Van 'solus-ipse' naar 'inter-esse'

De andere 'Kehre' van Hannah Arendt
Jozef Keulartz en Alwin Hietbrink

Het is algemeen bekend dat Hannah Arendt werd beÃ¯nvloedoor haar 'minnaar'
Mastin Heidegger en haar 'mentor' Kar1 Jaspers. De secundaire literatuur laat het
op dit punt echter afweten en bliitt doorgaans in vaagheden steken. Het is de inzet
van ons aitikel hier verandering in te brengen en de aanzet te geven tot een meer
grondige en diepgaande analyse van Arendts relatie tot haar filosofische 'leermeesters'.
Ons artikel valt uiteen in vier paragrafen. In de eerste paragraaf wordt demvloed van Sein und Zect op The Humun Condition besproken, waarbij ook
Arendts kritiek op het subjectfilosofisch karakter van het hoofdwerk van de vroege
Heidegger aan de orde gesteld zal worden. (1) In de tweede paragraaf wordt de
invloed van de late Heidegger op The Life of the Mind behandeld: Arendt volgt
Heidegger m zijn poging tot 'destructie' van de metafysica maar slaat daarna een
geheel andeie weg in. (2) In de derde paragraaf komt de invloed van Jaspers op
Arendts andere 'Kehre' uit de $uh1ectfilosofie ter sprake: hoewel zij Jaspers herhaaldelijk prijst omdat hij als eerste het egoisme van de existentiefilosofie doorbrak
en communicatie centraal stelde. tekent Arendt toch bezwaar aan tegen het door
hem gehanteerde kader van de 'dialogische filosofie'. De slotparagraaf vat kort samen waarin Arendt zich van Heidegger en Jaspers onderscheidt.

De dialectiek van 'praxis' en 'poiesis'

In The Huniun Condition, dat algemeen als haar hoofdwerk wordt aangemerkt,
maakt Hannah Arendt in navolging van Aiistoteles onderscheid tussen de sfeer van
de poiesis ('Herstellen') en die van de praxis ('Handelna). Haar boek draait om de
stelling dat de eerste sfeer zich in de loop van de westerse geschiedenis heeft uitgebreid ten koste van de tweede. Hierdoor is de politieke openbaarheid, die leeft
van de pluraliteit van perspectieven, in verval geraakt en heeft het totalitarisme zijn
afzichtelijke kop kunnen opsteken. Haar stelling omtrent de verdringing van de
praxis door de poiesis dankt Arendt voornamelijk aan de vroege Heidegger. (3)
1
2

3

M Heidegger, Sein undZei1 TÃ¬binge1986
H Arendt, The Human Condition Chicago en London 1958 (voortaan afgekort als HG)
H Arendt, The Liie of the Mind Thinking. New York en Londen 1978 (LOM l)
H. Atendt, The Lila of Mind Wil/ing New York en Londen 1978 (LOM 11)
Gemakshalve wordt in dit artikel Arendts onderscheid lussen werk ('Herstellen') en arbeid

