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Preprint 

R. Burggraeve & L. Anckaert (red.), De vele gezichten van het kwaad: Meedenken in het 
spoor van Emmanuel Levinas (Nikè-reeks nr. 35), Amersfoort, Acco, 1996; 214 pp., ƒ 44, 
ISBN 9033435497. 

Deze Leuvense bundel laat zien hoe vruchtbaar het is, Levinas te lezen vanuit de vraag 
naar het kwaad. Roger Burggraeve geeft vanuit dit perspectief een tamelijk uitvoerige (11-
56) inleiding in het denken van Levinas, waarin hij vooral benadrukt hoe voor L. goed en 
kwaad op verschillende niveaus steeds niet radicaal van elkaar gescheiden zijn, maar juist 
heel nauw op elkaar betrokken zijn en in elkaar kunnen verkeren. Zelfs de ethiek, de 
gehoorzaamheid aan het appel van het gelaat van de ander, kan het drama van het goede 
niet tot staan brengen; ook het ethisch goede kan in zijn tegendeel verkeren (vgl. het 
stalinisme). Didier Pollefeyt interpreteert Levinas' denken `als een filosofische poging om 
aan het fundamentele onheil van de holocaust te ontkomen' (57-90; cit. 58). Hij verheldert 
de levinasiaanse grondcategorie van het il y a vanuit de holocaust, en laat vanuit dit 
perspectief vervolgens zien hoe het eerste menselijke antwoord (de zijnstoeëigening) 
slechts een bevrijding halverwege kan bewerken; alleen de toewijding aan de ander houdt 
de belofte van een werkelijke bevrijding in. Tenslotte bespreekt Pollefeyt de vraag of er 
geen vormen van weigeren van de verantwoordelijkheid voor de ander zijn die de 
menselijkheid zozeer geweld aandoen dat het ons ethisch onmogelijk is, te vergeven (90). 
Frans Terryn bespreekt Levinas' `worsteling met Heideggers opvatting van het Sein zum 
Tode en de implicaties ervan voor zijn oeuvre' (91-142), en Luc Anckaert benadert 
Levinas' denken over de dood vanuit Rosenzweig (143-176). De laatste bijdrage is 
opnieuw van Rogier Burggraeve, en past thematisch minder goed bij het voorafgaande. 
Het is een in memoriam voor Levinas, die overleed tijdens de voorbereidingen voor deze 
bundel. Men treft hier een brief van Burggraeve aan Levinas gedateerd 10 07 1975 waarin 
B. een aantal vragen aan L. stelt met het oog op zijn dissertatie over L., en een uitvoerig, 
hoffelijk en instructief antwoord van L. (vooral van [auto]biografisch belang), gedateerd 04 
08 1975 (beide in het Frans), gevolgd door een `filosofische biografie' van L. van de hand 
van B. Een interessante bundel. 

Marcel Sarot 
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