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Het tragische 
liberalisme van 

Isaiah Berlin 
In zijn satirische roman 
Candide if het optimisme 

immers geen goede pers, 
zodat eigenlijk iedereen, 

beschrijft Voltaire in de 
persoon van Pangloss de 
archetypische liberaal: een 
optimist die zich door niets 
of niemand uit het veld laat 

ROB HARTMANS 
soms contre coeur, zichzelf 
als liberaal beschouwt. 
Iedereen is immers voor 
vrijheid. Alleen, wat be-

Historicus 

slaan, die - alle ellende en rampspoed ten spijt -
bewezen acht dat hij leeft in de beste van alle moge
lijke werelden, en die geen boodschap heeft aan 
anderen. Als de brave anabaptist, die hem en 
Candide uit de goot heeft gehaald, te water raakt en 
Candide de man wil redden weerhoudt Pangloss 
zijn vriend hiervan en levert hij hem het a priori 
bewijs dat de rede van Lissabon, waar het drama 
zich afspeelt, er speciaal voor gemaakt is om de ana
baptist te laten verdrinken. Het redden van de man 
zou een vergrijp zijn jegens de universele rede'. 

Sommigen stellen het liberalisme voor als een een 
stroming met onmiskenbaar panglossiaanse trekjes: 
niet zeuren maar de handen uit de mouwen, hard 
werken en niet teveel omkijken naar hen die het 
minder gaat of naar het milieu. En wat de cultuur
pessimisten ook mogen beweren, er is nog nooit 
een betere samenleving geweest dan de onze. De 
universele rede staat gelijk met de vrijheid om dat
gene te doen wat voor jou het meest profijtelijk is . 

De kritiek op dit utilitaristisch liberalisme 
begint aan te zwellen. Het ongebreidelde individu
alisme leidt immers tot atomisering van de samen
leving; het marktmechanisme blijkt tekort te schie
ten als het gaat om het funderen van een publieke 
moraal; en het wereldbeeld van de homo economicus 

is niet erg aantrekkelijk voor veel mensen die 'meer 
inhoud' aan hun leven willen geven. Met de triomf 

van het liberalisme op alle terreinen des levens, zoals 
Andreas Kinneging dat noemt2 , lijkt ook de gren
zen van het liberalisme bereikt. Begonnen als een 
beweging tegen politieke en levensbeschouwelijke 
onderdrukking is het liberalisme nu op een punt 
beland dat er, althans in onze westerse samenle
ving, geen tegenstanders meer zijn. Alternatieve 
bewegingen als fascisme of socialisme hebben 

doelen we daar eigenlijk 
mee? Iedereen weet wat vrijheid betekent. Totdat hem if 
haar naar deze betekenis wordt yevraayd. In de westerse 

liberale democratieën weet ook iedereen dat de buryers in 

deze politieke stelsels een maximale vrijheid yenieten. 

Totdat hem if haar wordt verzocht deze overtuiyiny te 

rechtvaardiyen. Vrijheid is een doyma yeworden, aldus 
Hans Blokland3 . En al zouden we het eens worden 
over de exacte inhoud van het begrip vrijheid, 
waartoe dient die vrijheid dan en welke beperkin
gen van onze vrijheid vinden we acceptabel of zelfs 
noodzakelijk? 

Het liberaal tekort 
Het debat dat de laatste tijd in Nederland over het 
'liberaal tekort' wordt gevoerd lijkt te worden 
gereduceerd tot de vraag in hoeverre het secularisa
tieproces negatieve gevolgen heeft gehad. Verschil
lende liberale intellectuelen die zich zelf als agnost 
beschouwen hebben publiekelijk de vraag gesteld of 
nu juist een terugkeer naar de christelijke moraal 
niet een dam zou kunnen opwerpen tegen de voort
gaande verwildering en verloedering van onze 
maatschappij. Paul Cliteur noemt deze liberalen, 
waaronder Frits Bolkestein en ] . L. Heldring, spijt

optanten van de Verlichtinlf, waarmee hij eigenlijk 
suggereert dat zij, althans tot op zekere hoogte , 
afstand willen nemen van de liberale traditie waarin 
de allesverklarende Rede en het 1 Se eeuwse vrij 
heidsideaal een centrale plaats innamen. Of dit nu 
klopt of niet, interessant is de vraag hoe die liberale 
traditie, hoe dat vrijheidsideaal en dat rationalisme, 
er nu eigenlijk uitzien. En hoewel er in de discussies 
nogal wat aan name droppiny wordt gedaan, wordt 
er, althans in Nederland, opvallend weinig aan
dacht besteed aan een liberaal denker die als geen 
ander zich heeft verdiept in de schaduwzijden van 
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de Verlichting, en die baanbrekende essays over 
essentiële liberale begrippen als vrijheid en pluralis
me heeft geschreven. Uiteraard heb ik het hier over 
Sir Isaiah Berlin. 

Een analcfiel ideeé"nhistoricus 
Berlin is een typische Oxford don, een echte stu
deerkamergeleerde die sinds hij begin jaren dertig 
student werd de besloten, veilige omgeving van col
Ienes en libraries nauwelijks verlaten heeft en die zich 
altijd gekoesterd heeft in dit zeer intellectuele 
wereldje met haar geestrijke conversaties en 
geleerdenvriendschappen. Het is denkbaar dat deze 
overweldigende kalmte in Berlin 's bestaan een 
reactie is op de eerste tien jaren van zijn leven, die 
zich immers voltrokken in een omgeving die alles
behalve rustig was.5 Berlin werd in 1909 geboren 
als zoon van een Joodse houthandelaar in Riga, dus 
in het van tijd tot tijd door antisemitische uitbars
tingen geteisterde Russische rijk. Isaiah was zes jaar 
toen het gezin verhuisde naar Petrograd, alwaar de 
Berlin's twee jaar later getuige waren van de twee 
Russische revoluties. De val van het tsaristische 
regime werd door hen met enthousiasme begroet 
maar de machtsgreep van Lenin en Trotski be
schouwden ze als een ramp. Voor de jonge Isaiah 
was het een schokkende ervaring te zien hoe een 
politieagent door een uitzinnige menigte werd 
gelyncht. Het bezorgde hem een levenslange afkeer 
van fysiek geweld. Hoewel de familie Berlin niet 
direct werd bedreigd door de bolsjewieken besloot 
men in 1919 de Sovjetunie te verlaten. Omdat ze 
afkomstig waren uit het zojuist onafhankelijk 
geworden Letland leverde dat geen enkel probleem 
op. Anders dan veel andere emigrés hadden de 
ouders van Berlin absoluut geen last van heimwee 
naar Riga of Rusland. Eenmaal in Engeland aange
komen ontwikkelde vader Berlin zich tot een fana
tieke anglofiel. En ook Isaiah wordt bijkans lyrisch 
als het over zijn tweede vaderland gaat: Al mijn 

