
- al het gevormde is

zelfloos.





GASTVRIJHEID BIJ THICH NHAT HANH

• zijn betekent inter-zijn / 
existentie betekent co-
existentie

• ‘leegte’ maakt inter-zijn 
mogelijk

• ‘leegte’ betekent leeg van 
een afzonderlijk zelf

• ‘leegte’ is de voorwaarde 
voor de mogelijkheid van 
gastvrijheid

• je kunt oefenen voor een 
leven in gastvrijheid



GASTVRIJHEID
(INTERCULTUREEL FILOSOFISCH)

in zoverre ethisch handelen raakt aan 
de ethos, dat wil zeggen aan de 
woning de plek waar je thuis bent, je 
vertrouwde verblijfplaats en hoe je er 
leeft, hoe je je er verhoudt tot jezelf 
en anderen, anderen als vertrouwden 
of vreemdelingen, ís ethiek gastvrij-
heid

door te oefenen, i.e. het religieuze, 
spirituele of meditatieve pad te 
volgen, kom je in het leven te staan 
met aandacht voor de armen, zwak-
ken en vreemdelingen



ubuntu
het wezen van het mens-zijn: mijn 
menselijkheid is onlosmakelijk ver-
bonden met die van jou

‘yo, u nobuntu’: ‘hé, zij heeft ubuntu’, 
d.w.z. zij is genereus, gastvrij, vrien-
delijk, zorgzaam en meelevend

wij kunnen oefenen een leven te 
leiden dat gekenmerkt wordt door 
aandacht voor de ander(e), door 
gastvrijheid

boeddhisme is deze oefening in 
gastvrijheid



GASTVRIJHEID
• een houding naar anderen

• hoe je je verhoudt tot 
anderen

• het gevoel / besef van ver-
bondenheid met anderen

• een gevoel van verantwoor-
delijkheid voor anderen

• we kunnen oefenen om ons 
dit gevoel / deze houding
eigen te maken





www.janflameling.nl


