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Het kwaad in Het kwaad, Het drama van de vrijheid van 

Rüdiger Safranski wordt op de achterkant van het boek 

kernachtig samengevat.1  Alles wat 

de mens bedreigt of leed bezorgt is 

kwaad. Hierbij scoor ik meteen 

mijn eerste punt: het Safranskiaan-

se kwaad overschrijdt het morele 

broertje ervan, dat wat mensen 

elkáár aandoen. Het overschrijdt 

zélfs natuurrampen, want lijden 

aan het besef van de zinloosheid van het bestaan zal 

Safanski óók kwaad noemen. Ik scoor nog een tweede punt: 

het Safranskiaanse kwaad krijgt niet de kleuren en geuren 

van een psychologische, sociologische of historische bena-

dering. Het is abstract. Om in zijn ‘betoog’ kop en staart te ontdekken, moet je 

drie begrippen scherp in het vizier houden: geest, vrijheid en kwaad. Meteen in 

het begin van het Voorwoord klinkt de ‘ouverture’ als volgt:  

 

Het kwaad hoort bij het drama van de menselijke vrijheid. Het is de prijs 

die we voor de vrijheid betalen. De mens gaat niet op in de natuur, hij is, 

zoals Nietzsche ooit zei, het ‘niet-vastgestelde dier’. 

 

De ondertitel Het drama van de vrijheid zou tot hoofdtitel gepromoveerd moeten 

worden. Het hoofdthema van dit boek lijkt mij de menselijke vrijheid. Die reali-

seert zich in de geest ofwel het bewustzijn dat zichzelf transcendeert. En omdat ik 

‘drama’ nogal dramatisch vind klinken, kies ik in de titel van dit opiniestuk voor 

de term ‘riskant’. 

 

Portrettengalerij 

Safranski behoort tot mijn lievelingsauteurs. Van zijn Nietzsche heb ik gesmuld!2 Rü-

diger is zeer belezen, kent ‘zijn filosofen’ en weet ze goed voor het voetlicht te bren-

gen. Helaas is dat in Het kwaad meteen zijn valkuil. Hij presenteert zijn geliefde den-

kers in een soort van eregalerij, maar blijft té lang bij elk portret stilstaan. Daarom 

wordt het kwaad als théma nauwelijks uitgewerkt. Kortom, ik mis een doortimmerde 

filosofie van het kwaad. Bovendien vraag ik me af waar Safanski zélf staat. Hij lijkt 

zich achter zijn portretten te verschuilen. Dat dwingt me om áchter die beeltenissen 

op speurtocht te gaan. Laat ik een poging wagen.  

 

  

RISKANTE VRIJHEID 
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Noblesse oblige 

Om met de deur in huis te vallen: het lijkt alsof Safranski vanuit de ‘hoogste denkadel’ 

– Fichte, Schiller, Hegel enzovoort – naar déze tijd gekatapulteerd is. Hij komt mij 

voor als een anachronistische denker. Als een soort Don Quichot verdedigt hij de 

menselijke geest tegenover de alom overheersende ‘robuuste vorm van materialisme’. 

Van gedachten die zich tot de hersenen verhouden als ‘gal tot de lever of urine tot de 

nieren’ moet hij niets hebben. De menselijke geest verheft hij tot de adelstand. Maar 

hij doet dat, goddank, realistisch: noblesse oblige is de keerzijde van het adellijke 

privilege. De menselijke geest staat voor de uitdaging ‘er iets van te maken’. Verkeer-

de keuzen liggen voor de hand. De geschiedenis bewijst het. Het absolute kwaad be-

hoort tot de mogelijkheden van de menselijke vrijheid. 

Of Safranski gelovig is, weet ik niet. Opvallend is wél, dat God in zijn denken een 

belangrijke rol speelt. Niet zozeer als reëel bestaand wezen, wél als ‘denkcoördinaat’. 

Als geen andere eigentijdse denker kent hij de Bijbel en Augustinus blijkt één van 

zijn lievelingsauteurs. 