1. Voltaire, Condide '![het optimisme, 
Amsterdam/ Antwerpen 1994, 
blz. 22-2J. 

2. A. Kinneging, ' Het spirituele kapi
taal', Trouw, JO maart 1996 . 
J. H. Blokland, Wenen naar vrijheid. 
Autonomie, emancipatie en cultuur in de wes
terse wereld (Amsterdam 1995), blz. IJ. 
4· P.B. CHteur, 'Spijtoptanten van de 
VerHchting strijden voor een verloren 
zaak', NRC-Handelsblad, 2 mei 1996. 
Ook René Cuperus zou men tot deze 

ideeiin heb ik te danken aan Groot-Brittannië·. Het idee 
van tolerantie, het je inzetten voor een fatsoenlijke samen
levinB, het besif dat menselijke wezens niet peifect zijn, 

het diepe vertrouwen in empirische methodes, de overtui
BinD dat de eniae bron van kennis over de wereld voort
komt uit ervarinB en waarnemin9, dat komt allemaal uit 

Enaeland. 6 Toch heeft Rusland hem nooit echt los
gelaten. De jonge Berlin wist zijn Russisch bij te 
houden door het lezen van de grote negentiende 
eeuwse romanschrijvers. Typerend was hierbij zijn 
reeds vroege bewondering voor Toergenjev en zijn 
enorme afkeer van Dostojevski. Evenals Vladiroir 
Nabokov, Johan Huizinga en Karel van het Reve 
wordt Berlin zenuwachtig, zelfs depressief bij het 
lezen van de religieuze fanaticus Dostojevski. !t 's too 

strona, too dark, too terrifyina, jor me. I am hopelessly 

secular. ft is the kind ifChristianity where saintliness bor
ders on madness, vertrouwde hij Jahanbegloo toe.7 
Minder dan literaire rang interesseerde hem de 
politieke en sociale ideeën van mensen als Herzen, 
Belinski, Toergenjev, Bakoenin ofTsjernisjesvki. 

Hoewel Berlin vooral naam heeft gemaakt als 
ideeënhistoricus was hij van oorsprong filosoof. Hij 
schreef enkele artikelen waarin hij kritische kantte
keningen plaatste bij het in opkomst zijnde logisch
positivisme, al stond hij niet onsympathiek tegen
over deze wijsgerige stroming. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog ontdekte hij dat zijn passie voor de 
filosofie niet groot genoeg was om in dit vak de 
absolute top te bereiken. Hij vond het allemaal wel 
zeer interessant, maar ook wel erg abstract en 
hoogst specialistisch. Voor de oorlog had Berlin op 
verzoek van een uitgever van populair-wetenschap
pelijke boeken, nadat onder anderen Harold Laski 
en Richard Crossman hadden geweigerd, een werk
je over Karl Marx gepubliceerd. Hiervoor had hij 
zich verdiept in de politieke, sociale en ethische de
batten uit de negentiende eeuw. Van deze ideeën
geschiedenis had hij de smaak te pakken gekregen 
en vanaf 1950 heeft hij zich hier volledig aan 

groep kunnen rekenen, ~etuige zijn 
' Heimwee naar het co A , Socialisme &.. 
Democratie, maart 1996, blz. 198- 201. 
5. De schets van Berlin 's jeugdjaren is 
gebaseerd op R. Jahanbegloo, Conversa
tions with lsaiah Berlin: Recollections '![ an 
Historion '!fldeos (Londen 1992), 
blz. J-6. 
6. Interview in NRC-Handelsblad, 21 
oktober 198 J, geciteerd bij Blokland, 
Wenen naar vrijheid, blz. J4· 
7. Jahanbegloo, a.w., blz. 1 7 J. 
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gewijd . 8 Het gaat hierbij niet om een antiquarische 
vorm van geschiedschrijving, waarbij allerlei dispa
rate wetenswaardigheden worden opgelepeld, 
maar om het streven naar insieht into the ariains if, 
and literary world-traniforminB shifts in, the basic con

ceptual patterns in terms if which we understand ourse!fs 
and acquire our identity as human beines.9 Berlin ver
diept zich daarom niet alleen in de 'grote denkers', 
maar betrekt ook politiek, kunst en literatuur in 
zijn onderzoek. Hij is vooral geïnteresseerd in het 
ontstaan van ideeën en de vaak excentrieke, dissi
dente en originele denkers die deze ideeën hebben 
voortgebracht. Zijn voorkeur gaat hierbij uit naar 
de dwarsliggers, de lieden die dogma's en gevestig
de ideeën aanvallen en onderuit halen. Hij be
schrijft deze denkers en ideeën zo eerlijk mogelijk, 
the beniflt if hindsieht zoveel mogelijk uitsluitend. 
De éloee ligt hem beter dan de praktijk van het 
debunkina. Noel, tegenwoordig Lord, Annan heeft 
over Berlin's stijl geschreven dat deze niet lijkt op 
die van Henry Moore, shapinB a areat mass if stone 
which relates human beinas to the elemental farces if 

nature, maar meer op die van Seurat. Als een typi
sche pointilist vult Berlin het doek met een sper
vuur van adjectieven, epitheta, uitdrukkingen, ana
logieën, uitwijdingen, vergelijkingen en verklarin
gen, zodat het idee of de visie voor je ogen tevoor
schijn komt, waarna Berlin dit beeld onmiddellijk 
gaat corrigeren of aanvullen met volgende beelden. 
He wil/ always use two words where one wil/ not do, aldus 
Annan, die stelt dat dankzij het ritme en de frisheid 
van de tekst de lezer het spoor niet bijster raakt. 10 

