
Hoofdstuk 1

DE MENS ALS ACTOR
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1.1 Hannah Arendt, een introductie 

“Handelen, de enige activiteit die zich rechtstreeks, niet via dingen of mate-
rie, tussen mensen voltrekt, correspondeert met de menselijke conditie der
pluraliteit, met het feit dat op aarde geleefd en de wereld bewoond wordt
door mensen en niet door de Mens. Ofschoon alle aspecten van de mense-
lijke conditie op de een of andere wijze verband houden met de politiek,
is deze pluraliteit specifiek dè conditie - niet slechts de conditio sine qua
non, maar de conditio per quam - van iedere vorm van politiek leven”,
stelt Hannah Arendt aan het begin van haar boek: The human condition30.
Handelen is voor haar interactief handelen, communicerend handelen,
direct verbonden met het gegeven dat mens-zijn ontologisch medemens-
zijn betekent. Elke communicatie bestaat bij de gratie dat er medemense-
lijkheid is. Dat geldt onverkort ook voor geloofscommunicatie.
Geloofscommunicatie is meer dan spreken alleen, het is communicerend
handelen, interactief handelen. Haar analyse van pluraliteit als dè mense-
lijke conditie voor interactief, communicerend handelen, kan daarom licht
werpen op de voorwaarden waaraan zulk communicerend (geloofs) han-
delen gebonden is. Haar werk gaat over menselijk handelen in een sociale
context. Een deel daarvan heeft nadrukkelijk het gewone, alledaagse han-
delen tot onderwerp, terwijl een ander deel vooral een analyse bevat van
politieke systemen, keuzes en consequenties en de daar achter liggende
politiek-filosofische theorieën. The human condition (1958) is geschreven
als de analyse van de alledaagse situatie, zoals de ondertitel van de door
Hannah Arendt zelf verzorgde Duitse uitgave aangeeft31. Zij zag haar The
life of the Mind (1978) als noodzakelijke aanvulling van The Human
Condition. Zij wist dat nadere uitleg, met name van de functie en plaats
van de “faculteiten van de geest” nodig was om te kunnen begrijpen wat
zij in The human condition had bedoeld. Zij heeft in deze boeken de voor-
waarden voor het tot haar recht komen van pluraliteit en daarmee van
interactief handelen geanalyseerd, in het licht van het verleden en met het
oog op de toekomst (ideaaltypisch). Haar analyses van Thinking en Willing
zijn diepgaand. Achterhuis noemt het lofliederen op denken en willen32.
Een filosofische reconstructie van Judging werd gevonden in het proef-
schrift van Denayer33. In dit hoofdstuk zullen Hannah Arendts visie op
de voorwaarden voor communicerend, interactief handelen worden
besproken.
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1.1.1  Hannah Arendts leven en werk

Hannah Arendt (1906-1975), werd geboren in Linden bij Hannover, maar
woonde gedurende haar jeugd in Königsberg, waar zij deel uitmaakte van
een intellectuele Joodse gemeenschap, zoals Elisabeth Young-Bruehl
schrijft in haar biografie over Hannah Arendt34. Naast de corresponden-
tie met Mary McCarthy35 geeft dit boek, waarvan de informatie voor deze
paragraaf is gebruikt, een indringend beeld van de emotionele betrokken-
heid van Hannah Arendts werk, dat direct samen hangt met haar persoon-
lijke levensgeschiedenis. Haar vader, Paul Arendt, stierf aan de gevolgen
van syfilis toen Hannah zeven jaar was. Ze werd opgevoed door haar moe-
der Martha Cohn, die hertrouwde met Martin Beerwald, waardoor zij twee
stiefzusters kreeg. Clara was moeilijk te begeleiden, omdat ze zeer depres-
sief was, ze pleegde later zelfmoord. Eva vluchtte later naar Engeland.
Martha’s politieke betrokkenheid bracht Hannah Arendt in contact met
de politieke activiste Rosa Luxemburg. Zij begon al jong met het schrij-
ven van gedichten. Tussen 1924 en 1929 studeerde zij filosofie in Marburg.
Met haar jonge leermeester Heidegger kreeg zij tijdens die periode, waar-
in hij Sein und Zeit voorbereidde, een liefdesrelatie, die fel bestreden werd
door Heideggers vrouw Elfriede. Bij de Heideggers thuis werd zij voor het
eerst geconfronteerd met uitgesproken anti-semitisme, in de manier waar-
op haar Joodse medestudent Hans Jonas werd bejegend. Na de breuk met
Heidegger in 1930, vanwege zijn verbondenheid met de nazi-partij, zou zij
grote bewondering blijven koesteren voor Heideggers manier van filosofe-
ren. Intussen was ze door hem aanbevolen bij Karl Jaspers in Heidelberg,
waar zij in 1929 promoveerde op Der Liebesbegriff bei Augustin: Versuch
einer philosofischen Interpretation. De consequente anti-nazi houding van
Jaspers, die hem in een isolement bracht, bewonderde zij. In dezelfde tijd
(1931) leerde zij de Duitse voortrekker van het Zionisme Kurt Blumenfeld
kennen. Jaspers en Blumenfeld werden voor Hannah Arendt belangrijke
‘vaderfiguren’ die haar respectievelijk filosofisch en politiek stimuleerden.
Met Karl Jaspers correspondeerde ze intensief en zij bezocht hem vaak
tot zijn dood in 1969. Met Blumenfeld werd de band verbroken na een
controverse over Eichmann in Jerusalem in 1961. In Heidelberg was ze
bevriend met Benno von Wiese. Ze trouwde in 1929 met Günther Stern.
Door hem leerde ze leden van de Frankfurter Schule kennen, waaronder
Adorno, die ze niet mocht, Walter Benjamin, die zij bewonderde en
Habermas, met wie ze na de tweede wereldoorlog correspondeerde over
filosofische kwesties. In Heidelberg begon ze een biografie over Rahel
Varnhagen, die in 1938 klaar was, maar pas in 1958 voor het eerst werd
uitgegeven.
Als lid van de zionistische beweging verzamelde Hannah antisemitische
teksten voor publicatie buiten Duitsland. Ze werd in 1933 gevangen geno-
men, maar vrijgelaten. De Sterns vluchtten via Tsjechoslowakije naar
Parijs, waar zij zich aansloten bij de duizenden Duitse refugiés, die zwier-
ven van hotel naar hotel. Hannah Arendt bleef 18 jaar lang statenloos,
hetgeen een stempel drukte op al haar latere werk. Tot haar schrik bleken
de Parijse Joden weinig bereid om de “Ostjude” uit Duitsland te helpen.
Ze werd lid van Hadassa en vond werk als hoofdsecretaresse van de Jeugd-
Alliyah, de beweging die joodse kinderen naar Palestina hielp (1934-1938).
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Ze studeerde Judaïca en later de filosofie van Hegel (bij Kojève) in Parijs.
Hoewel ze een appartement vonden om te wonen, groeiden Stern en zij
steeds meer uit elkaar. Ze scheidden in 1937, een jaar nadat Hannah
Heinrich Blücher ontmoette, die haar echtgenoot zou blijven tot zijn dood
in 1970.
Blücher was een ‘selfmade intellectueel’, communist, maar al snel anti-
stalinist. Hij hield van diepgaande discussies. Walter Benjamin was in
Parijs een belangrijke vriend, met wie zij de werken van Bertold Brecht
(een vriend van Benjamin) en Joodse mystieke werken van Scholem bestu-
deerden. Met een kring intellectuelen bediscussiëerden zij het fascisme en
haar oorzaken, mede naar aanleiding van de dood van Rosa Luxemburg,
de Dreifuss-affaire en de situatie van de refugiés in Parijs, die na 1938 slech-
ter en slechter werd. Intussen hielp Hannah vanuit de Joodse organisatie
vele Joodse vluchtelingen uit Oostenrijk en Tsjechoslowakije. In april 1939
kwam Hannah’s moeder naar Parijs gevlucht nadat haar man was gestor-
ven. In januari 1940 trouwden Heinrich en Hannah. Op 5 mei 1940 beval
de Franse regering dat alle Duitse refugiés moesten worden verzameld in
een interneringskamp. Met haar moeder werd Hannah, samen met bijna
zeven duizend andere vrouwen en kinderen uit Parijs, in Gurs in een con-
centratiekamp geïnterneerd. Daar leerde ze wat totalitarisme is, hoe men-
sen gereduceerd kunnen worden tot levende lijken, zoals ze later zou
beschrijven. Toen bij de val van Parijs een gezagsvacuüm ontstond, vlucht-
te Hannah uit het kamp. Na een paar dagen en de instelling van de Vichy-
regering werd het kamp overgedragen aan de Gestapo. Iedereen die
achterbleef kwam in de vernietigingskampen om. Dat van al die duizen-
den vrouwen en kinderen (en van evenzovele mannen in het mannenkamp),
slechts enkele honderden de vlucht namen en alle anderen lijdelijk hun lot
bleven afwachten, verbijsterde haar en beïnvloedde haar analyses in haar
latere werk.
Nadat zij Blücher teruggevonden had, die ook in een kamp had gezeten,
woonden zij een tijd in Mountauban, waar zij een uitreisvisum kregen voor
de Verenigde Staten. Ze moesten via Spanje reizen. Vlak voor hun reis
overhandigde Walter Benjamin aan de Blüchers zijn Theses on the
Philosophy of History, die hij in New York wilde laten publiceren. Zij over-
handigden dit manuscript later aan Adorno, die in New York verbleef.
Walter Benjamin reisde eveneens door de Pyreneeën naar Spanje. Zijn
groep werd bij de grens tegengehouden. Walter pleegde zelfmoord, de
avond voordat de groep toch nog door mocht reizen. Ook dat had grote
invloed op het denken van Hannah Arendt, vooral met betrekking tot het
ene moment van handelen dat nooit meer over gedaan kan worden. In
1941, aangekomen in New York, leerde Hannah vlot en Heinrich zeer
moeizaam Engels. Hannah werd actief medewerker van verschillende
Joodse organisaties en schreef vele artikelen voor Joodse bladen zoals het
Duits-Joodse weekblad: Der Aufbau (1941-1944) en de uitgeverij
“Schocken Books” (1946-1949), terwijl ze later de Jewish Cultural
Reconstruction Inc. leidde (1948-1952). In de oorlogsjaren was zij zeer
betrokken bij het Palestijnse vraagstuk van de Zionistische Joden. Ze
maakte zich tot de spreekbuis van de standpunten van Judah Magnes, die
voor een gedeelde Joods-Palestijnse staat was. In het kibboetssysteem en
in de Joodse staat zag zij mogelijkheden om een nieuw soort politiek te
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praktiseren zonder te vervallen in totalitaire trekken. Zij zag het als taak
de wortels van totalitariteit bloot te leggen, niet alleen in politiek opzicht
maar ook in het alledaagse menselijke handelen.
In New York ontstond rondom Hannah Arendt een groep van oorsprong
Duitse intellectuelen die men “the tribe” ging noemen. Paul Tillich hoor-
de ook bij de tribe. Toen Heinrich een (korte) affaire aanging met een
vriendin van de tribe en Paul Tillich een buitenechtelijke relatie aanknoop-
te met een andere vriendin, raakte Hannah emotioneel betrokken bij het
vraagstuk van trouw, loyaliteit, moraliteit en het karakter van mensen.
Hannah verbaasde zich erover dat Paul Tillich, waarvan zij meende dat
hij een uitgesproken hoogstaande moraliteit uit kon dragen, toch een twee-
de duistere kant bezat (aangetrokken als hij werd door pornografie en
masochisme). Het probleem van goed en kwaad, van “organized guilt”
werd daardoor voor haar des te nijpender.
Tijdens de oorlog schreef Hannah artikelen over het Joodse vraagstuk en
de vraag of er een Joods leger moest komen. In 1948, het jaar waarin haar
moeder stierf, verscheen de uitgave van Sechs Essays. Toen verscheen ook
What is Existenz-Philosophy? waarin zij zich afzette tegen wat zij het egoïs-
me van Heidegger noemde. Tussen 1949 en 1951 keerde ze naar Europa
terug om voor “Jewish Cultural reconstruction”, een organisatie die Joodse
synagogeschatten opspoorde en terug bezorgde, te werken. Ze bezocht
Heidegger, maar Elfriede vertrouwde haar niet en maakte het persoonlijke
contact zeer moeizaam. Toch zou ze altijd Heidegger blijven schrijven en
zo nu en dan opzoeken wanneer ze in Europa was. In 1951 verscheen: The
origins of Totalitarism, waarvan de eerste uitgave in Engeland: The Burden
of Our Time heette, waarmee haar naam als politiek publiciste en filosofe
gevestigd werd. Zij maakte duidelijk dat dit een boek van haar man
Heinrich en haar samen was: “a child of mind”, die hun relatie voor altijd
bevestigde. In dit boek beschreef zij haar gedachten over de recente gebeur-
tenissen in Europa, met de oorzaken, de totalitaire structuren, de rol van
de slachtoffers, en de gevaren van een door een (charismatisch) leider geor-
ganiseerd één-partij systeem, dat zich beroept op een ideologie, en overgaat
tot gruweldaden. In 1951 kregen de Blüchers het Amerikaans staatsbur-
gerschap, waarmee hun donkerste jaren voorbij waren. Vanaf 1953 doceer-
de zij in de Verenigde Staten aan verschillende universiteiten zoals in
Chicago, Princeton en Berkeley en de New Yorker New School of Social
Research. Zij publiceerde in belangrijke toonaangevende tijdschriften als
Partisan Review en The New Yorker. Vanaf 1953, toen Stalin stierf, schreef
zij voorstudies die later in Between Past and Future (1961)  werden gepubli-
ceerd. Haar lezingen leidden in 1958 tot The Human Condition. Daarin
beschreef zij de activiteiten waarop elke menselijke samenleving berust:
arbeid, werk en actie of interactief handelen. In dat jaar verscheen Karl
Jaspers’ boek over de atoombom en de toekomst van de vrije wereld, waar-
uit nauwe verwantschap met Hannah Arendt bleek. In deze tijd was hun
samenwerking het meest intens. Toen zij Heidegger de Duitse versie van
The Human Condition, Vita Activa toestuurde, werd ze overstelpt met nega-
tieve kritiek van hem en degenen die hij om zich heen verzameld had. In
de correspondentie met Jaspers concludeerde ze dat Heidegger dan wel een
zeer groot filosoof was, maar ook menselijk jaloers. De dichter W.H.Auden
raakte zeer geboeid door The human condition en werd haar vriend.
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In de Verenigde Staten ontmoette zij intussen tegenstand en kritiek uit de
Joodse gemeenschap, toen zij ging schrijven over actuele politieke en maat-
schappelijke ontwikkelingen. De kritiek groeide uit tot een controverse,
toen zij in 1961 het Eichmannproces bijwoonde en versloeg voor de New
Yorker. In het boek Eichmann in Jerusalem, dat in 1963 uitkwam, legde zij
haar standpunten nog eens gefundeerd uit. Hannah Arendt schreef over
de “banaliteit van het kwaad” in verband met Eichmann. Deze was, naar
zij schreef, geen extreem monster, maar een gewoon mens. Het kwaad is
niet uitzonderlijk, maar banaal en wanneer men het niet bewust bestrijdt
(sociaal en politiek) krijgt het de kans om gewone mensen in de greep te
krijgen, meende zij. Het kwam tot een breuk met Kurt Blumenfeld, die
niet geheeld kon worden. Na zijn dood in 1963 eindigde Hannah Arendts
actieve deelname aan de Zionistische beweging, zij bleef zichzelf Zionist
in de oppositie noemen. In On Revolution (1963) ging zij nog weer nader
in op het probleem van gewelddadigheid en kwaad in een studie van de
Franse en de Amerikaanse revolutie, waarna zij de sporen van totalitaris-
me in het Marxisme besprak. In de jaren zestig raakte de Verenigde Staten
in de ban van de Vietnam-oorlog. Onder die omstandigheden schreef zij
On Violence (1970) en besprak zij weer het probleem van gewelddadigheid
(individueel, maar vooral politiek collectief). Geweld is nooit, zo betoog-
de zij daarin, een gevolg van de resterende beestachtige driften van de
mens, die hem beheersen zonder dat hij daar controle over heeft, zodat
geweld een irrationele kant zou hebben. Geweld is uiteindelijk het gevolg
van keuzes die mensen maken.
Vanaf 1965 had Hannah Arendt plannen voor een noodzakelijke aanvul-
ling van The Human Condition. In colleges en lezingen bereidde ze dat werk
voor, dat uit drie delen zou moeten bestaan, namelijk: Thinking; Willing
en Judging. Voorlopig kwam er echter nog niets van een publicatie. De
Vietnamoorlog en de morele dilemma’s die daaruit voortkwamen, inspi-
reerden haar tot publicatie van Man in Dark Times in 1968, waarin zij
betoogde dat mensen in crisisperioden illuminerende verhalen nodig heb-
ben om zich te kunnen oriënteren, ten einde te kunnen beoordelen hoe
gehandeld kan worden. In de jaren zestig begonnen ook haar reizen naar
Europa, waar zij ongeveer de helft van elk jaar verbleef. Over The origins
of Totalitarism hield zij lezingen, die zij als artikel of essay uitbracht. Door
de dood van Karl Jaspers, in 1969 en kort daarop de plotselinge dood van
haar man (1970) werd zij zeer eenzaam, ondanks al haar vrienden. Haar
Joodse wortels deden haar besluiten Heinrich een Joodse begrafenis te
geven, zodat in ieder geval Kaddish voor hem gezegd werd.
Vanaf 1971 leed Hannah Arendt aan hartklachten, kreeg enkele hartaan-
vallen, maar weigerde haar levenspatroon daardoor te laten veranderen.
Zij reisde nog veel en ontving talloze vrienden. Ze bracht enkele minder
succesvolle bezoeken aan Heidegger. Zij hield belangrijke lezingen naar
aanleiding van Kant, de Gifford Lectures over Thinking (1973) en over
Willing (1974). Deze lezingen werkte zij uit tot de eerste twee delen van
haar The Life of the Mind. Op vier december 1975 stierf zij; de eerste blad-
zijde van Judging werd in haar typemachine gevonden. Haar begrafenis-
plechtigheid vond in dezelfde kapel plaats als die van Heinrich Blücher.
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Mary McCarthy verzorgde de uitgave (1978) van The Life of the Mind. Zij
voegde aan het tweede deel: Willing Hannah Arendts lezingen over Kant
toe om daarmee een beeld te geven van wat zij met Judging had bedoeld.
Ron Feldman publiceerde Hannah Arendt, The Jew as Pariah (1977) met
een selectie van haar artikelen over Joodse geschiedenis en politiek. Onder
redactie van Ron Beiner verschenen The Lectures on Kant. Political
Philosophy (1982) en de Arendt Literary Trust bracht Philosophy and
Politics uit. Hannah Arendt kreeg in 1959 de Lessing Preis der Stadt
Hamburg en in 1967 de Sigmund Freud-Preis der Deutsche Akademie für
Sprache und Dichtung.

1.1.2 Hannah Arendts methode

Prins analyseerde een aantal methodologische kenmerken van Hannah
Arendts werk, hoewel zij daar nooit expliciet verantwoording van afge-
legd heeft. In haar werk wisselen sociaalkritische ideaaltypische beschrij-
vingen af met beschrijvingen van filosofische denkwijzen van vele denkers
uit het verleden, waarbij zij fragmenten van schrijvers uit hun historische
context haalt om die te plaatsen in een narratieve beschrijving. Prins her-
kent in haar werk niet alleen haar levensloop en haar privé omstandighe-
den, maar ook de verbinding daarmee in haar fascinatie voor totalitarisme.
Steeds weer zoekt zij de wortels van totalitaire structuren en probeert deze
te evalueren, waaruit haar kritiek op de moderne tijd en op het meta-fysi-
sche denken is voortgekomen. Haar denken leidde tot een destructie van
de meta-fysische traditie, maar met behoud van fragmenten van het verle-
den kan zij komen tot een post-metafysische herwaardering van de poli-
tiek in dat wat zij “story-telling” noemt, zegt Prins, als algemene typering
van haar werk. Methodologisch herkent hij dan de volgende elementen:
• Ideaaltypische constructies.

In haar beschrijvingen van totalitaire systemen maakt zij gebruik van
opzettelijke overdrijving, hetgeen kenmerkend is voor het “invoelend”
beschrijven van sociale processen36 .

• Deconstructie van het verleden.
Prins noemt dit de breuk met de traditie. De ontmanteling van het meta-
fysische referentiekader heeft Hannah Arendt nodig om een uitweg te
vinden uit de problematiek van de in het totalitaire handelen vastgelo-
pen structuren in de westerse beschaving. Het verleden is niet als afge-
daan te beschouwen voor Hannah Arendt, zij pleitte voor het
‘her-denken’ van het verleden. Zij vond veel waardevolle elementen in
het verleden, die naar haar oordeel, gebruikt moeten worden om een
nieuwe kijk op de toekomst te scheppen. Wie zo elementen uit het verle-
den bewaart maakt het mogelijk de waardevolle elementen van het ver-
leden met nieuwe ogen te zien37.

• “Story-telling”.
Het menselijk handelen is in het verleden, in het heden en in het denken
over de toekomst verbonden aan episodes, aan gebeurtenissen. Deze zijn
nooit factisch weer te geven in kale cijfers, of in beschrijvingen van oor-
zaak en gevolg. Gebeurtenissen nemen hun loop door het handelen van
mensen en kunnen alleen achteraf geïnterpreteerd worden. Bij het
beschrijven van gebeurtenissen moet men volgens Hannah Arendt recht
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doen aan de vrijheid en de pluraliteit van mensen. De enige methode om
daaraan recht te doen is “story-telling”, ofwel het verhalen van mense-
lijke handelingsprocessen als relationele emotionele wederwaardigheden.

1.1.3 Hannah Arendt en de discussie over waarheid

Toen Hannah Arendt haar werken schreef woedde de discussie over waar-
heid in alle hevigheid. Zij nam daaraan actief deel en onderhield daarover
een levendige correspondentie onder andere met Jürgen Habermas. Zij
meende dat de discussie over waarheid gebaat was bij de deconstructie van
een aantal metafysische dwalingen die sedert Plato de westerse filosofie
hebben beheerst. De belangrijkste metafysische dwaling noemt zij de schei-
ding tussen lichaam en geest, in die zin dat men de vita contemplativa, de
faculteiten van de geest van een andere en hogere orde acht dan de vita
activa. Hannah Arendt stelt dat de waarneming van de werkelijkheid ach-
ter de werkelijkheid twijfelachtig is en het bestaan ervan een wetenschap-
pelijk dogma behelst met een apriori karakter. Het fenomenale karakter
van de werkelijkheid is volgens haar niet bedoeld voor de mens om er als
toeschouwer buiten te staan, maar om er deel van te zijn. Er is geen spra-
ke van dat alles wat leeft slechts de uiterlijke verschijningsvorm zou zijn
van een hoger en uniformer innerlijk gegeven. Zij verdedigt de stelling dat
verschijnselen er niet zijn voor het in stand houden van het levensproces,
maar het leven er is voor de instandhouding van de verschijnselen. In de
verschijningsvormen van de werkelijkheid blijkt dat diversiteit en plurali-
teit de wet van de aarde is. Juist die fundamentele pluraliteit is er de oor-
zaak van dat er geen sprake is van een objectieve werkelijkheid. Zij meent
ook dat elk organisme individueel reageert op de werkelijkheid en uitste-
kend is toegerust om zijn beperkte en kortdurende rol mee te spelen in deze
wereld38

Dat de faculteiten van de geest zonder lichamelijkheid zouden kunnen, is
een tweede metafysische dwaling die zij opmerkt. De resultaten van de vita
contemplativa hebben geen enkele betekenis wanneer zij niet fysiek gecom-
municeerd worden. De mentale activiteiten van een mens worden in taal
gevat voordat zij gecommuniceerd kunnen worden en taal is bedoeld om
gehoord te worden. Woorden zijn bedoeld om begrepen te worden door
anderen, door medemensen, die ook weer de mogelijkheid hebben om te
communiceren. Dat kan alleen dankzij de lichamelijke mogelijkheden om
interactief te handelen, meent Hannah Arendt.
Het idee dat waarheid en zin (betekenis) hetzelfde zouden zijn is een derde
metafysische dwaling in haar ogen. Gevoelens, ideeën of passie zijn niet
als waarheid vast te leggen, maar zijn niettemin zinvol. Zulke verschijnse-
len hebben pas echte betekenis wanneer zij gecommuniceerd worden naar
de ander. Gevoelens tonen is een vorm van zelfrealisatie. Zo is de mens als
een schepsel met innerlijke mentale mogelijkheden bedoeld. Hannah
Arendt meent dat de betrekkelijkheid van het vinden van algemene waar-
heid wordt onderstreept in de moderne natuurkunde en in de gedragsweten-
schappen waar het nieuwe altijd elke statistische voorspelling en berekening
overweldigt en de zogenaamde kennis van determinanten van menselijk
gedrag overschaduwt, omdat het toch telkens anders is dan voorspeld39 .

28

38 Arendt, 1978, dl.1, p. 22:

“However we are of the world and

not merely in it; we, too, are appea-

rances by virtue of arriving and

departing, of appearing and disap-

pearing; and while we come from

nowhere, we arrive well equipped to

deal with whatever appears to us

and to take part in the play of the

world”.

39 Arendt, 1958, p. 178/179.



1.1.4 De waarde van Hannah Arendts denken voor de pedagogiek

Hannah Arendt schreef in een periode van grote maatschappelijke en poli-
tieke discussies binnen de Westerse wereld. De democratiseringsgolf bracht
niet alleen veranderingen in de machtsverhoudingen met zich mee, maar
ook grote betrokkenheid van de ‘gewone’ man, bij de politiek zoals in de
studentenbeweging, de vredesbewegingen, de milieubewegingen en de men-
senrechtenbeweging. Allemaal bewegingen op het politiek/maatschappe-
lijke vlak. Politieke denkbeelden hebben alleen maar succes wanneer zij
aansluiten bij de tijdgeest in de cultuur. Er is een wederzijdse afhankelijk-
heid en beïnvloeding. Hannah Arendts intense belangstelling voor 
politiek lag vooral in het feit dat politieke denkbeelden over machts-
verhoudingen gaan en dat in de politiek/maatschappelijke werkelijkheid
die denkbeelden in de echte machtsverhoudingen realiteit worden. Het
betreft relaties tussen machthebbers en onderhorigen, tussen armen en rij-
ken, tussen vrijen en slaven, tussen heren en knechten, tussen mannen en
vrouwen en tussen ouders en kinderen. Hannah Arendt licht dat toe aan
de hand van de opvattingen van Plato.
Toen Plato zijn ideaal van een volmaakte staat ontwierp was er één kwes-
tie die hem voortdurend bezig hield, namelijk de vraag hoe een dergelijke
volmaakte maatschappij onveranderlijk in stand gehouden zou kunnen
worden. Die laatste vraag is niet specifiek aan Plato of aan filosofen toe
te schrijven, het is een vraag van mensen. De antwoorden die in Plato’s
werk40 gevonden kunnen worden brengen onder woorden wat generaties
ouders, regeerders en machthebbers, hadden ondervonden. Plato wees erop
dat de nieuwe generatie onvoorwaardelijk moest leren gehoorzamen41. Hij
stelde de ‘nobele leugen’ voor om mensen over te halen zich ‘vrijwillig’ te
conformeren aan het regiem42. Hannah Arendt heeft hiertegen ernstige
bezwaren. Zowel in zijn boek Wetten (Nomoi) als in de Staat (Politeia)
komt verweer tegen nieuwigheden en verandering naar voren. Plato is een
goed didacticus, hij weet dat kinderen uiteindelijk alleen iets zullen leren
wanneer zij daartoe gemotiveerd zijn. Het hoort bij kinderen om te spelen
en dus stelde hij geleide spelen voor43. Maar: “Men bedenkt niet dat kin-
deren, die nieuwigheden in hun spel invoeren, onveranderlijk andere men-
sen worden dan de kinderen van vroeger; dat ze anders geworden, ook
andere levenswijzen zoeken; dat ze, dit gezocht hebbende, ook verlangen
naar andere bezigheden en wetten”44. Het doel van opvoeding is de nieu-
we generatie tot goede, gehoorzame burgers te vormen45.
De geschiedenis van de westerse pedagogiek kent sindsdien twee belang-
rijke thema’s te weten: hoe men kennis overdraagt aan kinderen zowel
didactisch onderwijskundig gezien als emotioneel motiverend gezien; en
ten tweede hoe men kinderen kan disciplineren zodanig dat zij aan de vol-
wassenen gehoorzaam zijn en hun normen, waarden, idealen, godsdienst
en maatschappelijke vormen overnemen en handhaven, ook wanneer de
ouders oud en afhankelijk van hun kinderen geworden zijn. Twee antro-
pologische grondvragen liggen aan deze twee thema’s ten grondslag. De
vraag naar de opvoedbaarheid of leerbaarheid van de mens (de kernvraag
naar de verhouding tussen aanleg en sociale omgeving); en de vraag naar
de aard van de menselijke wil (determinisme of vrije wil). De manier waar-
op verschillende denkers over opvoeding, van welke discipline zij ook kwa-
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40  Plato, Verzameld werk, 1980, Dl. I

t/m VII. Vertaald door drs. Xaveer de

Win. Derde druk. Ambo, Baarn,

1980.

