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De banaliteit van het kwaad
Tussen 1928 en 1932 schreef Broch zijn beroemde trilogie De slaapwandelaars.
Hannah Arendt besprak dit werk in 1949. Sindsdien is de thematiek van de hanaliteit van het kwaad niet meer uit haar werk verdwenen. Haar boek over Eichmann,
dat expliciet over dit onderwerp handelt en in 1963 werd gepubliceerd, is geen
toevallig joumahsnek verslag, geen incidentele ontdekking van de banaliteit van
het kwaad, maar een werk dat nauw met haar oeuvre en haar opvattingen over de
teloorgang van het politieke samenhangt en waarvan de idee'n al lang voor die tijd
in haar werk aanwezig waren.
Om dit toe te lichten zal ik eerst kort op het boek van Broch ingaan en daarna
iets over Arendts bespreking van dit werk zeggen. Vervolgens zal ik op een aantal
passages wijzen, die duidelijk maken dat Arendt al lang voor haar verslag van het
Eichmann-proces van de banaliteit van het kwaad oveituigd was geraakt.
Het hoek van Bioch De sl~opwandelo~rs
bestaat uit drie afzonderlijke delen.
Het eerste deel heet '1888. Pasenow ofwel de romantiek', het tweede '1903. Esch
ofwel de anarchie', en het derde '1918. Hugenau ofwel de zakelijkheid'. Zoals de
titels van deze drie delen aangeven wordt in De slaapwandelaars de overgang van
de late romantiek naar de zakelijkheid van na de Eerste Wereldoorlog beschreven.
Broch noemde zim werk een 'kennistheoretische roman'. Hij was niet zozeer in de
psychologische motivatie van zijn romanfiguren geÃ¯nteresseerdals wel in de
'kennistheoretische grondhouding' die daarachter lag. Wat Broch bezighield waren
waarden: de manier waarop ze ontstonden en in stand werden gehouden, de strijd
tussen waarden onderling, de rol die waarden in het leven van mensen speelden,
en de redenen waarom ze overtuigend werden geacht of juist hun overtuigingskracht verloren.
Het was vooral dit laatste, het verval van waarden en de opkomst van de waardevrije mens, dat een centrale plaats in de De slaapwandelaars inneemt. Naarmate
dit verval sterker en de wereld zakelijker wordt, kost het de hoofdfiguren uit
Brochs roman steeds meer moeite zich bewust te blijven van wat ze aan het doen
zijn en waarom. In plaats van mensen nuchterder te maken, had de nieuwe zakelijkheid een vloed van onbestemde, nauwelijks benoembare gevoelens en sentimenten losgemaakt. Het bewustzijn van moderne mensen had zich volgens Broch
opgesplitst in een zuiver rationeel, bijna mathematisch denkend deel enerzijds en
een steeds dromeriger en zweveriger wordend deel anderzilds. In tegenstelling tot

de verwachtingen had de veizakelijkiig van het leven niet tot grotere transparantie,
maar juist tot schimmigheid en een 'Katastrophe der Stummheit' geleid.
Het knappe van De sluupwandelaars is dat deze ontwikkeling door Broch op
twee niveaus tegelijk wordt beschreven: zemanifesteert a c h niet alleen in de persoonlijke wederwaardigheden van de romanfiguren, maar ook in de taal die ze
spreken; Broch laat zien dat deze zakelijker en irrationeler tegelijk wordt. Het rationele leven wordt exacter, het gevoelsleven steeds abstracter en mystieker. Waar
het eerste deel van de trilogie nog de vorm van een traditionele vertelling heeft,
heeft het derde deel de vorm van een typisch moderne roman aangenomen, waarin
met de traditionele vertelstructuur gebroken is en het verhaal zich op verschillende
bewustzijnsniveaus tegelijk afspeelt, die niet langer met elkaar te integreren vallen.
De werkelijkheid hlifft versnipperd.
In een samenleving waar traditionele waarden hun greep op mensen verloren
hebben, zo zou je de boodschap van De slaapwandelaars kunnen samenvatten.
denkt men stieng-rationeel en dromerig tegelijk. Het is precies deze combinatie van
uitersten, van strenge cognitie en nauwelijks gearticuleerde emoties die Arendt later
met de opkomstvan het totalitarisme in verband zal brengen. Net als Broch rept ze
van een wereld waarin mensen vormlozer en redelilker tegelijk zijn geworden. Ze
blijken nauwelijks nog in staat hun wereld met elkaar te delen. Ze bezitten er de
taal niet voor, integendeel, de specifieke combinatie van vage, onbestemde gevoelens en strenge rationaliteit isoleert hen steeds verder van elkaar. Hun ervaiingswereld wordt armer in plaats van rilkei..