In de eerste helft van de jaren twintig, toen Arendt zijn colleges volgde, hield
Heidegger zich intensief bezig met de praktische filosofie van Aristoteles. Wat hem
in Aristoteles aantrok, was diens kritiek op Plato's ideeÃ«nleerDeze leer oefende
een helangnlke en volgens Heidegger fatale invloed uit op de christelijke theologie.
In de patristische en scholastische traditie was het namelijk sinds Augustinus gebruikelijk om god te beschouwen als het 'summum bonum', de hoogste idee
waarvan alle overige ideeÃ«(als gedachten van god) afgeleid ZW. Volgens Heidegger, die zichzelf in deze tijd eerder als 'christelijk theoloog' dan als filosoof opvatte, dreigde de oerchristelijke ervaring van de facticiteit en historiciteit van het
leven door deze (neo)platoonse interpretatie vervalst te worden. Om dit gevaar af te
wenden en de oorspronkelijke christelijke levenservaring van metafysische speculaties te bevrijden, wendde Heidegger zich aanvankelijk tot de praktische filosofie
van Aristoteles.
In zijn Ethica Nicomuchea verzet Aiistoteles zich met kracht tegen het ethisch
absolutisme van de platonisten, zonder daarhij in het ethisch relativisme der sofisten terug te vallen. Hij bekritiseert de idee'nleer en wijst de veronderstelling van
een transcendente norm in de vorm van het summum bonum als onhoudbaar en
onbruikbaar van de hand. Vanwege het ontbreken van een absolute maatstaf is het
onmogelijk om langs strikt wetenschappehjke weg te achterhalen wat in concrete
situaties dient te gebeuren. Zedelijk handelen is dan ook iets anders dan de technische toepassing van wetenschappelijke kennis in specifieke omstandigheden. Het
zedelijk karakter van handelingen bestaat immers juist hierin dat men telkens opnieuw bij zichzelf te rade moet gaan en al wikkend en wegend tot een oordeel of
keuze moet komen. Praktische wijsheid - 'phronesis' - is dus volgens Aristoteles
niet een episteme en evenmin een techne, maar is een geheel eigensoortig weten.
Terwijl episteme betrekking heeft op de levensvorm van de theona en techne op
die van de poiesis, brengt Aristoteles phronesis in verband met praxis.
Bij meerdere gelegenheden heeft Gadamer getuigenis afgelegd van de betekenis
van deze beschouwingen voor Heideggers ontwikkeling. "Hier, in de kritiek op
Plato, die zich in de differentiering van techne, episteme en phronesis toespitste,
nam Heidegger voor het eerst vastberaden afstand van 'Filosofie als strenge wetenschap'". (4) Aristoteles' praktische filosofie verschafte Heidegger het model
voor zijn 'Daseins7-analyse uit Sein und Zeit. Het onderscheid tussen poiesis en
praxis keert hier terug in het begrippenpaar 'Besorgen' en 'Fiirsorge'. (5) E n van
de kerngedachten van de vroege Heidegger betreft de verdringing van de praktische 'Fursorge' door het technische 'Besorgen', en het is juist deze gedachte die
ook in The Human Condition van Arendt centraal staat. (6)
Volgens Heidegger is de menselijke existentie, het 'Dasein' wezenlijk een 'inder-Welt-sein'. Met deze uitdrukking verzet Heidegger zich tegen elke filosofie,
die de scheiding van (bewustzijnsimmanent) subject en (bewustzijnstranscendent)
object als onproblematisch uitgangspunt accepteert. Dit uitgangspunt dwong filosofen er voortdurend toe om bruggen te slaan tussen bewustzijn en buitenwereld;
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ja meer nog, om bewijzen te leveren voor het bestaan van de buitenwereld. Het
schandaal van de filosofie is volgens Heidegger niet dat dergelijke bewijzen nog
steeds ontbreken, zoals Kant meende, maar dat ze telkens weer verwacht en geÃ«is
worden. De mens staat niet als een geÃ¯soleersubject tegenover de objectieve wereld van dimgen en personen, waarmee hij in aanraking kan komen door 'buiten'
zichzelf te treden, en waarmee hij naar believen het contact ook weer kan verhreken door zich in zijn 'innerlijk' terug te trekken.
De oorspronkelijke verhouding van mens en wereld duidt Heidegger ook wel
aan als 'wonen hij', 'zich ophouden bij', etcetera. Daarmee wordt een nabijheid
gesuggereerd, die kenmerkend is voor de vertrouwde en vanzelfsprekende omgang met dingen en andere personen in de dagelijkse praktijk. Deze praktische
omgang is voor Heidegger primair, terwijl hij de theoretische instelling als secundair beschouwt.
Heideggers pragmatisme komt nog het sterkst naar voren in zijn beschrijving
van de 'Umwelt'. Tot de dingen uit onze alledaagse omgeving m g e n we geen
toegang door ze aan theoretische beschouwingen te onderwerpen, maar door er
mee om te gaan, door ze te gebruiken, te bedienen, te bewerken, te cultiveren, te
repareren; kortom: door wat Heidegger het 'Besorgen' noemt. Deze uitdrukking
kan met 'werken'vertaald worden, want ten eerste beschouwt Heidegger de 'Umwelt' overwegend als een 'Werkwelt', en ten tweede duidt hij de dingen van de
dagelijkse omgang aan als 'werktuigen'. Door deze term te kiezen, zet Heidegger
zich af tegen de traditie waarin het ding primair als een 'voorhanden'-zipde wordt
opgevat, getuige uitdrukkingen als 'ousia', 'substantia' en â€¢ extensa'. De specifieke zijnswijze van werktuigen is niet 'Vorhandenhert' maar 'Zuhandenheit'.
Waar het bijvoorbeeld bij een hamer om gaat is of hij goed in de hand ligt, niet
te zwaar of te licht is. Daar komt men niet achter door zijn vorm te onderzoeken en
zijn gewicht vast te stellen, maar uitsluitend door hem in het gebruik op zijn handzaamheid en doelmatigheid te beproeven. Dat is echter zeker geen blind toetasten;
de dagelijkse omgang wordt namelijk begeleid door een bepaalde zienswijze
('Sichtart'), de 'Umsicht'. Het betreft hier een vorm van praktisch weten, dat
meestal impliciet blijft, eerder een kwestie van 'know how' dan van 'know that'.
Dit weten gaat niet aan de omgang vooraf, maar omgang en 'Umsicht' zijn logisch
gelijktijdig.
Naast de 'Umwelt' onderscheidt Heidegger de 'Mitwelt'. We zagen reeds: de
mens is geen volstrekt autarken autonoom subject, dat de merkwaardige eigenschap bezit relaties te kunnen onderhouden met objecten en andere subjecten. De
mens houdt zich niet alleen altijd al op bij dingen, hij is ook altijd al met anderen:
'in-de-wereld-zijn' is 'mede-zijn'. Met deze uitdrukking wordt bedoeld dat ik feitelijk nooit alleen voorkom, dat er altijd anderen in mi.jn naaste of verre omgeving
voorhanden zim. Netzomin als ikzelf hebben anderen de zijns-wijze van het voorhandene, noch die van het terhandene. Dat existentie wezenlijk co-existentie is,
betekent dat mensen open staan voor elkaar, dat ze onafgebroken op elkaar betrokken zi.jn, ook en vooral dan wanneer ze elkaar de rug toekeren en de eenzaamheid opzoeken.
De dagelijkse omgang met medemensen omschrijft Heidegger als 'FÃ¼rsorge'
Letterlijk betekent dat zoveel als verzorging, bilvoorbeeld van armlastigen en