Berlin 's historische essays behandelen het Westerse 
denken vanaf Machiavelli tot en met Sorel. Toch 
dankt hij tegenwoordig zijn bekendheid niet in de 
eerste plaats aan het feit dat hij een eminent histori-

cus is, maar wordt hij vooral gezien als een belang
rijk liberaal denker, zij het een met een duizeling
wekkende historische kennis. Klassiek is zijn oratie 
uit 1958, Two concepts ifliberty, een tekst waar nie
mand die over dat moeizame begrip 'vrijheid' 
schrijft, omheen kan. 1 1 Berlin maakte hierin het 
onderscheid tussen 'negatieve' en 'positieve' vrij
heid. Bij de eerste gaat het om het antwoord op de 
vraag 'Wat is het domein waarbinnen het aan het 
subject - een persoon of een groep personen -
wordt overgelaten of zou moeten worden overge
laten, om te doen of te zijn wat in zijn vermogen 
ligt, zonder tussenkomst van andere personen?'. 
Het gaat dus, met andere woorden, om de mate 
waarin de burger beschikt over een privé-domein, 
waarin de staat niet mag interveniëren en het indi
vidu zelf zijn keuzes kan maken. Positieve vrijheid 
daarentegen gaat over de vraag 'Wat, of wie, is de 
bron van de beheersing of de inmenging die kan 
bepalen dat iemand dit doet in plaats van dat, of zó 
en niet anders?' 1 2 Het gaat dus om de mate van zelf
verwezelijking, van meester zijn over je eigen 
leven, om de mogelijkheid een jul/ life te leiden. Als 
de staat, of andere personen, zich niet met mij 
bemoeien en ik dus volop beschik over 'negatieve' 
vrijheid, maar ik crepeer van de honger, dan valt 
moeilijk vol te houden dat ik echt 'vrij' ben. In 
theorie ben ik vrij om keuzes te maken, maar in de 
praktijk ben ik de slaaf van de omstandigheden en 
zal ik alles doen om mijn maag te vullen. Zeer uit
eenlopende denkers als Plato, Spinoza, Rousseau, 
Hegel, Fichte, Marx, en tegenwoordig Charles 
Taylor, hebben er de nadruk op gelegd dat negatie
ve vrijheid, de mogelijkheid om te kiezen, onvol
doende is. Er moet iets te kiezen zijn. 

Dit laatste wordt door Berlin niet bestreden: 
individuele vrijheid is niet de eerste levensbehoqte van 

8. Zijn bibliografie mag dan zeer indruk
wekkend zijn, eigenlijk heeft Berlin 
maar één 'echt' boek geschreven (Kar] 
Marx. His L!fe and Environment uit 19 39), 
en is hij een typische essayist. De belang
rijkste opstellen zijn echter gebundeld. 
Zelf stelde hij samen : Four Essays on 
Liberty (Oxford 1969) en Vico and Herder: 
T wo Studies in the History qf Ideas (Londen 
1976). Henry Hardy bezorgt Berlin's 
Selected Writinos. De eerste vijf delen, die 
reeds eerder gepubliceerde artikelen 
bevatten, zijn: Russian Thinkers (Londen 
1978, in Nederland vertaald als Russische 
denkers, Amsterdam t 9 8 t); Concepts and 

Cateoories: Philosophical Essays (Londen 
1978); Aoainst the Current: Essays in the 
History qfldeas (Londen 1979); Personal 
lmpressions (Londen 198o); The Crooked 
Timber qf Humanity (Londen 1990, ver
taald als Het kromme hout waaruit de mens 
oernaakt is, Kampen 1994). De vorigjaar 
verschenen bundel The Sense q{Reality 
bevat niet eerder gepubliceerde lezin
gen . Op basis van colleges uit 1965 stel
de Hardy bovendien nog een aparte stu
die samen: The Maous qf the North :]. G. 
Hamann and the Orioins qf Modern lrratio
nalism (Londen 1993). Onlangs ver
scheen bij Chatto and Windus een selec-

tie van Berlin 's opstellen, getiteld 
A Peifect Swdy qf Mankind (Londen 
1997)· 
9· R. Hausheer, ' Introduction' bij 
Aoainst the Current, blz. XXIV. 

to . N. Annan, 'Introduction' bij 
Personal lmpressions, blz. XX 1. 

1 1. Zo vormt deze oratie ook het uit
gangspunt voor Hans BlokJand's disser
tatie Weoen naar vrijheid, waarin onder 
meer een kritische uiteenzetting wordt 
gegeven van Berlin 's opvattingen en die 
van zijn opponenten. 
12. Twee opvattinoen van vrijheid, blz. 41 . 
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iedereen. 1 3 Voor een Oxford-professor heeft het 
begrip vrijheid een andere inhoud dan voor een 
Egyptische boer, die allereerst voedsel, kleding en 
medicijnen behoeft. Berlin heeft echter nimmer 
afgelaten te wijzen op de gevaarlijke implicaties van 
dit positieve vrijheidsbegrip. Want wat is dat eigen
lijk, jezelf verwezenlijken, meester zijn over jezelf, 
het leven van een julllife? Berlin' s verdediging voor 
het negatieve vrijheidsbegrip als absolute mini
mumeis, als noodzakelijke voorwaarde voor per
soonlijke vrijheid, brengt met zich mee de vrijheid 
om zelf te kiezen hoe men zijn leven inricht. Als ik 
mijn leven wens te vullen met bier drinken en tele
visie kijken, ben ik dan meester over mijn eigen 
leven, heb ik mezelf dan voldoende ontplooid? Aan
hangers van het positieve vrijheidsbegrip zullen dat 
ontkennen en zullen beweren dat ik de slaafben van 
omstandigheden die ertoe hebben geleid dat ik ken
nelijk niet in staat ben een 'zinvoller' leven te lei
den. Mijn milieu, opvoeding, opleiding, maat
schappelijke positie zijn er de oorzaak van dat ik 
weinig keuzemogelijkheden heb. En daarin moet 
verandering komen, vinden de positieve vrijheids
filosofen. 