In haar bespreking van het werk van Broch prijst Arendt diens roman, omdat
deze heeft laten zien "dat achter de faÃ§advan intacte vooroordelen geen oordelen
meer staan, dat de clichÃ©'s
die de buitenwereld ziet, en die deze wereld imponeren, omdat ze daarachter een bewuste en zelfverzekerde houding vermoedt, het
enige zijn dat nog van vroeger (..J is overgebleven.'' (1) Op verschillende plaatsen
in haar werk wijst Arendt erop dat de statistische wet van de normaliteit de oude
waarden vervangen heeft. Mensen worden volgens numerieke categorieÃ«verdeeld en ingedeeld. Ze raken bedolven onder een lawine van statistieken, feiten,
kansen en gemiddelden, die tesamen hun normaliteit bepalen. Wat telt a j n niet de
waarden waar zevoor staan, maar de vraag of ze normaal of afwijkend zijn. Er
heerst enorme bedrijvigheid, maar net zoals de lawine van cijfers heeft deze mensen eerder verder van elkaar verwijderd dan dichter hii elkaar gebracht. Massaliteit
en eenzaamheid blieken twee kanten van dezelfde moderne munt te zijn.
Lang voor haar studie over Eichmann paste Arendt Brochs analyse toe op de
verhoudingen in Duitsland. Na haar vlucht in 1933 reisde ze in augustus 1949 terug naar Duitsland waar ze tot maart 1950 verbleef. Bij haar terugkeer in de VS
publiceerde ze daar een artikel over. In dat artikel plaatst ze de ontwikkelingen in
Duitsland niet langer tegen de achtergrond van de zakelijkheid, zoals Broch dat had
gedaan, maar in de context van het totalitarisme. Haar diagnose is vrijwel gelijkluidend met die van Broch.
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"Na de val van het wzisine zugen de Duitsers zich weer met de feiten en met de
werkelijkheid geconfronteerd. De ervaring met het totalitarisme heeft hen echter
van iedere spontane talige en intellecruele reactie beroofd, met het gevolg dat ze
nu, in een tijd waarin er geen officieel richtsnoer meer is, in zekere zin sprakelooszijn, niet in stoot tot war voor overweging dan ook en al evenmin in staat
hun gevoelens adekwaat onder woorden te brengen. De atmosfeer is er een van
vage gemeenplaatsen, van beschouwingen, die op recente gebeurtenissen worden toegepast, maar al lang daarvoor ontwikkeld waren; men voelt zich bedrukt
vanwege de om zich heen grijpende openbare domheid..." (2)
In haar werk over Eichmann, dat dertien jaar later verscheen, is haar analyse gelijk
gebleven en gebruikt ze vrijwel exact dezelfde bewoordingen. Eichmann, zo stelt
ze vast,

"was niet in staat Ã©Ãenkele zin uit te spreken die geen clichg was... Hij herhaalde woord voor woord dezelfde afgezaagde gezegden en zelf-verzonnen
clichPs (...j Hoe langer men naar hem luisterde, hoe duidelijker het werd dat
hij niet spreken kon, en nauw daarmee samenhangend, niet denken, en dat wil
zeggen: zich nietin het standpunt van een ander verplaatsen kon.Er was geen
communicatie met hem mogelijk, niet omdat hij loog, maar omdat hij afdoende
tegen de woorden en aanwezigheid van anderen, en daarmee tegen de werkelijkheid zelf, was afgeschermd." (3)
Gezamenlijk met de meeste andere Duitsers had Eichmann zich in een dik cocon
van cliches ingesponnen.
