In de hoofdrol:
de paria als steracteur
G i j s van

Oenen

Recensie van: Cris van der Hoek (ZOOG) Een bewuste paria. Hannah Arendt en iefemmistisdufilosofie. Amsterdam, Boom.

Zoals het redactioneel van een Kriststhemanummer in 1992 opmerkte, is het
lange tijd stil geweest rond Hannah
Arendt. Maar sinds eind jaren tachtig
waart haar geest duchtig door de politieke theorie. Wellicht dat de omwentelingen van 1989 een latent besef van de
politieke relevantie van Arendts denken
actueel hebben gemaakt. De onhoudbaarheid van het communistisch totalitarisme leidde in ieder geval tot hernieuwd denken over nut en noodzaak
van een principieel anti-totalitair politiek denken. Arendts republikeinse opvatting benadrukt sterk de autonomie
van het politieke versus het sociale. In
= dezelfde geest vroegen politiek geëngageerde filosofen als Foucault en Habermas zich af welke ruimte er nog is voor
politiek handelen, als vrij heidspraktijk
van burgers, gegeven de constant uitdijende 'dominantiemachines' van economische marktrationaliteit en de
staatsraison van de verzorgende overheid. Hoe te voorkomen dat vrijheid
ten. prooi vak aan immer subtieler management van het sociale •- tegenwoordig zelfs openlijk in de vorm van 'publiek-private samenwerking'?
Hoe waardevol, en overtuigend ook,
de analyses van Habermas en Foucault
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bevredigen toch niet geheel Met de
grote verschillen die tussen hun opvattingen bestaan, delen beide toch een
zelfde gemis: de eigenheid van de politieke actor komt slecht uit de verf De
politieke actor k la Foucault blijft steken in de identiteit van filosofische verzetsstrijder of guerrilla - Socrates met
een bivakmuts. Bij Habermas gaat de
bivakmuts af, of het vizier open, maar
blijft er van de horzelige eigenheid van
Socrates maar weinig over. Wat in beide
gevallen mist is een besef van de unieke,
onuitwisselbare waarde van de politieke actor en diens overtuigingen. Anderzijds waren feministische en postmoderne critici weliswaar ai doordrongen
van de waarde van differentie en van de
uniciteit van de concrete actor, maar
slagen zij "er op hun beurt maar moeilijk in om hieraan politieke relevantie te
geven.
Hier kan het werk van Hannah
Arendt nieuwe perspectieven bieden.
Haar notie van politiek is immers
ethisch sterker dan de lustvolle ironie
van bijvoorbeeld Judith Butler of Gayatri Spivak, zonder echter politiek te reduceren tot een rechtvaardigheidsdiscussie, zoals Martha Nussbaum neigt te
doen. Tevens is haar politieke denken

fundamenteel antiautoritair, politiek
van aard en wars van rechtendenken
Mensen hebben het volgens Arendt wezenlijk nodig om zich in de publieke
sfeer te manifesteren, want alleen, de
daar verkregen bevestiging door anderen levert hen de zelfverzekering die
nodig is om existentiële problemen het
hoofd te bieden. Vrijheid kunnen mensen alleen ervaren wanneer zij leren hoe
zich in de publieke sfeer met politieke
kwesties te engageren. De zo ontwikkelde eigenheid beschermt hen. tegen
de vrijheidsvernietigende assimilatiedruk die de moderne samenleving kenmerkt. En bovendien, zei Arendt zelf,
'acting is funf',
Gris van der Hoeks proefschrift Een