Maar, zegt Berlin, wie gaat er dan bepalen hoe 
mijn leven er wel uit moet zien? Wat blijft er over 
van mijn individuele vrijheid, als anderen gaan 
bepalen hoe ik mijn leven moet invullen? Leidt dit 
niet tot de meest volkomen vorm van despotis
me?'4 Op deze vragen geeft Berlin als antwoord, 
dat vrijwel alle aanhangers van het positieve vrij
heidsbegrip eveneens aanhangers van de een of 
andere vorm van monisme zijn. En dat monisme 
ziet hij als de grootste, en dus meest fatale, misvat
ting in het westerse denken. Aan de basis van deze 
gevaarlijke opvatting staat het platoonse ideaal
beeld, dat er van uitgaat dat op alle 'echte' vragen in 
de filosofie slechts één antwoord juist is; dat er een 

betrouwbare methode moet zijn om dat antwoord 
te vinden; en dat al die juiste antwoorden op al die 
vragen uiteindelijk met elkaar verenigbaar zijn, 
zodat zetesamen 'de waarheid' vormen. Misschien 
bereiken we dat ideaal nooit, omdat we niet slim 
genoeg zijn, of te zondig, maar toch zijn de eeuwige 
waarheden in principe kenbaar. Dit idee van Plato 
komen we ook tegen in het Joodse en christelijke 
geloof, in de Verlichting, bij Hegel, Marx, de socia
listen en de liberalen. 1 S 

Dat sommige verheven waarden, die de mens
heid tot op heden heeft nagestreefd, niet verenig
baar zijn, is een inzicht dat volgens Berlin het eerst 
is verwoord door Machiavelli. De roemruchte 
Florentijn wees er immers op dat de waarden van 
de heersende klasse, nodig om de staat te leiden, 
onverenigbaar zijn met christelijke deugden als 
nederigheid, wereldverachting, berusting in het lij
den, en het geloof in verlossing na de dood. En toch 
waren dat waarden die naast elkaar konden, en 
moesten, bestaan. Maar het was volgens Machia
velli daardoor niet mogelijk om één criterium te 
bepalen voor de vraag hoe een mens moest leven.' 6 

Als het binnen één samenleving, zelfs binnen een 
stadsstaatje als Florence, al niet mogelijk was om 
één criterium te bepalen, hoe zat dat dan met ver
schillende landen, en met verschillende culturen? 
Hier komt een van Berlin's grootste helden om de 
hoek kijken, de achttiende eeuwse Italiaanse filo
soof Giambattista V i co. In La scienza nuova beschreef 
deze hoe in de geschiedenis verschillende culturen 
elkaar opvolgden, en hoe iedere samenleving een 
geheel eigen visie op de werkelijkheid ontwikkelde. 
Hierdoor golden in iedere cultuur andere waarden, 
en was het onmogelijk om het klassieke Grieken
land, het vroege christendom of de renaissance met 
elkaar te vergelijken. Een andere held van Berlin, 
de achttiende-eeuwse Duitse filosoof Herder, ging 

IJ. Ibid., blz. 45.ln 1988 heeftBerlin, 
in gesprekken en correspondentie met 
Claude Galipeau, deze tweedeling genu
anceerd. Aan zowel negatieve als posi
tieve vrijheid gaat nog een fundamentele 
keuzevrijheid vooraf. Zonder deze 'basic 

liberties zijn de twee andere 'concepts of 
liberty' ondenkbaar. Galipeau, a.w ., 
blz. 86. 

oeval te zesoen dat er helemaalneen dwana 
wordt uitaeoifend, omdat ik het zelf zo zou 
willen, al ben ik mij hiervan misschien niet 
bewust, en dat ik vrij ben (oj'waarlijk' vrij), 
ook al verzetten mijn arme aardse lichaam en 
mijn dwaze aeest zich hier bitter tenen en al 
strijden ze in uiterste wanhoop teaen hen die, 
hoe welnemeend ook, deze dwana proberen op 
te leasen.' lbid, blz. ss. 

hout waaruit de mens oernaakt is, en daarin 
dan weer het meest pregnant in het 
essay 'Het streven naar het ideaal' 
(blz. rr - 27), doorGalipeau geken
schetst als Berlin's 'intellectueel testament' 

(a.w., blz. Sr). 
r 6. Voor Berlin 's meest uitvoerige ana
lyse van Machiavelli, zie: 'The originali
ty of Machiavelli', in Aaainst the Current, 
blz. 2S-79· Overigens ziet hij Machia
velli niet als een moderne pluralist, wel 
als de eerste die brak met de monistische 
traditie van het Christendom. 

14. 'Het is één dino te stellen dat ik voor 
mijn eisen bestwil tot iets zou moeten worden 

aedwonaen, wat ik vanweoe te arote blind
heid ze!J niet inzie: dit kan werkelijk in mijn 
voordeel zijn; het kan zelfs mijn vrijheid ver
aroten. Maar het is heel wat anders in zo'n 

rs. Deze aanval op het monisme, en dus 
de verdediging van het pluralisme - vol
gens Gray Berlin's idee maîtresse (a.w., 
blz. 2 2) - vinden we terug in vrijwel alle 
geschriften van Berlin, het meest uitge
sproken echter in de bundel Het kromme 

Vgl. Jahanbegloo, a.w., blz. S4-S7· 
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nog een stap verder. Niet alleen de opeenvolgende 
culturen hielden er verschillende waarden en op
vattingen op na, ook samenlevingen die tegelijker
tijd bestonden, zelfs naast elkaar leefden, verschil
den van elkaar . Natuurlijk was het niet zo dat lan
den geen gemeenschappelijke waarden kenden, 
maar wat Herder 'het zwaartepunt' noemde lag in 
Duitsland anders dan in Frankrijk of Engeland. 