noodlijdenden, maar bij Heidegger omvat dit begrip alle mogelijke vormen van samenleven, van liefhebben en opoffering tot verwaarlozing en verachting. Evenmin
als het zorgende hanteren van werktuigen verloopt het zorgende bejegenen van anderen blindelings, maar bezit het zijn eigen specifieke zienswijze, de 'RÃ¼cksicht'
Heidegger onderscheidt globaal twee vormen van 'FÃ¼rsorge'de 'einspringende'
en de 'vorspringende'. In het eerste geval neemt men iemand alle zorg uit handen,
waardoor hij afhankelijk dreigt te worden. In het tweede geval geeft men iemand
als het ware de zorg terug, zodat hij in alle vrijheid zijn eigen beslissingen kan nemen.
In het dagelijkse leven overheerst de eerste vorm, waarbij men dus voor elkaar
'inspringt', en wel vanwege de keer op keer door Heidegger gestipuleerde omstandigheid dat mensen doorgaans volledig in beslag genomen worden door hun
arbeid en alles wat daarmee verband houdt. Deze bevangenheid maakt dat het onderscheid tussen 'Fursorge' en 'Besorgen' vervaagt, dat het eerste tot een soort
verlengstuk wordt van het tweede. Opgeslokt als ze zijn door hun eigen bedrijvigheid, benaderen en beoordelen mensen zichzelf en elkaar in de eerste plaats vanuit
de verwi)zingssamenhang der werktuigen, als collega, consument of cliÃ«ntZo
worden alle verschillen uitgewist en worden mensen onderling verwisselbaar en
vervangbaar: "Iedereen is de ander en niemand is zichzelf." (7)
Weliswaar zal een mens op de vraag 'wie' h(] of zij is zonder enige aarzeling
antwoorden: dat ben ikzelf. Deze montane uitsmaak mae ons echter voleens
Heidegger niet tot de mening verleiden dat hiermee de weg van een ontologische
interpretatie van het 'wie' ondubbelzinnig voorgetekend is. Gaan we nameliik uit
van het leven van alledag, dan kunnen we er eenvoudig niet omheen vast testellen:
het subject van mijn bestaan is doorgaans niet het ik zelf, maar is het 'men': ik
oordeel zoals 'men' oordeelt, geniet zoals 'men' geniet - kortom: ik onderwerp me
in het gewone leven onvoorwaardelijk aan de 'dictatuur van het men'.
In het alledaagse leven worden eigen en andermans existentie vooreerst en
vooral uitgelegd in termen van het terhandene en voorhandene. De 'Fursorge'
wordt ondergeschikt gemaakt aan het 'Besorgen', de 'Rucksicht' aan de 'Urnsicht'. Als gevolg hiervan staat het normale verkeer tussen mensen in het teken van
de onverschilligheid
of indifferentie; men leeft langs
- elkaar heen en heeft geen
hoodiichap aan elkaar. Dat veianden bij de omslag van oneigenlijkheid naar eigenijkheid. Geeft de mens nmelijk gehoor aan de stem van hei geweien en geei1 hij
op vastberaden wijze gevolg aan haar oproep, dan wordt het zijn bij de dingen en
het zijn met anderen op eigenlijke wijze ontsloten. Er is dan sprake van een zekere
doorzichtigheid ('Durchsichtigkeit'), die ons zicht op de dingen (de 'Umsicht') en
ons zicht op de anderen (de 'RÃ¼cksicht'fundamenteel verandert. Wanneer de
mens tot vastberadenheid bereid en tot zelftransparantie in staat is, zal de 'scheve'
verhouding tussen 'Besorgen' en 'Fursorge' weer 'recht' getrokken kunnen worden. De 'einspringende FÃ¼rsorgezal dan plaats kunnen maken voor de 'vorspringende Fursorge', die bevrijding en niet beheersing tot norm heeft.
Wat Arendt in de vroege Heidegger aantrok was zijn bepaling van het zijn van
de mens als 'in-de-wereld-zijn'. "Wanneer we afzien van Nietzsche", schrijft zij in
7 M. Heidegger, a.w., p. 128
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What is Existenz Philosophv, "danis Heideggers filosofie de eerste absolute en
compromisloze wereldlilke filosofie". (8) Net als Heidegger onderscheidt Arendt
m haar hoofdwerk twee wereldlijke activiteiten: terwijl arbeiden en werken gericht
zijn op de instandhouding van het leven en de totstandkoming van een objâ‚¬CUe
'Urnwelt' van gebruiksvoorwerpen, zijn handelen en spreken constitutief voor de
'Mitwelt', het samenzijn van mensen.
Bovendien bestaat er een aanzienlijke verwantschap tussen Heideggers tijdsdiagnose en die van Arendt: Heideggers 'dictatuur van het men' en Arendts 'heerschappij van het niemand' verwijzen allebei naar een maatschappelijke toestand die
gekenmerkt wordt door een tendens tot nivellering en normalisering. tot eenvormigheid en eenstemmigheid. Overeenstemming bestaat ook ten aanzien van de
oorzaak van deze betreurenswaardige situatie: de verdringing van de praxis door
de poiesis, van de 'FÃ¼rsorgedoor het 'Besorgen'. Maar terwijl Heidegger deze
verdringing voorstelt als een verschiinsel waarmee het menselijke bestaan telkens
opnieuw geconfronteerd wordt, beschouwt Arendt haar als een historisch geheuren, dat zich uitstrekt van de antieke wijsbegeerte tot de moderne wetenschap en
techniek. Daaruit blijkt overigens dat Arendts receptie van Heideggers 'Daseins1analyse op dit punt door diens latere 'Seins'-leer gekleurd is.
Het voornaamste verschil tussen Heidegger en Arendt betreft het aspect van
interactie en intersubjectiviteit, een aspect dat in Sein unÃ Zeit sterk onderbelicht
blijft. De 'verspringende' of bevrijdende vorm van 'FÃ¼rsorgewordt door
Heidegger namelijk uitsluitend negatief gekarakteriseerd, als afwezigheid van inmenging en bemoeienis, als een 'met-iust-laten' van de ander. Een positieve omschnjving van communicatie zal men hier dan ook vergeefs zoeken, terwijl de
openbaarheid telkens weer wordt afschilderd als het tenein br1 uitstek van het
'men'. In tegenstelling tot Heidegger belicht Arendt juist de relationele kant van de
praktische filosofie van Anstoteles.
Arendts kritiek op Sein und Zeit komt er in het kort op neer dat Heidegger er
niet in geslaagd is zich aan de ban van de subjectfilosofie te onttrekken. Met zijn
analyse van de 'Uinwelt' en de 'Mitwelt' zet Heidegger weliswaar een eerste belangrijke stap om de subjectfilosofie achter zich te laten, maar bij zijn beantwoording van de vraag naar de eigenlilke existentie maakt hi1 een stap terug en verstrikt
hij zich opnieuw in haar conceptuele netten. Hierdoor krijgen de principes van
pluraliteit en 'publiciteit' geen kans: het 'interesse', de ruimte die ontstaat wanneer
mensen samen handelen en spreken, verdwijnt achter de 'solus-ipse', de op zichzelf teruggeworpen eenling, die het in zi.in zijn nitsluitendom dit zijn zelf gaat.
In haar eerder genoemde opstel over existentiefilosofie wijst Arendt op de
consequenties van Heideggers solipsisme:
"Heideggerheeft later in zijn colleges geprobeerd aan zijn geikoleerde subjecten
met behulp van invthologiserende anbegrippen als volk en aarde alsnog iets
gemeenschappelijk ten grondslag te leggen. Het is evident dat uien met dergelijke concepten de filosofie slechts verlaten en tor een of ander naturalistisch
bijgeloof vervallen kan. Wanneer het niet tot hef begrip van de mens hoort dat