 

Tweezijdig 

Voor Safranski is de menselijke vrijheid een gegeven. Sporen van determinisme zul je 

in zijn werk niet aantreffen. Die vrijheid hangt samen met het bewustzijn van de mens. 

Dat is méér dan bewust zijn: het kan de gegeven werkelijkheid transcenderen. Vanuit 

díe positie kan het twee kanten opgaan, zowel de goede als de verkeerde. Daarom is 

Safranski niet onverdeeld optimistisch en noemt hij de menselijke vrijheid ‘gevaarlijk’ 

en de manier waarop de mens ermee omgaat een ‘drama’, in hoofdstuk vijftien zelfs 

een ‘catastrofe’ (pagina 237). 

Als de mens de goede kant kiest, is er vrede en deugdzaamheid. Daarover hebben 

filosofen veel nagedacht en geschreven. Die goede kant wil ik in dit opiniestuk niet 

voor het voetlicht brengen. Maar als het zichzelf transcenderende bewustzijn het ver-

keerde kiest, is het kwaad alom. Hoe dat vervolgens ingedamd kan worden, daarover 

schrijft Safranski niets. Het kwaad is geen ethisch zelfhulpboek. 

 

Het boek in een notendop 

Waarover schrijf ik dan wel? Over de ‘filosofische piketpaaltjes’ die Safranski her en 

der uitzet. Ik pak ze op en zet ze bij elkaar op een klein stukje bodem dat samenge-

steld is uit geest, vrijheid en kwaad. Het volgende beeld levert dat op: het menselijke 

bewustzijn is zelftranscendent. Het kan ‘uittreden’ en zichzelf op een afstand bekijken. 

Daarmee valt de mens niet samen met zijn omgeving: hij is een ‘onaf dier’ en moet 

zichzelf voltooien.  

Hij valt ook uit het ‘paradijs’ van het als absoluut beleefde heden en heeft besef van 

een verleden dat niet teruggedraaid kan worden en een toekomst die principieel onze-

ker is. Het waarvandaan en het waarnaartoe van de werkelijkheid zijn verre van ze-

ker. Voor sommigen is die onzekerheid beangstigend. Die angst bevordert in de ge-

schiedenis het ontstaan van religies en andere houvast gevende gedachtestelsels. 

De menselijke geest kan het bestaan als tegenstrijdig ervaren – dieren die dieren eten 

tonen een evolutie die zichzelf opvreet – of als afgrond denken, als horror vacui. Met 

zijn verbeeldingskracht kan de mens zich het ‘duizelingwekkende niets’ voorstellen. 

Hij kan ervoor kiezen uit deze als principieel zinloos ervaren wereld weg te vluchten.  
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Maar waarnaartoe of waarin? De menselijke geest is zó zelftranscendent dat hij de 

vlucht als vlucht ontmaskert. Waar ben je dan nog veilig? Misschien in uiterste zelf-

confrontatie? In het alleen nog maar diep nadenken over jezelf? Daar dreigt dezelfde 

afgrond. Je kunt je er totaal in verliezen. Je hebt de omweg van de instituties nodig, 

benadrukken veel denkers.  

Naast de vlucht naar buiten of naar binnen is er de mogelijkheid van het vernietigen. 

In onze tijd is totale vernietiging van de mensheid technisch mogelijk.  

Zoals alle dieren is de mens als lichamelijk wezen een ‘pakketje’, een relatief afgeslo-

ten entiteit. Die afgeslotenheid komt op cultureel niveau terug in fenomenen als 

woorden, grenzen, staat, instituties, wetten en regels. Maar ook in het wij-zij-denken 

of in het doen en laten van machthebbers. Omdat macht ‘van nature’ de neiging heeft 

te cumuleren, moet rekening worden gehouden met machtsmisbruik, machtswelluste-

lingen, potentaten en dictators. Het kwaad schuilt dan vooral in het niet kunnen om-

gaan met pluraliteit. 

