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VAN ARISTOTELES NAAR ARENDT 



• filosofie als ‘politicologisch 
project’: 
de filosoof hoort ervoor te 
zorgen dat de stadstaat 
beter bestuurd wordt 

• het belang van zelfredzaam-
heid (autarkeia)  

• lessen aan het ‘Lyceum’: 
de vorming van welgestelde 
mannelijke burgers is gericht 
op ‘in vorm komen’, d.w.z. 
een houding eigen maken 
zodat zij voortreffelijkheid 
van karakter zullen tonen 
wanneer zij de stadstaat 
besturen 



• vorming tot voortreffelijkheid 
van karakter (als houding) 

• de mens beschikt over bepaalde 
vermogens die je in een training 
kunt ontwikkelen zodat je in 
handelingssituaties in staat bent 
- van ‘verstandigheid’ gebruik te 
  maken 
- ‘het midden’ te bepalen 
- een weloverwogen keuze te 
  maken 

• je toont dan in je handelen dat 
je optimaal functioneert, dat je 
voortreffelijk van karakter bent,  
dat je ‘deugt’ 

  

 



• vorming tot burgerschap 

• de ‘stadstaat’ is een natuurlijk 
gegeven dat zelfredzaamheid 
(autarkeia) mogelijk maakt 

• de mens is een levend wezen 
dat van nature in een ‘stad-
staat’ leeft, i.e. een gemeen-
schapswezen (zoon politikon) 

• een burger: een ieder die (a) 
het voorrecht geniet te kunnen 
deelnemen aan wetgeving en 
rechtspraak en (b) streeft naar 
het behoud van de stadstaat 



• de stadstaat: een gemeenschap van 
burgers met een bepaalde staatsvorm / 
staatsinrichting (politeia): 

• er bestaan zes staatsvormen: 

     regering |  algemeen |    eigen 
    in/door |    belang  |   belang 
-------------------------------------------------- 
een persoon |  monarchie |   tirannie 

      enkelen | aristocratie | oligarchie  

        allen  |   ‘politeia’ | democratie 

• een actief leven is het beste voor de stad-
staat en de mens, een ‘gelukt’ leven is het 
doel van de mens en de stadstaat, dus: 
vorming tot voortreffelijkheid (als houding) 
en burgerschap 



VAN HEIDEGGER NAAR ARENDT 



• in de moderne tijd hebben 
filosofen voorgesteld het 
zelf, onszelf, op te vatten als 
‘ik’ en ‘enkeling’ (in plaats 
van gemeenschapsdwezen’)   

• er is in onze tijd sprake van 
- onverschilligheid 
- gebrek aan engage- 
 ment / gevoel van 
 verantwoordelijkheid 
- “ikke, ikke, de rest kan 
 stikken” (als opvatting 
 en leefwijze) 

 



• we kunnen het zelf, onszelf,  
opvatten als erzijn, als in-de-
wereld-zijn, als in betrekkin-
gen zijn (in plaats van ‘enke-
ling’) 

• we kunnen ons bestaan vorm-
geven vanuit zorg, vanuit  
betrokkenheid (in plaats van 
onverschilligheid) 

• we kunnen zijn (van erzijn) 
opvatten als in-wording-zijn, 
als proces, als gebeuren 

 



HANNAH ARENDT 



• 1906: geboren in Hannover 

• Arendt studeert filosofie in 
Marburg, Freiburg en Heidel-
berg, Heidegger wordt haar 
leermeester en minnaar 

• in 1933 vlucht zij naar Parijs, 
zij leert haar tweede man, 
Heinrich Blücher kennen en 
(her)trouwt in 1940, zij emi-
greren in 1941 naar Amerika 

• in 1961 doet zij – in The New 
Yorker – verslag van het 
proces tegen Adolf Eichmann 

• in 1975 overlijdt Arendt 

 



• 1929: Der Liebesbegriff bei 
Augustin. Versuch einer philoso-
phischen Interpretation  

• 1933: Rahel Varnhagen. Lebens-
geschichte einer deutschen Jüdin 
aus der Romantik 