8 H. Arendt. 'What is Exislenz Phllosophy~'in- Partisan Review, 13 (1946) 1,34-56. p. 49 (EP).
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hij met zijnsgelijken samen de aarde bewoont, dun rest slechts een mechanische
verzoening op grond van iets dat wezenlijk vreemd is aan de voorstelling van
subjecten u b losse atomen." (EP, p. 51)
Eenling of kuddedier
Nu heeft Heidegger achteraf zelf toegegeven dat hij met Sem urul Zeit in suhjectfilosofisch vaarwater was blijven steken. Hieraan probeerde hij in de jaren dertig
via zijn wending van 'Daseins'-analyse naar 'Seins'-leer te ontsnappen. Terwijl
Ai-endt uiteindelijk voor een geheel andere 'Kehre' zal kiezen, volgt ze de late
Heidegger wel m zim poging tot 'destructie' van de metafysica van het subject.
In haar moderne gestalte kent deze metafysica twee varianten. (9) In de idealistische variant draait het om het bewustzijn en wordt de geschiedenis op het stramien van de zelfreflectie beschouwd als het ontwikkelingsproces van de geest, die
eerst van zichzelf vervreemd raakt om later weer met zichzelf verzoend te worden.
In de materialistische variant staat de arbeid, opgevat als stofwisselingsproces tussen mens en natuur, centraal en wordt de evolutie van de menselijke soort letterlijk
als zelfproduktie begrepen. Beide varianten worden door Arendt gekritiseerd: terwijl de materialistische variant van de suhjectfrlosotÃ®
het vooral in The Human
Condition moet ontgelden, wordt de idealistische variant met name m The Life of
the Mmd op de korrel genomen.
In dit laatste boek onderstreept Arendt het reflexieve karakter van alle activiteiten van de 'vita contemplativa', van het denken, willen en oordelen. "Alle (geestelijke) activiteiten zijn reflexief: elk 'cogitare'is ook een 'cogito me cogitare', elk
willen is een 'volo me velle', en zelfs het oordelen is, zoals Monteqnieu eens opmerkte, slechts mogelijk door een 'retour secret sur moi-meme'.(LOM I, p. 75)
Het denken wordt door Arendt ook wel omschreven als een 'stom tweegesprek
van het ik met zichzelf. Ook het willen is steeds op zichzelf betrokken, maar deze
zelfhetrekking heeft geen dialogisch maar een antagonistisch karakter. De wil die
zich tot zichzelf wendt roept altijd een tegenwil wakker; elk 'velle'impliceert een
'nolle'. De wil kan zich alleen maar als vrije wil manifesteren in dit innerlijke conBict tussen 'velle' en 'nolle'; zonder weerstand is de wil niet vrij.
Arendt meent dat er een zekere rangorde bestaat in de graad van reflexiviteit
tussen de verschillende geestelijke acbviteiten, waarbij het willen de hoogste en het
oordelen de laagste plaats inneemt. Het 'volo me velle' is volgens Arendt veel
kenmerkender voor het willen dan het 'cogito me cogitare' voor het denken. Vandaar dat de suhjecÃ¼Ã¯losof
op haar hoogtepunt in het Duitse idealisme het willen
gelijk stelt aan het zijn. Als bewijs hiervoor haalt zij het volgende citaat aan: "Er
bestaat in laatste en hoogste instantie helemaal geen ander zijn dan willen. Willen is
oerzijn, en alleen op dit willen passen alle predikaten van het oerzijn: grondeloosheid, eeuwigheid, onafhankelijkheid van de tild, zelfbevestiging", (LOM 11, p.
156)
Dit citaat is afkomstig van Schellings verhandeling over de menselijke vrijheid,
9 Zie H. Arendt, On Violence New York 1970. pp 12 en t3 (OV).
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een verhandeling die Heidegger, samen met Hegels fenomenologie van de geest,
als het hoogtepunt van de metafysica van het Duitse idealisme beschouwt. In deze
verhandeling wordt, aldus Heidegger, "de wezenskein van de hele metafysica van
het avondland in zijn volle bepaaldheid" blootgelegd, (10) Een twijfelachtig compliment als men bedenkt dat Heidegger de geschiedenis van de metafysica louter
beschrijft in termen van een almaar toenemende zijnsvergetelheid en zijnsverlatenheid, die culmineert in de heerschappij van de moderne techniek.
Wat Arendt keer op keer aan de idealistische variant van de suhject-filosofie
hekelt is haar wereldloze karakter: de onderlinge verhouding tussen mensen maakt
in deze variant plaats voor de verhouding van het geÃ¯soleerdsubject tot zichzelf.
Maar ook de materialistische variant van de subjectfilosofie wordt volgens Arendt
gekenmerkt door wereld-loosheid; ze beschouwt de mens immers als exemplaar
van een soort en degradeert hem zo tot een kuddedier. De mensen, schrijft zij in
haar opstel The Modern Concept ofHisroq uit 1958, "leven in een wanhopige en
eenzame afzondering of zijn samengeperst in een massa". (1 1) Of de geschiedenis
nu wordt opgevat als zelfreflectie van de 'Geist' of als zelfproduktie van de 'Gattung', in beide gevallen wordt het 'interesse', wordt de openbare ruimte vernietigd.
Ten aanzien van het destructieve deel van zijn latere werk stemt Arendt dus
overeen met Heidegger, maar wat het constructieve deel betreft lopen hun wegen
volstrekt uiteen. In Sein urn1 Zeit had Heidegger het wezen van de mens als 'zorg
voor zichzelf omschreven. Het ging hier om een ietlexieve verhouding, waarbij
de mens alleen is met de stem van zijn geweten, een stem die uitsluitend in de
modus van het zwijgen' spreekt. Deze subiectfilosofische figuur verdwijnt met de
'Kehre', die rond 1930 inzet. De zelfzorg maakt dan plaats voor het 'wezenlijke
denken'. Het gaat hier niet langer om een zelfbetrekking maar om een verhouding
tot het zi]nsgebeuren. Terwijl Heidegger ons er vroeger toe opriep om gevolg te
geven aan de stem van het geweten, vraagt hii ons nu om ons door het ziÃ¬te laten
gezeggen en aan zijn aanspraak te beantwoorden. Het wezenlijke denken is een
'danken', een dankbaar aanvaarden van de gunst of gift van het zijn, dat ons te
denken geeft.
Terwijl Arendt zich met Heidegger tegen de subjectfilosofie verzet, wijst ze zijn
'Kehre' resoluut van de hand: Heideggers uitweg uit de subjectfilosofie is een
dwaalweg, een doodlopende weg, omdat hi) zich aan de ban van deze filosofie
probeert te onttrekken door haar eenvoudig op haar kop te zetten, een operatie die
het oorspronkelijke categoriale kader niet aantast maar intact laat. Het gaat hier,
anders gezegd om een draaiing binnen eenzelfde ideologisch vlak.
Zoals reeds werd aangeduid, culmineert de geschiedenis van de metafysica in
een triomf van de wil. De geschiedenis van de metafysica, die met Plato's idee'nleer begint, bereikt volgens Heidegger in Nietzsches nihilisme haar voorlaatste
stadium. Het laatste stadium wordt gevormd door de tot planetaire macht utgegroeide techniek, waann de zijnsvergetelheid op de uiterste spits wordt gedreven.
10 M Heidegger, Sche1I;ngs Abhandiung 'Uber das Wesen der menschlichen Freiheit' (1809)
Tubingen 1971. p 201
11 H Arendt, Between Past andFuture (1961) New York 1968, p. 89