41 Plato, 1980. VII,807,808-809 d/e:

“De opvoeding van kinderen: een

uiterst delicate taak... Nu is een

kind van alle dieren het moeilijkst te

behandelen, want de mate waarin

het kind een bron van denken bezit,

maar een bron waarvan het de

opwelling nog niet vermag te

bedwingen, in die mate is het ook

listig, achterbaks, ja het meest bal-

orig van alle dieren. Daarom ook is

het nodig het te breidelen en in te

tomen, als het ware: vooreerst,

zodra het loskomt van de zorgen

van de voedster en de moeder, met

een pedagoog, vanwege de onerva-

renheid van zijn jeugdige leeftijd:

vervolgens ook met allerhande leer-

meesters en leervakken, daar het

behandeld moet worden als een vrij

wezen. Aan de andere kant moet het

echter ook als een slaafs wezen

worden behandeld en daarom moet

de eerste de beste vrije man het

kind zelf, de pedagoog en de leer-

meester straffen, telkens als hij een

of ander betrapt een fout te

begaan”.

42 Plato: 1980, III 413-414 b,c,d,e, en

415 a-e: “(b) Maar om nu terug te

keren tot die noodzakelijke leugens

van daareven; daaronder is er één -

een fikse! - (e) waarvan we bij voor-

keur de wachters zelf, of anders ook

de overige burgers, zouden moeten

overtuigen....  Luister slechts naar

het vervolg. “Gij allen die deze stad

bewoont, zijt dus broeders” zullen

we hun in onze fabel voorhouden.

Maar er zijn er onder u die leiders-

kwaliteiten hebben: bij hun geboor-

te heeft de God die hen vormde

goud bijgemengd. Daarom zijn zij

dan ook de waardigsten.

vervolg en noot 43 - 45 op pag. 30 



men, dachten over de mens in het algemeen en het kind-als-modus-van-
mens-zijn in het bijzonder en antwoord gaven op deze vragen heeft mede
de attitude waarmee opgevoed werd bepaald. Het heersende mens-beeld
en het kind-beeld werd door de cultuur gevormd, maar gaf ook de cul-
tuur gestalte. Vanuit deze complexe wisselwerking werden en worden
“hoog-laag” verhoudingen en machtsverhoudingen, zoals die tussen
ouders en kinderen, concreet ingevuld. Naast een filosofisch-theoretische
bron wordt de pedagogische attitude in de praktische werkelijkheid
bepaald door de actualiteit van machtsverhoudingen en datgene wat in
een bepaalde maatschappij tot het algemeen aanvaarde gedrag met de
daarbij behorende argumenten behoort (dat wil zeggen de heersende cul-
tuur is).
De pedagogische attitude wordt daarnaast bepaald door de maatschappe-
lijke positie van kinderen. Dat die niet onverdeeld rooskleurig genoemd
kan worden beschreef Sommerville46. Die positie hing in het verleden
direct samen met het maatschappelijk/sociale ‘nut’ dat men van kinderen
verwachtte en dat men aan kinderen toekende, terwijl dat ‘nut’ afhing van
het economische belang dat kinderen in een bepaalde maatschappij of cul-
tuur vertegenwoordigden. Zolang in een bepaalde maatschappij een
bepaalde godsdienst de cultuur domineert, zal de “waarde’ die volgens die
godsdienst aan mensen en kinderen wordt toegekend mede bepalend zijn
voor het heersende mens-beeld en het daarvan afgeleide kind-beeld.
Hannah Arendt maakt in haar historische en filosofische analyses die ver-
strengeling duidelijk. Niet alleen het filosofische denken over menselijke
verhoudingen is belangrijk geweest, maar ook de ‘common sense’. Dat de
maatschappelijke trend niet zomaar de filosofische denkbeelden volgt,
beschreef Badinter in haar boek over de mythe van de moederliefde47. Het
afdwingen van en opvoeden tot gehoorzaamheid aan het (van God gege-
ven) gezag, dat wil zeggen aan een ieder die boven je gesteld was, bleek
van grote invloed op de realiteit van de menselijke machtsverhoudingen
en dus ook op de opvoedkundige attitude van de ouders en de aan hun
gezag gekoppelde opvoeders. Rutschky48 gaf de naam ‘zwarte pedagogiek’
aan een opvoedingsdenken en handelen dat getuigde van een dubbelharti-
ge houding. Strenge disciplineringsmethoden met lijfstraffen en tuchtigin-
gen (die in deze tijd aan mishandeling doen denken), gingen binnen deze
zwarte pedagogische attitude gepaard met betuigingen van liefde (en het
argument dat men handelde uit bestwil) voor het kind. Rutschky laat in
de door haar geselecteerde teksten denkers over opvoeding (van de zeven-
tiende eeuw tot aan de eerste wereldoorlog) zelf aan het woord. Kinderen
zouden, zo wordt bijvoorbeeld betoogd, op die manier Gods onbegrijpe-
lijke rechtvaardigheid en Zijn willekeur kennen doordat ouders willekeu-
rig hun kinderen kastijden of liefde laten voelen49. Alice Miller benadrukte
dat de door Rutschky beschreven “zwarte pedagogiek” oorzaak kan zijn
van een verknipte persoonlijkheid, zoals zij als psycho-analyticus die in
Hitlers jeugd herkent50.
Hannah Arendt heeft slechts zijdelings over opvoeding geschreven. Zij
schrijft over de bronnen van autoritair en totalitair denken en over de
gevolgen binnen autoritaire en totalitaire regimes; over vrijheid van han-
delen en disciplinering. En in dat kader schrijft zij ook over het denken
over de wil. Wat zij daarin analyseert is van belang om te begrijpen hoe
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vervolg van pag 29:

Anderen hebben een helpersrol te

vervullen daarin vermengde Hij zil-

ver. IJzer en brons gebruikte Hij

voor de boeren en de overige hand-

werkslieden. Daar ge nu allen  van 

dezelfde oorsprong zijt, zult ge ook

meestal kinderen hebben, die u

gelijken....... (b) Aan de leiders

schrijft de God als eerste en voor-

naamste plicht voor, hun wachters-

zorg vooral te besteden aan de

kinderen en er met uiterste scherp-

te over te waken, welk van deze

metalen in hun ziel bijgemengd is.

En zou dan één hunner nakomelin-

gen brons- of ijzerhoudend zijn dan

zullen ze hem (c) zonder het minste

medelijden de rang toekennen die

bij hun natuur past en hem verwij-

zen naar de arbeiders- of boeren-

stand...... Een orakel voorspelt

immers dat de staat vergaan zal,

wanneer hij bewaakt wordt door een

ijzeren of bronzen wachter’. Dat is

het verhaal dat we ingang moeten

doen vinden. Ziet gij daar een mid-

del toe? - Volstrekt niet, zei hij. (d)

Althans niet voor de eerste genera-

tie zelf, maar wèl voor hun zonen en

kindskinderen en voor de verdere

toekomst der mensheid.........-Het lot

van de fabel zal afhangen van haar

verspreiding. En dat is het werk van

de traditie. Wij, van onze kant, zul-

len die Aarde-kinderen bewapenen

en doen opmarcheren onder aan-

voering van de leiders. Vooruit, laat

hen aanrukken en rondkijken waar

ze in de staat het meest geschikte

kampeerterrein vinden om van

daaruit de burgers (e) het best in

bedwang te kunnen houden, ingeval

hier of daar één mocht weigeren te

gehoorzamen.....”

43  Plato, 1980, VII,794.

44 Plato, 1980, VII 797e/798, met de

aanhaling uit 798 c..



opvoeders over de wil van kinderen gedacht hebben. Bovendien is Hannah
Arendts analyse belangrijk voor het inzicht in mechanismen die wederke-
righeid, gelijk-waardigheid en interactief handelen mogelijk maken of
blokkeren. Wat Hannah Arendt daaromtrent analyseert is bedoeld voor
algemeen menselijke relaties en verhoudingen, overal waar macht en afhan-
kelijkheid en samenwerking in het spel is. De opvoedingssituatie is een spe-
cifiek menselijke situatie waarin al deze factoren een rol spelen51. Wat
Hannah Arendt beschrijft als het denken over en de werkelijkheid van
macro politiek-sociale situaties en systemen kan worden doorvertaald naar
de micro sociale situatie van het gezin. Wat Hannah Arendt analyseert met
betrekking tot interactief handelen is daarom toepasbaar op de opvoe-
dingssituatie. Juist door haar narratieve schrijftrant beschrijft zij de men-
selijke attitude waarmee gedacht werd over en gehandeld werd in situaties
waarin menselijke ‘hoog-laag’- en dus machtsverhoudingen meespelen. Zij
is in haar analyse zeer kritisch ten aanzien van het in haar ogen misbrui-
ken van macht en onderdrukken van medemensen. Men kan tegen haar
aanvoeren dat zij te weinig oog heeft voor de ‘common sense’ van de tij-
den die zij beschrijft. Zulke machtsverhoudingen werden in de tijden die
zij beschrijft algemeen aanvaard. Men kan Augustinus toch niet verwijten
dat hij een negatief kindbeeld neerzet in zijn “Belijdenissen”, of men kan
een denker als Plato toch niet verwijten kind van zijn tijd te zijn; evenmin
als men de denkers die door Rutschky aangehaald worden kan verwijten
dat zij schreven zoals ze schreven, omdat zij datgene wat algemeen gebrui-
kelijk werd geacht van argumenten voorzagen. Historische gegevens moet
men in de cultureel maatschappelijke context laten staan. Hannah Arendt
houdt in haar deconstructie van het verleden niet expliciet rekening met
zulke argumenten of met de cultureel historische context. Zij maakt Plato
verwijten, zoals zij het Christendom verwijten maakt. Dat doet zij vanuit
haar deconstructieve methode. Zij beschrijft de denkpatronen, ongeacht
de culturele context, met als doel de gevolgen die zulk denken mee bracht
te beschrijven. Niet om het verleden te veroordelen maar om aan te geven
welke gevolgen het meebrengt wanneer deze argumenten, een dergelijk
mens-beeld, of een bepaalde kijk op de menselijke wil, worden gehanteerd,
om het even of zulke argumenten en beelden in een cultureel sociale con-
text gebruikelijk waren of niet. Daarom is Hannah Arendts analyse van
belang voor het opsporen van  denkwijzen, sociale-, maatschappelijke- en
politieke mechanismen achter machtsverhoudingen en de daarbij beho-
rende attitude van sterken naar zwakken, van rijken naar armen, van heren
naar knechten en van ouders naar kinderen. Haar manier om deconstruc-
tief de historie van zulke denken en handelen bloot te leggen geeft indi-
rect inzicht in de attitude waarmee ten minste een deel van de
geloofscommunicatie gepaard is gegaan. Zoals in de ‘zwarte pedagogische
teksten’ van Rutschky wordt blootgelegd hoe cultureel bepaalde godsdien-
stigheid (gesocialiseerd gedrag dat met godsdienst in verband werd
gebracht) de zogenaamde ‘bijbelse’ argumenten leverde voor het kind
onderdrukkend en de kinderlijke wil brekend, pedagogisch handelen. Ook
de machtsongelijkheid in de maatschappij met de bijbehorende onder-
drukkende sociale structuren (behorende tot de cultuur of niet) werd in
het Westerse denken met Christelijke, godsdienstige argumenten gelegiti-
meerd. Een deel van Hannah Arendts kritiek richt zich daar op. Zij fun-
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45  Plato, 1980, I 643 e: “Wij bedoe-

len ermee: de opvoeding die van

jongs af de mens op de deugd richt,

die hem een begeerte, een liefde

doet opvatten om een volmaakt bur-

ger te worden, iemand die weet te

bevelen en te gehoorzamen in alle

rechtvaardigheid”.

46  C.John Sommerville:

Geschiedenis van het kind; De

schokkende geschiedenis van de

wijze waarop kinderen sinds de

vroegste tijden zijn opgevoed, onder-

wezen, behandeld en mishandeld,

1992.

47 Elisabeth Badinter: De mythe van

de moederliefde, 5e druk, 1992.

48 Katharina Rutschky: Schwarze

Pädagogik, 1977.

49 C.F.  Wiesse : Der erzieherische

Wert einer Hinrichtung, 1791, 3e dr.

p.8: ”Lasst also, meine Kinder, sol-

che schreckliche Strafen immer

auch auf euer Herz, so sehr ihr es

davon entfernt glaubt, einen heilsa-

men Eindruck machen. Suchet eure

Leidenschaft frühzeitig unter der

Gehorsam der Vernunft und der

Religion zu bändigen; hütet euch, o

um Gottes willen hütet euch vor

dem ersten Schritt zum Bösen.

Endlich kann euch der Anblick einer

solchen Strafe mit Dankbarkeit und

Freude gegen Gott erfüllen... Auf

der einen Seite christliche, gute

Eltern, Lehrer und Freunde mithin

eine Erziehung wodurch ihr frühzei-

tig das Gute vom Bösen unterschei-

den, und die göttlichen und

menschlichen  Gesetze kennen

lernt, Ermuterung und Belohnung,

Warnung und Lehre...” 

50 Alice Miller: In den beginne was

er opvoeding, 1983, p.70/71.

51 J.D.Imelman: Inleiding in de

pedagogiek, 2e.dr. Groningen, 1982,

p.139-196. 



deert haar kritiek in een eigen niet-godsdienstig (maar zij stamt wel uit de
joodse traditie) onderzoek van de evangeliën en brieven van Paulus. De
attitude waarin machtsongelijkheid werd gelegitimeerd met religieuze
argumenten, wordt in Hannah Arends deconstructie van het verleden bloot
gelegd. Haar deconstructie is geen destructie. Zij wil het waardevolle uit
de historie als parels opdelven om die te kunnen gebruiken voor de toe-
komst. Zo kan Hannah Arendts werk bijdragen aan de deconstructie van
een pedagogische attitude die de geloofwaardigheid van geloofscommuni-
catie heeft kunnen ondermijnen. Omdat het gaat om het weergeven van
een analyse van een attitude en intermenselijke mechanismen leek een uit-
voerige weergave van haar leven en werk gewenst. Hannah Arendt kan
helpen om de voorwaarden voor communicatie en interactie aan te reiken
die voor pedagogiek als handelingswetenschap van belang zijn. Zij kan
daarmee helpen om de voorwaarden voor geloofscommunicatie in gods-
dienstpedagogisch perspectief te analyseren.

1.2 “The human condition”: pluraliteit 

De grote variatie in menselijke gedragingen binnen dezelfde omstandighe-
den en onder dezelfde condities staat in schril contrast met de wetmatig-
heden, die getuigen zouden zijn van een monotone gezamenlijkheid zoals
de moderne psychologie die denkt te kunnen vinden, schrijft Hannah
Arendt in 197552. Een mens wil zichzelf zijn temidden van anderen. Niet
op grond van een wetmatige gezamenlijkheid, maar op grond van plurali-
teit. Zelfpresentatie te midden van anderen is iets heel anders dan geza-
menlijke aanwezigheid (“thereness”). Medemenselijkheid is alleen mogelijk
op grond van pluraliteit van de menselijke soort. Onder pluraliteit moet
iets anders verstaan worden dan onder pluriformiteit. De hele schepping
is pluriform, planten en dieren vertonen zich als pluriform. Maar de plu-
raliteit van de menselijke soort is meer dan pluriformiteit alleen. Het is
datgene wat deze ene mens tot die ene mens, anders dan alle mensen uit
verleden en heden en toekomst maakt. Mede-menselijkheid betekent eigen-
heid en betrokkenheid tegelijkertijd. Deze diepe eigenheid, de ontologi-
sche grond van het unieke bestaan, wil de mens beleven en bevestigen. Een
mens beleeft de eigen uniciteit vanuit de ontologische menselijke conditie:
de pluraliteit. Anders heeft gekend worden geen zin, want wanneer ieder-
een gelijk zou zijn behoefde men niet als individu gekend te worden. Voor
Hannah Arendt is pluraliteit dè menselijke conditie. Zij spreekt van con-
ditio per quam53, de voorwaarde waardoor het typisch menselijke van het
mens-zijn zichtbaar wordt. Echter geen conditio sine qua non, geen voor-
waarde zonder welke de mens geen mens is. Want er zijn omstandigheden
waaronder de pluraliteit van mensen onzichtbaar wordt gemaakt, of
geweld aan wordt gedaan. Dan worden de menselijke mogelijkheden tekort
gedaan, dan wordt het typisch menselijke van de mens minder zichtbaar
en de daaruit voortkomende kansen en mogelijkheden blijven onbenut,
maar de mens blijft mens. De uniciteit van de mens wordt benadrukt bin-
nen een medemenselijke setting waar iedereen zichzelf mag zijn en met die
eigen ervaring zowel uniek als gelijkwaardig is. Waar in het boek Genesis
gesproken wordt over mensen als “man en vrouw”, als over “hen”, wordt,
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52 Arendt, 1978, dl. 1. p.35: “The

monotonous sameness and pervasi-

ve ugliness so highly characteristic

of the findings of the modern psy-

chology, and contrasting so

obviously with the enormous variety

and richness of human conduct, wit-

ness to the radical differences

between the inside and outside of

the human body”.

53 Arendt, 1978, p.7.



zegt Hannah Arendt, over pluraliteit als menselijke conditie gesproken54.
Aristoteles herkende deze uniciteit van elke mens in wat hij nativiteit noem-
de. Elke geboorte betekent een nieuw begin, met nieuwe mogelijkheden,
nieuwe kansen en toch soortgenoot, herkenbaar medemens. Daarom is
pluraliteit als menselijke conditie meer dan de biologische ‘natuur’ van de
mens. Pluraliteit komt voort uit de noodzaak om te handelen, te commu-
niceren, in de praxis van het leven waar de vita activa zichtbaar worden.
Waar pluraliteit geweld aangedaan wordt verdwijnt uniciteit. Hoe groter
de sociale groep met gemeenschappelijke belangen is, hoe minder tolerant
men zal zijn tegenover “non-behavior”. Hannah Arendt vreest dat in de
massa-maatschappij van het moderne Westen de gezamenlijke belangen
van de statistisch te determineren, en daardoor wetenschappelijk te defi-
niëren, grote groep, vraagt om conformisme en een verregaande harmoni-
satie van alle belangen. Daar wordt dan, zo meent zij, de pluraliteit van
het mens-zijn geweld aangedaan en zal het menselijke van de mens min-
der zichtbaar worden, waardoor menselijke mogelijkheden minder tot hun
recht komen.

1.2.1 Pluraliteit als spanningsveld van het individu

In de menselijke gemeenschap vindt, zo stelt Hannah Arendt, de indivi-
duele mens herkenning (zij zijn net als ik) en erkenning (ik ben mezelf en
net anders dan zij). Tussen die twee polen zal de individuele mens altijd
spanning voelen: de wens om te zijn als de ander en ergens bij te horen en
de wens om zichzelf te zijn en zich daarin te onderscheiden van anderen.
Pluraliteit wordt zichtbaar waar sprake is van een publieke uitwisseling
van ervaringen en de publieke beleving van mede-menselijkheid in alle
aspecten van het menselijk bestaan. Gekend en erkend worden door ande-
ren vereist publieke, inter- menselijke relatiepatronen. Status en aanzien
blijken net zulke belangrijke menselijke behoeften als de behoefte aan
voedsel. In de sociale status wordt de unieke positie van iemand temidden
van medemensen zichtbaar. De drang om iets van de eigen uniciteit voor-
goed veilig te stellen in een nalatenschap (in voorwerpen, bouwwerken,
kunst verhalen, liederen en in kinderen), is alleen zinvol wanneer een mens
zijn uniciteit bewust is en individueel gekend wenst te worden, bij naam
en toenaam, door medemensen. Dat zou niet nodig zijn indien mensen
identiek zouden zijn en bovendien zichzelf zouden reproduceren in hun
kinderen.
Aan de andere kant bestaat de uniciteit van mensen uitsluitend bij de gra-
tie van een privédomein. Wie publiekelijk iemand wil en kan zijn kent ook
de heel eigen unieke ervaringen die bij het privédomein horen. Het is inhe-
rent aan de pluraliteit van de mensheid dat een ieder ziet en hoort vanuit
het eigen perspectief, vanuit de eigen situatie, vanuit de eigen ervaringen.
Een unieke manier, anders dan de anderen het horen, zien en beleven. Maar
die wijze van individuele verwerking van de ervaringen blijkt tegelijkertijd
een algemene noemer te hebben, de publieke noemer, de noemer waarop
de ervaringen uitgewisseld kunnen worden. In de publieke sfeer krijgen de
unieke privé-ervaringen een algemene noemer waardoor zij invoelbaar
voor anderen worden. Toch blijven er altijd ervaringen in de privé-sfeer
die in de publieke sfeer nooit hun volle betekenis kunnen krijgen. Zulke

33

54 Arendt: 1958, p.9: ”Plurality is

the condition of human action

because we are all the same, that is

human, in such a way that nobody is

ever the same as anyone else who

ever lived, lives, or will live. Labour

and work, as well as action, are also

rooted in natality in so far as they

have the task to provide and preser-

ve the world for, to foresee and rec-

kon with, the constant influx of

newcomers who are born into the

world as strangers. However, of the

three, action has the closest con-

nection with the human condition of

natality; the new beginning inherent

in birth can make itself felt in the

world only because the newcomer

possesses the capacity of begin-

ning something anew”. 



ervaringen zijn bijvoorbeeld verbonden aan bijzondere menselijke deug-
den als liefde, goedheid en wijsheid, maar ook aan het verwerken van en
voelen van intense pijn, geboren worden en doodgaan55. Wanneer deze
ervaringen volledig in de publieke sfeer worden getrokken worden zij vals
en pervers. Tegelijkertijd zal in die sfeer van de strikte privé-beleving, de
unieke individuele beleving, de uniciteit niet (ik ben anders dan anderen)
worden ervaren. Die wordt als waardevol ervaren wanneer de strikt indi-
viduele beleving wordt mee-gedeeld aan en door anderen. Aan pluraliteit
wordt recht gedaan wanneer de eigenheid van mensen wordt gerespecteerd.

1.2.2 Pluraliteit als voorwaarde voor handelen en communiceren

De medemenselijke setting van de mens maakt communicatief handelen
noodzakelijk en mogelijk. Er is een nauwe relatie tussen spraak, taal, inter-
actie en datgene wat Hannah Arendt als actie bestempelt. Taal en spraak
zijn functies van de mens die een mens zowel met de andere medemens
verbindt (begrijpen en verstaan) als er van scheidt door uniciteit56. Mensen
die klonen van elkaar zouden zijn behoeven geen dialogisch handelen,
evenmin als robots dat behoeven. Actie is meer dan communicatie alleen,
het is meer dan interactie, het is meer dan verbaal cognitief handelen. Voor
deze “action” is pluraliteit de ontologische voorwaarde, de ontologische
grond, en daarom de ontologische menselijke conditie. Want in het hande-
len en dankzij de communicatie ontmoet de ene mens de ander met andere
(aanvullende, tegengestelde, vernieuwende, probleemoplossende) moge-
lijkheden. Actie wordt zichtbaar in en wordt bepaald door elke menselijke
gemeenschap. Een levende en dus handelende en communicerende mens
kan niet zonder medemensen. In relatie tot de medemens krijgt het han-
delen, het communiceren, betekenis. Door in de pluraliteit gegeven geza-
menlijke mogelijkheden zijn de mensen sterk genoeg om de biologische
hulpeloosheid, die hen eigen is, te overwinnen en de omgeving te bewer-
ken in creatieve herscheppende activiteit. Daardoor kunnen mensen com-
municeren in het licht van verleden en toekomst en boven het nu uitstijgen.
Hoewel ze voor het overleven niet noodzakelijk zijn, zijn deze vormen van
communicatie initiërend, innoverende factoren in het menselijk (dat is
medemenselijk) bestaan. Het communicatieve handelen richt zich niet op
“iets” te zijn, maar “iemand” te zijn. Iemand zijn betekent iets unieks, iets
nieuws zijn. De uniciteit van elke nieuw geborene, schept telkens nieuwe
mogelijkheden die niet doen vragen “Wat ben jij?”, maar “Wie ben jij?”.
En juist dat “Wie ben jij?” is een bij uitstek in taligheid weer te geven hoe-
danigheid57. Het karakter, de stemming, de attitude, de authenticiteit bepa-
len de pluraliteit, het unieke, het eigene van mensen. Niet de verbaliteit,
maar de totale communicatie waarin gevoel en emotie meespreekt in
woord, gedrag en gebaar maakt de pluraliteit zichtbaar.

