
Het Polenmeldpunt van
de PVV vindt ze ver-
werpelijk. Of Mark
Rutte er afstand van
had moeten doen?

“Meteen! Wie een verklikkerssa-
menleving wil, waarin minderhe-
den doelwit zijn op basis van geloof
enafkomst, is geendemocraat. Laat
staan een vrijheidsstrijder.”
De Vlaamse filosofe Alicja Ge-

scinska (1981) houdt op 5 mei de
Vrijheidslezing in Felix Meritis. In
haar lezing legt ze een verband tus-
sen angst, onmacht, onverschillig-
heid en onvrijheid.
Haar fascinatie voor vrijheid ont-

popte zich tijdens haar studie filo-
sofie, maar het eerste zaadje werd
gelegd toen ze op zevenjarige leef-
tijd naar België kwam. Haar ouders
warenmethaar enhaar twee zussen
het communistische Polen ont-
vlucht. De Nederlandse taal was ze
niet machtig, maar ze had veel ver-
wachtingen vanhet vrijewesten.
Tijdens haar eerste bezoek aan

een speelgoedwinkel werden die
verwachtingen in de kiem ge-
smoord. Smachtend naar al die
mooie poppen, maar geen geld om
er één te kopen. “Ik was theoretisch
vrij, maar in de praktijk had ik daar
niets aan.Daar leerde ikdat vrijheid
niet louter ligt in de toegang tot de
winkel.”
Ze groeide op, leerde de taal, ging

filosofie studeren en las in haar
tweede jaar Oblomov, een roman
van de Russische schrijver Ivan
Gontsjarov. Een dikke pil van 800
pagina’s over een edelman die alles
in zijn leven maar blijft uitstellen.

“In de eerste honderd pagina’s
komt hij zelfs niet uit bed. Door zijn
onkunde om aan het leven te begin-
nen, mist hij de liefde die op zijn
pad komt. Zijn enige zoon laat hij
opvoedendoor zijnbeste vriend.Hij
sterft aan een overdaad aan pastei-
tjes en de zoveelste hartaanval.”
Ook Oblomov bepaalde haar kijk

opvrijheid. Ishij eenvrijman,vroeg
ze zich af. Nee, concludeerde ze.
“Theoretisch kun je zeggen dat zo-
wel Oblomov in zijn bed als ik in de
speelgoedwinkel vrij was. Maar
echte vrijheid ligt in het overgaan
tot daden. Oblomov was daar te lui
voor, ikhadhetgelderniet voor.Het
volstaat blijkbaar niet om een vrije,
openbare ruimte te creëren en tegen
iedereen te zeggen: Doe je ding en
zoekhet zelfmaaruit. Vrijheid vergt
inspanning en mensen moeten
daarbij ondersteund worden om
zichzelf werkelijk te kunnen vor-
men en te ontplooien.”
Volgens Gescinska bestaat er

daarom pas een vrije ruimte als die
gereguleerd is. En daarmee beseft
ze dat ze in de huidige tijd een om-
streden soort vrijheid nastreeft.
“We leven in een samenleving die
steeds neoliberaler wordt en dat is
bij uitstek een stroming die opkomt
voor de absolute vrijheid. Neolibe-
ralen zien in begrensde vrijheid de
wortels van een totalitair systeem.
Die visie is fout, want juist doordat
je in het politiek-maatschappelijke
debat continu de grenzen afweegt,
onderhoud je de democratie.”
Over regels als leerplicht of over

een leeftijdsgrens voor een rijbewijs
is iedereen het eens, weet ze ook.

Veel minder consensus is er over
vrijheid van meningsuiting. “De
laatste jaren wordt er aan één stuk
door geschermd met dat recht. Ik
denk dat iedereen wel weet dat ab-
solute vrijheid van meningsuiting
niet kan. Een politicus die vrijheid
nastreeft, hoort geen haat te zaaien
door een polenmeldpunt op te zet-
ten of van kopvoddentax te spre-
ken. Mensen beseffen vaak niet ge-
noeg dat onvrijheid zich ook tegen
hen kan keren,want blijkbaar vindt
zo iemand zijn eigen vrijheid be-
langrijker dan die van een ander.”
Met haar vrijheidslezing wil Ge-

scinska oproepen tot kritische
waakzaamheid. “Het kwaad slui-
mert altijd. Zo omschreef de Duits-
Nederlandse schrijver Hans Keilson
dat er ruim voordat Hitler werd ver-
kozen, al iets in de lucht hing. Gren-
zen verschoven. Kinderen van ge-
matigde ouders sloegen plots een
antisemitische toon aan. Een steen-
houwer riep opeens ‘Jude verrecke’.
Wat hangt er vandaag de dag in de
lucht, vraag ik mij af. Kopvodden-
tax choqueert al nietmeer.”

