
✽ Veronica Vasterling over Hannah Arendt

‘WIJ ZELF ZIJN DE WERELD, WIJ 
ZELF MOETEN HEM VERANDEREN’
Wat kunnen wij weten? Wat mogen wij hopen? Wat moeten we doen? Dat zijn de eeuwige vragen van 
de filosofie. Elze Riemer geeft het antwoord van twaalf ‘denkers van nu’ en legt daartoe haar oor te 
 luisteren bij kenners. Aflevering 5: filosoof Veronica Vasterling over Hannah Arendt. “Zij laat zien 
dat onze mens- en wereldbeelden gevolgen hebben voor de politiek en omgekeerd: de politiek heeft 
 gevolgen voor hoe mensen gezien en behandeld worden. Zo snap je een stuk beter wat er nu gebeurt in 
de wereld.”
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de mens voor Arendt primair een politiek 
wezen. Met dit politieke handelen houden 
mensen de wereld in stand als een bete-
kenisvol geheel. Je draagt hiermee niet 
alleen bij aan de wereld, je maakt ook je 
eigen leven zinvol omdat je daarin iemand 
wordt, een persoon met een biografie. Het 
bekende Arendtiaanse begrip ‘nataliteit’ 
komt hiervandaan: elke keer dat je politiek 
handelt, word je als het ware opnieuw 
geboren. Zo schrijft ze in de De menselijke 
conditie: ‘Wij treden de wereld binnen en 
dit binnentreden is als een tweede geboor-
te, waarmee we het naakte feit van onze 
oorspronkelijke fysieke verschijning beves-
tigen en er de consequenties van aanvaar-
den.’ Samen met De Beauvoir zegt Arendt 
dat het niet om geluk gaat in het leven. Ook 
zij komt net als De Beauvoir uit bij vrijheid, 
maar voegt daar nog betekenis aan toe, via 
politiek handelen.”

Hoe kunnen we met Arendt de wereld beter 
begrijpen?
“Arendt begon haar filosofische loopbaan 
met het verlangen om het Duitsland van 
haar tijd te begrijpen, ofwel: hoe het 
mogelijk was dat het naziregime zoveel 
mensen kon vermoorden in de Tweede 
Wereldoorlog. Hieruit ontstond in 1951 het 
boek Totalitarisme, waarin ze de oorsprong 
en dynamiek van totalitaire systemen 
beschrijft. Dit vormde de aanzet tot haar 
brede begrip van politieke filosofie, waarbij 

werk: Het leven van de geest. Doordat er 
geen coherentie is, is een zoektocht naar 
waarheid zinloos. Een klap in het gezicht 
van bijna alle filosofen, die niets anders 
doen dan dat. Arendt stelt dat het veel 
meer om de zoektocht naar betekenis gaat. 
Ze maakt een onderscheid tussen waarheid 
– feitelijkheden die je op kunt zoeken – en 
betekenis – ons perspectief op die feiten, 
de betekenis die wij eraan geven. Een heel 
verhelderend en inspirerend onderscheid, 
zowel in de filosofie als in de dagelijkse 
praktijk. Als we ergens een oordeel over 
hebben, baseren we ons op feiten, maar 
geven we aan die feiten ook een bepaalde 
betekenis. We zeggen dan vaak: ‘Het is 
niet waar’, maar wat we eigenlijk moeten 
zeggen is: ‘Ik ben het daar niet mee eens, ik 
heb een andere visie’.”

Wat is kenmerkend voor Arendts filosofie?
“Haar betrokkenheid op de wereld. Die 
loopt als een rode lijn door haar werk heen. 
Haar hoofdwerk wilde ze de titel Amor 
Mundi meegeven, corresponderend met 
haar liefde voor de wereld. De uitgever 
koos uiteindelijk voor de titel De mense-
lijke conditie. Hierin stelt ze dat een goed 
leven een actief leven is, waarin men iets 
bijdraagt aan de wereld – ze noemt dat 
‘politiek handelen’. Hieronder verstaat 
zij het publieke spreken, het in gesprek 
gaan met anderen, je mening laten horen 
over publieke kwesties. Wat dat betreft is 