1.2.3 Pluraliteit en de polis 

Hannah Arendt hecht veel waarde aan het gedachtengoed van Socrates
dat zij tegenover dat van Plato stelt. Socrates, zo meent zij, heeft recht
gedaan aan de menselijke pluraliteit, Plato daarentegen stelt een maat-
schappelijke organisatie voor die de pluraliteit vernietigt, behalve met
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betrekking tot een kleine elitaire “top”, zodat bij Plato de wortels van het
totalitaire denken duidelijk zichtbaar worden. Volgens het Griekse den-
ken wordt er, zegt zij, onderscheid gemaakt tussen het privé domein van
het menselijk bestaan waar men strikt individueel (idion) gekend wordt;
en het publieke domein waar datgene wat de mens gemeenschappelijk heeft
(koinon) zichtbaar wordt58. Aristoteles constateert dat er sprake is van een
zoön politikon, maar uiteindelijk vindt deze constatering plaats nadat er
sprake is van de stichting van stadstaten. De stadstaat, of polis, was voor-
afgegaan door de ontbinding van elk groepsverband dat berustte op bloed-
verwantschap zoals bij familiaire- of stamverbanden. De Aristotelische
bios politikos ontstaat daar waar de stadstaat bepaalde mensen de gele-
genheid geeft om zich te vrijwaren van arbeid louter om te kunnen leven
(wat slaven deden), om zich te wijden aan handelen (praxis) en spreken
(lexis). In de publieke ruimte van de polis waren mensen van elkaar geen
bezit, zoals in de privé ruimte van de huishouding. In de publieke ruimte
staan mensen altijd onder kritiek, dat wil zeggen dat waardering, een oor-
deel van anderen over het handelen en spreken kan plaats vinden.
Daardoor was zelfs de meest gevreesde tiran minder vrij in het omgaan
met andere mensen dan de pater familias. De publieke ruimte garandeert
in elk geval openbaarheid van het handelen, terwijl wat in de privé sfeer
plaats vindt zich aan die openbaarheid onttrekt. Hannah Arendt hecht
buitengewoon veel belang aan zulke openbaarheid van handelen, waarbij
medemensen hoe dan ook zien, beleven, en dus oordelend (zelfs als dat
oordeel niet openbaar wordt) meemaken wat een mens al handelend en
sprekend voortbrengt. Zij wilde met het voorbeeld van de polis gedachte
het verschil aantonen tussen op pluraliteit gerichte menselijke verbanden
en de op uniformiteit gerichte menselijke verbanden. Het domein van de
polis is het domein van de vrijheid59. Het model van de belangenbeharti-
ging van de groothuishouding (oikonia) of van de op het model van de
groothuishouding georganiseerde bestuurs- en regeervormen moet, vol-
gens haar, nauwkeurig onderscheiden worden van de belangenbehartiging
van een polis waar datgene wat men gemeenschappelijk (koinon) heeft
benadrukt wordt. In de Griekse polis werd de belangenbehartiging ver-
zorgd door een intermenselijke overlegstructuur waarbinnen verbaal com-
municatief, door middel van het uitwisselen van argumenten, standpunten
konden worden bepaald. De polis droeg alle kenmerken van een (interac-
tie- of) debatteerruimte, waar mensen kunnen komen tot interactief han-
delen. In de polis wordt recht gedaan aan de pluraliteit die berust op
gemeenschap (togetherness). In de interactieruimte van de polis was gelijk-
heid het tegenovergestelde van conformiteit. Gelijkheid betekende: de
mogelijkheid die iedereen kreeg om zich van anderen te onderscheiden,
zodat daardoor de uniciteit van iedereen werd benadrukt. Men kreeg de
ruimte om door unieke daden, gedachten, woorden en meningen het beste
van zichzelf aan de anderen mee te delen. Het publieke domein van de
polis was dus de plaats waar mensen konden laten zien hoe enig en onver-
vangbaar zij waren. Daardoor kon het gezamenlijke (het politieke) voor-
uitgang boeken. Niet de statistisch belangrijke rol van de kwantitatieve
gelijkheid, maar de betekenis van de bijzondere unieke daden (waaronder
ook denkacten en meningen bedoeld zijn) belichten het leven van alledag,
zegt Hannah Arendt. Het verschil tussen de polis en de groothuishouding
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is, dat de leden van de polis, in tegenstelling tot die van de groothuishou-
ding, gelijkwaardig waren en dat iedereen vrij was in die zin dat men geen
bevelen van anderen behoefde te gehoorzamen of denkbeelden van ande-
ren behoefde over te nemen60.
Het gaat Hannah Arendt om de theoretische vrijheid van de polis-gedach-
te, want de werkelijkheid in de Griekse stadsstaten was zodanig dat die
vrijheid slechts voor een kleine elite gold, die dankzij de inspanningen van
de grote massa vrijgesteld kon worden voor de polis. Het waren met name
de hoofden van de groothuishouding, die dankzij de arbeid van de aan
hun huishouding toegeëigende slaven geen tijd hoefden te “verspillen” aan
arbeid. Hannah Arendt is zich daarvan bewust, maar zij wil de idee van
de polis, de publieke ruimte waar mensen elkaar ontmoeten in alle vrij-
heid en pluraliteit als ideaaltype stellen boven het in de oudheid minstens
even belangrijke model van de groothuishouding. Beide ‘typen’ kunnen
model staan voor ‘regeervormen’ van menselijke gemeenschappen, zowel
in maatschappelijk grote verbanden als in de kleinere verbanden van een
vereniging, een kerkgemeenschap of een gezin.

1.2.4 Pluraliteit en de groot-huishouding

De grondslagen van autoritaire en totalitaire regimes vindt Hannah Arendt
in de beschrijving van de Griekse en Romeinse groot-huishouding. De
pater familias, de patriarch, de dominus, regeerde op een autoritaire, tota-
litaire manier. Iedereen die tot het groothuishouden behoorde: familiele-
den, vrouwen, kinderen, slaven, bedienden en onderhorigen moesten
denken en zich gedragen zoals de Patriarch dat voorschreef. Er werd abso-
lute gehoorzaamheid en loyaliteit aan de stam, de grootfamilie waartoe
men behoorde, verwacht. De patriarch (stamhoofd, ook wel koning of
vorst genoemd) beschikte over de rechten en plichten op alle gebied van
elk van de leden van de tot zijn huishouding behorende onderdanen. Hij
bepaalde wiens kant men koos in conflicten met andere groot-families en
beschikte ook over leven en dood van alle leden. Niet volgens (door de
groep) vastgestelde regels of wetten, maar volgens eigen willekeur en
inzicht. Het privé-domein kende daardoor lange tijd andere regels en wet-
ten dan het publieke, politieke domein van de polis. In het organisatiemo-
del van de groothuishouding, of de, op het groothuishoudingsmodel
georganiseerde, autoritaire, totalitaire regimes, gedraagt de hiërarchische
top van de organisatie zich als de pater familias, wordt “togetherness” ver-
smald tot de uniformiteit van gezamenlijkheid (sameness)61. Dat wil zeg-
gen dat er sprake is van uniformiteit en verlies aan identiteit ten behoeve
van de door de heerser opgelegde structuren.
In de loop van de westerse geschiedenis hebben niet alleen families maar
ook grote instituties, nationalistische staten, kerken, grote industriële en
economische concerns en politieke partijen zich gedragen naar het
groothuishoudingsmodel. Zulke grote instituties hebben er belang bij, dat
de aan hen ondergeschikte mensen doen wat in het ideaal past. Daarom
zijn voor zulke organisaties in de moderne tijd gedragswetenschappen die
zoeken naar het voorspelbare, het één-dimensionale in de mens62, steeds
belangrijker. De publieke sfeer wordt aan het doel van de organisatie
ondergeschikt gemaakt, waarschuwt Hannah Arendt, wanneer zij de ken-
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merken van zulke organisaties in de moderne tijd analyseert. De polisge-
dachte raakt in onbruik. Er is dan sprake van absorptie van het gezin en
van families in de sociale groep63. Deze vorm van sociale verbanden “nor-
maliseert” de leden. De massamaatschappij heeft hetzelfde normaliseren-
de karakter. Meest kenmerkend voor de massamaatschappij, zoals die van
de postmoderne Westerse wereld, is dat zij echt handelen heeft vervangen
door gedrag. Men eist een bepaalde gelijkheid in gedrag, die niets te maken
heeft met de gelijkheid van de Griekse polis64. Het kenmerk van zulke
sociale verbanden is dat zij gericht zijn op overleven, arbeid, voeding en
het zorgen voor nakomelingen. Maar deze nakomelingen moeten vooral
voldoen aan de ideologische eisen, waardoor de status quo van het sociale
verband gehandhaafd kan blijven. Daarvoor zal de sociale groep haar
plurale karakter moeten verliezen. Het gevolg is dat alle faculteiten van
de geest worden uitgeschakeld: de wil van de mens wordt gebroken, er
wordt voor je gedacht en oordelen wordt aan de leider overgelaten.
Kinderen moeten daartoe worden opgevoed. Alle leden binnen het regime
moeten handelen alsof zij één persoon zijn en niet vanuit hun eigen indi-
viduele bijdrage aan de gezamenlijkheid65. Het algemeen belang wordt
voorgesteld als een nationaal huishoudingsmodel66. Daarin is massale
manipulatie, waarbij mensen kiezen voor “Befehl ist Befehl” als excuus
voor hun handelen, vanzelfsprekend. Zo worden daardoor de kenmerken
van koinon teniet gedaan.

1.3 De Vita Activa

Het menselijk handelen, alle menselijke activiteiten, zijn volgens Hannah
Arendt te onderscheiden als vita activa: labor (arbeid), work (werk) en
action, (handelen of interactief handelen). “Labor”, arbeid is de basisac-
tiviteit van het leven. Arbeid komt voort uit biologische behoeften, de
spontane groei, het metabolisme en de vitaliteit, de drang om in leven te
blijven, van de mens. “Work”, werk, omvat al die activiteiten die corre-
sponderen met de manier waarop de mens boven de natuurlijke omgeving
uitstijgt; datgene waarin mensen hun sterfelijkheid voorbij streven door
de dingen die zij maken, de werktuigen, de gebouwen, kunstproducten,
waarmee de mens zijn eigen omgeving maakt. “Action”, actie, is een acti-
viteit, een vorm van handelen die direct gebonden is aan de noodzakelijke
medemenselijkheid van de mens. De action heeft voor Hannah Arendt een
diepere betekenis dan oppervlakkig uit het woord actie begrepen zou kun-
nen worden. Zij bedoelt actie als menselijke samenwerking in een gemeen-
schap, dialogische interactie. De drie vormen binnen de vita activa: arbeid,
werk en actie zijn tezamen de uitdrukking van de menselijke zijnswijze. De
menselijke zijnswijze is gekoppeld aan lichamelijkheid, maar zij omvat67

ook de faculteiten van de geest. Omdat zij bemerkte dat zij werd misver-
staan in verband met deze aardse, aan het lichaam gebonden vita activa
heeft Hannah Arendt, na The Human Condition, daaromtrent nadere toe-
lichting gegeven in The Life of the Mind. Het menselijk handelen, alle
uitingsvormen van vita activa worden begeleid, aangestuurd en in stand
gehouden, door de faculteiten van de geest. Maar ook deze faculteiten zijn
gebonden aan lichamelijke uitdrukkingskracht.
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Als faculteiten van de geest onderscheidt Hannah Arendt denken, willen
en oordelen. Zij noemt deze faculteiten zeker geen vita contemplativa
(gezien als meerwaardig boven de vita activa), want zij is van mening dat
de faculteiten van de geest wel te onderscheiden, maar niet te scheiden zijn
van de vita activa. Elk handelen vindt plaats vanuit een handelende men-
selijke gemeenschap. De kwaliteit van de mede-menselijke, inter-menselij-
ke relaties wordt gevonden in arbeid, werk en actie. Zij meent dat reductie
van het menselijk bestaan tot arbeid of werk, de kwaliteit van het hande-
len en communiceren en daarmee de kwaliteit van de menselijke relaties
en van het totale menselijke bestaan ernstig belemmert.

1.3.1 “Labor”

Arbeid definieert Hannah Arendt als de werkzaamheid van mensen die
noodzakelijk is om te overleven. Arbeid moet verricht worden om te eten,
om kleding en onderdak te hebben. Arbeid en werk worden bij de Grieken
al onderscheiden. In de Griekse standenmaatschappij werd onderscheid
gemaakt tussen de mensen die arbeid verrichtten  (agrariërs of slaven) en
mensen die een ambacht uitoefenden en derhalve werk verrichtten. Werk
kent een creatief moment en een zelfstandige keuze. Arbeid is gerelateerd
aan de dierlijke kant van de mens, zij vindt plaats binnen het privédomein.
Locke onderscheidde eveneens lichamelijke (fysieke) arbeid van ‘het werk
van iemands handen’. Dat wil niet zeggen dat arbeid per definitie minder-
waardig zou zijn. Als noodzakelijk onderdeel van de vita activa kan elke
mens, zonder daarvan minder te worden, arbeid verrichten. Maar wan-
neer van een bepaalde groep mensen alle activiteiten gereduceerd worden
tot arbeid wordt hun menswaardigheid aangetast. Zij komen dan niet toe
aan de menselijke conditie, dat wil zeggen die vormen van de vita activa
die juist kenmerkend voor de mens zijn. Arbeid als pure handeling is nood-
zakelijk voor het levensbehoud, maar het is niet datgene wat mensen van
grote waarde vinden. Arbeid op zich levert nooit duurzame produkten op,
alleen produkten om te leven in de kringloop van de natuur. Pure arbeid
kan ook worden ingezet voor religie, meent Hannah Arendt, daar waar
mensen omwille van het gunstig stemmen van de godheid zware arbeid
verrichten. Wanneer de menselijke activiteit uit louter arbeid bestaat laat
dat mensen gevangene worden van hun eigen lichamelijkheid. Een slaaf
wist niet eens waarvoor hij werkte. Maar een moderne fabrieksarbeider
kent ook niet het totaalresultaat van het werk dat verricht wordt68. In een
moderne massamaatschappij wordt arbeid dikwijls losgekoppeld van het
product zodat mensen niet eens weten waartoe hun arbeid dient. Zij ken-
nen het product niet. Mensen worden tot “job-holders” voor de grote ano-
nieme werkgevers. De consumptiemaatschappij maakt mensen slaven van
de noodzaak om te consumeren. Zij moeten daartoe job-holders worden
die alleen maar arbeid verrichten om geld te verdienen om te kunnen con-
sumeren. Dat werkt vervreemding in de hand. Job-holders worden gedwon-
gen tot collectief en uniform gedrag, in dienst van een baas, een directie,
die als een pater familias de arbeiders regeert. Wie zo arbeid verricht wordt
niet verantwoordelijk gehouden voor het eindprodukt. Het werk lijkt
ethisch neutraal. Er is geen gemeenschappelijk overleg of taakverdeling
op grond van ieders individuele capaciteiten en er wordt geen discussie
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over het doel en de zin of het nut van het product toegestaan. Door de
massaproduktiemaatschappij is elk werk dat geen arbeid is en niet gericht
is op “making-a-living” tot hobby verklaard69. Hannah Arendt merkt op
dat in de Westerse wereld het verschil tussen arbeid en werk steeds meer is
verdwenen. Zelfs in hooggeschoold werk wordt gebruik gemaakt van
iemands arbeidskracht. Denkarbeid, wat een indirect product nalaat,
wordt dan eveneens arbeidskracht, ten behoeve van het totale product van
de multinational, het grote bedrijf of de bureaucratische maatschappij. Zo
krijgt de wereld een steeds dingachtiger karakter. En de bevrijding van de
arbeidersklasse is geen echte bevrijding omdat er niet meer vrijheid is,
alleen is elk werk labor geworden. Autoritaire (zelfs totalitaire) maat-
schappelijke structuren bedienen zich bij voorkeur van een dergelijke “job-
holder society”. Activiteit die bestaat uit louter arbeid heeft ook effect op
de kwaliteit van het menselijk handelen en de menselijke communicatie,
dus op de medemenselijkheid van de mens. Arbeid kan gezamenlijk onder-
nomen worden (sameness), ieder werkt naast elkaar, maar er is geen echte
communicatie op grond van gemeenschappelijkheid (togetherness) nodig.
De communicatie en samenwerking zal dan ook vooral ten behoeve van
de sameness vorm krijgen. De noodzaak tot samenwerking doet de behoef-
te ontstaan aan andere vormen van menselijke activiteit.

1.3.2 “Work”

Samenwerking die tot zingeving en betekenisgeving leidt vraagt om vor-
men van vakmanschap en wordt daarmee tot werk. Vakmanschap is duur-
zamer dan arbeid op zich. Vakmanschap is over te dragen van de ene
generatie op de andere. Samenwerking leidt vanzelfsprekend tot het gebrui-
ken van werktuigen (ten behoeve van het latere product). Elk werk heeft
werktuigen nodig, anders is het geen werk, aldus Hannah Arendt70. Werk
produceert gebruiksgoederen van langdurige waarde. De duurzame pro-
ducten stabiliseren de menselijke werkelijkheid inclusief de zingevingsin-
terpretatie. Een stoel als gebruiksvoorwerp kan een langere levensduur
hebben dan die van de maker. De blijvende waarde van de stoel wordt
publiekelijk bevestigd. Deze blijvende betekenis van de producten van werk
veranderen een wildernis in gecultiveerd land. Zulk maken (het is geen
scheppen zegt Hannah Arendt, want de Schepper maakt uit niets) doet
altijd de natuur geweld aan en geeft de mens een gevoel van kracht en
macht. Dat is op zichzelf niet verkeerd te noemen. Wanneer een boom
geveld wordt om daarvan een duurzaam meubelstuk te maken terwijl dat
misschien wel honderden jaren meekan, groeit intussen weer een nieuwe
boom. Toch is het vellen van de boom en het maken van het meubelstuk
een vorm van geweldpleging op de natuur, waarbij de mens zich machtig
kan voelen. Het geeft de vreugde van het ‘uitstijgen boven het zweet des
aanschijns’. Zulk maken stijgt uit boven de private sfeer want het idee van
datgene wat gemaakt moet worden en het resultaat, ontstaat en wordt
beoordeeld binnen de publieke sfeer. Het product wordt daardoor repe-
teerbaar. Alleen binnen de massaproductie (bijvoorbeeld in onderdelen
aan de lopende band) wordt het product weer het resultaat van individu-
ele arbeider en is de triomf er niet of veel minder. Er is geen vakmanschap
meer nodig, geen idee, geen creativiteit, alleen nog een fysieke handeling.
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De duurzaamheid van de producten van werk is echter nooit absoluut.
Uiteindelijk zal elk product opraken. Dat geeft de mogelijkheid om steeds
weer het creatieve proces van werk aan te gaan.
De mens mag geen slaaf worden van de techniek, van het werktuig dat de
producten laat maken. Een werktuig, techniek of een machine mag nooit
gebruikt worden om anderen onder de duim te houden. In de moderne
tijd ziet men helaas dat mensen aan de machine worden aangepast en niet
andersom71, waardoor vrijheid en vreugde verloren gaat. Weliswaar is er
dan nog steeds sprake van werk, maar de mens wordt gereduceerd tot
homo faber, die zijn arbeidskracht inzet ten behoeve van het product zon-
der daar verder verantwoordelijk voor te zijn. Een consumptiemaatschap-
pij waar het ideaal van de techniek, de mens als instrumentmaker, bepalend
is, wordt gekenmerkt door het nuttigheidsbeginsel. Wat nuttig is is goed.
Waar nuttigheid de betekenis- en zingevingsfactor wordt, voert betekenis-
loosheid weldra de boventoon. Deze nuttigheidsvisie kan alleen bestaan
in een wereldbeeld waar de mens de maat van alle dingen is. Aristoteles
noemde dit standpunt al absurd, zegt Hannah Arendt en Plato waar-
schuwde volgens haar, dat dan alleen materieel bezit nog zin en betekenis
zal hebben terwijl een woord als liefde zonder betekenis zal blijven.
Wanneer de homo faber de maat van alle dingen is wordt alles geïnstru-
mentaliseerd. Zelfs het spreken en de interactie wordt in dienst gesteld van
de technische homo faber. De waarde van de daardoor gemaakte produc-
ten hangt af van de marktwaarde, of zij worden verkocht of worden gene-
geerd. Hannah Arendt noemt kunst het product van een heel bijzondere
vorm van werk, dat een  uitzondering vormt op dit marktmechanisme.
Kunst heeft waarschijnlijk een mythische of religieuze oorsprong zegt zij,
haar waarde is in elk geval van een andere orde. Kunstwerken transforme-
ren de werkelijkheid niet maar transfigureren de werkelijkheid. Kunst is
gematerialiseerde gedachte in woord, beeld, of muziek. Poëzie staat dicht
bij de denkact op zich. Het spreken van waardevolle en ‘grote woorden’ is
een daad die op kunst lijkt. Het stijgt boven de nuttigheid en de techniek
uit en transfigureert de werkelijkheid zowel als zij die transformeert en
transcendeert72.

1.3.3 “Action”

“Action” als laatste van het drietal van de vita activa (“labour”, “work”
en “action”) wordt in de Duitse vertaling van The human condition
“Handeln”. Prins73 vertaalt deze termen met “arbeid”, “werk” en “poli-
tiek handelen”. Loose74 spreekt van arbeid, werk en actie, evenals
Denayer75. Het blijkt dat Hannah Arendts “action” in verband gebracht
wordt met bewust handelen in een sociaal verband met het oog op ‘verbe-
tering’ of ‘sturing’ van een sociale, maatschappelijke en culturele situatie.
Handelen bij Hannah Arendt kan gezien worden in het licht van de dis-
cussie uit de zestiger en zeventiger jaren rondom dialogisch- of communi-
catief handelen. Daarmee werd procesmatige handelen bedoeld, waarbij
degene die handelt deel van het proces is. Daarin sluit Hannah Arendts
beschrijving aan bij de discussie over menswetenschappen. Wanneer haar
“action” vertaald wordt met “handelen” dekt dat toch niet meer helemaal
de lading. Arbeid en werk is ook handelen. “Action” vertalen met actie
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heeft in het Nederlands een andere gevoelswaarde, namelijk die van actie-
voeren, of de connotatie van actieonderzoek. Communicatief handelen
komt nog het dichtst in de buurt, maar die term is verbonden met de filo-
sofie van Habermas. Omdat het gaat om het weergeven van een bepaalde
dialectiek, maar dan in de oorspronkelijke betekenis van dialoog, waarbij
de partners aan het proces al handelend en sprekend op een hoger plan
komen, kan ook gekozen worden voor dialogisch handelen. Dat klinkt niet
echt mooi, maar dekt wel de lading. In aansluiting bij de actualiteit van
de jaren negentig heb ik ervoor gekozen om “action” te vertalen met “inter-
actief handelen”. Hierin komt niet alleen het responsieve relationele tot
uitdrukking, maar ook het dialogische, terwijl tegelijkertijd datgene wat
Hannah Arendt nadrukkelijk in “action” incalculeerde, namelijk het argu-
mentatieve en het vernieuwende (nativiteit) ook inbegrepen kan zijn.

“Action”, interactief handelen, is bij uitstek die manier van mens-zijn
waarbij expliciete pluraliteit noodzakelijk is. Bij arbeid kan de pluraliteit
bijna onzichtbaar aanwezig zijn, zeer onopvallend. In werk is pluraliteit
altijd zichtbaar maar implicieter dan bij interactief handelen. Zonder
expliciete pluraliteit is geen interactief handelen mogelijk. Omgekeerd is
het niet zo dat er zonder interactief handelen geen pluraliteit zou zijn.
Interactief handelen is de uiting van de mens als sociaal wezen. Noch
Aristoteles noch Plato noemen het aangaan van een samenwerkingsver-
band een specifieke menselijke conditie. Zij wijzen erop dat ook dieren
samenwerkingsverbanden kennen, zoals zichtbaar wordt in een bijenkorf
of een mierennest.
Dezelfde soort samenwerking kan worden herkend in menselijke verban-
den met een grootfamiliemodel. Interactief handelen is dat deel van de
vita activa, waarin het gemeenschappelijke in het plurale (koinon) duide-
lijk wordt76. Voor dit interactief handelen zijn medemensen noodzakelijk.
Hannah Arendt geeft een diepgaande analyse van hetgeen aan het inter-
actief handelen ten grondslag ligt, waarvan hieronder een korte samenvat-
ting volgt.
Mensen moeten samen leven in de wereld, daardoor krijgt alles wat in de
wereld tussen mensen verschijnt of afspeelt alleen betekenis door de geza-
menlijke duiding, betekenisgeving, van de ervaringen. Alles wat binnen
het publieke domein plaats vindt, heeft als kenmerk dat het door iedereen,
dat wil zeggen door medemensen gezien en gehoord en beleefd kan wor-
den. In diepste wezen bepaalt het publieke domein datgene wat werkelijk-
heidswaarde heeft. Ervaringen worden in de publieke sfeer gede-
privatiseerd, gede-individualiseerd en pas dan krijgen ervaringen de bete-
kenis die zij nooit eerder konden hebben.
De gemeenschappelijke ervaring geeft mensen de intense beleving dat zij
weliswaar van elkaar verschillen en toch de leefwereld gezamenlijk heb-
ben. In de gezamenlijke leefwereld geeft men inhoud aan het bestaan en
duidt men de werkelijkheid. Niet alleen in de gezamenlijke naamgeving
van de dingen, maar ook in de duiding van de gebeurtenissen. Hierin ont-
staat een cultureel patroon dat de relevantie bepaalt van de gemeenschap-
pelijke duiding. In de gemeenschappelijke duiding blijft elk individu toch
ook een eigen duiding behouden, maar die persoonlijke duiding wordt
gekleurd door de gemeenschappelijke ervaring met een gemeenschappelijke
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duiding. Deze duiding van de werkelijkheid wordt overgedragen van ouder
op kind en van generatie op generatie. In de veranderlijkheid, de nataliteit
en daardoor de uniciteit van elke mens is echter tegelijkertijd een vernieu-
wende kracht gegeven, die maakt dat duidingen van de werkelijkheid niet
voor “eeuwig en altijd” vaststaan. Ook het gezamenlijk handelen van men-
sen, en met name het werk van mensen waarmee cultuur ontstaat waar-
door de mens aan zijn natuurlijke omgeving ontsnapt, maakt dat de
duiding aan her-interpretatie onderhevig is. Elke menselijke gemeenschap
organiseert zich op grond van de gemeenschappelijke duiding. Wanneer
deze duiding aan her-interpretatie moet worden onderworpen (en er zal in
elke tijd altijd wel iets zijn dat aan her-interpretatie toe is) zal dat een geza-
menlijk belang zijn, omdat her-interpretatie re-organisatie van de mense-
lijke gemeenschap met zich meebrengt (op hoe kleine schaal dan ook). De
her-interpretatie en re-organisatie vindt soms langs de weg van de geleide-
lijkheid plaats, soms door middel van openbare gedachtewisseling (argu-
mentatie) en soms door middel van al dan niet empirisch onderzoek. De
re-organisatie door middel van argumentatie en uitwisseling van gedach-
ten en standpunten, overtuigingen en meningen werd in de polis uitge-
sponnen tot de cultuur van de wijsgerige elite. Er werd zowel fysieke als
geestelijke ruimte gereserveerd voor deze uitwisseling van ideeën, wijshe-
den, gevoelens en meningen. Dat gebeurde op grond van argumenterings-
kunst, de retorica, waarmee de duiding van de werkelijkheid niet alleen
vorm maar ook inhoud kreeg. In deze openbare ruimte konden niet alleen
duidingen met betrekking tot de werkelijkheid worden geventileerd, maar
kon ook maatschappelijke re-organisatie zijn beslag krijgen. De Griekse
stadstaten stelden mensen in staat hun hele leven te wijden aan dat gesprek
en overleg, zonder verder iets praktisch werkzaams te hoeven doen. Deze
interactie behelsde de interactieruimte waar “grote woorden” gesproken
konden worden, woorden van waarde, in een domein dat vrij was van de
zorgen van alle dag en daarom vrij van geweld. Het juiste woord op de
juiste plaats om gebeurtenissen en de menselijke werkelijkheid in de juiste
verhoudingen te zien en gezamenlijke beslissingen te nemen. In de grote
woorden werden menselijke deugden, morele standaarden en de grondsla-
gen voor het beoordelen van menselijke activiteiten mogelijk. Hiervoor
was het vertellen van verhalen, “story-telling” een belangrijk hulpmiddel.
In de story-telling kon duidelijk worden hoe deugden werkzaam” zijn in
menselijke verhoudingen, hoe beloftes werken, hoe moreel handelen feite-
lijk in haar werk gaat, zonder dat het ook letterlijk gepraktiseerd wordt77.
Daaruit ontstaat de uniek menselijke samenwerking van het bondgenoot-
schap die berust op actie, communicatief handelen, inter-actie. Het is een
bondgenootschap op basis van overleg en gemaakte afspraken, die tot
stand zijn gekomen op grond van argumenten. In het bondgenootschap
wordt in het heden, met in acht name van de ervaring uit het verleden actief
gehandeld in de richting van de toekomst. Het debat en de illuminerende
verhalen scheppen een band, bieden gemeenschappelijkheid aan en maken
de culturele, de conceptuele en de consensuele standaarden van de duiding
mogelijk. In de gemeenschap, die ervaren wordt als een bondgenootschap
dat niet ontstaat op grond van bloedbanden, maar op grond van gemeen-
schappelijke duiding of cultuur, wordt de unieke positie van mensen bin-
nen de schepping duidelijk. Een mens kan juist daardoor bewust, actief,
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toekomstgericht, dialogisch handelen. De enige voorwaarde daarvoor is
dat de ontologische menselijke conditie: pluraliteit volledig tot haar recht
mag en kan komen. Dat betekent niet dat pluraliteit erkend wordt als een
feit: mensen zijn nu eenmaal verschillend! Die constatering, die zo oud is
als de mensheid zelf, heeft geen waarde wanneer aan pluraliteit geen recht
wordt gedaan. Pluraliteit draagt een enorme kracht in zich, de kracht van
de menselijke mogelijkheden, die benut kunnen worden wanneer de unici-
teit van mensen gemeenschappelijk wordt ingezet. Niet om macht uit te
oefenen over medemensen, maar om de krachten te bundelen ten behoeve
van de leefwereld en de mensheid zelf. Hannah Arendt is van mening dat
die bundeling van krachten plaats kan vinden in het interactieve hande-
len, waar mensen hun uniciteit kunnen beleven in een gemeenschappelijke
herkenning en erkenning van elkaar. Die herkenning en erkenning is alleen
mogelijk wanneer pluraliteit de grondslag vormt van het interactieve han-
delen. Want dan kunnen ieders sterke kanten worden benut en ieders zwak-
ke kanten worden aangevuld. Menselijk leven betekent keuzes maken,
individuele keuzes en gemeenschappelijke keuzes. De gronden waarop de
keuzes gemaakt worden staan in het interactieve handelen altijd ter dis-
cussie, altijd onder kritiek en worden onderworpen aan een gemeenschap-
pelijk oordeel. In de mogelijkheden om discussie aan te gaan, kritiek te
leveren of tot een oordeel te komen spelen zowel de uniciteit als de gemeen-
schappelijkheid een belangrijke rol. Het oordeel ontstaat daar waar men-
sen vrij en vanuit hun eigen mogelijkheden antwoord geven op
gebeurtenissen en situaties (ook verbaal-cognitieve situaties). Maar dat
persoonlijke antwoord, dat altijd verbonden is met de unieke persoonlijke
mogelijkheden, wordt altijd in het interactieve handelen onderworpen aan
de kritiek en het oordeel van anderen. In het interactieve handelen mag
en kan elke mens antwoord geven, maar er wordt ook verantwoording
gevraagd. Dat alles kan alleen maar plaats vinden bij gratie van de plura-
liteit, bij gratie van het feit dat mensen van elkaar verschillen. Want waar
iedereen gelijk is, waar pluraliteit wordt ontkend of gecorrumpeerd wordt
is verantwoording overbodig.
Hannah Arendt is optimistisch met betrekking tot deze ideaaltypische
beschrijving van de menselijke mogelijkheden tot het oproepen van posi-
tieve krachten in het proces van interactief handelen. Zij meent dat de
norm voor het handelen gevonden wordt in illuminerende verhalen, die
generaties overleven en in een gemeenschap aan elkaar worden doorver-
teld. De Pentateuch noemt zij als voorbeeld van zulke verhalen. Binnen
het interactieve handelen van mensen krijgen positieve keuzes en het
nemen van positieve beslissingen grote kansen. Daar waar de beslissingen
moeten worden bijgestuurd, waar interpretaties moeten worden herzien,
zal het interactieve handelen de mogelijkheden in zich dragen om tot nieu-
we inzichten en vernieuwende beslissingen te komen, ook wanneer daar-
mee oude beslissingen gecorrigeerd moeten worden. Tegelijkertijd lijkt zij
zich bewust van het ideaaltypisch beeld dat zij geeft, want zij is zeer bezorgd
over de ontwikkelingen in de moderne Westerse wereld van na de Tweede
Wereldoorlog. Daarom geeft zij scherp aan waar pluraliteit wordt gecorrum-
peerd en onder welke omstandigheden pluraliteit tot haar recht kan komen.
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1.4 Voorwaarden voor pluraliteit