• 1951: The Origins of Totalitaria-
nism  

• 1958: The Human Condition  

• 1961: Between Past and Future: 
Six exercises in political thought 

• 1963: Eichmann in Jerusalem. A 
Report on the Banality of Evil  

• 1963: On revolution 

• 1970: On violence 

• 1978: Life of the Mind 



• een analyse van  
- het anti-semitisme, het imperia- 
  lisme en het totalitarisme 
- het nationaal-socialisme en 
  het sovjet-communisme (als 
  totalitaristische systemen 
  waarin het radicale kwaad vorm 
  wordt gegeven) 
- de logica van totale dominan- 
  tie van deze politieke regimes 

• deze logica kent drie fasen: 
- het uitschakelen van de juri- 
  dische persoon 
- de moord op de morele persoon 
- het ontmenselijken van de mens 



• de ontmenselijking van 
de mens: 
- de kern van het radicale 
  kwaad 
- het ontindividualisering 
  van mensen 
- het einde van vrijheid  
  en spontaniteit, van 
  menselijke waardigheid 
- de mens in het kamp als 
  levend lijk, als totaal 
  ontmenselijkte mens 

• het kamp: de uitdrukking 
van het radicale kwaad 
als het effect van een 
systeem 
 



• verslag voor de New York 
Times van het Eichmann-
proces in 1961 

• ‘banaliteit’: 
gedachteloosheid (Gedanken-
losigkeit), onnadenkendheid, 
nonchalance, onverschillig-
heid, indifferentie, botheid, 
stomheid 

• gedachteloosheid is een 
wijdverbreid kenmerk van de 
twintigste eeuwse massa-
maatschappij 

• het meest radicale kwaad 
wordt gepleegd door de 
meest gedachteloze persoon 





DE MENSELIJKE CONDITIE 

• Arendt omschrijft - in het spoor van, maar 
anders dan haar leermeester Heidegger - 
het menselijk bestaan en in het bijzonder 
de politieke dimensie van ons ‘in de wereld 
zijn’ 

• het menselijk bestaan omvat drie soorten 
activiteiten: 

 - arbeid (labor): de bezigheden die nood-
  zakelijk zijn om het biologische levens-
  proces van het individu en van de soort 
  in stand te houden de mens als animal 
  laborans – in de Oudheid: de slaven 



 - werk (work/poiesis): het vervaardigen, 
 het maken van nuttige of mooie dingen, 
 waardoor de mens voor zichzelf een 
 milieu schept, een wereld om in te leven  

  de mens als homo faber – in de Oudheid: 
 de ambachtslieden/kunstenaars 

 - handelen (action/praxis): het spreken in 
 het openbaar, het nemen van beslis-
 singen in dienst van de publieke zaak        
 de mens als zoon politikon - in de Oud-
 heid: de welgestelde (mannelijke) bur-
 gers 



• handelen (en spreken): een bij uitstek 
politieke activiteit, de enig waarlijk 
menselijke activiteit, verbonden met twee 
wezenlijke condities van het menselijk 
bestaan: pluraliteit en nataliteit 

• spreken/handelen vindt plaats in de 
publieke ruimte: 

  - de ruimte van het verschijnen, van de 
 zelfonthulling van de handelende in  
 spreken en handelen – ‘geboorteplek’ 

  - de plaats der ontmoeting die ontstaat 
 door gemeenschappelijk handelen en 
 spreken – van mensen, gelijk en ver- 
 schillend van elkaar 

  - de plek waar macht ontstaat en    
 mensen een politieke gemeenschap  
 vormen 



HANNAH ARENDT 
• een filosoof die probeert het 

politieke te denken 

• een filosoof die – anders dan 
Aristoteles – het politieke niet 
verbindt met het ethische 

• een filosoof die – anders dan 
Heidegger (in zijn werk) – stelt 
dat het menselijk bestaan een 
politieke dimensie heeft 

• een filosoof die ons oproept om 
ons als burger in ons handelen 
verantwoordelijk te tonen voor 
het belang van de gemeenschap 





GESPREK 

Hannah Arendt roept op tot  

• een ‘vita activa politica’  

• betrokkenheid als  burger 

• engagement met ‘res 
publica ’ 

------------------ 

• zo ja, op welke wijze? 
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