Ethisch relativisme? 

Pleiten Vico, Herder en Berlin nu voor ethisch rela
tivisme? Zijn zij van mening dat het er niet toe doet 
welke waarden mensen belangrijk vinden, en dat 
dus het hebben van waarden daarom in feite pure 
onzin is? Berlin ziet in Vico en Herder pleitbezor
gers van het pluralisme, wat hij omschrijft als: de 

opvattinB dat mensen talloze verschillende doelen kunnen 
nastreven maar toch volkomen rationeel, volkomen mense

lijk blijven, in staat elkaar te besrijpen en met elkaar mee 
te voelen en inzichten aan elkaar te ontlenen. '7 Er zijn 
gemeenschappelijke waarden, anders was commu
nicatie tussen culturen, of begrip voor historische 
tijdperken onmogelijk, maar er zijn ook steeds 
botsende waarden. Een klassiek voorbeeld vormen 
natuurlijk vrijheid en gelijkheid. Twee waarden die 
mensen al vele eeuwen nastreven, maar die onver
anderlijk leiden tot grote spanningen, omdat ze in 
beginsel onverenigbaar zijn. Deze onverenigbaar
heid betekent echter niet een diskwalificatie van 
een van deze twee waarden, het maakt alleen dui
delijk dat de idee van het volmaakte geheel, de uto
pie van de ideale samenleving, ten enen male 
onhaalbaar is. Overigens ziet Berlin in de onhaal
baarbeid niet het belangrijkste bezwaar tegen het 
idee van de perfecte maatschappij, ernstiger nog 
vindt hij het feit dat het een volkomen onsamenhan
gend concept is. Wat zou men immers onder een 
dergelijke harmonie moeten verstaan? Niettemin 
vindt Berlin dat we die onverenigbaarheid van 
waarden ook weer niet moeten overdrijven. Uni
versele waarden mogen er dan niet zijn, er bestaat 
toch een 'minimum aan zo goed als universele 
waarden zonder welke een samenleving nauwelijks 
zou kunnen voortbestaan.' Er zijn immers tegen
woordig nog weinig voorstanders van slavernij, 
gaskamers of de plicht van kinderen om hun ouders 

aan te geven als zij zich kritisch uitlaten over de 
regering. Op deze punten zijn compromissen niet 
te rechtvaardigen. 'Maar anderzijds lijkt het streven 
naar volmaaktheid altijd een recept voor bloedver
gieten in te houden, en of het nu de oprechte 
idealist, de zuiverste van geest is die het verlangt, 
dat doet er niets aan af. ' 1 8 

De meest indringende analyse van Berlin's plu
ralisme wordt ons geboden door John Gray. 
Volgens hem is dit pluralisme het best samen te vat
ten door middel van het begrip incommensurability, 

hetgeen nog het best vertaald kan worden met 
onveraelijkbaarheid. Aeschylus en Shakespeare zijn 
beide grote tragedieschrijvers, maar hun werk laat 
zich niet vergelijken. Het is onzin om te zeggen dat 
de een beter is dan de ander. Het is best mogelijk 
om op overtuigende wijze te stellen dat Euripides 
een groter schrijver was dan Aeschylus, maar daar
uit volgt nog niet automatisch dat hij ook groter was 
dan Shakespeare. Om schrijvers met elkaar te ver
gelijken, om een rangorde vast te stellen is een 
zekere gemeenschappelijke context, een vergelijk
bare stijl noodzakelijk. '9 Uiteraard weten we dit 
allemaal, want de volksmond leert ons immers dat 
je ook appels en peren niet kunt vergelijken. Maar 
met betrekking tot waarden willen we dat nogal 
eens vergeten. Overigens geldt die onvergelijk
baarbeid niet alleen voor verheven zaken als ethi
sche waarden. Ook de diverse manifestaties van het 
Kwaad zijn niet altijd vergelijkbaar. Want wat is 
verwerpelijker, een volmaakt totalitaire staat met 
relatief weinig politieke moorden of een ouderwet- · 
se dictatuur waarin de onderdrukking niet vol
maalct is maar er wel duizenden mensen in Nacht 

und Nebel verdwijnen? Volgens Gray zijn dus ook 
'repressie' en 'politiek geweld' incommensura
bel. 20 Het gevolg hiervan is dat, anders dan de u tili
taristen ons willen doen geloven, het niet mogelijk 
is op rationele wijze vast te stellen wat nu de beste 
keuze is. Er is immers geen hiërarchie van waarden 
vast te stellen. Hierin verschilt, aldus Gray, Berlin 
van de meeste liberale denkers. VanLockeen Mill 
tot Hayek en Rawls gaan liberalen er van uit dat 
onze vrijheid is gebaseerd op het feit dat wij ratio
nele keuzes maken. Ook bij Berlin bestaat de vrij
heid uit de keuzes die we maken, maar die keuze 

17. Hetluomme hout, blz. 19. En dit plu
ralisme is eenvoudig voor Berlin een 
teken van beschaving, zoals blijkt uit de 
instemming waarmee hij Schumpeter 

citeerde: 'De relatieve aeldiaheid van de 
eiaen overtuinineen bes'!ffen en ze toch onver
saaad verdediaen - dat onderscheidt een mens 
van een barbaar.' Twee opvattingen, 

blz. 102. 

18. Hetluommehout, blz. 26 . 
19. Gray, a.w., blz. 51. 
2o. Ibid., blz. 56. 
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kan lang niet altijd rationeel zijn. Omdat de zaken 
of waarden waartussen we moeten kiezen soms on
vergelijkbaar zijn schiet het verstand vaak te kort. 