Pluraliteit is weliswaar kenmerkend voor het mens-zijn, maar dat plurali-
teit ook werkelijk een rol mag spelen in de intermenselijke verhoudingen
binnen de maatschappij en samenleving is niet vanzelfsprekend. Waar plu-
raliteit tot haar recht komt, komt menselijkheid in de diepste betekenis
van het woord tot haar recht en wordt interactief handelen mogelijk.
Wanneer pluraliteit geweld aangedaan wordt binnen menselijke relaties en
samenlevingsvormen, komt de kracht van de pluraliteit als menselijke con-
ditie niet aan het licht. Dat betekent dat de betrokken mensen, onderda-
nen van een autoritair of totalitair regime bijvoorbeeld, hun meest
existentiële menselijke mogelijkheden niet kunnen leren kennen of kun-
nen leren waarderen of kunnen leren gebruiken. De menselijke mogelijk-
heden die voortkomen uit pluraliteit, zoals zelfbewustzijn, zelf
verantwoordelijkheid dragen, mee-beslissen, overleg voeren en bondge-
nootschappen aangaan, worden dan beknot of komen niet tot hun recht.
Mogelijkheden van mensen die voortspruiten uit een erkende en gekende
pluraliteit worden dan niet gebruikt. Uit het werk van Hannah Arendt zijn
een aantal grondvoorwaarden te distilleren, zonder welke de pluraliteit
geweld wordt aangedaan. Dat zijn conditiones sine qua non, voorwaar-
den zonder welke pluraliteit als menselijke oerconditie niet tot haar recht
komt. Geen randvoorwaarden voor mens-zijn (want de mens blijft mens),
geen “human conditions”, maar grondvoorwaarden waarmee de enige on-
tologische “human condition” pluraliteit, haar kracht ten toon kan sprei-
den. Daar kan zichtbaar worden waarin de mens optimaal mens is, in
interactief handelen.
Interactief handelen is altijd communicatief handelen, dat wil zeggen
gebonden aan een vorm van communicatie als het uitwisselen van erva-
ringen op welke manier dan ook. De voorwaarden voor pluraliteit zijn
voorwaarden voor interactief handelen en daarom ook de voorwaarden
voor niet-gecorrumpeerde communicatie. De voorwaarden zoals die uit
Hannah Arendts werk naar voren komen, hoewel zij zelf ze niet systema-
tisch opsomt, maar hun belang bespreekt, zijn niet hiërarchisch te rang-
schikken. Elke voorwaarde heeft ten opzichte van pluraliteit en
menselijkheid een eigen onafhankelijke functie. Deze voorwaarden wor-
den hieronder besproken.

1.4.1 “Space of appearance”, de interactieruimte

Interactief handelen kan alleen daar tot zijn recht komen, waar mensen
in al hun eigenheid aan elkaar mogen verschijnen en gekend, herkend,
gezien, gehoord en gerespecteerd worden. Niet alleen de fysieke verschij-
ning van een mens, maar ook de psychische, emotionele verschijning, dat
wat volgens Hannah Arendt met de faculteiten van de geest (denken, wil-
len en oordelen) te maken heeft, moet zo tot haar recht kunnen komen.
Daarvoor is zowel letterlijk als figuurlijk ruimte nodig. Hannah Arendt
noemt die ruimte “Space of appearance”78. Het is niet gemakkelijk om
een goede vertaling te geven van deze term. In de bedoelde ruimte kun-
nen mensen hun mogelijkheden leren kennen, leren waarderen en leren
gebruiken omdat anderen dat proces meemaken, ondersteunen en stimu-
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leren. De “space of appearance” is een fysieke plaats, maar ook een spe-
ciale tijdsruimte, waar niet de gezamenlijke arbeid en het werk centraal
staan, maar het overleg, de uitwisseling van ervaringen en emoties die in
taal (zo breed mogelijk opgevat, ook als totaaltaal) verhaald worden. Er
dient een plek te zijn waar de ontmoeting van mens tot mens kan plaats
vinden, met de bijbehorende uitwisseling van argumenten. Daarvoor is
ook ruimte nodig die men elkaar psychisch, emotioneel, gunt. In de Duitse
versie van Hannah Arendts werk wordt gesproken van “Offentliche
Raum.... zur Politiek”. Dat wil zeggen dat sterk de nadruk wordt gelegd
op het “politieke Forum”, overeenkomstig de polisgedachte. Politieke actie
betekent in verband met Hannah Arendts denken: de vrijheid en de ruim-
te krijgen tot politieke actie, dat wil zeggen tot handelen in het openbaar
met het oog op het welzijn van cultuur en maatschappij, mens en mede-
mens. Hannah Arendt geeft in The human condition een ideaaltypisch beeld
van het menselijk handelen, waarbij zij de private ruimte tegenover de poli-
tieke ruimte plaatst. In de politieke ruimte zal menselijkheid gewaarborgd
zijn. Daar zal, zoals Loose zegt, het eigen karakter van “action” tot haar
recht komen. Taal en communicatie zijn een belangrijk onderdeel van de
zelf-expressie waarmee de mens als persoon (“persona”) in deze publieke
ruimte verschijnt79. Loose spreekt van het politieke of het publieke forum,
evenals Prins80. In de congresbundel van 1992 wordt door de verschillen-
de sprekers over “het forum” of het publieke- of het politieke forum
gesproken81. Wanneer men Hannah Arendts werk wil doorvertalen naar
de (godsdienst)pedagogiek voldoet de politieke connotatie van de termi-
nologie minder. Denayer82 spreekt van “vertoogruimte”, en van een “ver-
tooggemeenschap”. Dat zijn weinig gebruikte Vlaamse woorden die de
nadruk leggen op de verbale kanten van de “space of appearance”. Niet
ten onrechte want de argumentatieve verbale kant van het handelen bin-
nen de “space of appearance” krijgt bij Hannah Arendt een duidelijk
accent. Aan de andere kant is de betekenis van de Engelse woorden “space
of appearance” gekoppeld aan een rol die men te spelen heeft. Het werk-
woord “to appear” drukt het verschijnen zoals men is uit. Houwaard ver-
taalde The human condition in het Nederlands en gebruikt de term “Plaats
der ontmoeting, of ontmoetingsplaats83”. Hoewel deze omschrijving
bruikbaar is kleven er ook bezwaren aan. Het woord “plaats” lijkt voor
datgene wat Hannah Arendt bedoelde wat statisch. Plaats legt de nadruk
op de fysieke ruimte en laat de psychische, emotionele kant (elkaar en jezelf
de ruimte geven) minder uitkomen. In de sociale sector kent men inmid-
dels op allerlei manieren het woord ontmoeting, gekoppeld aan een fysie-
ke plek. Er worden J.O.P’s gecreerd in een stad, waarmee een
jongeren-ontmoetingsplek wordt bedoeld. Een bejaardencentrum, een
dorpshuis of een kerkgemeenschap heeft een ontmoetingsruimte, waar
mensen elkaar min of meer oppervlakkig benaderen. Hoewel “ontmoe-
ting” een ideaaltypisch woord is, heeft het in de sociaal culturele sfeer een
devaluatie ondergaan, vooral in combinatie met het achtervoegsel “ruim-
te”. Zoals in de volgende hoofdstukken duidelijk kan worden, zal een
geloofsgemeenschap in termen van Hannah Arendt beschreven kunnen
worden als een gemeenschap die recht doet aan het begrip “space of appe-
arance”. Een geloofsgemeenschap in het verlengde van de vertaling van
Houwaard omschrijven als “ontmoetingsgemeenschap” maakt, door de
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oppervlakkige ondertoon die het woord ontmoetingsruimte oproept,
onvoldoende duidelijk waar het om gaat. Daarom heb ik ervoor gekozen
Hannah Arendts ‘space of appearance” te vertalen met het woord inter-
actieruimte. In het verlengde daarvan kan dan gesproken worden over een
interactie-gemeenschap wanneer die gemeenschap van mensen wordt
bedoeld waarin Hannah Arendts concept van “action” en haar “space of
appearance” gestalte kan krijgen.
In de interactieruimte vindt communicatieve uitwisseling plaats in de ruim-
ste zin van het woord. Hier worden ervaringen uitgewisseld, toekomstver-
wachtingen geboren en geventileerd, besluiten genomen, en plannen
gemaakt. In deze ruimte mag een mens verschijnen zoals men is, niet alleen
als fysieke verschijning maar als totaal mens, met karaktertrekken, emo-
ties, kennis, levensverhaal, ervaringen en gedrag. Daar wordt de immense
waarde van de pluraliteit als menselijke conditie zichtbaar. In de interac-
tieruimte zijn mensen gelijk-waardig, hoewel niet gelijk. Hannah Arendt
waarschuwt ervoor dat in de moderne westerse cultuur de interactieruim-
te steeds meer in dienst staat van sociale verbanden84, waarmee zij haar
functie ten opzichte van de menselijke conditie (pluraliteit) inlevert.

1.4.2 “In-between”, het tussen menselijke

Interactief handelen en de daarmee corresponderende conditie pluraliteit,
komt daar tot haar recht waar het gemeenschappelijk belang herkend
wordt, namelijk als iets wat mensen bindt doordat zij samen de werkelijk-
heid ervaren. Het belang, de waarde en het nut van spreken en handelen,
van interactie wordt alleen duidelijk in intermenselijke relaties. Het gaat
om het gezamenlijke belang, inter-est, ‘in-between’85. Het ‘in-between’, of
het tussen-menselijke is niet minder belangrijk en niet minder van waarde
dan de materiële producten van menselijk handelen. Juist het ‘in-between’
maakt mensen in de gemeenschap tot unieke wezens. Ieder mens ervaart
de werkelijkheid op een eigen manier. In de ervaring van de werkelijkheid
ontdekken mensen zowel gemeenschappelijkheid als uniciteit. Zowel het
gemeenschappelijke als het unieke in de uitwisseling van de ervaringen
geeft mensen de “in-between” beleving. Men wisselt interpretaties uit aan-
gaande de betekenis en de beleving van de ervaringen aangaande de wer-
kelijkheid en er ontstaat een debat over het tussen-menselijke. Zo’n debat
wordt niet alleen gevoerd met het oog op het coördineren van tegenstrij-
dige willen en behoeften, maar ook voor het uitwisselen van nieuwe inzich-
ten en nieuwe plannen die leiden tot nieuw handelen, tot nieuwe
werktuigen en tot nieuwe kansen. Deze uitwisseling kan leiden tot her-
interpretatie van de werkelijkheid of tot re-organisatie van het sociale, het
maatschappelijke of van de cultuur op grond van het ervaren gemeen-
schappelijke belang dat “in-between”, tussen-menselijk beleefd wordt. Er
is in menselijk handelen altijd sprake van een keten van actie en reactie.
Een echte actor handelt altijd als meewerkend en als lijdend voorwerp
van de handeling. Toch is er sprake van meer dan actie en reactie, meer
dan causaliteit. Er is sprake van intense betrokkenheid op de ander en
met de ander.
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1.4.3 “Common sense” of gezond verstand

De “common sense”, het gezonde verstand, wordt gevonden in de veran-
kering van de gemeenschappelijke betekenisgeving aangaande werkelijk-
heid. Mensen nemen de werkelijkheid waar en duiden deze
gemeenschappelijk waardoor de wereld inzichtelijk wordt. De uitwisseling
van verklaringen, duidingen, argumenten, overtuigingen en meningen aan-
gaande de werkelijkheid kan alleen plaats vinden wanneer zij aansluit bij
datgene wat men spontaan aanvaardt als passend bij datgene wat men
ervaart of ervaren heeft. Elke uitwisseling van cognitieve, emotionele en
spirituele duiding zal een zekere affiniteit bij de deelnemers aan het debat
moeten oproepen. Dat kan alleen gebeuren wanneer er nog ‘voeling’ met
de empirische werkelijkheid, ‘voeling’ met de al eerder bestaande interpre-
taties van de werkelijkheid bestaat. Op die manier krijgt betekenistoeken-
ning relevantie in het alledaagse leven. Wat Hannah Arendt bedoelt met
“common sense” wordt vooral duidelijk in Thinking86. Met Thomas van
Aquino zegt zij dat common sense het zesde zintuig is, de sensis commu-
nis, die de informatie vanuit de vijf (empirische) zintuigen bijeen houdt.
Want door dit zesde zintuig wordt de gemeenschappelijke ervaring van
mensen onder elkaar geduid. Die duiding berust op een drievoudige bele-
ving van gemeenschappelijkheid, namelijk de informatie van de andere
zintuigen die zich per persoon toch richten op het zelfde object (of dezelf-
de gebeurtenis) in de werkelijkheid; de gemeenschappelijke context van
datgene wat waargenomen wordt en dat alle personen die hetzelfde waar-
nemen misschien wel van standpunt kunnen verschillen over wat zij zien,
maar toch een gemeenschappelijke basis hebben waarin zij de betekenis
van wat zij zien delen.
Het is Descartes, zegt Hannah Arendt, die de common sense geweld heeft
aangedaan doordat hij wetenschap en kennis loskoppelt van de common
sense en een plaats geeft in het denken alleen. Kant maakt duidelijk, dat
pure denkacten letterlijk nergens op slaan en daarom niet kunnen worden
meegedeeld aan anderen wanneer zij niet terug keren naar de taal en de
begrippen (eventueel door middel van metaforen) waarmee de common
sense de werkelijkheid duidend weergeeft. Het denken van mensen kan
volgens Kant worden onderscheiden in de activiteiten van de rede
(Vernunft) en die van het intellect (Verstand). De concepten van de rede
helpen mensen om datgene wat waargenomen wordt te begrijpen, de con-
cepten van het intellect helpen mensen de betekenis (Verstehen) van het
gekende te vatten. Waarneming en begrijpen kunnen leiden tot het ont-
dekken van feitelijke waarheden, maar de betekenis, het Verstehen van de
werkelijkheid reikt verder. Zowel begrijpen als betekenis geven wortelen
in de “common sense”, omdat het gezonde verstand mensen zegt of de
uitkomsten van de denkacten mensen helpen om zich thuis te voelen in
deze wereld.
Mensen bezitten de inherente drang aan elkaar te verschijnen en opinies
uit te wisselen (“It seems to me”s). De subjectieve interpretatie van de
wereld die gecommuniceerd wordt en gemeenschappelijk gedeeld wordt,
resulteert in “common sense”. De common sense is het spontane gevoel
voor goed en kwaad, voor de betekenis van de dingen, ook de morele
betekenis en alle relationele waarden die daarbij gegenereerd worden.
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Common sense is datgene waar niet over gesproken behoeft te worden,
wat geen lang overleg vergt, maar waar men als leden van de gemeenschap
met elkaar op kan vertrouwen. Men kan het uitspreken, maar dat is meest-
al niet nodig. Common sense wordt de onderstroom van het bestaan.
Wanneer delen van de common sense ter discussie staan zal in de interac-
tieruimte opnieuw een argumentatie, een uitwisseling van verhalen, een
debat of een langdurige gedachtewisseling (of dit alles naast elkaar) plaats
moeten vinden. De common sense bepaalt het culturele gedrag van een
groep mensen. Binnen de door pluraliteit gedomineerde werkelijkheid zal
uiteindelijk bepaald moeten worden hoe mensen met hun mogelijkheden
omgaan en welke voorwaarden gesteld worden aan het gebruik van men-
selijke mogelijkheden. Het is niet wenselijk dat slechts een kleine elite-
groep, kerkleiders, wetenschappers of politici zich buigen over dit
vraagstuk. Het is juist inherent aan de menselijke condities dat mensen
met elkaar, als groep voldoende “common sense” hebben om beslissingen
te nemen. De filosoof die zichzelf op grote eenzame hoogte boven de mens-
heid plaatst is een uitvinding van de filosofen zelf. Daar is het mogelijk de
common sense zo geweld aan te doen en te verdraaien dat bijvoorbeeld de
dood, die in de common sense als kwaad wordt aangevoeld, tot hoogste
goed wordt verklaard, zoals in de Phaedo gebeurt. Maar de “gewone man”
neemt zulke gedachten niet over, integendeel, die verklaart de filosoof die
tot zulke uitspraken komt voor gek. Dat zei Plato al, betoogt Hannah
Arendt87.
De consumptiemaatschappij voldoet niet aan de voorwaarde voor inter-
actief handelen, waardoor mensen het gevaar lopen slaaf te worden van
technische know-how, zodat al datgene wat technisch en wetenschappelijk
mogelijk is ook moet kunnen worden toegepast en uitgevoerd, hoe vernie-
tigend de resultaten ook zouden kunnen zijn. Als gevolg van de scheiding
tussen wetenschap en praxis, de scheiding die uiteindelijk het gevolg is van
de scheiding tussen het verheven denken en ‘het gewone leven’, heeft weten-
schap haar eigen taal gekregen. Een taal die langzamerhand een eigen leven
is gaan leiden, waardoor de taal, “language” van de wetenschap niet meer
terug te vertalen is naar de gewone taal, “speech”88. Dat doet de common
sense geweld aan. Het gevolg is dat grote delen van de werkelijkheid onbe-
spreekbaar worden, omdat mensen er geen greep meer op hebben. Dat
leidt tot een vervreemdingsproces waarbij elk handelen van de mens terug
wordt gebracht tot (slaafse) arbeid. Men weet niet meer waarom men doet
wat men doet, het is deel van een groot ongrijpbaar geheel geworden. Alle
postwetenschappelijke vragen blijven onbeantwoord. Zo worden mensen
binnen de gemeenschap gedwongen gedachteloos te leven. Hannah Arendt
noemt ‘thoughtlessness’ één van de grootste gevaren van de postmoderne
maatschappij, waarbij men niet kan en niet mag nadenken en daarom niet
mag oordelen over datgene wat de werkelijkheid beheerst en behelst.
Gedachteloosheid in deze betekenis leidt onherroepelijk tot gewetensom-
kering in die zin dat iemand dan doet wat ‘men’ zegt, zonder nog zelf te
oordelen. Handelen ingevuld als maakbaarheid van de sociale werkelijk-
heid, maakt echte relaties (ook de opvoedingsrelatie) onmogelijk.
Daardoor wordt een gemeenschap impotent. Taal kan dan devalueren tot
peptalk, bla bla, babbel, of verbaal behang. Zulke taal geeft geen gebeur-
tenis weer, geeft ook geen inhoud aan de narrativiteit en is niet waard om
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herhaald (naverteld, overgeleverd) te worden. Hannah Arendt merkt op
dat onder omstandigheden van Dark Times zoveel onzekerheid ontstaat
dat de common sense wordt aangetast. Mensen die niet hebben leren
omgaan met zelfstandige verantwoordelijkheid in een gemeenschap, rich-
ten zich dan (in Dark Times) weer op de slavernij van de peergroup (zoals
in de jobholders society). Daar ontbreekt echte common sense, wordt zij
versmald tot dogmatische mores, die per groep kunnen verschillen.

1.4.4 Story-telling of narrativiteit

Mensen wisselen ervaringen met elkaar uit in de vorm van een verslag of
een verhaal. Wat de één heeft meegemaakt kan een ander, die bij de gebeur-
tenis niet aanwezig was meebeleven in het verhaal. Maar daar waar ver-
schillende personen eenzelfde gebeurtenis hebben meegemaakt kan het
verhaal zicht geven op zowel de gezamenlijkheid in de beleving als op de
uniciteit van de beleving. Het resultaat van interactief handelen is alleen
weer te geven in de vorm van een verhaal. Alle ervaring die mensen uit-
wisselen, hoe feitelijk en objectief ook, is uiteindelijk een vorm van een
verhaal over de werkelijkheid. In de uitwisseling, datgene wat mensen aan
elkaar doorgeven als waarheid, als mening of als beeldend verhaal, wordt
een deel van de werkelijkheid tot leven gebracht. Die beleving en de weer-
gave van het persoonlijke en gemeenschappelijke beleven kan onder woor-
den gebracht worden in verbale communicatie, maar deze wordt tevens
onderstreept met lichaamstaal, uiting van emoties, intonatie en alle ande-
re elementen die de waarde van “story-telling” verhogen. De talige com-
municatie, waarin ook emoties, karaktertrekken, deugden en andere
ethische en abstracte kanten van het menselijke bestaan worden verwoord,
is van buitengewoon belang. Gebeurtenissen krijgen betekenis en waarde
in het verhaal dat van die gebeurtenis aan elkaar wordt verteld. Zelfs als
alle deelnemers aan de communicatie, alle toehoorders en sprekers, die in
de interactieruimte deel nemen aan het verhalen vertellen, aanwezig zijn
geweest bij de gebeurtenis, is het uitwisselen van ervaringen door elkaar
nog eens, en nog eens te vertellen hoe het was, van bijzonder belang voor
de totale verwerking en de betekenis van de gebeurtenis voor de gemeen-
schap. In “story-telling” krijgt het proces van “werkelijkheid-wording” de
grootste kracht. De gezamenlijke ervaringen brengt mensen tezamen, maar
geven hen ook de ultieme uniciteit. Door het delen van de gezamenlijke
ervaring in het verhalend uitwisselen van ervaringen kan een mens voelen
en beleven waar de uniciteit in schuilt. Verhalen overstijgen de werkelijk-
heid. Zij binden de ervaringen van het verleden tot waardevolle ervaring
van de hele gemeenschap die doorgegeven kan worden aan de volgende
generatie. Verhalen geven inzicht in de waarde van bepaald gedrag en
gevoel. Wat de verhalenverteller (zelfs als de actor zelf het verhaal brengt)
vertelt is niet hetzelfde als wat de actor deed en toch is het de enig over-
draagbare vorm van deze interactie. De uitwisseling van verhalen gaat om
meer dan het uitwisselen van historische feiten. Dat maakt historische
waarheden zo moeilijk te achterhalen. Historiciteit is de complexe geschie-
denis van mensen die zelf deel uit maken van die geschiedenis. In story-
telling, gaat het om het “wie” van de menselijke gebeurtenis weer te geven.
Wie iemand was weten we door het verhaal. In het verhaal worden de
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karakters neergezet naast de handelingen. Dat maakt het juist boeiend.
Het maakt het verhaal ook pluriform en multi-interpretabel. Zelfs de
manier waarop de woorden van de verteller gekozen zijn kunnen een ande-
re wending aan het verhaal geven (dat is het grote probleem van vertalen).
De blijvende waarde van een persoon kan niet bepaald worden terwijl de
actor van die gebeurtenis nog leeft. Er kan zich altijd iets voordoen waar-
door die waarde verandert. Men kent zichzelf niet zoals de ander iemand
kent. In de gemeenschap bepaalt het samenspel tussen wie iemand zelf is,
en datgene wat anderen ervaren zoals hij is, iemands identiteit en die wordt
pas afgerond bij iemands dood. Dan kan iemands persoonlijkheid opklin-
ken in de verhalen die over hem of haar verteld worden. Zelfs Achilles en
Jezus zijn afhankelijk van de manier waarop over hen en van hen verteld
is89. Alleen via de interactieruimte kan sprake zijn van echte vrije narrati-
viteit90, waardoor illuminerende verhalen betekenis krijgen. Zonder de
menselijke pluraliteit is er geen sprake van illuminerende verhalen (narra-
tiviteit) waarmee moreel grote daden hun het individu overstijgende waar-
de krijgen. Actie krijgt bij uitstek haar beslag in de narrativiteit
(story-telling).
In Men in Dark Times91 schetst Hannah Arendt de negatieve spiraal van
de post-moderne tijd. Donkere tijden worden gekenmerkt door sociale en
politieke onrust, de traditionele verklaringssystemen falen. Het verklaren,
de wetenschap is los komen te staan van de werkelijkheid die mensen
begrijpen. Daar waar men beslissingen wil nemen “for the sake of ” in
plaats van “in order to” worden mensen gewantrouwd en tegengewerkt.
In zulke donkere tijden zijn illuminerende verhalen nodig. Dat zijn verha-
len van hoop, verhalen die zinstichtende betekenissen bevatten. Zo alleen
kunnen die verhalen gebeurtenissen in de werkelijkheid transparant
maken, zodat de innerlijke waarheid van een dergelijke gebeurtenis oplicht.
De verhalen die daarvoor nodig zijn moeten een enorme innerlijke kracht
hebben zoals kunstwerken die hebben. De faculteiten van de geest helpen
om uit de illuminerende verhalen de common sense te voeden. De beteke-
nisgeving behoeft niet universeel en eenduidig te zijn.