Woedend in het wezen van de techniek heeft de wil tot macht, die in de kern een
'wil tot willen' is, de wereld tot op de grond toe afgebroken en de dingen van hun
laatste restje eigen leven beroofd. Een wending ten goede kan slechts bereikt worden wanneer de wil tot willen plaats maakt voor de wil tot niet-willen: we mogen
de dingen niet langer benaderen onder het aspect van hun bruikbaarheid en beschikbaarheid voor onze onverzadigbare wil tot macht, maar moeten juist een houding van horigheid en gelatenheid, van behoedzaamheid en bezonnenheid aannemen. Pas wanneer we ons aan gene zijde van het 'rijk van de wil' opstellen zijn we
volgens Heidegger in staat wezenlijk te denken; pas dan kunnen we het 'onuitgesproken woord' van het zijn ter sprake brengen, kunnen we zijn wezen heschermen en zijn waarheid bewaken.
Als voornaamste probleem van dit 'omgekeerde nihilisme' beschouwt Arendt
Heideggers vereenzelviging van wezenlijk denken met waarlijk handelen. Omdat
Heidegger het handelen opvat als een zaak die zich niet afspeelt tussen mensen
maar lussen 'Dasein' en 'Sein', vervalt hij volgens Arendt opnieuw tot solipsisme:

