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LOF DER
KWETSBAARHEID

Emmanuel Levinas

Voordracht Jan Key tijdens Symposium HebbieEffe, 13 februari 2020, GC Levinas

“Elk nadeel heb zijn voordeel”

“Geboorte is lijden,
ouderdom is lijden,
ziekte is lijden, sterven
is lijden, verbonden zijn
met ongeliefde dingen
of personen is lijden,
gescheiden zijn van
geliefde dingen of
personen is lijden, ook
niet krijgen wat men
wenst is lijden.”

“Het leven is een en
al ellende. Ik heb
besloten daar de
rest van mijn leven
over na te denken.”
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“Bijna alle mensen lopen
door hun leven, van de
geboorte tot de dood,
met hun ogen dicht. Ook
jij en ik. Met de ogen
dicht. Want als we maar
heel even onze ogen
opendoen, ontsnapt ons
meteen een
verschrikkelijke schreeuw
en dan blijven we
schreeuwen en houden
nooit meer op.”

JE OGEN DE
KOST GEVEN

Larkin

“Ik werk de hele dag, word ’s avonds
halfdronken
ontwaak om vier uur in het donker. Ik
staar,
om de gordijnen wordt het licht
tenslotte
tot dan zie ik wat ik als echt ervaar:
de rusteloze dood, opnieuw een etmaal
nader
die maakt dat ik slechts denken kan aan
waar
en hoe, wanneer ik zal sterven.
Vruchteloze vragen – toch speelt de
vrees
om dood te gaan en dood te wezen
opnieuw, vervult mij met ontzetting.”

Larkin
“Heel je verstand staat stil,
om totale leegte voor altijd,
de zekere vernietiging voor
eeuwig waarnaar
wij toegaan. Niet meer hier
zijn.
Nergens meer zijn.
Niets is erger, niets is meer
waar.”

LIEFDE VOOR HET LEVEN

J.C. Bloem - insomnia
“Denkend aan de dood kan ik niet slapen, en
niet slapend denk ik aan de dood.”
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Juist de kwetsbaarheid, gevoeligheid,
schenkt het leven zijn waarde

Kosteloos kostelijk, onbetaalbaar geluk

Genieten bij de gratie van behoeftigheid

Behoefte
duidt op
een tekort
“Een wezen zonder behoeften zou niet gelukkiger
zijn dan een behoeftig wezen – maar buiten geluk
en ongeluk staan.”

“De armoede, het tekort, wordt tot de
bron van de rijkdom.”

Intimiteit, geborgenheid, bescherming
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HUIDHONGER

Konrad: “De mens consumeert eerst en betaalt
daarna de rekening.” En: “vandaag nog vieren wij
feest, maar de rouwbrieven zijn de deur al ui”t.”

Pijn als een kwaadaardigheid

Kwetsbaarheid is kwaliteit van
leven

“Een wezen zonder behoeften zou niet gelukkiger
zijn dan een behoeftig wezen – maar buiten geluk
en ongeluk staan.”

De greep van het lijden als een
doodsgreep

4

05-03-20

PARADOX VAN HET LIJDEN
Datgene wat ik niet wil omdat het mij kapot kan
maken, is tegelijk datgene wat onvermijdelijk is
wil mijn bestaan DE MOEITE WAARD zijn….

ETHISCHE KWETSBAARHEID,
GEVOELIGHEID, RAAKBAARHEID

APPÈL: onmiddellijke gerichtheid op
de ander

ONDER DE RADAR VAN HET
BEWUSTZIJN

Ik ga niet een relatie aan, ik word IN
RELATIE GESTELD: bekommernis

JE KUNT NIET NIET COMMUNICEREN

Paul
Watzlawick
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Wittgenstein: “Het gezicht is de ziel
van het lichaam”

IK: een GEVOELIGHEID voor anderen
in de zin van BETROKKENHEID

LOF DER KWETSBAARHEID

“De onthulling van het gelaat is naaktheid,
verlatenheid, verouderen, sterven, naakter dan
naaktheid: armoede, gerimpelde huid.”

KWETSBAARHEID MAAKT ETHISCH
HANDELEN MOGELIJK

Simon Schama

“De soep van het
consumeren is te
dun om te
voeden.”
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"Als je gelukkig wilt zijn voor een uur, doe dan
een dutje; voor een dag, ga dan vissen; voor
een maand, ga dan trouwen; voor een jaar, erf
dan een fortuin...

DE PIJN VAN DE ANDER IS DE ZIN
VAN MIJN LEVEN

"Als je gelukkig wilt zijn voor een uur, doe dan
een dutje; voor een dag, ga dan vissen; voor
een maand, ga dan trouwen; voor een jaar, erf
dan een fortuin; en voor een heel leven, help
dan een ander.”

LOF DER KWETSBAARHEID als
STERFELIJKHEID
De dood geeft pas
het leven zijn waarde
Omdat het leven
waarde heeft keren
we ons vervolgens
tegen die dood

LOF DER KWETSBAARHEID

“Het leven is dat schitterende, verblindende,
uiteenvallende, verrukkelijke en pijnlijke ding.”

“Zou u liever meer liefhebben en meer lijden, of
minder liefhebben en minder lijden? Dat is, denk
ik, uiteindelijk de enige echte vraag.”
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