wiens werk Van der Hoek typeert als 'fe~
minisrisch-filosofische Arendt-interpretaties' (24). Het gaat om respectievelijk Seyla Benhabib, Fran50i.se Collin,
Bonnie Honig en Drucilla Cornell Benhabib staat vooral bekend om haar poging feministische en utopische elementen
te integreren in een
habermasiaanse discours theorie. Collin
is een. onafhankelijke, door het deconstructiedenken
beïnvloede
Parijse
schrijfster. Honig komt uit de foucaulriaans-postmodernistische school van
politieke theorie 'gesticht' door William Connolly. Cornell ten slotte is een
feministische rechtsfilosofe die lacaniaanse inzichten probeert te integreren
in het politiek liberalisme, bijvoorbeeld
bewuste paria. Hannah Arendt en de fantasti- via de notie van het 'imaginaire doschefilosofiekan worden gezien als een mein', een rechtens te beschermen psypoging om discussies als deze te verwerchische ruimte waarin met identiteit
ken, en ze vervolgens op een ander
kan worden 'gespeeld'.
spoor te brengen. Dat laatste gebeurt
In vier hoofdstukken komt telkens
vooral via een specifieke opvatting over
één van deze denksters aan bod; dat wil
de aard van. moreel en politiek handezeggen, enkele belangrijke thema's uit
len, welke primair verbonden is aan de
hun het werk worden aan de orde gefenomenologische dimensie van Arendts steld, en vervolgens gebruikt als opstap
denken. Die dimensie heeft volgens
om deze of verwante thema's in het
Van der Hoek niet alleen nog actuele
werk van. Arendt te bespreken. Als leibetekenis, maar is in bepaalde opzichdraad dienen, hier de begrippen autonoten zelfs actueler of adequater dan het
mie en subjectiviteit, respectievelijk de
werk van recente feministische auteurs
kwestie van politiek handelen en oordie door Arendts werk geïnspireerd
delen. Na deze vier hybride hoofdsaikzijn.
ken (twee t/m vijf] volgt hoofdstuk zes
Om dit over het voetlicht te brengen
waarin overeenkomsten en verschillen
bespreekt Van der Hoek een aantal centussen de vier genoemde auteurs de retrale kwesties uit Arendts werk, in het
vue passeren, speciaal met betrekking
bijzonder de noties van natalimit, plurali- tot noties als subject, zelf en identiteit.
teit en rmrrativimk in hun relatie tot hanDe hoofdstukken zeven en acht zijn
delen en oordelen. Deze bespreking
algemener van aard, maar herhalen in
gaat echter niet 'rechtstreeks', maar via
wezen de beweging die in ieder van de
een viertal recente, vrouwelijke auteurs
vier hybride hoofdstukken werd ge-
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maakt: de vier 'secundaire' auteurs dienen vooral als contract om Arendts opvattingen scherper te kunnen articuleren.. Van der Hoek waardeert dan zoals
gezegd vooral de fenomenologische dimensie van Arendts filosoferen. Dat wil
zeggen, de wijze waarop Arendt erin
slaagt om noodzakelijk in de ervaring
ontstane spanningen te articuleren en te
'doorstaan', wat vooral zou gebeuren via
narxariviteit. Het gaat Arendt om "de erkenning van de strijdigheden tussen de
fenomenen van de vita activa en de vita
contemplativa', de verhouding tussen
het vertrouwde en het vreemde, of in
termen van de ethiek de spanning tussen autonomie en heteronomie. Of, in
termen ontleend aan Nietzsche en Heidegger, de spanning tussen 'watje bent'
en 'wie je bent' - grofweg het vaste en
het veranderlijke in de identiteit (202).
Van der Hoek waardeert vooral, dat
deze spanningen in Arendts narratieve
fenomenologie 'meer intact' blijven
dan in het denken van de vier andere filosofes (239). Arendts narratieve fenomenologie is daarom 'een alternatief
zowel voor een constructivistische kritiek op de noties van ervaring en subjectiviteit als voor een universeel concept
van rede als rationaliteit' (241). Haar
narratieve fenomenologie is tenslotteJeministisch relevant, omdat de narratieve
dimensie ervan zich verzet tegen de
mannelijke 'bias' die fenomenologische
benaderingen vaak eigen is (240). En
(hoofdstuk negen) is zij politiek relevant
omdat zij eist dat ieder zelf zich in zijn
'wie' aspect moet kunnen manifesteren
in de publieke sfeer.
Cris van der Hoek noemt Arendts
nalatenschap, in de termen die Arendt