"De denker, die zich van het willen heeft afgewend en zich aan het 'Semlassen'
overgegeven heeft, is niemand anders dan her 'eigen/$ie zelf van Sein und
Zeit, dat nu naar de roep van het zijn luistert in plaats van naar de stem van het
geweten. De denker bluft de 'solus-ipse',met dien verstande dat het lot van de
wereld, de zijnsgeschiedenis, nu vun hem afhangt." (LOM 11, p 187)
In afwijking van Heidegger vereenzelvigt Arendt handelen eeider met spreken dan
met denken. De meeste handelingen, stelt Arendt, bestaan uit spreken; het zijn, om
een bekende term van John Langshaw Austin te gebruiken, 'taalhandelingen'.
Handelen en spreken, praxis en lexis, hebben weliswaar meestal betrekking op de
objectieve wereld, maar via deze activiteiten knopen mensen bovendien, als het
ware over de dingen heen, een heel netwerk van relaties met elkaar aan, waarbq ze
tegelijkertijd iets blootgeven van zichzelf, van hun onvervreemdbare identiteit. Op
dit punt doet zich deinvloed van Jaspers gelden, in wiens werk talige communicatie een vooraanstaande rol speelt.

Van dualiteit naar pluraliteit
Het basismotief van Jaspers' filosofie is het 'zelfzijn' van de mens. Filosoferen
moet een ieder brengen tot een waarlijk authentiek bestaan. Authenticiteit kan volgens Jaspers niet in isolatie tot stand komen, maar is slechts mogelijk door communicatie: het menselijk zijn is wezenliik een 'ziin-in-gemeenschap'. "Ik ben
slechts in communicatie met de ander." (12) Communicatie is de oorsprong van de
existentie. Alleen in 'het vragen zonder grenzen'kan ik tot mezelf komen.
Jaspers onderscheidt twee soorten communicatie: 'Daseins'-communicatie en
existentiÃ«lcommunicatie. 'Daseins'-coininiinicatie verwilst in Jaspers' denken
naar die vorm van mteimenseli~kcontact die we dagelijks tegenkomen. Deze heeft
12 K Jaspers. Philosophie Berltjn 1948, p 338.

een meer of minder onpersoonlijk karakter. In de 'Daseins'-communicat~egaan we
met elkaar om als objecten, in termen van algemeenheid (bijvoorbeeld in de wetenschap) of als representanten van een geÃ¯nstitutionaliseerdidee (staat, beroep,
universiteit). In deze vorm van communicatie toont het individu zich niet zoals zij
is, maar lost zij op in haar situatie. Zij verschuilt zich achter een faÃ§aden komt
niet tevoorschijn als zichzelf maar bijvoorbeeld als behorende tot een bepaalde heroepsgroep.
Jaspers' 'Daseins'-communicatie lijkt op de 'einspringende FÃ¼rsorgevan
Heidegger, waarbij de ander immers ook in eerste instantie als collega, consument
of clÃ¯Ã¨wordt benaderd. Maar waar bij Heidegger de eigenlijke existentie wordt
bereikt door het geÃ¯soleerdindividu dat gehoor geeft aan de stem van het geweten, daar stelt Jaspers dat de mens alleen kan worden wie hi.j is door communicatie. Dit gebeurt echter niet in de alledaagse communicatie, maar m de existentiÃ¨le
waar individuen elkaar als uniek en onverwisselbaar tegemoet tieden.
Existentiele communicatie is in de ogen van Jaspeis het gevolg van een zeker
ongenoegen. Alhoewel alle communicatie een eigen vorm van bevrediging verschaft, ben ik in de 'Daserns3-communicatieenkel betrokken op een bepaald aspect
van mijn persoonlijkheid. Ik kom nooit als ikzelf tevoorschijn. De ontevredenheid
met een dergelijke situatie geeft de impuls tot existentiele communicatie. Hierin zet
ik mezelf volledig op het spel en zie ik af van alles wat niet direct op de existentie
betrokken is, zoals verschillen in macht, aanleg en aanzien. ExistentiÃ«lcomrnunicatie is wezenlijk open; ze vermijdt alle gefixeerde idealen en vaststaande maatstaven.
ExistentiÃ«lcommunicatie is volgens Jaspers een 'liebender Kampf. De strijd
is zowel een strijd met mezelf, een worsteling om mijn eigen waarheid te vinden,
als een strijd met de ander, een strijd om de realisering van mijn existentieel ontwelp tegenover het zipe of haie. Maar het is een strijd die door liefde wordt gedragen, een stri,jd om openheid gericht op het uitschakelen van machtsverschillen.
'In deze strijd wagen beiden zich zonder terughoudendheid te tonen en te problematiseren." (13) Dit veronderstelt ook een idee van solidariteit tussen de gesprekspartners, op basis waarvan een dergelijk compromisloze communicatie pas mogelijk wordt. Liefde voor de ander als gelijke met een eigen existentieel ontwerp is de
bron waaruit existenti'le communicatie ontspringt.
Volgens Asendt ontgroeide de existentiefilosofie in het denken van Jaspers haar
egoÃ¯stischstadium. Door te stellen dat het Zijn als zodanig niet gekend kan worden maar moet worden ervaren als iets dat ons omgeeft (als 'das Urngreifende')
wordt de speurtocht naar een ontologie geliquideerd. Het 'absolute egoÃ¯smevan
Heideggeis Sein und Zeit wordt vervangen door een intersubjectiviteit, waarin
communicatie het enige middel is om tot authenticiteit te komen. Authentiek bestaan kan de mens alleen inzover zij de vrijheid aanvaardt die gelegen is in haar
spontaniteit en inzover deze in communicatie gericht is op de vrijheid van de ander.
Arendts waardering voor de communicatieve wending van Jaspers blijkt duidelijk
uit de laatste regels van What is Existenzphilosophy? :