Het gaat bij Berlin niet om een rationele maar 
om een radicale keuze. We kunnen eindeloos de 
voor- en nadelen van een keuze tussen twee waar
devolle zaken afwegen, uiteindelijk moeten we 
toch de knoop doorhakken. Deze keuze is volgens 
Gray sroundless and criterionless, en in zo'n geval heb
ben we no choice but to act. 21 In deze opvatting - die 
men naar eigen smaak decissionistisch, voluntaris
tisch of existentialistisch kan noemen - zit dus het 
grote verschil tussen Berlin en alle rationele libera
len. Wie hem nu wil indelen bij Carl Schmitt, de 
jonge Sartre of Heidegger, van wie Berlin zegt dat 
hij hem niet kan lezen, maakt een grote vergissing. 
Volgens Berlin verwezenlijken wij ons zelf welis
waar in het maken van keuzes, maar dat kiezen 
geschiedt, in tegenstelling tot wat de meeste exis
tentialisten vinden, niet ex nihilio. 22 We kiezen 
immers niet in het luchtledige, maar binnen een 
context die gevormd is door de keuzes van eerdere 
generaties. Wij hebben ons zelf immers niet geko
zen, maar zijn het produkt van overgeërfde waar
den, tradities en maatschappelijke verhoudingen. 
Bovendien zijn onze keuzes veelal niet het resultaat 
van echte 'beslissingen', maar van ervaringen. Met 
behulp van wat postmodern jargon vat Gray het als 
volgt samen: We may be part-authors if our Jives, but 

these are always variations on common texts. 23 Let op: 
er staat uitdrukkelijk 'teksten'! In het pluralisme 
van Berlin is het immers volstrekt ondenkbaar dat 
we ons baseren op één, al dan niet door God geo
penbaarde, tekst. 

I deoloos van een fatsoenlijke samenlevins 
Met zijn afwijzing van de ratio als het in alle omstan
digheden aangewezen kompas waarop wij onze 
koers kunnen uitzetten, is Berlin uiteraard nog geen 
irrationalist. Als men zijn verzameld werk onder 
één noemer zou willen brengen, zou dat kunnen 
zijn srandeur en misère van de VerlichtinB. Hoewel 
Berlin met veel sympathie, en soms bewondering, 
heeft geschreven over fanatieke tegenstanders van 
de Verlichting als Hamarm en Joseph de Maistre, 
volgt hij hen niet in hun totale oorlogsverklaring. 
Voor Berlin zijn tolerantie, vrijheid en emancipatie 

van onderdrukking en onwetendheid waarden die 
nagestreefd dienen te worden. Hij is een groot 
bewonderaar van Condorcet, met zijn pleidooi 
voor een fatsoenlijke samenleving. Ook heeft hij 
nooit de ogen gesloten voor de grote verschillen 
tussen de verschillende Verlichtingsfilosofen. Maar 
wat Berlin in Condoreet en de anderen afwijst, is de 
claim dat de gepropageerde waarden universeel 
zijn, de opvatting dat het wezen van de mens wordt 
gevormd door de rede, en de idee dat de geschiede
nis zich ontwikkelt in de richting van de totale per
fectie van mens en samenleving. Dat is hem alle
maal te dogmatisch en te simplistisch, en bovenal 
ook veel te gevaarlijk. Het filosofisch monisme van 
de Verlichting heeft immers de deur open gezet 
voor totalitaire ideologieën als het communisme en 
het nationaal-socialisme. 

Veel van zijn essays handelen over de tegenbe
weging die zich vanaf de 1 Se eeuw begon afte teke
nen, de zogenaamde Contra-Verlichting. Hoewel 
reeds bij Pascal en Vico ideeën zijn te vinden die 
gebruikt kunnen worden om de Verlichting te 
bestrijden, ziet Berlin in Hamarm (1730·I788) de 
eerste die frontaal in de aanval gaat. Hij laat zien dat 
deze Duitse theoloog en filosoof, die stond in de 
traditie van het mysticisme van Boehme en Meister 
Eekhart en die zijn eigen eeuw hartstochtelijk haat
te, buitengewoon originele ideeën had over de 
menselijke natuur, de grondslagen en beperkingen 
van onze kennis, taal, creativiteit en nog zo het een 
en ander. Hoewel hij het geloof en de politieke 
opvattingen van Hamarm in geen enkel opzicht 
deelt, is Berlin van mening dat deze voor 'obscuur' 
en 'achterhaald' versleten fanaticus op tal van zaken 
meer licht heeft geworpen dan de vermaarde Jumiè

res. Denkers als Hamarm, Herder, Maistre en Burke 
wezen er op dat de rede en de wetenschap niet het 
antwoord kunnen leveren op alle vragen die de 
mens heeft, en dat waar het gaat om waarden -
ethisch, esthetisch, sociaal of politiek - vaak meer
dere antwoorden geldig zijn. Volgens Hamarm was 
God geen wiskundige, maar een kunstenaar. 24 Ook 
wezen deze tegenstanders van de Verlichting het 
universalisme af. Ieder tijdperk, iedere cultuur, 
zelfs ieder land kent zijn eigen waarden, eigen cul
tuur, eigen tradities, en deze zaken dienen gere
specteerd te worden. 

2 1. Ibid., blz. 71. 
2 2. Ook het botte, uit een reactionair 
katholicisme voortspruitend, machts-

denken van Carl Schmitt, is Berlin vol
komen vreemd. 