1.4.5 De metafoor

De ervaring van de werkelijkheid kan niet uitgewisseld worden zonder de
taal van de metafoor. Voor veel ervaringen binnen de menselijke werke-
lijkheid zijn geen empirische naamwoorden beschikbaar. Daarvoor is ver-
beeldende taal nodig die de blik op de ervaring van de werkelijkheid
verheldert. De ver-beeldende taal beeldt niet alleen uit, maar roept ook
associaties op, vergelijkt ervaringen met elkaar, doet een beroep op geza-
menlijkheid in de ervaring (dus op het tussen-menselijke) en werpt zo een
betekenisgevend (illuminerend) licht op de werkelijkheid waarover inter-
preterend verhaald wordt. De beeldende taal die gebruikt wordt doet een
beroep op de verbeelding, maar ook op het invoelingsvermogen van men-
sen met hun medemensen. Door de metafoor te verstaan kunnen mensen
ook weer zowel hun gemeenschappelijkheid als hun uniciteit ervaren. Niet
alleen de taal van de metafoor moet gekend en herkend worden, maar ook
de gevoelslaag die erdoor aangesproken wordt moet herkenning oproepen.
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Er is dus een zekere metafoorgevoeligheid nodig, die cultureel bepaald is
en wordt opgeroepen door herhaalde ervaring met de metafoor.
Daar waar illuminatie nodig is vormt de metafoor de brug tussen de rede
en het verstand, tussen werkelijkheid en zingeving. De metafoor is oor-
spronkelijk ontleend aan poëtische vertellingen, en wordt vandaar uit
gebruikt binnen de filosofie. De metafoor definieert niet, maar suggereert
gelijkwaardige relaties tussen ongelijkwaardige objecten of activiteiten.
De metafoor confronteert met een poëtisch beeld dat door zijn eenvoudi-
ge volledige juistheid met stomheid slaat. Op deze wijze leveren verhalen
betekenissen die anders onuitdrukbaar en onoverdraagbaar blijven. De
metafoor kan het gat dichten tussen zender en ontvanger. De metafoor is
derhalve een hermeneutisch instrument. De analogie is het voertuig van
de metafoor. Hannah Arendt wijst erop dat er een aantal vanzelfsprekend
gebruikte metaforen bestaan, zoals de metafoor van de ijsberg (het bewust-
zijn zou te vergelijken zijn met een ijsberg), die de schijn van wetenschap-
pelijkheid hebben, zonder ooit bewezen te zijn. Zulke metaforen worden
ook gebruikt in speculaties over God, zegt zij92. Dat maakt metaforen en
het spreken in metaforen weer wetenschappelijk verdacht. Grote filosofi-
sche en metafysische systemen hebben op die manier de kenmerken van
pseudowetenschap. Zo kunnen mensen allerlei dingen waarnemen achter
geschreven woorden, die niet aantoonbaar aanwezig zijn maar berusten
op dezelfde soort speculatie. Zo is narrativiteit tegenover wetenschap
komen te staan. Wat verteld wordt berust op speculatie, wat wetenschap-
pelijk is zou niet op speculatie maar op aantoonbare waarheid berusten.
Dat is een misverstand volgens Hannah Arendt, want allerlei wetenschap-
pelijke uitspraken berusten eveneens op metaforische uitspraken.
(Bijvoorbeeld dat de hersens als een computer zouden werken.) Vooral
Wittgenstein legde er de nadruk op dat elk taalgebruik in feite metaforisch
was. Elke taal die een andere grammaticale structuur heeft legt alleen daar-
door al een ander soort metafoor op de werkelijkheid. Zij meent daarom
dat wetenschap in feite een vorm van theoretische verhalen vertellen is.
Wetenschappelijk onderzoek diept zo nu en dan pareltjes van waarheid en
echtheid op, de “golden sayings”. Het gevaar is echter dat deze in een theo-
retisch debat ten onder gaan. Zelfs de meest geavanceerde theorieën zul-
len tekort schieten in het antwoord geven op zingevingsvragen van gewone
burgers. Dat stuit de wetenschap tegen de borst maar alleen de illumine-
rende verhalen zullen de gewone burger in donkere tijden weer tot zelfre-
spect en het begrijpen van zichzelf brengen. Daarom eist zij van de
theoretische verhalenverteller geen waardevrijheid en ethische neutraliteit
maar kritische betrokkenheid bij het alledaagse bestaan. Het niet tot uit-
drukking brengen van morele verontwaardiging, zo dat noodzakelijk zou
zijn in theoretische debatten, is een vorm van medeplichtigheid, meent zij.
Deze mening is van het allergrootste belang voor de in de loop van de
Westerse beschaving opgetreden tweedeling tussen geloof en wetenschap.
Wanneer de narrativiteit van wetenschappelijke uitspraken weer wordt
erkend kan de waarde van “grote verhalen”, weer worden erkend. Zulke
illuminerende verhalen vindt zij vooral in twee werken: de Pentateuch en
De Aeneas.

51

92  Arendt, 1978, dl.1, p.102-113 en

113: “The only trouble is that every

such speculation carries with it a

mental construct in whose systema-

tic order every datum can find its

hermeneutic place with an even

more stringent consistency than

that provided by a succesful scien-

tific theory, since, being an exclusi-

vely mental construct without need

of any real experience, it does not

have to deal with exceptions to the

rule”. 



1.4.6 Dynamis

Interactief handelen, dat alleen plaats vindt dank zij de daarmee corres-
ponderende pluraliteit, genereert spirituele kracht. Die kracht moet niet
verward worden met geweld, omdat zij voortkomt uit het ervaren van
gemeenschappelijkheid met behoud van uniciteit. In de interactieruimte
worden de krachten van mensen gebundeld, maar ook gemeten aan elkaar.
De interactieruimte genereert macht en kracht op een positieve manier
(dynamis). Deze kracht wordt geactualiseerd in woorden en daden van
mensen die tot een gebeurtenis aaneengesmeed zijn. Dynamis (kracht)
wordt daar geactualiseerd waar woorden en daden niet gescheiden zijn,
waar woorden niet leeg zijn en daden niet gewelddadig zijn, waar woor-
den niet gebruikt worden voor bedenkelijke lege intenties, maar de werke-
lijkheid dienen, waar daden niet gebruikt worden om geweld te plegen en
te vernietigen maar om relaties te bevestigen en nieuwe mogelijkheden te
openen. Deze kracht, deze dynamis is niet uitwisselbaar, is niet meetbaar
en niet in een krachtmeting tegen elkaar te bevechten, zoals dat bij
‘strength’, lichamelijke kracht, wel het geval is. Strength is een kwaliteit
van het individu, dynamis is een kwaliteit van het ‘in-between”. Die kan
alleen geactiveerd worden en nooit worden gematerialiseerd. Deze kracht
heeft een tijdelijk karakter, de mens is, ook in een gemeenschap, niet omni-
potent. De kracht kan worden gedeeld zonder dat zij in sterkte afneemt,
dan neemt de werkzaamheid zelfs toe, omdat zij mensen vreugde geeft en
hen samenbindt. Zonder de werking van dynamis is er maatschappelijk en
menselijk gezien niets de moeite waard van hetgeen gebeurt in een maat-
schappij of mensenleven, zegt Hannah Arendt. Aristoteles noemt deze
potentie energeia (actualiteit); hoewel er geen product wordt achtergela-
ten is er sprake van een daad die betekenis heeft. De daad wordt tot ente-
leicheia, iets wat Hannah Arendt vertaalt met:”to live well”93.
De weldadige werkzaamheid zoals te vinden is in genezend spreken en lui-
steren, vertellen van verhalen, fluit spelen, toneelspelen en dergelijke ver-
tegenwoordigt de hoogste vorm van menselijk handelen. Waar dynamis
niet wordt gebruikt verdwijnt zij, ze vloeit weg, en de grootste rijkdom kan
dat niet compenseren94. Wanneer deze kracht door dictators of tirannen
ingezet wordt om almacht te bereiken (niet alleen in regeringsvormen maar
ook in het klein, bijvoorbeeld in gezinnen, in kerkgemeenschappen) wordt
de pluraliteit vernietigd en wordt dynamis omgevormd tot “‘force”, geweld.
Geweld kan de dynamis doen verdwijnen  en leidt onherroepelijk tot tiran-
nie, hetgeen zowel de tiran als degene die onder de tirannie lijdt beperkt,
waardoor tirannie altijd op den duur ten val komt en eindig is. Degenen
die de tirannie ondergaan hebben geen kracht meer, geen dynamis, geen
potentie om samen te spreken en samen te handelen, noch om dat zelf-
standig te doen. Mensen zullen zich bij die houding op den duur veilig
gaan voelen, de common sense wordt zodanig gemanipuleerd dat men het
als vanzelfsprekend ervaart dat men het vertrouwen in de eigen kracht ver-
liest, omdat men de vorm van geweld waarmee tirannie gepaard gaat altijd
als machtiger en zelfs als ideologisch noodzakelijk is gaan ervaren. Zo zal
tirannie altijd een vorm van geweld poneren als substituut voor ‘dyna-
mis’95. De van de dynamis beroofde onbelangrijke maar grote maatschap-
pelijke onderlaag (de ‘have-nots’), die gemanipuleerd wordt door
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machthebbers, voelt zich totaal overbodig en machteloos door gebrek aan
sociale interactie. Daardoor ontstaat ‘loneliness’ waardoor de common
sense vernietigd wordt, want daarvoor is een gemeenschap en interactie
nodig. Het vernietigt daardoor ook de mogelijkheid om interactief te spe-
culeren over zin. Met als gevolg dat zulke gemarginaliseerde massa’s gebrek
aan zelfrespect vertonen (selflessness). Anti-semitisme, groepsvorming
tegenover de vreemdeling of de zwakke kan het gebrek aan zelfrespect in
een dergelijk systeem compenseren en krijgt dus alle kans. Hannah Arendt
klaagt het Grieks-christelijke denken aan als één van de oorzaken dat zulke
totalitaire regimes, die de dynamis vernietigden, in de westerse wereld
mogelijk waren en zijn.

1.5 De kracht van vergeven en belofte 

Overal waar mensen leven, in arbeid, werk en in interactief handelen, moe-
ten steeds weer keuzes worden gemaakt en beslissingen worden genomen.
Nooit zijn mensen individueel of collectief in staat om alle consequenties
van hun handelen te overzien. Dat leidt er onherroepelijk toe dat er keu-
zes worden gemaakt die min of meer foutief zijn en dat er beslissingen
worden genomen die  anders en zelfs ‘beter’ hadden kunnen zijn. Wie dat
beseft zou kunnen verlammen van angst voor welke vorm van menselijke
actie dan ook. Niets doen is in dat licht altijd het beste, maar dat is onmo-
gelijk. Dan rest er niets meer dan de dood om de verantwoordelijkheid
voor de beslissingen te ontlopen. De enige manier om aan die conclusie te
ontsnappen (zowel individueel, als collectief) ligt in de kracht van verge-
ving (om het verleden te ontdoen van schuld) en het doen van beloften om
de toekomst open te houden. De belofte moet de kracht en het vertrou-
wen hebben van een verbond, een bindende afspraak, zegt Hannah Arendt.
Haar analyse van vergeving en belofte zijn hoopgevend voor elke vorm
van interactief handelen en daarmee ook voor geloofscommunicatie.

1.5.1 Actie en reactie, de cyclus van de schuld

Vanuit het standpunt van de animal laborans is het een wonder dat een
mens een wezen is dat ‘weet’ heeft van de wereld die hij bewoont; van het
standpunt van de homo faber uit gezien is het een wonder dat iets blijven-
de ‘betekenis’ heeft in deze wereld. Vanuit die beide gezichtspunten kan
die betekenis en dat weten uitsluitend afkomstig zijn van een ‘hogere’
macht, van het buiten menselijke ‘weten’ dat als het ware de betekenis toe-
voegt. Maar vanuit het standpunt van het interactieve handelen gezien
wordt het anders. De onvoorspelbaarheid en de onzekerheid, die niette-
min zinvol is, blijken inherent aan het interactieve handelen zelf. Men kan
de actie nooit ongedaan maken. En men kan de consequenties nooit onge-
daan maken. Dat is de doem die over menselijke interactie ligt. De weten-
schappelijke technocratische gedachte dat wat wetenschappelijk waar is
kan leiden tot feilloos (schuldloos) handelen berust op een misvatting. Het
idee dat ‘actie’, interactief handelen, zou moeten worden vervangen door
‘making’, technisch handelen, heeft het misverstand opgeroepen dat
iemand pas handelt als hij precies weet wat hij doet en alle consequenties
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zou kunnen overzien. Dat ontkent volgens Hannah Arendt de typisch men-
selijke mogelijkheid om processen aan te gaan die niet volstrekt redelijk
zijn, waarvan de uitkomst onvoorspelbaar en onzeker is maar niettemin
zinvol kan zijn. Actie is altijd onvoorspelbaar, het is reactief en is, in die
zin, nooit klaar. Elke mens zal altijd ‘schuldig’ zijn aan de gevolgen van
zijn handelen, waarvan hij de gevolgen niet heeft kunnen voorzien of kun-
nen voorspellen. Dat geeft de mens tegelijkertijd een bijzondere vrijheid,
maar in het web van relaties lijkt de mens vaak meer het lijdend voorwerp
van dit handelen dan dat hij degene is die de handeling initieert en draagt96.
De bijzondere vrijheid van de mens moet men niet verwarren met soeve-
reiniteit. Alleen de vrijheid en de soevereiniteit van God vallen samen. Er
is geen sprake van soevereiniteit met voorbijzien van anderen. Vrijheid
bestaat alleen als gevolg van pluraliteit binnen de menselijke gemeenschap.
In de medemenselijkheid zijn de daden van het interactieve handelen altijd
zichtbaar als de gevolgen van dat handelen. Een mens heeft een medemen-
selijke gemeenschap nodig om de daden van zijn handelen als gevolgen te
leren onderscheiden op hun juistheid of goedheid en hun morele gehalte.
De medemenselijke omgeving stelt de mens verantwoordelijk voor zijn
daden. De mens is wetend en machtig maar niet alwetend en almachtig.
De wetendheid en die macht worden binnen de gemeenschap zichtbaar in
de gevolgen van de daden. De gevolgen zijn meer dan causaliteit, het is
een complex geheel van consequenties. Zelfs daden die niet gedaan zijn
(nagelaten) brengen schuld met zich mee. Schuld vraagt om vergelding en
zou kunnen leiden tot een oneindige keten van vergelding, die bijvoorbeeld
in eeuwenlang durende vetes zichtbaar wordt. Het is onmogelijk om daden
te “ont-doen”. Hannah Arendt meent dat de cyclus van schuld die daar-
door ontstaat zo verlammend kan werken op elke vorm van interactief
handelen dat er geen hoop voor de toekomst meer is. Het is zeker niet haar
bedoeling de zonde en de slechtheid van de mens te benadrukken. Maar
men moet deze onvermijdelijke onvolkomenheid van het bestaan ook niet
bagatelliseren of ontkennen. Vergeving en belofte zijn de hulpmiddelen
die de verlamdheid kunnen opheffen. Vergeven en belofte zijn bij uitstek
mogelijk door de menselijke mogelijkheid om iets (positiefs) te willen.

1.5.2 Jezus en Abraham

Vergeven en de ander vertrouwen (hetgeen nodig is voor de belofte) zijn
menselijke mogelijkheden die door Griekse filosofen totaal worden gene-
geerd. Hoop en vertrouwen horen in de Griekse filosofie tot de doos van
Pandora. De enige zekerheid die de mens heeft is de dood. In de Griekse
filosofie is dat een doem, daar gaat het om een oneindige cyclus van gebo-
ren worden en doodgaan. Hier op aarde is niets te vinden wat die cyclus
zou kunnen doorbreken.
Bij Abraham vindt Hannah Arendt de kracht van de belofte, terwijl zij
Jezus van Nazareth ziet als degene die de doem en de cyclus van de schuld
doorbreekt door de vergeving. Jezus, in de voetsporen van Abraham, kent
de kracht van de belofte, het Verbond, constateert zij. Daarin schuilt het
wonder van de vernieuwing van alles, ook van de relaties. Vergeven en
beloften doen zijn beide voorbeelden van bijzondere krachten. Het is een
wonder te noemen dat een mens de intentie heeft, de kracht en de moge-
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lijkheid om te willen vergeven en vergeven te willen worden. Het is tegelij-
kertijd een wonder dat mensen zoveel vertrouwen aan elkaar schenken en
geloof in elkaar hebben dat zij beloven en beloftes na willen komen. Dat
maakt duidelijk dat de mens bereid is te leven en te interacteren, te han-
delen en een gemeenschap te vormen, te communiceren en opnieuw te wil-
len beginnen in een oneindig vernieuwend proces. De mogelijkheid om te
vergeven of vertrouwen te hebben, waardoor verbonden gesloten kunnen
worden, zijn net zulke wonderen als de mogelijkheid om bergen te verzet-
ten. Elk nieuw geboren kind is een vorm van vergeving en belofte, een nieu-
we kans. Daarom ligt er zo’n kracht in het geloof dat Jezus predikte en de
waarheid van het evangelie “A child has been born unto us”. Daarom ook
kon het niet anders of de discipelen vroegen om meer geloof om te kun-
nen vergeven en dit vertrouwen uit te stralen, aldus Hannah Arendt97.

1.5.3 Vergeving

De mens zou altijd schuldig blijven en dus verdoemd zijn ten gevolge van
zijn handelen door de onomkeerbaarheid van het handelen. De gevolgen
van het handelen hangen als zwaard van Damocles boven ieders hoofd,
tenzij er sprake is van vergeving. Vergeving is : “to undo the deeds in the
past”: de daden van het verleden ontdoen van hun reactieve werking. Deze
opvatting staat diametraal tegenover de Platoonse opvattingen van trans-
cendente ‘morele standaarden’. Goed en kwaad zijn relationele begrippen
en geen standaardbegrippen. Hannah Arendt verwijt het Christendom dat
zij de standaardtheorie van de goddelijke morele standaarden heeft over-
genomen, terwijl de bijbelse begrippen veel relationeler zijn bedoeld.
Omdat niets van het menselijk handelen ongedaan te maken is heeft Jezus
van Nazareth vergeving zo’n belangrijke plaats gegeven. Publiekelijk ver-
geven is in de oudheid alleen terug te vinden bij het Romeinse recht om
gratie te verlenen. Verder was vergeving in principe niet mogelijk, tenzij
door de goden. Jezus van Nazareth, die Hannah Arendt de uitvinder van
de menselijke vergeving noemt, kent de mogelijkheid om te vergeven niet
alleen aan God toe, maar ook aan mensen. Mensen moeten juist de god-
delijke vergeving zichtbaar maken in de relationele interactie, elkaar ver-
geven. Zij wijst daarbij op het Onze Vader en op Jezus’ uitspraak: “Alzo
zal ook mijn hemelse Vader U doen, indien gij niet, een ieder zijn broeder,
van harte vergeeft” (Math.18 : 35). Volgens Hannah Arendt maakt Jezus
hierbij onderscheid tussen opzettelijk aangedaan kwaad, dat door God
beoordeeld zal worden in het laatste oordeel en de vergeving van het onop-
zettelijke kwaad dat het gevolg is van het menselijke handelen. Het oor-
deel van God is niet bedoeld om te vergeven maar als retributie (apodôsis).
Vergeving, zoals Jezus die bedoelt als conditie van het communicatieve
menselijke handelen, heeft tot doel nieuwe relationele mogelijkheden te
scheppen, waardoor mensen ook het onbekende, het totaal nieuwe dur-
ven doen. Zo is vergeven van een totaal andere orde dan gratie verlenen.
Vergeven kan niet worden voorgeschreven, het kan niet worden afgedwon-
gen, een ander kan het niet voor iemand doen. Vergeven wordt geen ‘sleur’,
het is altijd weer nieuw. Vergeven vrijwaart beiden, degene die vergeeft en
degene die vergeven wordt, voor de consequenties van het handelen.
Vergeven is geen causale reactie maar een onlogische, onvoorspelbare, niet-
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consequente, nieuwe interactie98. Vergeven is een relationeel gebeuren. Men
vergeeft niet de materiële gevolgen, niet wat er gebeurd is, maar de per-
soon die het gedaan heeft. Wie weinig vergeven heeft, heeft weinig liefge-
had, zegt zij, met instemming Jezus citerend. Alleen liefde heeft de kracht
om te vergeven, omdat liefde respect heeft voor de manier waarop iemand
is die hij of zij is. De liefde die voor vergeving nodig is kan alleen plaats
vinden op het persoonlijke vlak tussen mensen en is geen zaak van de
publieke openbare sfeer, daar wordt zulke liefde banaal. Liefde is per
definitie a-politiek, a-publiekelijk. In de openbare sfeer is er altijd schei-
ding tussen mensen, altijd ‘in between’. Liefde is zo sterk dat zij dat ‘in
between’, dat tussenmenselijke, opheft. Maar dat schept onmiddellijk een
zeer persoonlijke relationele band. De publieke variant van liefde is respect.
Respect is een vorm van vriendschap. Zelfvergeving is nooit mogelijk in
die zin dat het een volledige vergeving zou kunnen zijn. Wie zichzelf ver-
geeft doet dat ‘als ware hij een ander’, zoals ook het spreken van het gewe-
ten een innerlijk gesprek met zichzelf is. Een vorm van straf of
boetedoening, mits goed gekozen, kan helpen om te vergeven. Straf staat
dus niet tegenover vergeven, maar is een alternatief. Het maakt een einde
aan datgene wat zonder die boetedoening eventueel niet vergeven zou kun-
nen worden. Maar het is evident dat mensen datgene wat Kant het radi-
cale kwaad noemt niet kunnen vergeven. Zo kunnen mensen ook niet
straffen wat niet te vergeven is99.

1.5.4 Belofte 

Vergeving alleen is voor het uitkomen van de menselijke conditie nog niet
genoeg. Want daarmee is de onzekerheid van de toekomst nog steeds te
groot. Daarom is een ander belangrijk aspect van het menselijke interac-
tieve handelen de belofte. Een enkele belofte is een voorloper van het
Verbond, dat gezien kan worden als een ver doorgevoerde belofte. Beloften
hangen als lichtpuntjes in de nacht, als eilanden in de oceaan van onze-
kerheid. Abraham is degene die de kracht van de belofte heeft ontdekt vol-
gens Hannah Arendt. Net als vergeven is beloven een persoonlijke
aangelegenheid. Toen de Romeinen allerlei wetjes uitvaardigden voor het
aangaan van contracten maakten zij het maken van beloften tot een
publieke zaak. Zodra echter de beloftes door grote groepen tegelijk geslo-
ten worden (afspraken tussen naties) neemt de onzekerheid van de wijze
waarop die beloftes gehouden zullen worden weer toe, omdat er steeds
subgroepen zullen zijn die de beloftes min of meer niet nakomen. Alle
mores en normen binnen een grote groep mensen zijn in feite voorbeelden
van beloften die gedaan zijn. Morele percepties kunnen gezien worden als
voorgenomen interacties, een vorm van beloftes, die nog niet gerealiseerd
zijn. Zulke percepties komen voort uit de wil om een gemeenschap te vor-
men en samen te leven. Het zijn tegelijkertijd de ingebouwde mechanis-
men waardoor vernieuwing en het oneindig doorgaande vernieuwende
proces binnen de menselijke gemeenschappen mogelijk wordt.
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1.5.5 Het kwaad en het geweten

Al het menselijke handelen kent ook de kant van het kwaad. Hannah
Arendt werd in het bijzonder geconfronteerd met de plaats van het kwaad
en het menselijke geweten toen haar in 1961 gevraagd werd het
Eichmannproces te verslaan100. Zij kwam tot de conclusie dat het banale
kwaad in ieder mens schuilt en dat het geweten en de faculteiten van de
geest wapens zijn tegen de banaliteit van het kwaad.
In totalitaire regimes en in het algemeen daar waar de persoonlijke ver-
antwoordelijkheid van mensen wordt vervangen door collectieve verant-
woordelijkheid, door gehoorzaamheid aan de top van hiërarchie (de
regering, de leiders), is wetsgetrouwe gehoorzaamheid een burgerplicht
waardoor degene die zijn persoonlijke geweten niet laat spreken in goed
gezelschap verkeert van anderen die dat ook niet doen. Waar een hele
maatschappij zo georganiseerd is dat men als burgers gemanipuleerd kan
worden, waardoor men door het persoonlijk geweten niet te laten spreken
alleen maar doet wat verwacht wordt, is gewetenloosheid geen misdaad
maar een deugd. De common sense is dan zo gemanipuleerd dat gedach-
teloosheid waardoor gewetenloosheid optreedt bijna vanzelfsprekend is.
In dat geval gaat de “overheid”, de top van de hiërarchie werken als cate-
gorisch imperatief, waardoor zij de macht hebben om voor te schrijven
hoe iemand moet handelen. Gewetenloosheid bestaat eigenlijk niet. Het is
gewetensomkering waar het om gaat.
Het banale kwaad krijgt zijn kans wanneer mensen het geweten in de
omgekeerde richting draaien. Met andere woorden: er is volgens Hannah
Arendt altijd een moment waarop men in zichzelf en voor zichzelf de keuze
maakt om het kwaad toe te laten en er deel van te worden. Eichmann heeft,
zegt zij, toen hij de Wannsee conferentie meemaakte, ervoor gekozen om
zijn geweten voortaan in dienst te stellen van de door het regime gewenste
vernietigingsmachine. Daarna troostte hij zijn geweten met de gedachte
dat niet hij deze orders had gegeven. Hij was niet langer meester van zijn
eigen daden. Hij wist heel goed waarom het ging, maar hij nam afstand
van de negatieve moraliteit, door de verantwoordelijkheid daarvoor af te
schuiven op anderen, die hem de bevelen gaven. Maar de eenmaal gemaak-
te keuze voor het kwaad is niet absoluut. Eichmann had ook later ontslag
kunnen nemen. Hij kiest ervoor niet te denken, niet autonoom te zijn en
bijgevolg in zijn handelen beperkt te blijven. De gedachteloosheid, de blijk-
bare afwezigheid van denken, willen en oordelen, die aan de omkering van
het geweten ten grondslag ligt, is geen onvermogen maar verzaking van
de faculteiten van de geest. Hannah Arendt schreef Eichmann drie ken-
merken toe: banale gedachteloosheid, pathetisch-walgelijke opschepperig-
heid en geldingsdrang, gepaard aan obsessionele preoccupatie over zijn
carrière. Maar hij was, zo bleef zij volhouden, geen demon, geen monster,
maar een gewoon mens.
De controverse met haar Joodse achterban ontstond omdat zij in
Eichmann in Jerusalem systematisch aantoonde dat de Joodse leiders in
de verschillende landen zelf hebben meegewerkt aan de deportatie van de
Joden. De Joodse leiders hielden zelfs vrijwillig de gevolgen van de depor-
taties verborgen voor de Joodse slachtoffers. Zo lopen in een maatschap-
pelijk systeem, waar gehoorzaamheid vanzelfsprekend is, de beulen en de
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slachtoffers als het ware in een vloeiende lijn in elkaar over. Zijzelf zag
deze analyse niet als een aanklacht tegen de Joodse leiders of tegen perso-
nen, maar als een waarschuwing voor de toekomst.
Totalitair denken en een totalitaire indoctrinatie tijdens de opvoeding maar
ook het leven in een totalitaire massamaatschappij, maken zulke misda-
den mogelijk. Persoonlijke verantwoordelijkheid maakt dan plaats voor
“doing nothing”. De banaliteit van het kwaad hangt samen met het onmo-
gelijk maken en ontkennen van het interactieve handelen en het frustreren
van ontmoeting in een daartoe gegeven gelegenheid (interactieruimte),
waar de morele kanten zouden kunnen worden besproken in een echte dia-
loog. Hannah Arendt stelt zich de vraag wat er gebeurt indien het gewe-
ten op deze manier geërodeerd raakt. Wie niet in staat is naar harmonie
te streven is niet in staat morele oordelen te vellen. Gedachteloze indivi-
duen zijn gevaarlijker dan verdorven mensen die de stem van hun geweten
nog steeds tot zwijgen moeten brengen. Gedachteloze mensen hebben geen
barrières meer. De faculteiten van de geest in grote samenwerking zullen
de enige bescherming zijn tegen zulke boosaardigheid. Zij zullen dat kun-
nen doen doordat hun werking kan zijn als de maieutiek van Socrates.
Omdat Socrates met zijn eigen handelen, met zijn eigen manier van leven
voorleefde en het voorbeeld gaf van wat moedig en deugdzaam zijn bete-
kende, werd hij tot een bron van zinstichtende narrativiteit. Zo staat voor
Hannah Arendt Socrates’ activiteit als voorbeeld voor de samenhang tus-
sen denken en het geweten, denken en oordelen. Hier is geen sprake van
‘de stem van God’ of Aristoteles’ praktische wijsheid en Kants Praktische
Rede; de actualisatie van de faculteiten van de geest manifesteert zich in
intentionele daden. Zij zegt dat alleen in deze gehumaniseerde vorm van
bewustzijn, in het geweten, duidelijk wordt dat de mens mens is en niet
een soort god of een dier.