13 Idem, P. 351

"Existentie is nooit wezenlijk geâ€¢soleer het bestaat alleen in communicatie en
in het besef van de exi,rtcntie van anderen. Medemensen zqi7 niet (zoals bij
Heidegger) een element dat, alhoewel structureel nootkakelijk, existentie vernietigt. Existentie kan zich juist alleen ontwikkelen in het samenzijn, van mensen fiz de gemeenschappelijke wereld, In het concept van communicatie steekt
een nieuw, nog niet volledig ontwikkeld begrip van humaniteit als de voorwaarde voor de menselijke existentie." (EP, p. 55)
De overgang van het solipsisme naar de communicatie zoals deze door Jaspers
wordt voltrokken heeft echter haar beperkingen. Het belangrijkste kritiekpunt van
Arendt aan het adres van Jaspers luidt dat zijn existentiefilosofie een a- of zelfs
anti-politiek karakter draagt. In The Life of the Mind maakt Arendt duidelijk dat de
politieke vrijheid moet worden onderscheiden van de filosofische vrijheid, die het
best zichtbaar wordt in het denken, in de dialoog die ik met mezelf voer. (LOM 11,
p. 200) Onder zeer gunstige omstandigheden kan deze filosofische vrijheid worden uitgebreid tot een vriend maar zij wordt nooit "het Wij, de werkelijke pluraliteit
van het handelen". Zowel Jaspers als Martin Buhermaken volgens Arendt een fout
als ze geloven dat de intimiteit van de dialoog kan worden uitgebreid naar de politieke sfeer. Haar kritiek hikt zich te richten op twee nauw met elkaar sarnenhangende punten: het dyadische karakter van hun communicatiebegrip en de nadruk
die zij leggen op de rol van de liefde.
Het laatste punt lijkt voornamelijk betrekking te hebben op Buhers 'Ik-Gijt-filosofie, waarin de onbemiddeldheid van de dialoogpartners geaccentueerd wordt.
Door de versmelting van de twee subjecten gaat de ruimte tussen hen verloren en
daarmee de mogelijkheid tot (politiek) handelen. In The Human Condition maakt
Arendt meer dan eens duidelijk dat de liefde niet alleen een a-politiek maar ook een
anti-politiek kaiakter heeft. De liefde is in Arendt. ogen wereldloos aangezien rij
de ruimte tussen mensen vernietigt, die hen aan elkaar bindt en van elkaar onderscheidt. Liefde is alleen in de piivk-sfeer een deugd en gaat teloor zodra ze in de
openbaarheid treedt. De politieke deugd bij uitstek is respect, een soort vnendschap zonder intimiteit. "Het is een achting van de persoon op een afstand, een afstand die de ruimte van de wereld tussen ons stelt. Deze achting is onafhankelijk
van kwaliteiten die we bewonderen of prestaties die we hogelijk waarderen." (HC,
p. 243)
Liefde en de met haai gepaaid gaande intimiteit kan dus in de ogen van Arendt
niet als basis dienen voor de constitutie van de publieke sfeer. Deze kritiek treft
Jaspers echter niet werkelijk. Weliswaar omschrijft Jaspers communicatie als een
liefdevolle strijd, maar kenmerkend voor ziln filosofie is juist dat de relatie tussen
de dialoogpartners altijd bemiddeld is. Jaspers en Arendt verschillen met andere
woorden van mening over wat essentieel is voor de liefde: terwijl Arendt het aspect
van de versmelting benadrukt, legt Jaspers het accent op de openheid die de mogelijkheid schept voor een vragen zonder grenzen.
Arendts kritiek lijkt zich dan ook toe te spitsen op Jaspers' dyadische of dualistische opvatting van communicatie. Jaspels' hasismotief is zoals al gezegd het
'zelfzijn': de mens moet een authentieke persoonlijkheid worden. Zijn conceptie
van intersubjectiviteit is hierop toegesneden. Deze wordt wezenlijk gezien als een

relatie tussen twee personen. "Communicatie vindt telkens plaats tussen twee personen die zich met elkaar verbinden maar altijd twee blijven moeten". (14) Deze
opvatting stuit volgens Arendt op problemen zodra ze wordt toegepast op de politieke sfeer. Jaspers wil vasthouden aan de eenzaamheid, die hij als 'onophefbare
pool' van elke communicabe beschouwt. "Ik kan niet mezelf worden zonder in
communicatie te treden en niet in communicatie treden zonder eenzaam te zijn."
(15) Hier wreekt zich Jaspers' fixatie op het 'zelfzijn'. Hi] concipieert communicatie uitsluitend vanuit het perspectief van de identiteitsvoiming van het subject.
Bij Arendt maakt de dualiteit, die kenmerkend is voor de dialogische filosofie,
plaats voor de pluraliteit. Deze verschuiving leidt er echter niet toe dat het existenHele moment hij Ai'endt wegvalt. &n van de meest opvallende kenmerken van haar
politieke theone is immers dat mensen alleen in het samen spreken en handelen
hun unieke persoonlijkheid kunnen onthullen. Het zwaartepunt ligt bij haar echter
op de constitutie van een publieke ruimte, die ontstaat zodra en zolang mensen zich
verenigen. Alleen dan ontstaat macht en daarmee de mogelijkheid tot verandering.
Macht is datgene wat de publieke ruimte in stand houdt en tegelijkertijd kan macht
alleen dan gegenereerd worden wanneer mensen bil elkaar komen.

"MachtWordt alleen geoct~ia/;seerd
wanneer woord en &ad nog niet van elkaar
gescheiden zifn; waar woorden niet leeg en (laden niet wreed zijn. Waar woorden niet worden gebruikt om intenties te verbeigen maar om werkelijkheden te
onthullen en waar daden niet worden gebruikt om. reloties en realiteiten te verwoesten en te vernie-teen, maar om ze tot stand te brengen en te creeren.
(HC, p. 200)
"