D
e politieke filosofie van de jood-
se Hannah Arendt (1906-1975) 
is actueler dan ooit, stelt Vero-
nica Vasterling (Hunsel, 1955), 
die als wijsgerig antropoloog 

verbonden is aan de Radboud Universiteit. 
Niet voor niets was Arendts eerste boek 
Totalitarisme na de verkiezing van Trump 
terug te vinden in internationale bestsel-
lerslijsten. Maar in de populaire omgang 
met haar werk wordt ze te vaak niet goed 
begrepen, waardoor er veel waardevols 
van haar filosofie verloren gaat. Vasterling 
is Arendt-kenner in hoofd en hart: “Han-
nah Arendt heeft mij de wereld beter laten 
begrijpen. Ik grijp steeds op haar terug, 
als filosoof, maar ook als burger van deze 
wereld. Ze blijft mij inspireren, nu al dertig 
jaar. Dat is geen enkele andere filosoof 
gelukt.”

Waarom is Arendt na dertig jaar nog steeds 
zo inspirerend?
“Haar werk wordt eigenlijk steeds maar 
actueler. Dit heeft te maken met het feit 
dat haar beginpunt de wereld zelf is, dáár 
kijkt ze naar. Filosofen hebben de neiging 
om systemen te bouwen, waarin alles altijd 
logisch en coherent moet zijn. Dat is een 
forse afwijking, want hiermee doen ze geen 
recht aan de werkelijkheid – de wereld – 
die verre van logisch en coherent is. Dat 
laat Arendt heel mooi zien, impliciet in 
haar hele oeuvre en expliciet in haar laatste 
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een antropologische benadering centraal 
staat. Dit werkt ze uit in het werk De men-
selijke conditie. Hierin laat ze zien dat onze 
mens- en wereldbeelden gevolgen hebben 
voor de politiek en omgekeerd; de politiek 
heeft gevolgen voor hoe mensen gezien 
en behandeld worden. Als je dit tot je laat 
doordringen, snap je een stuk beter wat er 
nu gebeurt in de wereld.”

Hoe werkt dit in de praktijk?
“Dit wordt concreet in haar beschouwing 
van het begrip ideologie. Ze ziet een ideolo-
gie als iets negatiefs en gevaarlijks, name-
lijk als een verhaal waarin de feiten worden 
verdraaid en waarvoor een alternatieve zo-
genaamde waarheid in de plaats komt. Dit 
verhaal vervangt de feitelijke werkelijkheid. 
Het is vaak een zeer aantrekkelijk verhaal, 
omdat het heel coherent wordt gebracht en 
een (schijn)verklaring voor alles biedt – en 
dus houvast geeft. Dat heeft men liever dan 
een weerbarstige en verwarrende werke-
lijkheid. Voor haar waren het stalinisme en 
het nationaalsocialisme voorbeelden van 
zulke ideologische verhalen, die langzaam-
aan de werkelijkheid vervangen. In onze 

tijd gebeurt het niet minder, ik zou zelfs 
zeggen dat het juist steeds meer gebeurt. 
Mensen verliezen hun grip op de werkelijk-
heid, juist omdat ze het onderscheid niet 
meer weten te maken tussen waarheid/
feitelijkheid en de betekenis die daaraan 
gegeven wordt. Hierdoor verliezen we het 
vermogen om met elkaar te praten, of zelfs 
te discussiëren. Je moet daarvoor wel íéts 
gezamenlijks hebben, een feit waarover je 
het samen eens bent. Dat lukt haast niet 
meer, waardoor het discussieklimaat hele-
maal gepolariseerd is. We praten compleet 
langs elkaar heen.” 

Arendt wordt vaak niet goed begrepen, 
stelt u. Hoe dat zo?
“Je kunt beter niet al te populair worden 
als filosoof want je wordt echt misbruikt. 
Ze wordt overal voor ingezet, wat ik nogal 
storend vind. Zo wordt ze bijvoorbeeld heel 
vaak als ethicus naar voren gebracht, maar 
dat is ze echt niet. Elke keer dat dat gebeurt 
draait ze zich om in haar graf. De bana-
liteit van het kwaad, waar iedereen haar 
van kent, is primair een politieke stelling. 
Ze vindt het zelfs gevaarlijk om van een 

politiek probleem een ethisch probleem te 
maken.” 