1.6 The life of the mind: de faculteiten van de geest

Hannah Arendts onderzoek van het kwaad en het geweten brengt haar tot
een uitvoerige analyse van de faculteiten van de geest. Denken, willen en
oordelen zijn alle drie noodzakelijk om het geweten te doen functioneren
en daarmee het morele handelen mogelijk te maken. Voor de geloofsop-
voeding is het functioneren van het geweten en het morele handelen altijd
van buitengewoon belang geweest omdat daarmee de daad bij het woord
van het geloof gevoegd kan worden. In de Westerse filosofie is de vraag
in hoeverre denken, zoals Plato meent, dan wel willen de aansturende
kracht achter het menselijke handelen zou zijn, altijd actueel geweest. En
bijna even intrigerend was de vraag in hoeverre in het willen van de mens
het kwaad schuilt dat de oorzaak is van alle zondigheid. Moeten mensen
omwille van het uitroeien van het kwaad hun wil leren uitschakelen?
Moeten opvoeders vooruitlopend daarop de wil van kinderen breken om
hen voor zondigheid en eeuwige verdoemenis te behoeden? Hannah
Arendt besprak die discussie in haar boek Willing101. Dezelfde vragen die
ten aanzien van het denken gesteld kunnen worden zoals: “waar ben ik als
ik denk”, en “wat denkt er eigenlijk in mij”, kunnen voor het willen gesteld
worden. “Wat wil ik als ik wil”, en “wie wil in mij”, “wat van mij wil eigen-
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lijk”? Het oordelen werd lange tijd uitsluitend gezien als bijproduct van
het denken, pas na Kant kreeg het oordelen in de filosofie als faculteit van
de geest een eigen plaats. Hannah Arendt ziet het anders. Denken, willen
en oordelen zijn voor haar drie basale mentale functies, die alle drie even
belangrijk zijn. Zij werken samen als activiteiten van de geest, maar zij
zijn nadrukkelijk te onderscheiden, hoewel niet te scheiden en er is even-
min sprake van een hierarchie binnen deze functies, zoals vooral door
Augustinus verwoord is102.

1.6.1 Kenmerken van de faculteiten van de geest

Hannah Arendt noemt een aantal gezamenlijke kenmerken van alle facul-
teiten van de geest.
• De faculteiten van de geest behoren tot de vita activa, maar zijn in tegen-

stelling tot deze zichtbare activiteiten van mensen, onzichtbaar, hoewel
evenzogoed gebonden aan de aardse en lichamelijke mens.

• De activiteiten van de faculteiten van de geest behoren tot het bewust-
zijn van mensen. Men heeft er weet van dat men deze faculteiten heeft
en kan gebruiken, ook al is men alleen.

• Er is altijd een aanleiding, die vanuit de buitenwereld komt, nodig om
denken, willen of oordelen te activeren.

• Door de faculteiten van de geest wordt het heden verbonden met het ver-
leden (het ‘no more’) en stelt het de toekomst (het ‘not yet’) vast present.
Het heden is als een eiland in een wilde en stormachtige oceaan van het
alledaagse leven. Het heden ontstaat doordat in de mens het verleden
botst met de toekomst. Precies op dat breekpunt vindt Hannah Arendt
het heden. De mens vult het mistige gat tussen verleden en toekomst op
door de faculteiten van de geest. Deze maken ‘ik ben’ tot een voortdu-
rend uit het verleden komend en naar de toekomst snellend, dus voort-
durend veranderend heden. Het heden is het ‘in between’ tussen het
verleden dat zich opdringt aan elk mens als voortdurend veranderings-
proces, omdat elk mens geboren is en dus een begin kent en de toekomst
die zich opdringt omdat elk mens weet heeft dat hij ook een eind kent,
namelijk de dood103. De mens is geneigd dit voortdurende veranderings-
proces een doel te geven en zo zin te verlenen. Dat doet hij door te over-
denken en te beoordelen en te benoemen wat in het verleden ligt en uit
te zien (te willen, intenties te hebben) naar datgene wat voor hem ligt in
de toekomst, maar wel in het licht van de overdenking en de beoorde-
ling van het verleden. Dat geeft het heden zin, maakt werk en actie zin-
vol en geeft een gevoel alsof men aan zijn eigen eindigheid kan
ontsnappen. Wie dat niet doet is geworpen in een zinloos heden, zonder
toekomstperspectief104. De faculteiten van de geest werken ordenend met
betrekking tot het ervaren van de werkelijkheid.

• De faculteiten van de geest werken geluidloos. Maar zij stellen present,
wat de zintuigen niet present kunnen stellen, door de verbeeldingskracht.
Verbeelding heeft alleen metaforen van de werkelijkheid om uit te druk-
ken wat het heeft opgeroepen. Verbeelding zet zichtbare verschijnselen
om in onzichtbare voorstellingen, die geschikt zijn om in de geest te wor-
den opgeslagen.

• De verbeelding werkt ook wanneer gedachtenobjecten uit het geheugen
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moeten worden teruggeroepen. Zo kan de geest zich zelfs dingen te bin-
nen roepen die nooit present geweest zijn. Hannah Arendt denkt hierbij
ook aan de contemplatieve en meditatieve ervaringen zoals filosofen van
de middeleeuwen die beschreven hebben. De faculteiten van de geest
overschrijden de grenzen van tijd en ruimte.

• Toch heeft de denkende, willende, oordelende geest aan al deze activitei-
ten niets wanneer zij niet terug kan keren naar het alledaagse en de com-
mon sense105.

• Aan de andere kant voeren de faculteiten van de geest oppositie tegen
de common sense. Denken, willen en oordelen houdt in dat een mens
even innerlijk afstand neemt van het onmiddellijk gegevene, om tot een
weloverwogen denkact, wilsact, en oordeelsact te komen. In het verle-
den heeft deze schijnbare tegenstrijdigheid geleid tot de doctrine van het
dualisme van lichaam en geest. Deze “metafysische dwaling” is niet waar-
deloos want het maakt denken over denken mogelijk, maar er kan niet
gesproken worden over twee werkelijkheden106. De mens moet wel terug-
keren naar de wereld van de verschijnselen, want alleen daar kunnen de
concepten geactualiseerd worden in de alledaagse ervaringen.

• Men kan niet voor eens en voor altijd denken, willen of oordelen.
Daarom zijn de activiteiten van de faculteiten van de geest altijd tijdge-
bonden. De filosoof, die ontkent dat denken op die manier een na-den-
ken (after thought107) is van datgene wat zich in de werkelijkheid
aandient, is een levende dode. Het is Kants angst om als filosoof uit te
komen bij “empty thought things”108. Denken is allereerst re-productie
van ervaringen om die vervolgens te her-interpreteren, waardoor de pro-
ductieve verbeelding wordt aangespoord. Het is met de activiteiten van
de geest als met die van een toeschouwer die alleen maar toeschouwer
kan zijn omdat hij, deel hebbende aan datgene wat hij ziet, kan interpre-
teren wat gezien wordt109.

1.6.2 De faculteiten van de geest en taal  

De faculteiten van de geest kunnen geen van allen zonder één of andere
vorm van taal (waaronder gebarentaal en lichaamstaal) als uitingsvorm.
Taal en denken ontspringen aan dezelfde bron. Taal kan gezien worden
als het uiterlijke teken dat mensen begiftigd zijn met een instrument om
het onzichtbare naar het zichtbare te transformeren. Het simpele feit dat
de geest in staat is analogieën voor de werkelijkheid te vinden en dat de
wereld van de verschijnselen de mens herinnert aan dingen die niet ver-
schenen zijn, kunnen gezien worden als bewijs voor  het gegeven dat geest
en lichaam, denken en ervaren, het zichtbare en het onzichtbare, tezamen
horen en gemaakt zijn voor elkaar110. In taal wordt datgene wat omgaat
in de faculteiten van de geest manifest gemaakt. Maar het is niet de geest
zelf of de ziel die iets in woorden kan uitdrukken. Daarvoor zijn lichame-
lijke processen noodzakelijk. Geen taal geeft datgene wat gedacht, gewild
of beoordeeld wordt in eigen woorden weer. Altijd zijn de woorden die
gebruikt worden voor die mentale activiteiten, ontleend aan de alledaagse
realiteit (er ging mij een licht op, mijn gedachten komen en gaan, ik loop
even door mijn geheugen en dergelijke bewoordingen.) 
De connectie tussen taal en de faculteiten van de geest, met name het den-
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ken is op allerlei manieren filosofisch doordacht. Datgene wat in taal wordt
uitgedrukt is niet altijd aan de realiteit op juistheid of onjuistheid te veri-
fiëren. Een gebed bevat veel woorden maar is nooit waar of onwaar. Het
alledaagse spraakgebruik kent veel figuratieve taal zonder bewust van
metaforen gebruik te maken. Alle faculteiten van de geest hebben hun
eigen, aan het fysieke ontleende, metafoor die hun ‘producten’ duidelijk
maken. Denkproducten worden weergegeven met de fysieke mogelijkheid
van zien. Willen wordt weergegeven met de fysieke mogelijkheid om te
horen en oordelen wordt weergegeven met de fysieke mogelijkheid tot proe-
ven. Wie denkt krijgt ‘inzicht’, men ziet verbanden, heeft ‘visie’. Omdat
denken sinds de Griekse filosofen superieur gedacht werd boven alle
andere vita activa en contemplativa samen kregen de producten van het
denken als vorm van zien en inzicht dezelfde betekenis als wetenschap-
pelijkheid in de Westerse cultuur. Daar lijkt ook een verklaring voor te
zijn. Objecten die visueel worden waargenomen vertegenwoordigen een
zekere stabiliteit en objectiviteit. Men kan zelf een keuze maken hoe men
het wil bekijken, van welk standpunt men iets wil zien. Dat lijkt overeen
te komen met theorievorming en waarheidsaanspraken. Bij wetenschap-
pelijke uitspraken is de metafoor van inzicht geformuleerd als een hypo-
these. De waarheid die gehoord wordt dwingt gehoorzaamheid af;
metafysische waarheid wordt afgedwongen op grond van noodzakelijk-
heid; maar niets is zo evident als de simpele, onbetwiste en onbetwistbare
waarheid die iedereen met eigen ogen kan aanschouwen. Dat is anders met
het gehoorde, dat is multi-interpretabel, het vereist hermeneutische inter-
pretatie. In het woord horen wordt duidelijk dat het een afhankelijkheids-
relatie aangeeft. Wie hoort, hoort al snel ergens bij (behoren tot). Horen
is gebonden aan het nu. Daarom heeft men de waarde van het gehoorde
in de discussie over waarheid afgewezen. Hannah Arendt wijst er echter
op dat in de Hebreeuwse traditie de waarheid weergegeven kan worden als
iets dat gehoord wordt. De waarheid, die van God komt, kan worden
gehoord, maar niet worden gezien. De onzichtbare waarheid van de
Hebreeuwse traditie is even axiomatisch als die van de onzichtbare waar-
heid van de Griekse traditie, of van het Ding an Sich111. De metafoor, die
bij het oordelen hoort, is, sinds Kant dat aangaf, de smaak. Dat berust op
een moeilijk overdraagbare en zeer individuele waarneming. Hannah
Arendt wijst op de zogenaamde ‘zevende brief ’ van Plato112, waarin hij
spreekt over de basis van alle wijsheid, die schuilt in verwondering, zoals
Aristoteles ook heeft gezegd. Die verwondering wordt intuïtief geduid. De
innerlijke intuïtie leidt tot een soort waarheid die dichtbij oordelen komt
zoals Hannah Arendt dat bedoelt. Het gaat om (plotseling) opkomend
inzicht, ‘er gaat je een licht op’, waardoor de waarheid achter de gebeur-
tenissen, achter de dingen, achter de woorden en zelfs achter het denken
wordt waargenomen. Plato zegt dat axioma’s, apriori’s en archei ontstaan
bij zulke intuïtie. Ook Bergson ruimt een plaats in voor deze vorm van
intuïtie, maar door latere filosofen wordt deze intuïtie, dit oordelen als
zelfstandige faculteit van de geest weggeredeneerd, zegt Hannah Arendt.
Zij ziet er resten van in Heideggers “Blitz” en in Walter Benjamins waar-
heid die “slips by”113, maar daar zijn het meer bijproducten van het den-
ken. Toch is het oordeel niet alleen te vergelijken met de smaak. De eerste
indruk die men van elke waarneming krijgt, loopt uit op een (lichaamsge-
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bonden) lust of onlust reactie, maar dat is slechts een instinctmatige reac-
tie. Die eerste reactie wordt bijgekleurd, geproefd en onderzocht door het
oordelen als activiteit van de faculteit van de geest. Dat kan alleen wan-
neer de verbeelding de eerste indruk vasthoudt om als het ware vergele-
ken te worden met andere waarnemingen. Dan pas is een evaluatie van de
initiële reactie mogelijk. Aan het oordeel is inherent dat men het in het
publiek wil uitdragen, dat men het door de interactiegemeenschap beves-
tigd wil zien. Voor de intersubjectieve uitwisseling van oordelen, waarin
gevoelens een grote rol spelen, zijn het gebruik van en het begrijpen van
metaforen van het allergrootste belang.

1.6.3 Hannah Arendt en het denken 

Hannah Arendt heeft gewezen op een aantal voorwaarden waaraan den-
ken gebonden is114.
• Denken is geen privilege van een paar mensen.
• Denken kent geen van te voren opgelegde morele of dogmatische beper-

kingen.
• Louter abstract denken is onmogelijk.
• Het doel van denken is niet om kennis te verwerven maar te oordelen

tussen goed en kwaad.
• De geest voorziet de handelende mens, de mens als actor, van criteria

voor dat handelen zonder dat die mens daardoor in zijn/haar vrijheid
beknot wordt.

• Denken is geen superieure mentale activiteit.
• Denken moet de mens van kwaad kunnen afhouden, in ieder geval teza-

men met het oordelen en als dat zo is moet de mogelijkheid om te den-
ken en te oordelen in ieder mens (hoe dom ook) aanwezig zijn.

• Denken is het best te vergelijken met de maieutiek van Socrates. Socrates
verenigde in zich de bijna onverenigbare passies voor denken en hande-
len, meent zij. Helaas kan Socrates’ Eros, een equivalent van Plato’s ver-
wondering, geen verklaring geven voor het bestaan van het kwaad, want
daarvan wendt het zich af.

• Denken moet leiden tot innerlijke eenheid met zichzelf en kan geen inner-
lijke contradictie toestaan. Denken bestaat daarom uit het voeren van
een innerlijke dialoog met een innerlijke partner aan wie verantwoording
wordt afgelegd. Socrates helpt als een vroedvrouw om innerlijke contra-
dicties bewust te worden. Volgens hem leidt het systematisch doorpraten
van meningen tot doxa en niet tot het vinden van de enige echte waar-
heid. Het ‘dokei-moi’ omvat de formulering van de interpretatie van de
wereld zoals hij zich aan de spreker openbaart. Zij is geen fantasie, maar
is ook niet absoluut valide. Voor Socrates is deze vorm van hulp bij het
denken maieutiek of verloskunst. Hij helpt anderen bij het uitspreken
van hun opinie, van wat zij reeds dachten, om zo de waarheid in hun
doxa te vinden. Het Socratische dialectische onderzoek leidt daarom tot
een waarheidsbegrip dat recht doet aan de opinie. Zij vernietigt de opi-
nie niet zoals dat wel in de dialectiek van Plato het geval is. De maieu-
tiek leidt tot het kennen van zichzelf, door het vinden en formuleren en
beargumenteren van een beredeneerde opinie. In de uitwisseling van die
opinies ontvouwt zich de waarheid voor ‘mijzelf ’ en de ‘anderen’. Volgens
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Socrates moet een filosoof niet als een koning regeren, maar moet hij
burgers aanzetten tot het onderzoeken van ‘denkwoorden’ zoals deugd,
rechtvaardigheid, goedheid, moed en dergelijke. Doordat maieutiek niet
tot algemeen geldende conclusies en universele waarheden kan leiden
kan zij alleen worden beoefend in een menselijke gemeenschap van
‘vrienden’ waar wederzijds vertrouwen heerst. Daardoor zorgt maieutiek
dat de leden van de gemeenschap de wereld leren zien (en er over den-
ken en oordelen) door de ogen, de mening en de argumenten van een
ander. Waar dat kan plaats vinden is de interactieruimte bij uitstek.
Daarmee wordt niet alleen de gemeenschap en de vriendschap versterkt,
maar ook de gemeenschappelijke wereld en de interactieruimte zelf. Dan
is een hiërarchie binnen die gemeenschap niet meer nodig. De voor-
naamste voorwaarde waaraan het uitspreken van een doxa moet beant-
woorden is het axioma van de non-contradictie.

• Hoewel Socrates het niet over het geweten heeft, noemt Hannah Arendt
dit denken toch de grondfunctie van het geweten. Een mens heeft de
innerlijke drang niet in tegenspraak met zichzelf te zijn en altijd verant-
woording te kunnen afleggen aan zichzelf, zowel over het denken als over
het oordelen als over het handelen. Wie niet op die manier bevriend is
met zichzelf wordt innerlijk opgesplitst in verschillende zelven, dat leidt
tot vervreemding. Dat zal uiteindelijk kunnen leiden tot fragmentering
of compartimentering van het geweten door de fragmentering van de
maatschappij. Zij zegt dat de innerlijke discussie met zichzelf, de vraag
of iemand met zichzelf kan leven, nooit los staat van de medemenselij-
ke positie die elk iemand noodzakelijk heeft. Innerlijke vriendschap met
zichzelf anticipeert medemenselijke vriendschap en daarmee de gemeen-
schap. De denkfaculteit kan deze discussie met zichzelf niet alleen voe-
ren daarvoor is de oordeelsfunctie ook nodig.

• Wanneer filosofen en regeerders in hun navolging, de uitwisseling van
opinies binnen een interactieruimte onmogelijk maken omdat men het
formuleren van waarheden voorbehoudt aan een elite, zal de innerlijke
dialoog, het geweten in conflict kunnen raken met de sociale mores.

1.6.4 Hannah Arendt en het willen

De filosofen hebben altijd een voorkeur gehad voor de bios theoreticos,
omdat zij meer van noodzaak dan van vrijheid houden115. Hannah Arendt
verzet zich hevig tegen het idee dat gehoorzaamheid de enige deugdzame
kant van de wil zou zijn, terwijl alle andere vormen van willen on-mense-
lijke, dierlijke, verfoeilijke kanten zouden hebben. Zo te denken over wil-
len heeft volgens haar de mentaliteit van ‘Befehl ist Befehl’ niet alleen
mogelijk gemaakt maar ook als indoctrinatiemiddel door de hele Westerse
cultuur heen laten bestaan. Zij zoekt naar de waardevolle kanten van deze
faculteit van de geest. De wil is gericht op de toekomst, op mogelijkheden
en doorbreekt daarmee de noodzakelijkheid. Het wordt steeds duidelijker
dat vrijheid een menselijke conditie is. Echte gemeenschappen worden
gevormd door mensen die zich vrijwillig conformeren aan regels, die even-
tueel wet genoemd mogen worden, maar niet gesteld zijn in termen van
“gij zult” (opgelegd van buiten af), maar in termen van afspraken en over-
eenkomsten, die een onderlinge relatie aangeven. Dat is een overeenkomst
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zoals die in het verbond en de belofte zichtbaar wordt. Die soort overeen-
komsten wordt gekenmerkt door ‘ik wil’, in tegenstelling tot politieke vrij-
heid die wordt gekenmerkt door ‘ik kan’. Deze overeenkomsten zijn
gebaseerd op het erkennen van pluraliteit. Ooit is een gemeenschap begon-
nen als gemeenschap te functioneren omdat enkele mensen samen zijn gaan
denken over zichzelf als over ‘wij’116. In het ideaaltypische verbond dat de
echte gemeenschap samenhoudt, staat niet het individuele ik centraal maar
het ‘wij’ dat gevormd wordt door individuele ikken, die vrijwillig kiezen
voor de pluraliteit. ‘Wij’ is daar te zien waar mensen een gemeenschap vor-
men; allereerst als gezin of als familie, maar ook als niet-familiegebonden
gemeenschap. Dat soort gemeenschap wordt niet gevormd door denken
als belangrijke faculteit, maar door de wil. (Niet te verwarren met de wil
van totalitaire bestuurders, die geweld gebruiken en van ‘wij’ het nietszeg-
gende ‘men’ maken.) Er zijn talloze gemeenschappen mogelijk, elk met
eigen overeenkomsten, taal en traditie. Montesquieu zei al dat elke enti-
teit (gemeenschap) werkt vanuit eigen gedragscodes, die ontstaan door een
inspirerend, drijvend principe, dat de standaard levert voor het determi-
neren van goed of kwaad binnen die gemeenschap. Hoe het ‘wij’ kan func-
tioneren kunnen mensen horen door de verbeeldende interpretatieve
kracht van oude verhalen. Daarin wordt duidelijk hoe de wil als positieve
kracht kan werken. In de Westerse cultuur zijn twee soorten verhalen daar
het beste in. Het verhaal dat neergelegd is in de Joodse Pentateuch (het
verhaal van de vrije wil van de mens) en het verhaal van de stichting van
het oude Rome (het verhaal over de vrijheid om iets nieuws te beginnen).
Beide verhalen zorgen voor het verstrekken van een begin van het ‘wij’.
Dit ‘wij’ bevrijdt van het gebonden zijn aan zinloos opgaan in de ‘rest’.
Beide verhalen vertellen van vrijheid, van vertrekken en bevrijd worden
uit de oude onmogelijke situatie (de slavernij in Egypte en het brandende
Troje) om te komen tot nieuwe mogelijkheden (het beloofde land, een nieu-
we stad). Beide verhalen lijken, wanneer men ze als verhaal of als geschie-
denis leest, niets op elkaar, maar beiden hebben eenzelfde soort boodschap
over begin van gemeenschap en nieuwe mogelijkheden, de nieuwe orde van
de tijden waardoor de wereld structureel verandert. In beide verhalen
speelt de vrije keuze van mensen, die daarna handelen op grond van die
keuze doordat zij willen handelen overeenkomstig hun keuze, een belang-
rijke rol. God laat mensen die keuze en geeft hen de wil om ook naar die
keuze te handelen. Zijn verbond en Zijn belofte, Zijn vergeving is geba-
seerd op die mogelijkheden. In de verhalen blijft sprake van het niet meer
en het nog niet, en de ruimte daartussen vertegenwoordigt de vrijheid van
mensen. In deze verhalen wordt nadrukkelijk duidelijk dat vrijheid niet
automatisch het gevolg is van bevrijding, of dat het einde van het oude
niet noodzakelijkerwijs het begin van het nieuwe is. Er is sprake van een
open eind dat geen noodzakelijkheid inhoudt maar een vrije keuze om aan
het nieuwe mee te werken en er vrijwillig aan te beginnen. Filosofen hou-
den niet zo van die vrijheid en de mogelijkheid om te willen. Zij opteren
meer voor een strak van te voren bepaald tijdscontinuüm. Echt een nieuw
begin maken wordt in de geschiedenis nauwelijks zichtbaar. Zowel de
Franse revolutie als de stichting van Amerika konden niet echt iets totaal
nieuws genoemd worden. Men durfde ook in die Christelijke naties de bij-
belse vrijheid om iets nieuws te beginnen niet aan, en koos voor het ver-
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trouwde patroon van de Romeinse staatsinrichting in plaats van zich te
baseren op de verhalen van de Pentateuch117. Zij dachten daarom een
gemeenschap te kunnen samenbinden op grond van een strafsysteem.
Hannah Arendt noemt dit nadrukkelijk een seculier en niet een
Joods/Christelijk principe. De uittocht uit Egypte als voorbeeld van zo’n
daad is, evenals het stichten van de staat Israël in 1948, een voorbeeld van
“Thinking the unthinkable118”. Om zoiets te doen gelukken moet er eerst
een gemeenschap zijn, waarvan de leden het ‘wij’ kennen (met de verhalen
die het ‘wij’ constitueren) en niet alleen individuen zijn. Het vormt een
schok in de tijd en het Joodse volk lost het schokkende daarvan op door
de samenbindende kracht van God. Het is God die zo’n breuk in de
geschiedenis legaliseert, omdat hij geen deel van de schepping is en buiten
de tijd staat, zegt Hannah Arendt. In Gods manier om zich bekend te
maken (JHWH): “Ik ben die Ik ben” wordt duidelijk dat God van eeuwig-
heid tot eeuwigheid er is. Dat is een uiting van absolute Tijd, als tijd die
bevrijdt van relativering. God maakt dat mogelijk door Zijn absolute
“One-ness”, eenheid, waardoor Hij het tijdcontinuüm kan verbreken met
een totaal nieuw begin. Mensen zijn geneigd om zulke breuken in het con-
tinuüm van de tijd te voorkomen. Toch zouden het Christendom en de
Westerse beschaving beter kunnen weten volgens Hannah Arendt.
Herhaaldelijk wordt in de bijbel net als in het verhaal van de stichting van
Rome een heel oud verhalend principe aangesneden, dat steeds weer terug-
keert in de verhalen van de menselijke geschiedenis, dat met de geboorte
van een kind een nieuwe generatie, re-generatie mogelijk is. De nataliteit
die door Augustinus wordt benadrukt als vernieuwend principe, dat inhe-
rent is aan het het mens-zijn119. Nataliteit is opnieuw beginnen, en omdat
er een begin is van ieder mens opnieuw, zijn er ook telkens nieuwe kansen
op nieuwe interpretaties van de werkelijkheid en nieuwe mogelijkheden
om te handelen.
Elke nieuwe generatie is een nieuwe kans van de oude generatie. Die kans
wordt pas ten volle benut wanneer de nieuwe generatie kennis heeft van
de verhalen van de traditie, die oude en goede waarden en normen weer-
geven. In de oude verhalen worden de bronnen van die normen en waar-
den gegeven. Wanneer die bronnen te star geïnterpreteerd worden leidt dat
tot inperking van de vrijheid. De notie van de vrije wil hangt samen met
de visie op de toekomst, temt men (breekt men) de wil dan wordt daar-
mee de toekomst voorspelbaar. Christenen hebben daar maar al te vaak
voor geopteerd, waarbij de enige toekomstvisie die was van het ‘einde der
tijden’120. Toch wijst Augustinus er in Civitate Dei nadrukkelijk op dat de
temporaliteit van de mens wordt gevonden in het feit dat een mens gebo-
ren wordt. Het gaat om het verschijnen van een nieuw schepsel, dat een
nieuw begin maakt temidden van de continuïteit van de wereld121. De ver-
antwoordelijkheid van de vrijheid, die daarin gegeven wordt, kan alleen
maar worden ingevuld door een beroep te doen op een andere faculteit
van de geest namelijk de faculteit van het oordelen.