24-. The Magus 1the North, blz . 40. Berlin 
wijst hier tevens op de grote invloed die 
Hamann heeft gehad op Goethe. 2 3. Ibid., blz. 73 -74. 
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John Gray wijst erop dat de ironie van de geschie
denis ook de Verlichting en haar vijanden niet onbe
roerd heeft gelaten. Over het algemeen wordt de 
Verlichting immers geassocieerd met vrijheid, een 
humanitaire samenleving, redelijkheid, en vooruit
gang. En de Contra-Verlichting wordt nogal eens 
gezien als voedingsbodem voor nationalistische, 
reactionaire en zelfs nationaal-socialistische opvat
tingen. Uit de nauwgezette studies van Berlin 
wordt echter duidelijk dat niet alleen, zoals vooral 
Jacob Talmon al had gesteld25, het monistische 
Verlichtingsdenken invloed heeft gehad op het 
moderne totalitarisme, maar dat juist de Contra
Verlichting, met haar nadruk op pluralisme, een 
belangrijke bron vormt voor moderne opvattingen 
over tolerantie . 26 En met tolerantie wordt dan niet 
bedoeld wat Maistre hekelde als de domme onverschil

liaheid die wij verdraaazaamheid noemen 2 7, maar het 
accepteren en respecteren van waarden en normen 
die de onze niet zijn, zolang ze onze waarden ten
minste niet bedreigen. 

Maar het belang van de Contra-Verlichting 
schuilt niet alleen in het positieve, in de gerecht
vaardigde kritiek op abstracte dogma's. In het werk 
van met name Joseph de Maistre wordt tevens nog 
iets anders duidelijk, namelijk dat het peilloze pes
simisme van de tegenstanders van de Verlichting in 
onze eeuw realiteit geworden is. Maistre verklaar
de dat het waanzin was om, zoals de Verlichtings
filosofen deden, de harmonie in de natuur ten voor
beeld te stellen aan de menselijke samenleving. 
Harmonie is immers in de natuur ver te zoeken. 
Het is immers een groot abattoir, waarin de sterken 
de zwakken opvreten en alle leven zinloos ten 
onder gaat. Geweld was de essentie van alle leven, 
de beul was de ware, meest menselijke mens, 
alleen de zwaarste ketenen konden de bloeddorsti
ge mensheid nog een beetje in toom houden. 
Achter de klassieke façade van Maistres denken 

kolkt een inktzwarte, gistende stroom van bloed en 
excrementen. Volgens Berlin was hier geen reac
tionair, een verheerlijker van goede leventje der 
pre-revolutionaire aristocratie aan het woord, maar 
een voorloper van Nietzsche, Freud, Sorel, D.H. 
Lawrence, Maurras, D'Anunzio en het extreme 
nationalisme. 

Ook in zijn benadering van het nationalisme 
wijkt Berlin sterk af van de meeste moderne libera
len, die dit verschijnsel, evenals de orthodoxe 
marxisten, lange tijd hebben genegeerd of hoog
stens gebagatelliseerd. Aansluitend bij een oudere 
liberale traditie - waartoe Constant, Tocqueville 
en Mill behoorden - wijst Berlin erop dat een 
samenleving niet louter kan bestaan op basis van 
abstracte, rationele beginselen, en kent hij een 
belangrijke plaats toe aan the need to belona. 28 

Mensen willen graag 'ergens bij horen', en het 
gevoel deel uit te maken van een nationale gemeen
schap heeft een sterkere bindende werking dan de 
overtuiging dat het marktmechanisme de meest 
efficiënte oplossing is voor het verdelingsvraagstuk. 
Anders dan bijvoorbeeld Popper of Hayek ziet 
Berlin in nationalisme dus meer dan een herlevend 
en sterk uitvergroot tribalisme. Nationalisme is 
volgens hem one if the most poweiful movements in the 

world today29. Met de communitaristische critici van 
het liberalisme staat Berlin afwijzend tegenover het 
extreme individualisme en wijst hij op het belang 
van gemeenschappelijke gevoelens en sentimenten . 
Anders dan de meeste communitaristen heeft hij 
echter oog voor de grote diversiteit van de verschil
lende gemeenschappelijke identiteiten, en de span
ningen die daaruit kunnen voortkomen. Hoewel hij 
sympathie koestert voor het principe van 'culturele 
zelfbeschikking', en voor nationalistische bewegin
gen die hier naar streven - voor hem is het 
Zionisme zo'n beweging- trekt hij een duidelijke 
grens. En die grens ligt bij de bescherming van libe-

25. Talmon's magistrale trilogie over 
het totalitarisme is sterk verwant aan het 
werk van Berlin, alleen is zij veel syste
matischer van opzet . Berlin's essayisti
sche aanpak maakt, bij alle overlappin
gen en herhalingen, meer interessante 
zijpaden en het belichten van onver
wachte dwarsverbanden mogelijk. Vgl. 
J.L. Talmon, The Ori9ins '!fTotalitarian 
Democracy (Londen 1952); Politica/ 
Messianism: The Romantic Phase (Londen 
1962); Myth '!fthe Nation and Vision rif 
Revolution: ldeoloaical Polarization in the 

26. Gray, a.w., blz. 140. reactie op het dreigende uiteen vallen 
van de samenleving als gevolg van het 
verdwijnen van de standenmaatschappij, 
valt te lezen in: H. te Velde, Gemeen-

T wentieth U:ntury (Londen 1 9 8 o) . 

2 7. Geciteerd in: 'Joseph de Maistre en 
de oorsprong van het fascisme', in Het 
kromme hout, blz. 1 o 1. 

2 8. Berlin heeft zijn opvattingen over 
het nationalisme onder meer uiteenge
zet in: 'Nationalism: Past Neglect and 
Present Power' (Aaainst the Current, blz. 
333-355) en 'De gebroken twijg: Over 
de opkomst van het nationalisme' (Het 
kromme hout, blz. 218 - 238). Vgl. Gray, 
a.w ., blz. 99-1 2 1 en Galipeau, a.w., 
blz. 1 51- 1 64. Hoe in Nederland de libe
ralen het nationalisme omarmden als 

\) schapszin en plichtsbesif. Liberalisme en 
Nationalisme in Nederland, 1 870-1914 
('s-Gravenhage 1992). 
29. Jahanbegloo, a.w., blz. 1 o 1. Een 
constatering die heden ten dage een 
gemeenplaats lijkt, maar een opvatting 
die decennialang door liberalen werd 
bestreden. 
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rale vrijheden. Extreme, agressieve of zelfs racisti
sche vormen van nationalisme zijn hem uiteraard 
zuwider. Volgens Berlin ontstaat rabiaat nationalis
me als gevolg van langdurige onderdrukking en ver
nedering. Als een volk het gevoel heeft in politiek, 
cultureel en/ of sociaal opzicht in 'slavernij' te 
leven, ligt een heftige nationalistische reactie, die 
niet alleen beperkt blijft tot de maatschappelijke 
bovenlaag, voor de hand. Berlin hanteert hier de, 
aan Schiller ontleende, metafoor van de 'gebogen 
twijg', die eenmaallosgelaten met grote kracht in 
het gezicht van de onderdrukker zwiept. Doordat 
Berlin, in tegenstelling tot de overgrote meerder
heid van de politieke filosofen, een uitgesproken 
historische werkwijze hanteert, is zijn visie op het 
nationalisme veel scherper en minder optimistisch 
dan die van veel andere auteurs. 