Strijd in solidariteit

Zoals uit de vergelilking met Heidegger en Jaspers duidelijk naar voren komt,
vormt pluraliteit (samen met 'publiciteit') het kernhegrip van Arendts politieke
theorie: pluraliteit is zowel de conditio sine qua non als de conditio per quam van
de politiek. (HC, p. 7) De openbare ruimte, die in het samen spreken en handelen
gecre'erd of geconstitueerd wordt, dankt haar ontstaan en voortbestaan aan de
aanwezigheid van een veelheid van uiteenlopende perspectieven en posities. Waar
deze bont geschakeerde pluraliteit door dwang of disciplinering plaatsmaakt voor
een grauwe uniformiteit, gaat elke iealiteitszin verloren en wordt de ervaring op
een dood spoor gerangeerd.
De opkomst van de moderne maatschappij, waarin de arbeid tot allerhoogste
activiteit verheven is, gaat volgens Arendt gepaard met een vergaande egalisering
van verschillen tussen mensen. De moderne egaliteit vertoont geen enkele overeenkomst met de gelijkheid in de antieke polis, die immers alti]d samenging met
verscheidenheid en pluialiteit, maar herinnert eerder aan de gelijkheid van alle familieleden onder de despotische macht van het famihehoofd. Het streven om uit te
14 K Jaspers, a w . p 348,
15 Idem, p. 348

blinken en zich door voortreffelijke prestaties van zijn gelijken te onderscheiden
maakt in moderne maatschappijen plaats voor een tendens tot conformisme en
middelmatigheid. Handelen en spreken worden tot priv6-aangelegenheden gedegradeerd; waar voorheen de wedkamp en de polemiek bloeiden, daar heersen nu
eenvormigheid van gedrag en eenstemmigheid van mening. Deze normalisering en
nivellering zijn het onontkoombare gevolg van de invasie van priv6-belangen in de
openbare ruimte. Deze belangen, die in feite economische belangen zijn, bezitten
namelijk een gemeenschappelijke wortel, het levensproces. Net als de antieke oikos kent ook de moderne maatschappij eigenlijk slechts 66n doel: het leven veilig te
stellen, te versterken en te vermenigvuldigen. Op dit punt vertoont Arendts betoog
overigens raakvlakken met Foucaults theorie van hiomacht en biopolikek. Het is in
dit verband opmerkelijk dat Arendt de uitvinder van het Panopticon, Jeremy Bentham, als eerste levensfilosoof beschouwt. (Zie ook het artikel van Pieter Pekelharing in dit nummer)
Maakt Arendt zich niet schuldig aan elitisme en politiek purisme, zoals het gros
van haar critici beweert? Dreigt politiek bij Arendt niet te verworden tot een 'poliuqne pour la politique', omdat ze het streven naar politieke vrijheid loskoppelt van
het streven naai sociale emancipatie? (16) Dat staat nog te bezien. Zeker, telkens
weer onderstreept Arendt dat het in de politiek gaat om het verrichten van uitzonderlijke daden. De politiek is geen middel tot het bereiken van een of ander doel
buiten haarzelf, maar is een doel in zichzelf. Ze vertoont verwantschap met de nitvoerende kunsten, vooral met het toneel, de politieke kunst bij uitstek, waarin alles
draait om virtuositeit, om het excelleren ten overstaan van een publiek. Dit is echter
slechts &n kant van de medaille: de wedijver tussen de diverse posities en perspectieven kan immers slechts gedijen op basis van een fundamentele consensus
Deze consensus berust op het inzicht, "dat niemand alleen kan handelen, dat de
mensen wanneer ze iets in de wereld willen bereiken, hun handelen moeten coÃ²r
dineren". (LOM 11, p. 191) Alle politieke instituties en instellingen zijn manifestaties en materialisaties van een oorspronkelijke consensus. Deze consensus moet
doorlopend verjongd en vernieuwd worden, anders dreigt de macht te verhrokkelen en dreigt de samenleving uiteen te vallen in facties die elkaar naar het leven
staan. (Zie OV, p. 42)
Waar een dergelijke desintegratie van politieke macht toe kan leiden, heeft
k e n d t op indrukwekkende wifze beschreven in haar boek over de 'Elementen en
oorsprongen van het totalitarisme', een vroeg staaltie van 'genealogische' geschiedschrljving. Deze nieuwe staatsvoirn wordt volgens Arendt gekenmerkt door
een combinatie van terreur en ideologie. Met behulp van terreur slagen totalitaire
regimes erin de openbare ruimte te vernietigen en de mensen van elkaar te isoleren
Als gevolg van deze 'georganiseerde verlatenheid' verliezen mensen elk realiteitsbesef en worden ze beroofd van hun vermogen om politieke ervaring op de doen.
In het machtsvacuÃ¼ dat hierdoor ontstaat kan de ideologie haar onverbiddelijke
'logica' pas ten volle ontplooien. Ondersteund door terreur, bewerkstelligt ideologie de vestiging en veibreiding van een wereld van 'simulacra en simulatie'. Ze
16 M. Jay, 'Hannah Arend!' in- Partisan Review 45 (1978)3, 348-368, p 351.
Zie ook J Habermas, Kuftur und Kr~tikFrankfurt a/M 1973,p 366

smeedt mensen, die zich op niets en niemand meer kunnen verlaten, aaneen tot een
wezen van gigantische omvang en verschaft dit wezen een matsroute, die de hemel
in het vooruitzicht stelt maai' altijd in de hel eindigt.
Het was de confrontatie met de fascistische terreur en de racistische ideologie
die geleid heeft tot een drastische scheiding der geesten tussen Heidegger, die zich
als intellectuele wegbereider van het nazisme opwierp, Jaspers, die de weg van de
'innerlijke emigratie' insloeg, en Arendt, de vluchtelinge en asielzoekster. Arendt
verwierp niet alleen de heroÃ¯evan de op zichzelf teruggeworpen eenling of het
uitverkoren volk, ze had ook weinig vertrouwen in de zegeningen van de intieme
dialoog. Voor haar was het de veelheid en verscheidenheid van standpunten en
invalshoeken, waaraan het politieke handelen zijn vitaliteit en vruchtbaarheid te
danken heeft. Wordt deze pluraliteit verstikt, dan verdort de wereld tot een woestenij en verdrogen ten lange leste ook de spaarzame oases van innerlijkheid en
intimiteit.