1.6.5 Hannah Arendt en oordelen

Het oordeel, dat een mens geneigd is publiekelijk uit te dragen en te toet-
sen, wordt gecommuniceerd in de interactieruimte. Niet met argumenten
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die evidenties weergeven, maar met argumenten die meningen, mogelijk-
heden aftasten. In de gemeenschap kan men dan tot een uitwisseling van
oordeelsargumenten komen, die kan leiden tot het nemen van beslissin-
gen, welke ethisch relevant zijn. Dat kan alleen wanneer de argumenten
verbonden blijven aan de common sense122. Denayer123 wijst erop dat
Hannah Arendt twee visies op oordelen laat zien. In Between Past en Future
(1961) beschrijft zij het oordelen als deel van de vita activa. De actoren
oordelen doordat zij potentiële standpunten tegen elkaar afwegen en
standpunten van anderen zich eigen trachten te maken. Na 1964 veran-
dert Arendts standpunt. Het oordelen wordt, doordat het een faculteit van
de geest is, de redder van de menselijke waardigheid. De impasse van
de vrije wil wordt opgelost door het oordelen. In Arendts artikel:
Understanding and Politics (1953) wordt oordelend begrijpen een activiteit
waardoor mensen zichzelf thuis kunnen voelen in deze wereld. Oordelend
begrijpen is bij Hannah Arendt betekenis geven en niet kennis vergaren.
De kracht van het oordelen ligt daarin dat zij anticipeert op het oordeel
van anderen met wie het ik weet dat het uiteindelijk een vorm van over-
eenstemming moet bereiken. Oordelen dwingen niet, het zijn opinies,
gericht op overtuiging. Er bestaan geen valide  methoden om zulke oor-
delen te bewijzen. Daarom zijn zij in essentie dialogisch. Het oordelen
behoeft een interactieruimte waarin de opinies kunnen worden uitgespro-
ken en kunnen worden uitgewisseld. Oordelen is dus intrinsiek sociaal, het
is een uiting van actie, van dialogisch handelen. De basis van adequaat
oordelen vindt Hannah Arendt bij Kants notie van de “verbrede mentali-
teit”, al is zij van mening dat Kant de consequenties daarvan niet voldoen-
de heeft doordacht. De verbrede mentaliteit bestaat uit een mentale
operatie, verricht door de verbeelding, waarin de positie van de andere
wordt gedacht om op deze wijze zijn opinie te kunnen begrijpen. De enige
voorwaarde voor deze verbrede mentaliteit, is niet-betrokkenheid. Dit lijkt
een merkwaardige uitspraak, maar Hannah Arendt bedoelt hiermee dat
oordelen betekent dat iemand niet zo vast zit aan, niet zo betrokken is op
zijn eigen opinie dat luisteren naar en indenken van een andere opinie
onmogelijk wordt. Het oordeel is niet alleen afhankelijk van de waarne-
ming zelf, maar ook van de voorstelling die de geest ervan maakt. Deze
verbeelding maakt het mogelijk afstand te nemen en zo, zonder dat het
oordeel door emoties verkleurd wordt, te denken. Wanneer dat niet het
geval is worden de opinies tot mores, die als tafelmanieren kunnen wor-
den aan- en afgeleerd. Waar de interactieruimte te niet wordt gedaan en
pluraliteit geweld wordt aangedaan wordt het oordelen gereduceerd of
opgeschort. Daardoor atrofiëert de common sense. Dat roept gevoelens
van zinloosheid op, die de Westerse tijd van na de Tweede Wereldoorlog
kenmerkt. Elke gemeenschap wordt vatbaar voor totalitarisme wanneer
zij slechts door gebruiken en tradities en niet door daadwerkelijk hande-
len bij elkaar wordt gehouden. Dan ziet men een massale onwil om te den-
ken en te oordelen ontstaan, zoals die ook bij Eichmann terug te vinden
was. Deze onwil loopt er uiteindelijk op uit dat mensen geen onderscheid
meer kunnen maken tussen goed en kwaad. De verantwoordelijkheid om
te oordelen is absoluut en kan niet worden verkleind of worden verzaakt.
Voor Kant zijn alle morele oordelen determinante oordelen vanwege de
Categorische Imperatief. Voor Hannah Arendt zijn alle oordelen reflec-
tief, zij behoren tot de categorie van het kritische denken.
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1.7 De bijzondere positie van de wil

1.7.1 De wil bij Paulus, volgens Hannah Arendt

Voor de christelijke opvoeding is de visie op de menselijke wil van groot
belang geweest. Paulus was, volgens Hannah Arendt124, de filosoof van
de wil. Heel anders dan zijn Stoïcijnse tijdgenoot Epictetus, die meent dat
de wil het almachtige instrument is waarmee het hoogste doel, de Stoïcijnse
rust, te bereiken zou zijn125, is Paulus van mening dat de wil onmachtig is.
Want hij begreep dat echte vervulling van de wet de menselijke macht te
boven gaat. Dat leidde tot de stelling ik-wil-maar-kan-niet, hoewel Jezus
zelf zijn volgelingen niet voorhoudt dat zij niet kunnen wat ze zouden wil-
len. Jezus was wel tegen verborgen ‘wensen’ en hypocriete levenswijzen,
die duiden op een ander innerlijk leven dan dat wat uiterlijk zichtbaar is126.
Jezus pleit voor een zuiver innerlijk leven dat het niet moet hebben van
uiterlijkheden127. Niemand hoeft zich erop toe te leggen “goed” te zijn, uit
te blinken, beter te zijn dan anderen, in de zin van de Griekse en Romeinse
cultuur om “eeuwig leven” te beërven, want God alleen is goed128. Goed
doen en goed zijn wordt door Jezus haarscherp onderscheiden. Goed zijn
wordt een criterium voor eeuwig leven en niet goed doen. Bij Paulus wordt
dit geradicaliseerd129. Paulus ontdekt dat er zonder de wet wel kwaad is,
maar dat het pas zonde wordt genoemd wanneer de mens de wet kent en
daar tegenin handelt. De oude wet zegt: je moet doen; de nieuwe wet (de
wet na Jezus) zegt: je moet willen. Juist de vrijwillige onderwerping aan
die wet maakt dat Paulus als de ontdekker van de wil gezien kan worden,
volgens Hannah Arendt130. Innerlijk strijden er bij Paulus twee soorten
wet, die van het vlees, van de begeerte, en de wet van God, zoals Jezus die
predikte. Maar de innerlijke discussie, die dankzij het willen ontstaat, is
bij Paulus geen discussie tussen vrienden, maar tussen vijanden. De wil
van Paulus is impotent. De wet (de Tora) wordt door de mens gehoord als
een “bevel”. Zulke bevelen roepen altijd passie op en de drang om niet te
gehoorzamen en dat is zonde. Door de wet te kennen weet de mens wat
zonde is131. Maar de mens wordt zichzelf tot raadsel: “Want wat ik uit-
werk, weet ik niet; want ik doe niet wat ik wens, maar waar ik een afkeer
van heb dat doe ik”132.
Paulus ontdekte dat een mens de mogelijkheid heeft om niet te willen, te
nillen. Deze tegenwil wordt door hem zonde genoemd. De tegenwil-moge-
lijkheid gaat uit van de vrijheid van mensen. De strijd tussen willen en nil-
len kan alleen beslecht worden door te handelen. Wie niet handelt laat niet
zien dat het willen heeft gewonnen. Paulus’ mening over de wil komt hier-
op neer dat de wil impotent is omdat zij zichzelf verhindert echt goed te
willen. Het heelmaken van de wil is genade, verlossing, van Godswege.
Hoe zouden we Gods genade kennen als er geen zonde was om te verge-
ven, zoals we de dag kennen omdat er een nacht is. Maar dat betekent voor
Paulus niet dat een Christen zo veel mogelijk moet zondigen om Gods
genade des te groter te laten zijn133. Hannah Arendt, die Paulus als belang-
rijk filosoof ziet, is van mening dat Paulus weliswaar Romeins burger was
en Koinè-Grieks schreef, maar in de eerste plaats Jood was en bleef. Juist
bij de oplossing van dit vraagstuk. Wanneer hij antwoord moet geven op
het vraagstuk van de verhouding tussen de menselijke wil en Gods genade
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zegt hij dat het buiten de macht van de mens ligt om die verhouding goed
te doorgronden134. Het Christendom heeft dat antwoord van Paulus ver-
geten, zegt Hannah Arendt, en het probleem van de vrije wil opgelost met
de leer van de predestinatie.

1.7.2 De wil bij Augustinus, volgens Hannah Arendt

Een aparte plaats in de bespreking van degenen die blijvende invloed op
de opvoedingsidealen van de Christenen heeft uitgeoefend neemt
Augustinus in. Hij heeft de godsdienstig opvoedkundige opvattingen van
de middeleeuwen voor een groot deel bepaald. Ook op het opvoedkundig
denken van het protestantisme heeft Augustinus veel invloed gehad omdat
zowel Calvijn als Luther zich graag op hem beriepen. Het doel van de
opvoeding was ongetwijfeld de mens, die klaar was om te leven als burger
in de hemel, de Stad Gods. De visie op de menselijke wil is van groot belang
geweest voor de christelijke opvoedingsattitude na Augustinus. Hannah
Arendt is van mening dat Augustinus de enige echte filosoof was die het
Romeinse rijk heeft voortgebracht, omdat hij een volledig filosofisch stel-
sel heeft opgebouwd en nieuwe gebieden van het innerlijk leven heeft ont-
dekt135. Er zijn volgens Augustinus geen twee tegenstrijdige wetten die
elkaar bevechten in het innerlijk van de mens, maar twee soorten wil. Een
oude en een nieuwe wil, een goede en een slechte wil, een vleselijke en een
spirituele wil. Willen en kunnen is niet hetzelfde, er zijn momenten genoeg
dat mensen iets willen, maar dat is nog niet hetzelfde als het ook doen. De
wet kan niets voorschrijven wanneer er geen wil is om die wet te houden.
De wet richt zich daarom niet rechtstreeks tot de geest van de mens, dan
zouden mensen marionetten zijn, maar tot de wil. Daarom is de wil vrij
omdat de mens de macht en de kracht heeft gekregen om ja of nee te zeg-
gen. Dat geldt zowel ten opzichte van de wil, die door redelijkheid en argu-
menten wordt gevoed, als voor de wil, wanneer zij gevoed wordt door
behoeften en wensen. De vleselijke behoeften worden bij Augustinus gecor-
rigeerd door de wet van God, die redelijke mensen nee laat zeggen.
Willen en nillen is bij Augustinus niet dezelfde soort kracht. Ik wil niet is
een ander soort kracht dan ik wil. Dat komt niet, zo zegt Augustinus,
omdat er twee naturen in de mens zouden zijn, de goede en de kwade mens,
maar omdat tegelijkertijd tussen willen en nillen gekozen moet worden.
Elk alternatief, goed of slecht, levert weer een ander soort willen of nillen
op en uiteindelijk wordt daartussen gekozen. Augustinus is van mening
dat de wil begrensd is in de schepping. Niemand kan iets willen wat bui-
ten de schepping valt. Je kan bijvoorbeeld niet willen om niet te zijn. Zelfs
degenen die zeggen dat zij liever niet geboren zouden zijn dan nu ongeluk-
kig te zijn, kunnen dat alleen zeggen op grond van het feit dat zij bestaan.
Daarom is volgens Augustinus de schepping goed, omdat alles daardoor
gevrijwaard is van ‘niet-bestaan’. Augustinus gaat in de Confessiones ver-
der dan Paulus, zegt Hannah Arendt, wanneer hij meent dat willen gegrond
is in oordelen. Dat oordelen kan plaats vinden doordat een mens leert van
de tegenstellingen uit de werkelijkheid. Hoe dat precies in zijn werk gaat
vertelt Augustinus niet, zegt Hannah Arendt. In “De Trinitate” besluit
Augustinus dat de uiteindelijke kracht, die laat beslissen, Liefde hoort te
zijn136. Deze Liefde komt een beetje als deus ex machina uit de lucht vallen.

68

134  Arendt, 1978, dl.2, p.72 wijst hier

op Romeinen 9:19 dat bijna gelijk

luidt als Job 10 en Job 42:3 waarin

Job toegeeft dat hij gemopperd

heeft over dingen die hij niet

begreep en niet kon en kan weten.

Zoals bij het beeld van de potten-

bakker dat bij Jesaja wordt gebruikt

in Jes.29:16 en 45:9.

135  Arendt, 1978, dl.2, p. 84-110. 

136  Arendt, 1978, dl.2, p. 95.



Tenslotte blijft het een gegeven dat hij de wil monsterlijk noemt. Hoe kan
een mens dan met een dergelijke monsterlijke faculteit van de geest toch
nog iets goeds doen, zo vraagt Hannah Arendt zich af. Hij is van mening
dat de enige kracht die de menselijke wil kan temmen Gods genade is.
Daarin spelen de twee andere faculteiten van de geest, denken en geheu-
gen ook een rol. Hij vergelijkt de eenheid van de faculteiten van de geest
met de drie-eenheid. Wel te onderscheiden, niet te scheiden, een soort
vriendschap (eenheid van gelijken) van faculteiten. De wil zegt tegen het
geheugen wat het moet onthouden en wat het moet vergeten. De wil geeft
betekenis aan de waarneming.
Het is de kracht waarmee mensen gefixeerd blijven op een object. Zo sterk
is de kracht van de werking van de geest over het lichaam dat pure ver-
beelding alleen al lichamelijke sexuele opwinding kan veroorzaken, zegt
Augustinus. De wil heeft het zo druk actie te ontketenen dat zij zich nau-
welijks bewust is van de even sterke werking van de tegenwil. Deze twee
soorten wil werken in de geest gelijktijdig. In het handelen van een mens
ziet men welke wil wint, want ook nillen wordt uitgedrukt in een vorm van
handelen. Het innerlijke conflict tussen de wil en de nil, komt bij
Augustinus en later ook bij Duns Scotus, tot een oplossing doordat de wil
bij hem wordt getransformeerd tot Liefde137. De transformatie van wil in
liefde komt niet tot stand door middel van opvoeding zoals John Stuart
Mill dat later zal zeggen. Augustinus heeft niet zoveel vertrouwen in opvoe-
ding. De verlossing van de wil uit zijn gebrokenheid is uitsluitend te dan-
ken aan Gods genade. Ondanks al deze overwegingen blijft het knelpunt
van de verhouding van de wil van de mens en de wil van God ten over-
staan van Gods omnipotentie of ten overstaan van Gods voorzienigheid
bestaan. Hij komt vanuit deze discussie tot de, door Hannah Arendt “most
terrible of his teachings”138 genoemde, doctrine van de predestinatie. Deze
doctrine heeft in de Christelijke opvoeding een belangrijke rol gespeeld.
De argumenten voor de discussie over de omniscience (alwetendheid) van
God wordt door Augustinus gevonden bij Plato in de Timeas. Hannah
Arendt wijst erop dat de grote bewondering, die in het Christendom onder
invloed van Augustinus bleef bestaan voor de vita contemplativa als zijnde
volstrekt superieur aan de vita activa, niet van Christelijke, of bijbelse oor-
sprong is, maar afkomstig is van Plato. De overwaardering voor de theo-
retische levenswandel waarin de menselijke condities overwonnen zouden
zijn, heeft veel gevolgen gehad voor de menselijke verhoudingen. Vanaf
Augustinus gold ook als Christelijk ideaal dat alle ‘onrustige’ menselijke
elementen zoveel mogelijk moesten worden onderdrukt en dat de hoogste
vorm van leven zou bestaan uit een contemplatieve, ‘rustige’ vorm van
bestaan. Alleen wanneer alle menselijke activiteiten volledig tot rust zijn
gebracht zouden mensen hun ideale staat gevonden hebben.

1.7.3 De wil bij Thomas van Aquino, volgens Hannah Arendt

Thomas van Aquino heeft geen vertrouwen in de wil als aansturende facul-
teit voor het menselijk handelen, hij gaat uit van het primaat van het intel-
lect. Hij schreef zijn Summa Theologica vanuit één mensbeeld. Hij
onderscheidde verstand en rede als twee faculteiten van de wil en de mens
met een vrije keuze. Verstand hoorde bij de universele rede en vertegen-
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woordigde een zelf-evidente waarheid, bijvoorbeeld in de wiskunde, en de
waarheid van de bijbel. De particuliere rede kon bijzondere conclusies trek-
ken door deductie uit de universele waarheid. Het argumentatieve redene-
ringsproces werd in werking gezet door het geloof van de mens als redelijk
schepsel, die op zoek gaat naar de waarheid, welke door de Schepper in
de werkelijkheid is gelegd. Wat de mens dan ontdekken kan is volgens
Thomas van Aquino de geopenbaarde waarheid, legt Hannah Arendt
uit139. De werking van de wil is niet op de toekomst gericht maar ontstaat
vanuit het verleden. De wil wordt in werking gezet als middel om een doel
te bereiken, omdat een mens vanuit het verleden weet dat zo het doel te
bereiken valt. Het verstand echter kan naar de toekomst toe argumente-
ren. Zo zal het verstand de wil aansturen. Goedheid en zijn vallen samen.
Kwaad is gebrek aan goedheid, dat wil zeggen een deprivatieve toestand,
net als dat bij Aristoteles het geval was. De wil is gericht op goedheid, het
verstand op waarheid en daarom vindt hij het verstand hoger en nobeler
dan de wil. Voor Augustinus is het hoogste doel van de mens God liefheb-
ben; voor Thomas van Aquino is dat het vinden van de waarheid, waar-
mee het verstand ook in de hemelse zaligheid door zal gaan, zo laat
Hannah Arendt zien. Hij erkent geen activiteiten, die een doel hebben in
zichzelf. Hij volgt daarmee Aristoteles, hoewel deze laatste poesis en praxis
onderscheidt, een onderscheid dat Thomas van Aquino niet maakt, zegt
Hannah Arendt. Bij Thomas van Aquino gaat het om het primaat van het
verstand. Zijn visie zal eeuwenlang de officiële visie blijven die veel gevol-
gen heeft voor onderwijs en opvoeding. Cognitieve training zal altijd de
genezende kracht zijn voor de zondigheid van mensen. Geloofsopvoeding
is bij Thomas van Aquino ten diepste intellectuele opvoeding, namelijk de
opvoeding die de rede leert heersen over de wil.

1.7.4 De wil bij Duns Scotus, volgens Hannah Arendt

Duns Scotus wordt door Hannah Arendt besproken als de middeleeuwse
filosoof die het primaat van de wil nadrukkelijk voorstaat als aansturend
principe voor menselijk handelen. Het menselijke verstand heeft grenzen,
zoals alles van de menselijke natuur grenzen heeft voor Duns Scotus. Wat
maakt de menselijke geest capabel om zijn eigen grenzen te overstijgen en
iets van het transcendente waar te nemen, vraagt hij zich af. Voor hem is
de wil de faculteit van de geest die dat mogelijk maakt. Hoe komt het dat
mensen geloven dat het waar is dat de wereld ook al bestond voordat zij-
zelf bestonden? Hoe komt het dat zij mensen op hun woord geloven als
zij zeggen dat zij hun vader en moeder zijn? Door de wil om dat te gelo-
ven. Zo is het door de werking van de wil net zo waar voor mensen om
iets van het transcendente waar te nemen. Mensen leven samen op grond
van de “fides aquisita”140 het geloof in, de wil te geloven dat wat men ziet
en meemaakt een bepaalde betekenis heeft, die gezamenlijk gekend wordt.
In dat geheel van betekenissen heeft het opstandingsdogma evenveel waar-
heidsgehalte als de filosofische uitspraak dat de mens een onsterfelijke ziel
heeft. De Christelijke openbaring overstijgt de notie van het zijn zelf, in
tegenstelling tot het verstand, dat gebonden is aan het zijnde. Het is de
mogelijkheid om zich te verzetten tegen de driften en wensen aan de ene
kant en de dictatuur van de rede aan de andere kant, die de mens zijn vrij-
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heid geven. In deze mogelijkheid ligt voor Duns Scotus de kern van gelo-
ven en gelovig leven. Het meest karakteristieke aan menselijk handelen is
voor Duns Scotus de mogelijkheid dat mensen kunnen kiezen en tegelij-
kertijd kunnen weten dat zij ook anders (zelfs het tegenovergestelde) had-
den kunnen kiezen. De wil bij Duns Scotus is niet omnipotent. Zij wordt
begrensd door de kracht van de (menselijke) natuur.
Hannah Arendt vond bij Duns Scotus een onderscheid tussen de ‘natuur-
lijke wil’, die uit is op behoeften bevrediging, de “affectio commodi” en
de vrije wil, “liberum arbiterium”, die het vrije menselijke handelen moge-
lijk maakt op grond van keuzes. Duns Scotus heeft ook aandacht voor de
contingentie in de werkelijkheid, omdat die de vrijheid van de schepping
vertegenwoordigt. De werkelijkheid is niet van alle tijden hetzelfde en
noodzakelijk. De leer van zulke vaste noodzakelijkheid is principieel in
strijd met Gods vrijheid. De mens moet altijd positie kiezen, in beaming
of negatie van dat wat op de mens af komt; dat geldt ook voor de relatie
met God en het goddelijke. Daarin ligt volgens Duns Scotus de aparte
positie van de mens, en alleen daardoor kan hem de opdracht gegeven zijn
de aarde te bewerken en te bewaren. Beaming wordt uitgedrukt als liefde.
Denken en willen zijn voor Duns Scotus, activiteiten van een hogere orde,
maar ze hebben geen enkele zin of betekenis wanneer ze niet op de een of
andere manier worden omgezet in menselijk handelen. ‘Ik wil’ wordt omge-
zet door ‘ik kan’ en wordt daar in zekere zin ook door begrensd. De wil is
dus een mentale potentie die geen factische kracht heeft zonder tussen-
komst van het menselijk handelen. Dat geldt bij hem ook voor het den-
ken. De mens kan zijn wereld in het denken transcenderen, maar de
denkproducten blijven altijd gebonden aan de wereld van de zintuigen en
de werkelijkheid. Zoals het verstand dus gebonden is aan waarnemen, dat
bevredigd wil worden in de vorm van kennis, is de wil bij Duns Scotus
gebonden aan de emotionele appetatieve waarnemingen, die streven naar
bevrediging in de vorm van geluk en haat. Om die tegenstelling te over-
bruggen moet de wil getransformeerd worden in Liefde, die streeft naar
zijn voor een ander in plaats van hebben. Zijn houdt contingentie in zich,
hebben is gericht op het handhaven van de status quo. In de manier waar-
in God van mensen houdt (hen beaamt), handelt God juist contingent en
kiest God voor die contingentie. De mens wordt als pluraliteit geschapen,
man en vrouw. Hun kinderen zijn geen reproducties maar ook weer indi-
viduen, met vele mogelijkheden, met elk voor zich andere mogelijkheden.
Ieder ander, elk individu mag er zijn en mag persoonlijk anders zijn. Duns
Scotus doorbreekt op die manier de keten van vrije wil die eindigt bij de
Onbewogen Beweger, zoals Aristoteles die ziet, omdat hij dat idee in strijd
vindt met de vrijheid van God141. De volledige beaming leidt tot onvoor-
waardelijke acceptatie van het geschapene en van de medemens. Zo maakt
Duns Scotus, net als Augustinus, onderscheid tussen ”uti” (gebruiken) en
“frui” (omwille van...); bijvoorbeeld uitkomend in het verschil tussen God
lief te hebben om de hemel te verdienen en God liefhebben om God zelf.
In het liefhebben omwille van wordt de rusteloosheid (gevecht tussen zoe-
ken naar geluk of gedreven worden door haat) van de wil gestild tot een
eeuwigdurende beweging van de Liefde. Mensen hebben een notie van die
uiteindelijke bedoeling van verstand en wil en die notie wordt duidelijk als
spirituele hoop. Hannah Arendt betreurt dat Duns Scotus met deze rijke
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gedachtegang slechts geringe invloed heeft gehad in het Westerse
Christelijke denken. Zijn visie op de wil is in opvoeding en onderwijs niet
overgenomen.