Een conservatiif-liberaal socialist 
Waarom, zo zou men zich onderhand kunnen afvra
gen, noemen we Berlin eigenlijk een liberaal? Uit 
bovenstaande schets blijkt immers dat hij op nogal 
wat punten afwijkt van de doorsnee-liberaal. Bo
vendien heeft hij zich nooit opgeworpen als een 
overtuigd pleitbezorger van de vrije marktecono
mie: /'m not pro-capitalist. Jo Als groot bewonderaar 
van Roosevdt's New Deal is hij beslist geen tegen
stander van overheidsingrijpen in het economische
en sociale leven. Hij sympathiseert met de 
Israëlische Arbeiderspartij en lijkt zich over het 
algemeen beter thuis te voelen bij pragmatische 
sociaal-democraten dan bij zelfvoldane, gekrijt
streepte bankiers of captains cif industry. Eigenlijk 
voldoet hij geheel aan de definitie die Kolakowski 
geeft van de 'conservatief-liberale socialist'. De 
conservatief is er zich volgens Kolakowski van 
bewust dat elke verbetering zijn tol eist en dat der
halve de perfecte samenleving ondenkbaar is; dat 
het vervangen van als 'irrationeel' ervaren gebrui
ken of levensvormen door 'rationele' oplossingen 
geen enkele garantie biedt op meer geluk; en dat 
bovendien afgunst, hebzucht en agressie niet per 
decreet zijn af te schaffen. De liberaal daarentegen 
heeft heel goed door dat het weliswaar de taak van 

de staat is te waken over de veiligheid van zijn bur
gers, maar dat het niet op zijn weg ligt hen gelukkig 
te maken. Ook heeft hij begrepen dat een maat
schappij waarin de mensen hun initiatief en vinding
rijkheid niet kunnen ontplooien, leidt tot stagnatie 
en degradatie, en dat concurrentie stimulerend 
werkt op creativiteit. Tot slot maakt de socialist ons 
duidelijk dat een economie die alleen wordt gere
guleerd door winststreven, leidt tot enorme ram
pen en dat de economische vrijheid daarom dient te 
worden ingeperkt. 3 1 Deze inzichten zijn in het 
werk van Berlin alle terug te vinden, en lijken 
elkaar niet te bijten. En toch staat bij Berlin de vrij
heid voorop. Als de staat de grenzen van het indivi
duele domein overschrijdt, en de negatieve vrijheid 
dus met voeten treedt, dan wenst hij dat zonder 
omhaal te benoemen als een schending van die vrij
heid - hoe 'goed' de bedoelingen van de staat ook 
mogen zijn. Goede bedoelingen, het najagen van 
idealen, dromen van een volmaakte samenleving, 
hebben immers keer op keer geleid tot 
onbeschrijflijke bloedbaden. 

Het wereldbeeld van de door Berlin uitputtend 
bestudeerde bestrijders van de Verlichting mag er 
dan allesbehalve aantrekkelijk hebben uitgezien, 
waarschijnlijk was hun visie op de mens wel wat 
realistischer dan het visioen dat Condoreet had van 
de heerschappij van de waarheid. Na de Goelag, 
Auschwitz, the KillinB Fieldsen Rwanda moeten we 
misschien onder ogen zien dat Maistre dan wel geen 
prettige denker, maar wel een voortreffelijke pro
feet was. Als echte liberaal zoekt Berlin echter geen 
troost in de een of andere metafysica, uiteindelijk 
moet de mens zelf kiezen. In tegenstelling tot de 
meeste liberalen doet hij evenwel ook niet alsof er 
niets aan de hand is en geloof hij niet dat we alles 
gewoon aan de 'markt' kunnen overlaten.3 2 Be
wust van de menselijke tragiek is hij van mening dat 
we ons niet moeten neerleggen bij de feiten. I belie

ve in workinsJor a minimally decent society. !f we can ao 
beyond this to a wider life, so much the better. But even a 
minimum cif decency is more than we have in some coun

tries.33 

30. Interview met Galipeau, geciteerd 
in a.w., blz. 129. 
3 1 , L. Kolakowski, 'Hoe een conserva
tief-liberaal socialist te zijn?', In: idem, 
Essays(Utrecht 1983), blz. II5· II8. 
3 2. Gray karakteriseert Berlin 's politie
ke visie als aaonistic liberalisme (a .w. ,blz. 
1-2), hetgeen door Frits Bolkestein 

wordt vertaald als het liberalisme van de 
pijnlijke keuzes (Filos'!fie Maaazine, 1996, 
nr. 8, blz. 13.) Overigens is Bolkestein 
een typische vertegenwoordiger van 
watGray noemt het panalossian liberalism, 
eninterpreteert hij het begrip 'negatie
vevrijheid' op een zeer eenzijdige wijze. 
33· Jahanbegloo, a.w. ,blz. 47· Fa!Soen-

lijk is een centraal begrip bij Berlin, 
maar don 't ask me what I mean by decent. By 
decebt I mean decent - we all know what that 
is. But !f you teil me that one day we will 
have a d!.fferen! culture, I con ' t prove the 
con!rary. Ibid., blz. 1 '4· 
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