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 onderwijs     trainingen    gesprekken 



EMMANUEL LEVINAS 

• filosofische en maat-
schappelijk-historische 
context 

• Emmanuel Levinas 
- leven 
- werk 

• leren luisteren naar het 
gelaat van de Ander 

 



CONTEXT 



ETHIEK 



Aristoteles 
laat voortreffelijkheid van karakter 
je handelen kenmerken 

Spinoza 
laat het streven te volharden in het 
eigen bestaan je handelen bepalen 

Kant 
laat de categorische imperatief je 
handelen bepalen 

Mill 
laat het schadebeginsel je handelen 
bepalen 



IMMANUEL KANT 



‘SAMENVATTING’ 

‘doen wat je 
behoort te doen’ 

| 
categorische 

imperatief 
| 

door de rede 
zelf de wet 

bepalen 
| 

rationeel / autonoom 
subject 

| 
vrijheid 



MODERNE FILOSOFIE 
HET ZELF ALS ‘ENKELING’ 



MARTIN HEIDEGGER 



UITGANGSPUNT 

contra 

• het zelf opgevat als ‘ik’ of 
‘enkeling’ 

• “ikke, ikke, de rest kan 
stikken” (als  opvatting 
en leefwijze) 

• onverschilligheid,  gebrek 
aan engagement / gevoel 
van verantwoordelijkheid 

 



‘SAMENVATTING’ 

• laten we het zelf, onszelf, niet 
langer opvatten als ‘ik’ maar 
als ‘erzijn’ (Dasein) 

• we kunnen erzijn dan ver-
staan als in-de-wereld-zijn, 
medezijn, in verbindingen 
zijn, in wording zijn 

• we kunnen ons bestaan dan 
ontwerpen vanuit het besef 
dat we in betrekkingen zijn 
en vanuit een gevoel van 
betrokkenheid  





EMMANUEL LEVINAS 



EMMANUEL LEVINAS 
LEVEN 



“De Hebreeuwse Bijbel vanaf mijn vroegste 
jeugd in Litauen, Poesjkin en Tolstoi, de 
Russische revolutie van 1917, op elfjarige 
leeftijd meegemaakt in de Oekraïne (…). In 
1928-1929 verblijf te Freiburg, waar ik mij 
vertrouwd maakte met de fenomenologie 
(…). Professoraat aan de Universiteit van 
Poitiers en sinds 1967 aan de Universiteit 
van Parijs-Nanterre. Deze bonte opsomming 
is een biografie. Ze wordt beheerst door een 
voorgevoel van de naziverschrikking en de 
herinnering daaraan.” 



EMMANUEL LEVINAS 
HET WERK 



• een denker van onze tijd 

• een tijdperk waarin wij op ‘technisch-
wetenschappelijke wijze in de wereld 
zijn’, na de Shoah… 

• in het spoor van Martin Heidegger  

• een analyse van het menselijk bestaan, 
van de ethische dimensie van ons ‘doen 
en laten’ 

• filosofie als ‘fenomenologie van de 
ervaring van het aangesproken worden 
door de ander’ 





• de mens is een levend wezen dat streeft 
te leven in genieting en (daarom) woont, 
werkt en kennis vergaart 

• het leven van de mens wordt bepaald 
door de verovering van het zijn, d.w.z. 
alles en iedereen, door de rede 

• kennen is een grijpen van het individuele 
van het andere in zijn algemeenheid – i.e. 
wetenschap en macht 

• begrijpen betekent bedwingen en in bezit 
nemen - het leidt tot gewelddadige toe-
eigening en oorlog 

• de mens denkt de totaliteit op totalitaire 
wijze 





HET MENSELIJK GELAAT 

• de Westerse wijsbegeerte heeft als uitgangs-
punt: vrijheid, autonomie en de reductie van 
het Andere tot het Zelf(de) – ook de ethiek 

• de oorsprong van de ethiek, van de filosofie 
met de heteronomie als grondbeginsel, is 
echter het gelaat van de Ander 

• de ander verschijnt weliswaar in de (fysica-
listisch opgevatte) ruimte als ‘gezicht’, de 
Ander spreekt echter vanuit de ethische (of 
‘metafysische’) dimensie als ‘gelaat’ 

• (leren) luisteren naar het gelaat van de Ander 
dat vraagt: “laat mij zijn!”  



de Ander 
gelaat 
-------- 
gezicht 

de andere mens 
| 

(boom)   |  (beest) 
| 
ik 

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

• geen gehoorzaamheid aan geboden / ver-
boden van God of de rede maar gehoor-
zaamheid aan de geboden / verboden van 
de Ander? 





ANDERS DAN ZIJN OF 
HET WEZEN VOORBIJ 

• leven is genieting van…, voor enige 
reflectie of identiteit van een ‘Ik’ 

• de gevoeligheid is de voorwaarde voor de 
mogelijkheid van 

 zowel de weg van de wens van het ‘Ik’ om 
te genieten, het voor-het-zelf, behoeften-
bevrediging en ‘economie’ 

 als de weg van de gevoeligheid voor / het 
‘me’ aangesproken voelen door het lijden 
van de ander, het voor-de-ander, ‘plaats-
vervanging’ en ethiek   



‘SAMENVATTING’ 

       de Ander       de ander(e) 

        gelaat          gezicht 
        |       | 
plaatsvervanging      behoeften- 
      luisteren      bevrediging 
   heteronomie      ‘economie’ 
        |       | 
     ‘mij’        ‘ik’ 
     | 
   gevoeligheid 
      genieting 



LEREN LUISTEREN NAAR 
HET GELAAT VAN DE ANDER 



ANTONIO DAMASIO 

• Damasio stelt – op basis van 
neurologische onderzoeks-
resultaten – vast dat wij 
over hersencapaciteit 
beschikken die het mogelijk 
maakt dat wij in handelings-
situaties voelen / ‘weten’ 
wat er gaande of gevraagd 
is, die ons in staat stelt te 
luisteren naar het gelaat van 
de Ander 

 



THICH NHAT HANH 

• je kunt oefenen voor een 
leven vanuit gevoeligheid  

• leegte’ (suññata) is de 
voorwaarde voor de moge-
lijkheid van gevoeligheid   

• leegte’ betekent leeg van 
een afzonderlijk zelf 

• ‘verwerkelijk de leegte’ en 
je zult luisteren naar het 
gelaat van de Ander 



EMMANUEL LEVINAS 

luisteren naar het gelaat 
van de Ander betekent: 

• een andere houding je 
eigen maken 

• anders in het leven staan 

• je anders verhouden tot 
een ander(e) 

• de vraag van de ander(e) 
je handelen laten bepalen 



WAAROM? DAAROM! 



www.janflameling.nl 