(op haar beurt weer René Char citerend)
gebruikte om Vrijheid' te karakteriseren, een 'erfenis zonder testament' (18).
Haar opzet is om Arendts nalatenschap
te 'actualiseren' (28). Maar ik moet zeggen dat ik Van der Hoeks execution testamentaire niet de meest overtuigende
vind. Ten eerste is een lezing, of interpretatie, zoals zij die geeft mijns inziens
niet per se de beste wijze van: 'actualisering' van iemands werk, In plaats daarvan kan men. bijvoorbeeld ook. vernieuwend voortbouwen op de 'oude' ideeën;
in het geval van Arendt kan dat bijvoorbeeld de vraag betekenen hoe omgang
in de publieke sfeer kan worden georganiseerd. Hierbij kunnen we denken
aan het werk van Jüxgen Habermas en
Richard Sennett, of wat recenter (en onbekender) richting cultural studies aan
Mark. Reinhardt en Melissa Orlie; en in
Nederland aan René Boomkens. Zulke
actualisering is misschien niet naar de
letter van Arendt, maar zeker wel in
haar geest: onorthodox, een nieuw begin maken, zelf oordelen. Of men kan,
zoals Jeffrey Isaac in zijn boek over Camus en Arendt, zich afvragen hoe een
'democratische politiek van opstand'
eruit zou. kunnen zien. Of, zoals in een
bundel geredigeerd door Reiner Schürmann, hoe Arendts politieke filosofie
kan worden ontwikkeld langs zowel
transcendentale, normatieve, descriptieve als institutionele lijnen. Van der
Hoek echter schrijft en denkt meer over
Arendt dan met Arendt - althans in dit
proefschrift.
Verder is een 'actualisering' van
Arendt via de feministische filosofie
mogelijk, maar bepaald niet evident. Of
andersom, het is niet vanzelfsprekend
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het niet primair haar inzet om Hannah
Arendt als feministe neer te zetten,
noch om hedendaags feminisme te verrijken met arend tiaanse inzichten over
gender, .macht of politiek Maar zelfs
gaat het haar niet? zoals haar vier auteurs, om een 'postarendtiaans' verbeterd inzicht in de relatie tussen morele
subjectiviteit en politiek handelen. De
hybride opzet van de vier auteurs in relarie tot het denken van Arendt is juist
bedoeld om aannemelijk te maken dat
Arendt bepaalde cruciale aspecten van
deze relatie heter wist te articuleren dan.
haar intellectuele erfgenames. Anders
dan Arendt bezwijken volgens Van der
Hoek alle vier voor de verleiding om 'de
spanning tussen autonomie en hetero^omie te reduceren tot de dominantie
van een ¥an
beide polen'; Benhabib verva
na u t o n o m e
^*
i > de andere drie in heteronomie (175-176).
Logischerwijze volgt dan, in de
hoofdstukken zeven, acht en negen, de
terugkeer tot Arendt. En, belangrijker
misschien nog, de terugkeer tot de
fenomenologie: de tweede kenmerken*e e ig e n a a r digheid van het boek. Want
Arendt er beter dan haar concurrenn s aa t
^ g '^ e spanning tussen auto" en heteronomie intact te laten',
ie prijs daarvoor een verschui-
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..werping tegen Van der H o e b
voorkeur voor de fenomenologische
Arendt is dan ook dat een 'reductie
richting autonomie' voor normatieve
en
- oiorele relevantie onontbeerlijk is,
welke kanttekeningen men verder ook
(deels terecht) bij de notie van autono-
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mie zou willen plaatsen.
Seyla Benhabib bijvoorbeeld voert,
zoals Van. der Hoek ook schrijft (55-56),
de notie van de 'concrete ander" in een
poging recht te doen aan de heteronome dimensie van subjectiviteit. Maar,
voegt Van der Hoek meteen toe, Benhabib heeft 'de neiging deze heteronomie
op te heffen in haar notie van intersubjectiviteit'. Zij ziet dit als een (onwenselijke) 'reductie' van een politieke naar
een ethische dimensie van intersubjectiviteit. Daargelaten of men. Benhabibs
benadering inhoudelijk onderschrijft,
lijkt het mij voor een praktisch-fiiosofische theorie toch op zijn minst noodzakelijk om een systematische relatie tussen de twee genoemde dimensies te
leggen. Hoe Van der Hoek die relatie
wil leggen is mij niet duidelijk geworden, anders dan dat het feministisch
subject via een 'politieke vertaalslag' tot
politieke actor zou kunnen worden: het
model van de 'bewuste paria', 'zowel
marginaal als geëmancipeerd en daardoor in staat om op een niet vanzelfsprekende wijze te oordelen' (243),
Maar juist die vertaalslag zelf blijft ongeproblematiseerd.
Hierom is mij ook niet duidelijk
waarom de bewuste paria - dat is dus iemand die het niet-thuis zijn in de wereld, ofwel de principiële onvastheid
van identiteit, vertaalt in politieke termen - een goed model is voor politiek
handelen. Mij spreekt de idee van 'identificatie zonder assimilatie' ook aan,
maar het 'politieke' daaraan beperkt
zich toch tot een foucaultiaans soort
van persoonlijke levenskunst (laten we
zeggen, Rorty plus een machtsaanspraak). In deze conceptie van politiek

verdwijnt de hele institutionele dimensie uit beeld.. En juist de relatie tussen
morele subjectiviteit en die institutionele dimensie is voor actuele politieke
problemen van groot belang. Het belangrijkste probleem voor een 'actualisering' van Arendts denken in dit opzicht is nog steeds de relevantie van
politieke reflectie op de sfeer van het sociale enerzijds (het voeren van 'beleid'),
en de onontkoombaarheid van 'sociale'
motieven voor politieke participatie anderzijds (het identiteitsaspect van politiek). De narratieve fenomenologie
heeft over deze aspecten van de verhouding tussen morele subjectiviteit en politiek handelen echter weinig te bieden.
Samenvattend: Een bewuste paria gaat.
over vijf interessante auteurs, met inzichten die vaak relevant zijn voor hedendaagse discussies op het snijvlak van
politiek, openbaarheid en feminisme.
Over al die auteurs heeft Van der Hoek
veel zinnigs mee te delen en zij spreekt
vanuit een brede kennis van de materie.
De vier 'secundaire' auteurs worden
echter nogal, geforceerd verenigd op het
thema feminisme. Verder werkt ook de
verdeling van hoofd- en bijrollen onbevredigend. Vier intellectueel toch niet
geringe, en bovendien door Van der
Hoek zelf uitgekozen auteurs blijken
niet opgewassen tegen hun eigen inspiratiebron. Dit geeft Arendt, bedoeld of
onbedoeld, het aureool van meesterdenkster en doet de sympathie van de
lezer juist naar de vier afgetroefde auteurs uitgaan (Victrix causa deis piacuit,
sed. victa Catoni', schreef Arendt op het
schutblad van judging, een citaat van Cato de Oude). Hannah Arendt zelf kan
misschien wel gecast worden als narratief

o

fênomenologe, maar haar meest overtuigende interpretatie is dit niet. Bovendien krijgt zij, als paria, in Van der
Hoeks scenario een sterrol toebedeeld.
Zo'n onpolitieke manier van onsterfelijk worden zou haar niet bevallen,
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