Daar kom ik straks op terug, maar eerst: u 
heeft toch zelf ook een lezing gegeven over 
Arendt en het klimaat. Heeft ze ooit iets 
over het klimaat gezegd? 
“Nee, ik was ook kwaad dat de organi-
satoren van die lezing het op die manier 
aankondigden! Ik heb er wel een punt van 
gemaakt dat Arendt niet over het klimaat 
en aanverwante kwesties heeft geschreven. 
Maar omdat er vanuit Arendts perspectief 
wel allerlei kritische noten te kraken zijn 
over onze huidige politieke situatie, heb-
ben we toch nog een heel zinnig gesprek 
kunnen voeren.” 

De meeste mensen kennen Arendt van 
haar verslag van proces, in Jeruzalem in 
1961-62, tegen de oorlogsmisdadiger Adolf 
Eichmann. Ze ontwaarde daarin ‘de banali-
teit van het kwaad’. U noemt dat begrip nu 
pas – waarom?
“Dat is al zo breed opgepakt, dat ik denk: 
die les van Arendt is nu wel geleerd. Ze 
heeft nog zoveel meer belangrijke dingen 
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gezegd die aandacht verdienen. Haar 
thesis over de banaliteit van het kwaad is 
natuurlijk heel belangrijk geweest, baan-
brekend ook. Tegelijkertijd wordt het wel 
vaak verkeerd uitgelegd. Haar punt is dat 
Eichmann als een gewone man zo’n grote 
rol in de vernietiging van joden kon spelen 
doordat hij zijn voorstellingsvermogen niet 
gebruikte. Ze heeft nooit gezegd dat hij niet 
kón denken, dat kon hij wel degelijk – hij 
deed het alleen niet. Het gaat hier niet om 
empathie, om meevoelen met de ander, 
maar om je voor te stellen en in te denken 
hoe de situatie is voor de ander. Eichmann 
is op bezoek geweest in de concentratie-
kampen en kon er helemaal niet tegen. 
Gevoel had hij dus wel, maar dat kun je 
uitschakelen door op afstand te blijven, 
en dat deed hij. Maar wanneer je écht een 
goed idee hebt gekregen van de situatie 
waarin een ander verkeert, laat zich dat 
niet uitschakelen op afstand. Bovendien, zo 
suggereert Arendt in haar laatste werk, is 
het misschien dit voorstellende denken dat 
ons in staat stelt goed van kwaad te onder-
scheiden. De banaliteit van het kwaad is 
dat je, zoals zij het zegt, ook zonder kwade 
motieven in staat bent tot het ergste kwaad. 
Ze zet zich sterk af tegen de aanklager die 
Eichmann als monster wilde neerzetten, 
zij zag gewoon een saaie bureaucraat. Dit 
gebrek aan voorstellingsvermogen is een 
wijdverbreid probleem. Dat is het banale 
eraan. Ze omschrijft het als een schimmel 
die zich over de samenleving verspreidt en 
alles aantast.”

Is de implicatie van ‘de banaliteit van het 
kwaad’ dat wij allen in staat zijn tot het 
ergste kwaad?
“Onder bepaalde omstandigheden, ja. 
Arendt heeft het zelf nooit zo gezegd, maar 
ze heeft wel erg de nadruk gelegd op het 
feit dat de meeste mensen zoals Eichmann 
zouden kúnnen zijn – onder bepaalde om-
standigheden dus. En die omstandigheden, 
de wereld, daar gaat het haar om. Wanneer 
in de wereld ideologieën oprukken, zoals 
nu ook het geval is, komt het gevaar van 
een nieuwe Eichmann dichterbij. Daarbij 
legt Arendt de nadruk op de vraag hoe 
we voorkomen dat we een wereld creëren 
waarin een Eichmann mogelijk is. Dat is 
een politieke benadering van de banaliteit 
van het kwaad, in plaats van een ethische.”