Gescinska wil beslist niet be-
weren dat we op een Derde
Wereldoorlog afstevenen.

“Maar ik vind het wel onzin dat het
tegenwoordignot done is omhet na-
zistische kwaad in één adem te noe-
men met fenomenen die vandaag
de dag plaatsvinden.Het is legitiem
om je af te vragen waarin de haat
van toen lijkt op de haat van van-
daag. Je kunt vergelijken zonder ge-
lijk te stellen.”
Er zijn namelijk wel degelijk raak-

punten, zegt Gescinska. “Je kunt
bijvoorbeeld zien dat in elke crisis-
tijd angst, haat enwrok opborrelen.
En dat heeft een ondermijnend ef-
fect op de democratische waarden.
We mogen niet laks toekijken. De
grootste vijandvandedemocratie is
de onverschillige meerderheid, die
het aantasten van de vrijheid ge-
doogt, duldt en uiteindelijk be-
krachtigt.Als vrijheideenvoorrecht
wordt voor de happy few, wordt vrij-
heid een nachtmerrie voor demees-
ten van ons.”

Tijdens de Vrijheidsmaaltijd in Felix
Meritis op zaterdag 5mei om 19.00
uur geeft Alicja Gescinska
de Vrijheidslezing: Van angst bevrijd.
www.felix.meritis.nl.

‘Vrijheid vergt inspanning’
In elke crisistijd ondermijnen angst, haat enwrok
de democratie, maar haar grootste vijand is de
onverschilligemeerderheid, aldus de Vlaams/
Poolse filosofe Alicja Gescinska. Op 5mei houdt ze
de Vrijheidslezing.
EMMABOELHOUWER
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Indie& jazz
Seeka is een nieuwe indiepoprockband.Mai-
son duMalheur speelt eenmix van blues en
jazz op teksten over nachtelijke omzwervin-
gen. Robian&het Recept is een cross-over
tussen hiphop en jazz/funk.
Seeka, Sena Talent Stage/Beursplein,
16.45-17.15 uur;Maison duMalheur,
Nesplein, 22.00-23.00 uur; Robian&het
Recept, Nesplein, 18.45-19.15 uur

Popmuziek
Proper Outfit is een band uit Overijssel, en
Mister andMississippi (winnaar Amsterdam-
se Popprijs 2011), meidenbandDakota en
A Polaroid View zijn Amsterdamse bands.
Proper Outfit, Sena Talent Stage/
Beursplein, 16.00-16.30 uur;Mister and
Mississippi, Sena Talent Stage, 19.15-19.45
uur; Dakota, Nesplein, 17.45-18.30 uur; A
Polaroid View, Nesplein, 19.45-20.30 uur

Alicja Gescinska: ‘Je kunt zien dat in elke crisistijd angst, haat enwrok opborrelen.’

InDe verovering van de vrijheid (2011)
houdt Alicja Gescinska een pleidooi
voor de positieve vrijheid ten opzichte
van de negatieve vrijheid.
Positieve vrijheid is het vermogen
vorm en zin aan je eigen leven te ge-
ven. Het vergt een gereguleerde vrij-
heid, soms ‘een goedbedoelde be-
moeienismet iemands leven’.
De negatieve vrijheid is de absolute
vrijheid, de afwezigheid van externe
inmenging. Uitgangspunt van die ne-
gatieve vrijheid:maximaliseer de
menselijke vrijheid en de keuze en je
maximaliseert hetmenselijke geluk.

Gescinska: “Er wordt genegeerd dat
diverse groepen inwerkelijkheid be-
perkt zijn in hun keuzemogelijkheden
en vermogen om te kiezen.”
Filosoof Isaiah Berlin schreef in 1958
het essay Twee opvattingen over vrij-
heid. Gescinska: “Het is zowat het
standaardwerk over de tweedeling
tussen negatieve en positieve vrij-
heid.” Berlin neemt het op voor de ne-
gatieve vrijheid. “Dat is nu demeest
gangbare opvatting. ”

Alicja Gescinska: De verovering van
de vrijheid; Lemniscaat,!19,50

Positieve versus negatieve vrijheid