1.7.5 Kant en Nietzsche en de wil, volgens Hannah Arendt

De moderne tijd leverde, dank zij de verspreidingsmogelijkheden van
geschreven teksten, een enorme variatie aan visies op filosofische en weten-
schappelijke onderwerpen op. Vanaf de tijd van het Duitse idealisme ont-
staat er een “rainbow bridge” van concepten142. Deze veelkleurige
regenboog aan ideeën luidde de secularisatie in. De mens werd zelf het
middelpunt van denken en filosofie. De mens werd zichzelf een vraag.
Zowel Kant als Goethe vroegen zich af wat de stuwende kracht achter de
progressie van de mensheid zou zijn. Het verstand kon dat niet zijn, er
gebeuren te veel zinloze dingen. De natuur kon het ook niet zijn, want
gezien de natuurrampen gebeuren daar ook te veel zinloze dingen. Bij Kant
was de wil geen vrije keus en ook geen causaliteit. Kant koos voor de spon-
taneïteit van het verstand, waarbij de wil het uitvoerend orgaan van het
denken is. De filosofie verhief zich steeds meer tot een hogere instantie,
die ongerijmdheden bloot legde en alles terugbracht tot abstracte concep-
ten, zoals Kants noumema, Hegels historische data, en Schellings religi-
euze of mythologische data. In deze concepten dook ook opeens de wil
weer op. De wil werd het orgaan van de toekomst genoemd of de hoogste
instantie van het Zijn. Geen faculteit van een individuele mens, maar een
metafysische entiteit. Hannah Arendt zegt dat het gaat om gepersonifi-
ceerde concepten (bijvoorbeeld “de Wil die aanzet tot willen”).
De wil was, zo legt Hannah Arendt uit, voor Nietzsche een bevelende
gedachte. De mens is, zei hij, tegelijkertijd degene die het bevel geeft en
het uitvoert. Het bewustzijn is zich bewust van de keuzemogelijkheid het
bevel van de wil op te volgen of te weerstaan. Door de innerlijke tegen-
stand tussen willen en nillen kent de wil haar macht. De wil transcendeert
het hier en nu en geeft de mens daarmee het gevoel echt te leven, in
Nietzsches visie. Dat gevoel wordt ervaren als een surplus aan kracht. Dat
is meer dan een illusie, het haalt de mens uit het gebondene van het leven
zelf. Nietzsches toekomstige “Supermens” zou alles kunnen wat hij wil.
Dat is de mens die de werkelijkheid verandert, re-creëert van ‘zo is het
gegeven’ in ‘zo wil ik het, zo willen wij het’, legt Hannah Arendt uit. Maar
ook bij Nietzsche kan een mens niet achteruit willen, of het verleden onge-
daan maken. Nietzsche mijmert over een mens die zijn leven vorm en
inhoud geeft, onafhankelijk van wat dan ook, zonder noodzakelijkheid,
zonder schuldgevoel, zonder verantwoordelijkheid daarvoor te hoeven
afleggen. Er zal alleen sprake zijn van worden. Die onbegrensde mogelijk-
heden maakt dat de wil uiteindelijk de slingerbeweging overwint en tot
rust zal komen in het kunnen beamen van alle werkelijkheid143. Het zeer
gevarieerde denken over de wil heeft vanaf de reformatie weinig invloed
gehad op de opvoedingsattitude. De filosofische denkconstructies over de
menselijke natuur waren interessant voor wetenschappers, maar de dage-
lijkse praktijk van het opvoeden bleef bij de al eeuwenlang durende visie
op de vrije wil en de noodzaak tot disciplinering die daaruit voort zou
komen.
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1.7.6 Het oordelen in relatie tot het willen en denken

Logisch redeneren, inductie en deductie zijn volgens Hannah Arendt niet
bepalend voor oordelen. De menselijke vrijheid wordt beperkt wanneer de
mens te zeer de vrijheid vreest en deze beperkt door middel van het den-
ken. Zelfs Augustinus met zijn beschrijving van het wonder van de geboor-
te en de vrijheid die daaruit voortkomt geeft geen positieve waardering
voor de daaruit voortvloeiende vrijheid van de wil. De mens zoekt naar
een begrenzing van de door de vrijheid van de nataliteit opgeroepen ver-
antwoordelijkheid, door die af te schuiven op fatalistische redeneringen.
Thuisvoelen in deze wereld is mogelijk doordat mensen plezier beleven aan
de wereld van handelingen van mensen, in hun onnavolgbare diversiteit.
Dat houdt niet in dat men die diversiteit, die contingentie, gelaten aan-
vaardt, maar juist actief vreugde beleeft aan deze plurale wereld. De basis
voor de vreugde die men daaraan beleven kan wordt door Hannah Arendt
gevonden in het reflecterend oordelen. Reflecties geven aanleiding tot nar-
rativiteit en dat vertellen van verhalen geeft zin aan het bestaan. Deze ver-
halen voeden het oordeel, doordat zij de verbeeldingskracht te hulp roepen
om te kunnen oordelen. Het oordeel bemiddelt tussen de afgrond van het
absolute van de spontaniteit, die in de menselijke vrijheid is gegeven en de
abstracties van het denken. Voor de uitwisseling van de inzichten, die uit
kritisch denken voortkomen is het bestaan van een publieke ruimte, een
interactieruimte noodzakelijk. Daarin krijgt de uitwisseling van inzichten,
de opinies, vorm en betekenis en daardoor ontstaan ook weer betekenis-
sen. Zingeving wordt uit die uitwisseling geboren. Dat is oordelen.
Adequaat oordelen blijft gerelateerd aan communiceren in een gemeen-
schap waar binnen een gezamenlijk referentiekader (een algemeen stand-
punt, de verbrede mentaliteit) de onpartijdigheid waarborgt. Deze
onpartijdigheid is niet te vinden in de idee van de ‘Categorische
Imperatief’. Omdat Kant de verbrede mentaliteit toeschrijft aan “iets” dat
buiten de werkelijkheid staat, aan non-participatie, schrijft hij het oordeel
toe aan de ‘bios theoreticos’. Daarmee is Hannah Arendt het niet eens.
Het oordeel is voor haar inherent sociaal, men oordeelt niet voor zichzelf
maar om het oordeel te communiceren en zo een appèl te doen op de
gemeenschappelijke wereld. Anderen worden bij de validiteit van het oor-
deel betrokken. Het uitgedrukte appelleert aan een algemeen gevoelen. Zij
noemt dit het fundamentele idee van de contextuele validiteit. Het hande-
len wordt beoordeeld zowel door de toeschouwer als door de actor zelf,
in de context waarin het plaats vindt. De gemeenschap van mensen, die
samen oordelen, vormen een interactiegemeenschap. In die interactie-
gemeenschap wordt recht gedaan aan de common sense als een soort over-
koepelend zesde zintuig maar het gaat uiteindelijk om de sensis communis,
een extra zintuiglijk, gemeenschapsregulerend, vermogen. Zij legt de
nadruk op de interactieve dimensie van deze interactiegemeenschap.
Autoritaire regeer- en bestuursvormen of totalitaire terreur vernietigen de
common sense en daarmee de mogelijkheid om een beroep te doen op het
validerende vermogen van de sensis communis van de gemeenschap door
de ideologie als substituut voor de common sense aan te bieden. Dat Kant
uiteindelijk de onpersoonlijke, buiten de werkelijkheid staande en toch
gepersonificeerde “idee van de mensheid” als de “regulatieve idee” voor
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de validiteit van het oordelen invoert wijst Hannah Arendt af, omdat daar-
mee de autonomie en de verantwoordelijkheid voor het oordelen onder-
graven wordt. Zij vindt het “algemene” waaraan het particuliere oordeel
uiteindelijk haar validiteit ontleent in de zinstichtende, illuminerende ver-
halen, waarin representatieve figuren exemplarische kracht bezitten. Dat
wat kan oordelen over de moed van een mens of de goedheid van een mens
wordt duidelijk in de voorbeelden uit de verhalen van bijvoorbeeld Jezus
van Nazareth. Het is pas mogelijk om spontaan over een bijzonderheid te
oordelen indien over het wezen (de betekenis, de zingeving) van moed of
goedheid (en alle andere “denkwoorden”) voorafgaand is nagedacht, in
de zin van gezamenlijke uitwisseling van consequenties en argumenten.
Dan komt een weloverwogen oordeel tot stand en dat oordeel is de behoe-
der van de menselijke waardigheid. De wil is niet zo aan het oordeel gebon-
den dat zij het oordeel automatisch volgt, de wil kan het oordeel volgen
of weerstaan. Het oordeel brengt niet “de waarheid” voort, maar zorgt
voor “contextuele waarheid” tussen leden van de interactieruimte. Het
denken handelt met representaties van de werkelijkheid, het oordelen han-
delt vanuit exemplarische narrativiteit, over waarneembare, niet gegenera-
liseerde, bijzonderheden. Denken en oordelen blijken daarin met elkaar
verbonden zoals het geweten en het bewustzijn met elkaar verbonden
zijn144. Ook de postmoderne maatschappij maakt het gemakkelijk en soci-
aal aanvaardbaar om niet te denken en de verantwoordelijkheid voor het
oordelen te ontlopen.

1.8 Condities voor communicatie

1.8.1 De hoofdconditie: pluraliteit

De condities voor communicatie die gevonden kunnen worden met behulp
van Hannah Arendts analyses gelden voor alle vormen van opvoeding.
Opvoeding is altijd een vorm van communicatie. Het is ook altijd een vorm
van handelen. Maar pas wanneer aan de menselijke conditie van Hannah
Arendt wordt voldaan, wanneer pluraliteit als menselijke conditie tot haar
recht komt, is het een vorm van interactief handelen. Hannah Arendt is
niet de eerste die pluraliteit ontdekt heeft. Maar zij is misschien wel de
eerste die pluraliteit ziet als dé menselijke conditie. Dé conditie waaronder
de mens mens is, of men dat nu wil of niet. Daar waar aan pluraliteit
geweld wordt gedaan doordat zij niet erkend wordt, of doordat er slechts
beperkt sprake mag zijn van pluraliteit, bijvoorbeeld in klassen en stan-
den wordt aan mens-zijn geweld gedaan. De enige echte conditie voor het
tot haar recht komen van een mens als mens is dat iedereen uniek, indivi-
dueel, persoonlijk gekend kan worden en gelijkwaardig mag zijn. Mensen
en kinderen zijn uniek, die erkenning schept de mogelijkheid voor dialoog,
communicatie, interactief handelen, medemenselijkheid, oordelen en
moreel handelen. Waar pluraliteit erkend wordt, wordt menselijkheid
gered. Waar pluraliteit wordt ontkend of wordt ingeperkt wordt mense-
lijkheid gecorrumpeerd.
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1.8.2 Het “Narcissus en Echo”-syndroom

Hannah Arendt analyseerde hoe machtsverhoudingen van autoritaire en
totalitaire systemen lijden aan datgene wat ik het “Narcissus en Echo-syn-
droom” noem. Het kind Echo, door maatschappelijke omstandigheden
gedoemd tot napraten wordt door de ouders narcistisch bemind op voor-
waarde dat het gepaste afstand en eerbied bewaart en nooit blijk zal geven
zelfstandig te denken of te spreken. De arme, het kind, iedere onderge-
schikte mag alleen handelen en spreken zoals de machthebbers voorschrij-
ven. De geschiedenis van het denken over ouders en kinderen; van
pedagogiek en opvoeding; van geloofsoverdracht en opvoeding in gods-
dienst en waarden en normen, vindt haar weerspiegeling in een verhaal
van Ovidius. Echo, veroordeeld tot napraten, wint de liefde van Narcissus
omdat hij zo graag alleen hoort wat hij zelf gezegd heeft. Lijfelijke intimi-
teit kan hij niet verdragen. Hij verbant haar daarom naar een grot, waar-
door zij nooit meer een echte relationele, wederkerige werkelijkheid zou
kunnen zijn145.
In verhoudingen die gekleurd worden door het Narcissus en Echo-syn-
droom schrijven de machthebbers (bazen, ouders, de clericale top bijvoor-
beeld) precies voor hoe de van hun macht afhankelijke ondergeschikten
(arbeiders, vrouwen, kinderen) moeten denken, moeten kiezen, moeten
handelen en hoe zij zich moeten gedragen. Aan zulke maatschappelijk
structuren lag ook een bepaald denken over mensen en menselijke ontwik-
keling ten grondslag. Overal was sprake van kinderarbeid, van machtsmis-
bruik en van manipulatie. Hermans vertelt dat nog in 1907, in een
industriestad in het zuiden van Nederland het besluit werd genomen geen
subsidie te verstrekken voor moeder en kindzorg in de arbeiderswijken,
maar dat geld te bestemmen voor de veredeling van de varkensfokkerij.
Dat laatste bracht geld in het laatje en arbeiderskinderen waren er toch
genoeg meende men, terwijl bovendien naar de mening van de bestuur-
ders arbeiders nu eenmaal ‘anders’ van hun kinderen zouden houden dan
de rijken146. Nationalisme, fascisme en antisemitisme kon zulke geaccep-
teerde manipulatie goed gebruiken. Daartegen verzet Hannah Arendt zich
met haar analyses. In dat licht kan gesteld worden dat elke ontwikkelings-
psychologische theorie die uitsluitend op zoek gaat naar determinanten
van gedrag om zodoende het menselijke gedrag als wetmatigheden in kaart
te brengen, het gevaar met zich meebrengt dat de gevonden determinanten
misbruikt worden om kinderen in hun ontwikkeling zo te manipuleren, dat
het gewenste gedrag ‘er uit komt’ en ander gedrag wordt onderdrukt.

1.8.3 Menselijk handelen

Menselijke activiteiten kunnen volgens Hannah Arendt worden herkend
als: arbeid, werk en actie (interactief handelen). In arbeid wordt menselij-
ke lichamelijkheid ingezet op een dierlijke manier. Er wordt geen gebruik
gemaakt van de typisch menselijke mogelijkheden tot overleg, tot pro-
bleemoplossing en tot het herscheppen van de eigen omgevingssituatie
zodanig dat de omgeving aangepast wordt aan het menselijk bestaan. In
louter arbeid kunnen mensen naast elkaar werken, zij kunnen samen een
klus klaren, maar saamhorigheid en verbondenheid is daarvoor niet nodig.
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In werk is de mens homo faber zegt Hannah Arendt, daar ontdekt hij dat
hij zijn omgeving kan aanpassen aan zijn behoefte. Arbeid en werk krij-
gen pas echte menselijke diepgang wanneer zij gepaard gaan met interac-
tief handelen. Dan wordt het samenwerken tot een verbond, waarin
mensen voor elkaar verantwoordelijkheid dragen. Voor interactie is een
speciale attitude nodig die interactie mogelijk maakt. Er moet een dialoog
gevoerd kunnen worden in de letterlijke betekenis van het Griekse dia-
legomai. Dat betekent dat naar twee of meer kanten een gesprek gevoerd
wordt. Een gesprek waar men al luisterend naar elkaar verder komt omdat
men de meest waardevolle elementen uit het spanningsveld dat het gesprek
vormt, gebruikt voor de opbouw van een nieuwe visie, die voor het toe-
komstig handelen een verbetering mogelijk maakt. Deze analyse van men-
selijke verhoudingen geldt ook voor de opvoedingsrelatie.

1.8.4 Opvoeden is communiceren

Wanneer de communicatieve attitude binnen een opvoedingssituatie ont-
breekt wordt het opvoeden gereduceerd tot leiden, tot instructie of trai-
nen of tot voeden tot het kind opgegroeid is. Elk kind is uniek, elk kind
heeft een persoonlijkheid, elk kind is een mens en daarin gelijk-waardig
aan de opvoeder.
Pluraliteit is de basis van opvoeding. Heel vanzelfsprekend zijn volwasse-
nen ervan uitgegaan dat zij fundamenteel verschillen van kinderen. Daarin
is pluraliteit in de opvoeding vanzelfsprekend. Maar het is niet vanzelf-
sprekend dat het kind uniek mag zijn, persoonlijkheid mag hebben en als
uniek mens wordt aangesproken. Het is ook niet vanzelfsprekend dat
opvoeden gezien wordt als een communicatief proces. Er zijn nog heel veel
autoritaire en totalitaire culturele structuren die zulk denken over kinde-
ren tegengaan. Opvoeden als dialoog heeft pas sinds de jaren zestig steeds
meer nadruk gekregen, maar in de praktijk van de opvoeding blijkt het
nog moeilijk om echt communicatief te handelen in opvoedingssituaties.
Voor opvoeding als communicatieproces is dialogisch handelen als boven
beschreven noodzakelijk. In het interactieproces worden kinderen gezien
als niet gelijk, maar als gelijk-waardig. Zij hebben medemensen nodig om
hun mogelijkheden te leren kennen, te leren waarderen en te leren gebrui-
ken, maar zij hebben daarin zelf inbreng. Zo is opvoeding communicatie
in de zin van Hannah Arendt.

1.8.5 De opvoedingsattitude

De visies op de mens en op het kind als modus van mens-zijn volgen de
cultuur waarin zij ontstaan zijn. Maatschappelijke hoog/laag verhoudin-
gen en sociale machtsverdeling hebben hun weerslag op de manier waar-
op theoretisch over kinderen wordt gedacht (pedagogiek) en praktisch met
en voor kinderen wordt gehandeld (opvoeding). Het breken van de wil van
kinderen opdat zij leerden gehoorzamen was tot aan de tweede wereldoor-
log een geoorloofde opvoedingsattitude. Een dergelijke attitude is niet dia-
logisch communicatief, maar monologisch bevelend. Een dergelijke
attitude kan een ‘knechtenmentaliteit’ aankweken bij mensen die vanuit
zo’n attitude worden opgevoed. Dat dat lange tijd cultureel gezien van-
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zelfsprekend was, wil volgens Hannah Arendt niet zeggen dat het goed
was. Ook in die tijden heeft het gebrek aan zelfwaardering, ontmenselij-
king en slaafse massaliteit veroorzaakt die negatief doorwerkte in het leven
van mensen. In het aanleren van en het in stand houden van zulke struc-
turen speelt opvoeding een grote rol. Hannah Arendt klaagt indirect een
opvoedingsattitude aan die dergelijke onderdrukkende machtsverhoudin-
gen stimuleert. Zij wijst ook de weg naar een andere attitude, namelijk die
van interactief handelen, van opvoeding als communicatie vanuit de dia-
logische houding, waarin kinderen allereerst gelijk-waardig zijn en aange-
sproken worden op verantwoordelijkheden die zij kunnen dragen.

1.8.6 Voorwaarden voor (pedagogische) communicatie 

Om dit op pluraliteit gebaseerde communicatieve handelen mogelijk te
maken moet aan een aantal andere condities worden voldaan. Bij Hannah
Arendt zijn de volgende condities te vinden:
• Communicatie heeft een interactieruimte nodig. De partners van het

communicatieproces dienen elkaar letterlijk en figuurlijk de ruimte te
bieden die nodig is.

• Er zal sprake zijn van een tussenmenselijke relatie, waarin de partners
van die relatie gelijkwaardig zijn. De tussenmenselijke relatie maakt dat
mensen oog hebben voor elkaar, de bereidheid hebben elkaar gevoels-
matig en rationeel aan te voelen en dat gemeenschap mogelijk is.

• Narrativiteit (storytelling) vormt de basis van de communicatie van de
gemeenschap, daarin kunnen illuminerende verhalen (zinstichtende ver-
halen), helpen om existentiële vragen te beantwoorden.

• Daar waar mensen met elkaar van gedachten wisselen, met elkaar de wil
hebben om op elkanders behoefte af te stemmen, met elkaar oordelend
spreken en handelen, met elkaar tot nieuwe argumenten en hernieuwde
visies kunnen komen daar zal ‘dynamis’ (kracht) worden gegenereerd.
Binnen de interactiegemeenschap zal men respect moeten kunnen
opbrengen voor die (helpende, steunende, stuwende) kracht.

• Aan de common sense moet geen geweld worden gedaan. Hannah Arendt
maakte duidelijk hoe totalitair denken en handelen (ook een autoritaire
opvoedingsstijl) de common sense manipuleren kan. En daardoor de
common sense in feite minacht. Common sense helpt mensen een
gemeenschap te vormen, het laat hen voelen dat zij bij elkaar horen. Dat
is ook het geval in opvoedingseenheden zoals gezinnen.

• De kracht van vergeving en belofte (of verbond) kan in de communica-
tie worden ingezet tegen de verlammende schuld die inherent in aan elk
interactief handelen. Daardoor kan het functioneren van het persoonlij-
ke geweten worden gestimuleerd.

• De faculteiten van de geest moeten elke vorm van menselijk activiteit en
zeker het interactieve handelen, ondersteunen. De faculteiten van de
geest vullen het gat tussen verleden en toekomst en maken het heden be-
handelbaar.

• Het denken geeft inzicht, in de communicatie wordt denken gevoed en
gestimuleerd. Men leert al communicerend de denkinhouden van elkaar
kennen. Dat werkt verrijkend. De communicatie moet niet in strijd zijn
met wetenschappelijke inzichten of op onbegrijpelijke wijze tegen de
algemene kennis ingaan.
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• De wil is de springplank naar elke vorm van interactief handelen, verge-
ven en beloven zijn bij uitstek mogelijk door tussenkomst van het per-
soonlijke willen. In (pedagogische) communicatie vormt deze wil tot
vergeven en de kracht te beloven de belangrijkste bron van hoop. Die
bron van hoop moet dialogisch worden gecommuniceerd zodat alle part-
ners van het interactieproces er deel aan kunnen hebben.

• Het oordelen zal ruime mogelijkheden geboden moeten worden binnen
het communicatieve handelen, omdat oordelen de behoeder is van de
menselijke waardigheid. De mogelijkheid om te oordelen kan in een
pedagogisch communicatieproces worden gecorrumpeerd waar het oor-
delen uitsluitend aan de machthebbers of aan de opvoeders wordt voor-
behouden of waar oordelen gelijk staat aan berechten. Alle deelnemers
aan het proces moeten in de gelegenheid gesteld worden hun mogelijk-
heid om te oordelen te leren kennen, te leren waarderen en te leren gebrui-
ken. Dan kunnen alle deelnemers aan het communicatieproces dat
opvoeden is verantwoordelijkheid dragen op basis van de ontwikkeling
van de eigen mogelijkheid.

1.9 Geloofscommunicatie in het licht van Hannah Arendt

Hannah Arendt heeft zich grondig verdiept in de wortels en uitgangspun-
ten van het Christendom, hoewel zij niet sprak over geloofscommunicatie.
Zij had kritiek op het Christendom omdat dit de maatschappelijk culture-
le tendensen volgde, ook als dit niet in overeenstemming met de leer van
Jezus was. Men kan er over twisten of die kritiek gegrond is. Het kritisch
onder de loep nemen van de eigen uitgangspunten en de daarbij behoren-
de handel en wandel is onlosmakelijk deel van het Christendom. Hannah
Arendt pleit voor een dialogische communicatie, zowel in het interactieve
geloofshandelen als in de verbale geloofscommunicatie zodat er ruimte
komt voor persoonlijke geloofsverhalen, voor narrativiteit in plaats van
dogmatisme, voor openheid en vernieuwende krachten in plaats van geslo-
tenheid en traditionalisme. Uit Hannah Arendts werk kan de volgende
waarschuwing worden geformuleerd: Daar waar door autoritair monolo-
gisch opvoedkundig handelen de interactieruimte ernstig wordt beperkt
of onmogelijk wordt gemaakt, waar het in-between wordt gecorrumpeerd,
waar narrativiteit en metaforen gebruikt worden ten bate van een totali-
taire ideologie, waar de common sense geweld wordt aangedaan of waar
deze wordt gemanipuleerd, waar de dynamis tot geweld wordt gemaakt,
waar vergeven en beloftes loos zijn, waar het geweten wordt omgekeerd,
waar de leiding (de machtigen) voor de anderen denken, waar de wil wordt
gebroken, waar het oordelen alleen toevalt aan de elite, kan van com-
municatief handelen geen sprake zijn. Daar zal geloofscommunicatie
stokken.
Geloofscommunicatie is, zo toonde Hannah Arendt aan, niet zelden
gebruikt om de maatschappelijke verhoudingen, de maatschappelijke sta-
tus quo te bevestigen. In dat geval werd binnen de geloofscommunicatie
goedgepraat (met woorden en met daden) dat menselijke activiteiten gere-
duceerd kunnen worden tot arbeid. Oudere mensen kunnen daar nog bit-
ter over vertellen. Geloofscommunicatie is in dat geval gericht op het
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gewenste socialiseringsproces. Het reduceren van de kracht van vergeving
en belofte is een middel om via geloofscommunicatie mensen onder de
duim te houden. Soms wordt de kracht van vergeving en belofte binnen
(geloofs)communicatie gereduceerd doordat volwassenen vergeving en
belofte koppelen aan door hen gewenst gedrag. Goed gedrag wordt dan
gekocht. Ook kan het gebeuren dat volwassenen tegenover elkaar en/of
tegenover kinderen vergeving en belofte koppelen aan zeer hoge, (onhaal-
bare) eisen. Vergeving en belofte kunnen in het opvoedingshandelen ook
verworden tot vergelding en wraak, waarbij de belofte de vorm van een
(sociaal) contract krijgt. Hannah Arendt heeft erop gewezen dat dat een
niet-christelijke manier van denken en handelen met betrekking tot verge-
ving en belofte genoemd kan worden. Vergeven en het oordelen dat aan
vergeven vooraf gaat wordt dan voorbehouden aan de machthebber of
opvoeder, en krijgt de connotatie van berechten. Zo wijst Hannah Arendt
de zwakke plekken aan, maar ook een uitweg. Want, meent zij, Christenen
hebben de middelen en de verhalen en de voorbeelden voorhanden om het
anders te doen. Het is een kwestie van attitude. De mens is toegerust met
mogelijkheden om interactief te kunnen handelen.
De attitude waarmee geloofscommunicatie plaats vindt wordt gevoed van-
uit de cultuur, door het gehanteerde mensbeeld en door de visie op men-
selijke ontwikkeling. Hij wordt ook gevoed door de wijze waarop mensen
denken over de faculteiten van de geest, de verhouding tussen denken, wil-
len en oordelen. Soms hebben Christen in hun geloofscommunicatie op
slechts één van deze faculteiten (het denken) de nadruk gelegd. Soms heeft
men vanuit de geloofscommunicatie zelfs een andere faculteit, namelijk
het willen, proberen uit te schakelen, onder het argument dat dat moest
gebeuren terwille van de geloofsontwikkeling. Soms is in de geloofscom-
municatie het oordelen beknot tot regelgeving. In al zulke situaties kan de
geloofscommunicatieve attitude niet dialogisch genoemd worden. Er is
geen sprake van geloofscommunicatie met een interactief karakter.
Daarmee doet men tekort aan het mens-zijn van mensen. Alle faculteiten
van de geest zullen in geloofscommunicatie een rol moeten spelen wil zij
het interactieve handelen, en daarmee de menswaardigheid, kwalitatief
ondersteunen.
Hannah Arendt wijst erop dat Jezus mensen vergeving als interactief in-
strument aanreikt. Zij beschrijft hoe de Belofte een instrument van hoop
is, dat Christenen tot saamhorigheid en gemeenschap oproept. De moge-
lijkheid van de menselijke belofte nodigt uit tot verantwoordelijkheid dra-
gen voor elkaar, tot toekomstgericht handelen. Zij beschrijft dat het niet
noodzakelijk is dat men op grond van uitspraken van Paulus meent dat de
menselijke wil terwille van het zielenheil moet worden gebroken, maar dat
Paulus’ onmachtige wil door het geloof sterkte zou kunnen krijgen. Zij
beschrijft hoe het liefdesbegrip bij Augustinus de scherpe kanten van de
predestinatie weghaalt. Zij beschrijft hoe Duns Scotus de weg heeft gewe-
zen naar het inschakelen van de menselijke wil ten behoeve van menselij-
ke verhoudingen en intermenselijke contacten. Zulke bronnen, meent zij
gaven de weg aan waarvoor Christenen ook hadden kunnen kiezen. Binnen
de eigen traditie is plaats voor het tot haar recht komen van individuele
menselijke mogelijkheden, voor pluraliteit, voor creativiteit en voor dia-
loog. Hannah Arendt wijst er op dat geloofscommunicatie die bronnen
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zou moeten aanboren. En, zegt zij, zulke parels uit het verleden, uit de
eigen Christelijke traditie wijzen de weg hoe men alsnog kan kiezen. Omdat
altijd een nieuw begin mogelijk is.
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