Is de banaliteit van het kwaad niet ook dat 
we, bijvoorbeeld, willens en wetens spul-
len kopen die tot stand zijn gekomen door 
uitbuiting en slavernij?
“Nee, dan ben je het begrip te veel aan het 
oprekken. Bovendien maak je dan van een 
politiek probleem een ethisch probleem, 
wat Arendt heel gevaarlijk vindt. Met ethiek 
kan je niks, stelt ze, omdat ethiek een 
privézaak is, het gaat om jouw geweten; dan 
zit je je thuis schuldig te voelen over hoe 
je meewerkt aan die uitbuiting, maar dat 
verandert niets. Je moet politiek handelen, 
waarmee Arendt bedoelt dat je samen met 
anderen iets opzet, doet, of uitspreekt. Ze 
heeft een tamelijk beperkt en negatief beeld 
van ethiek: dat het altijd iets individueels is 
en gaat over het goede doen, maar niet en 
plein public. In de praktijk wordt publiekelijk 
ethisch handelen of spreken al snel mora-
listisch of hypocriet. Daar heeft ze wel een 
punt, vind ik.” 

En, hoe voorkomen we dat we een wereld 
creëren waarin een Eichmann mogelijk is?
“Het gaat momenteel duidelijk de verkeerde 
kant op. We hebben op zowel Europees als 
Nederlands niveau een falende politiek. Het 
is erg dat we zonder blikken of blozen door 
de Nederlandse regering worden voorgelo-
gen; dat ze bijvoorbeeld zeggen dat ‘Brussel’ 
ons iets oplegt, terwijl de regeringsleiders 
dat toch echt zelf doen. Veel burgers worden 
of populistisch of ze keren zich af van de 
politiek. Ze staren zich blind op Den Haag en 
Brussel, en raken vervolgens gefrustreerd, 
teleurgesteld en kwaad. Maar in je eentje 
of met zijn tweeën op de bank thuis ben je 
machteloos. Volgens Arendt is de kern van 
politiek initiatief nemen om samen te hande-
len. Alleen zo kun je de wereld veranderen. 
We leven in een democratie, niet in een 
dictatuur. Het wordt tijd dat wij, burgers, 
ons realiseren dat samen handelen werkelijk 
verschil kan maken. Wij zelf zijn de wereld, 
en wij zelf moeten hem veranderen.” .

✽ denkers van nu

❞Paspoort

Hannah Arendt (Linden, 1906 -New York, 
1975) was een Duits-Amerikaanse politiek 
denker, die met haar werk nieuwe inzich-
ten bood in totalitaire systemen. Haar 
beschouwingen blijven actueel tot op de 
dag van vandaag.

. Geboren en getogen in Duitsland, in een 
seculier, geassimileerd Joods gezin; werd 
zich pas door het antisemitisme op school 
bewust van haar Joodse identiteit. 
. Studeerde theologie en filosofie in 
Berlijn. De theologie kreeg geen noemens-
waardige plek in haar werk.
. Moest in 1933, na een arrestatie door 
de Gestapo, noodgedwongen Duitsland 
verlaten vanwege haar betrokkenheid bij 
de zionistische beweging.
. Vluchtte naar Parijs, waar ze contacten 
onderhield met grote filosofen van haar 
tijd. In die tijd brak ze met de filosofie en 
met het intellectuele leven, zo stelde ze 
later in een interview. De reden daarvoor: 
toen Hitler in de jaren dertig opkwam 
werden veel intellectuelen enthousiaste 
aanhangers van hem. Ze noemt zijn naam 
niet in het interview, maar iedereen wist 
aan wie ze dacht: Martin Heidegger, haar 
leermeester en minnaar eind jaren twintig.
. Vertrok toen de Duitsers Frankrijk bin-
nenvielen, na enkele weken te zijn geïn-
terneerd, naar New York. Nam na achttien 
jaar stateloosheid in 1951 het Amerikaan-
se staatsburgerschap aan.
. Heeft zichzelf nooit filosoof willen noe-
men, gezien haar kritiek op de filosofische 
traditie. 

‘Elke keer dat je 
politiek handelt, 
word je als het ware 
opnieuw geboren’
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