Het denken van de mens wordt gevoed door zijn ver-

beeldingskracht. Deze kan eureka’s voortbrengen, kunst 

en mooie muziek, maar ook veel onheil aanrichten. De 

mens is tot de meest perverse en sadistische fantasieën in 

staat, hij kan zich verbeelden het kwaad te willen omdát 

het kwaad is, zoals Markies de Sade.  

Erger nog is het zich vastzetten van de verbeeldings-

kracht in waandenkbeelden. Ervan overtuigd zijn dat al-

léén het Arische ras recht op leven heeft, en dan alleen de 

gezonde en vitale exemplaren ervan, en bovendien in de 

positie zijn om als alleenheerser, begiftigd met een hyp-

notiserende invloed op mensen, die ideeën daadwerkelijk 

uit te voeren, dát giftige mengsel behoort tot de moge-

lijkheden van de menselijke vrijheid. Dit ‘project’ is he-

laas, gedeeltelijk, uitgevoerd! 

 

 

Tophoofdstuk 

Zeventien hoofdstukken lang kabbelt het geleerde betoog van Safranski langs de por-

trettengalerij van zijn geliefde denkers. Hij presenteert hun gedachten en put uit grote 

verhalen, zowel bijbelse en literaire. Als geen ander verstaat hij de kunst van de exe-

gese. Hij weet in eigen woorden door te redeneren in de trant van de denker of het 

verhaal dat op dat moment aan de orde is. Maar naarmate je vordert in Het kwaad 

vraag je je af ‘Waar wil hij eigenlijk naar toe?’ En dán kom je bij hoofdstuk vijftien! 

Dit gaat over Hitler, zijn waandenkbeelden en de catastrofale gevolgen ervan. Pas hier 

wordt het abstracte kwaad historisch en dus concreet! ‘Hitler is de laatste ontremming 

van de moderne tijd’, schrijft hij op pagina 239. De volgende quotes voeg ik eraan 

toe: ‘Auschwitz is een negatieve oorsprongsmythe geworden’, ‘Sinds Auschwitz is de 

westerse cultuur door het nihilisme getekend’ en ‘Cultuur wordt nu gemeten aan het 

mogelijke niets en het morele inferno’. Safranski duidt Auschwitz als een historische 

mijlpaal, een keerpunt in het denken over menselijke vrijheid en het kwaad. Ik onder-

streep dit voor honderd procent. 

 

  

 
Markies de Sade, Histoire de Juliet-

te ou les Prospérités du vice  
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Berusten? 

Het kwaad is alom. Veel daarvan overkomt ons. 

Domme pech. Maar wie in Het kwaad naar ant-

woorden zoekt op de vraag ‘Hoe om te gaan met 

het moréle kwaad?’ kan het boek beter terzijde leg-

gen. Safranski schijft niet over ethiek en biedt geen 

oplossingen. Hij peilt ‘slechts’ de diepte van het 

kwaad. Dat doet hij met een filosofisch schietlood. In dat peilwerk blijkt Sade in de 

‘oceaan van het kwaad’ op het diepste plekje te zitten. Die wil de absolute vernieti-

ging. Weg met alles! Maar zelfs in de fantasie is dat niet mogelijk, schrijft Safranski 

op pagina 173. Heerlijk toch? Of jammer: dan blijf je toch met het kwaad opge-

scheept? Het is alom. Er ons maar bij neerleggen? Tevreden zijn met ‘morele eilanden 

in zeeën van chaos’? U mag het zeggen. 

 

Rijswijk,  

11-03-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Safranski, Rüdiger, Het kwaad, Het drama van de vrijheid, Uitgeverij Atlas, Amsterdam/Antwerpen, 20014, vertaling: Mark 

Wildschut 
2 Zie mijn opiniestuk Betoverd door een onaangenaam genie onder de link 

https://fransholtkamp.files.wordpress.com/2020/09/28-betoverddooreenonaangenaamgenie.pdf  