Eichmanns optreden werd door Arendt als symptomatisch beschouwd voor een
proces, dat voordien ook door een schrijver als Broch in De slaapwandelaars was
gesignaleerd. Dat proces valt te beschrijven als de opkomst van het van waarden
bevrijde individu, de opvallende verschijning van een figuur als Hugenau, de protagonist van het derde deel van Brochs trilogie, die, net als Eichmann, moordenaar
en modelburger tegelijk was. Hugenau is het voorbeeld van de nieuwe functionaris
die waardenvrij denkt, altijd 'rationeel' handelt en wie dus niets te verwijten valt,
ook al blijkt zijn handelen misdadige gevolgen te hebben. Zulke mensen zijn de
ergste misdadigers, volgens Arendt, omdat het kwaad dat ze verrichten potentieel
oneindig is. Ze worden niet gestoord door enig schuldgevoel; je kunt geen beroep
op hun geweten doen, omdat ze zich keurig aan de regels houden en zich normaal
gedragen. Normaliteit kent geen moraal. Tegen dit rijzende gevaar: het gevaar van
het alledaagse kwaad, uitgevoerd door naamloze, motietloze, doorsneemensen,
brengt Arendt opnieuw de oude leus van de Verlichting in het geweer: durf na te
denken! Het denken moet mensen weerbaarder maken tegen het banale, gedachteloos uitgevoerde en door geen enkele gewetenswroeging geremde kwaad.
Tot nu toe heb ik slechts twee namen genoemd, die van Arendt en B m h . Je
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zou hun diagnose echter kunnen veralgemeniseren. Je hoeft maar aan Bouvard en
PÃ©cuchevan Flaubert, aan De m zonder eigenschappen van Musil of aan
Ulysses van Joyce te denken, en je beseft dat al deze schrijvers het hebben over
de opkomst van wat je in het Duits zo mooi 'das Gerede' kunt noemen. Wat al
deze schrijvers schrikbarend vonden aan de moderne tijd is de moeite die het kost
om niet onder een dik pak clichzs bedolven te worden. De strijd van 'De Verlichting' tegen het bijgeloof had de poorten naar het bijgeloof alleen nog maar verder
opengegooid. Ook het tijdperk van de Verlichting bezat zijn eigen vorm van idiotie. Het was juist de door de Verlichters zo voorgestane verspreiding van kennis e n
informatie geweest, die volgens deze schrijvers averechts dreigde te werken. Het
was devloed aan informatie. het dagelijkse bombardement van feiten, meningen,
gegevens, en nieuwsflitsen die mensen juist doof en onverschillig voor hun omgeving dreigde te maken. Hoe temidden van deze berg van informatie tot een eigen
oordeel te komen? Wat valt er nog aan deze berg toe te voegen? Hoe niet overtuigd
te raken van je eigen overbodigheid? Hoe te voorkomen dat je met in banaliteit
omkomt? Hoe kan er onder moderne condities nog gezamenlijk gehandeld wurden? Waar de kracht en het geloof vandaan te halen om opnieuw te beginnen?
Arendts conceptie van politiek
Het tijdvak dat Broch in De slaapwandelaars bestrijkt was tegelijkertijd een periode waarin in Europa met hartstocht over de politiek en het politieke werd nagedacht. Vanaf het eind van de laren tachtig van de negentiende eeuw begon de bestaande liberale consensus uiteen te vallen. De arbeidersbeweging werd sterker, de
massapolitiek deed z'n intrede, de grote politieke partijen kwamen op en er verschenen nieuwe politieke leiders ten tonele, die hetpolitieke bedrijf een ander, demagogischer aanzien gaven. Het geloof in vooruitgang kwijnde weg en over de
hele linie nam het pessimisme toe. Vri]wel alle intellectuelen hadden het gevoel in
een tijdperk van degeneratie en verval te leven.
Het was vooral na de enorme mobilisatie van mensen en materiaal tijdens de
Eerste Wereldoorlog dat men zich op de gevolgen van de massalisering in de politiek begon te kzinnnen. Max Weber hield in 1919 zijn beroemde lezing over 'Politik als Beruf (4) en in 1932 verscheen, vrijwel gelijktijdig met De Slaapwandelaars van Broch, Der Begrtff des Poliristhen van Carl Schmitt. (5) In dat werk
trachtte Schmitt duidelijk te maken dat het klassieke liberalisme niet met de massalisering van de politiek te verenigen viel. Moderne massademocratieÃ«werkten niet
volgens het liberale principe van openbare discussie en rationele meningsvorming,
maar volgens het beginsel van collectieve belangenstrijd. Schmitt verzette zich
echter tegen zuiver economische, belangenmatige reducties van politiek, en kwam
met een definitie die vanuit de oorlog, in plaats van de economie, was gedacht.
Niet de homo econoniicus, maar de krijger stond model voor Schmitts conceptie
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van politiek. Alle politiek was een kwestie van de "seinsmbssige Behauptung der
eigenen Existenzform". Het politieke werd volgens Schmitt bepaald door de collectieve vriend-vijand verhouding. Bi] politiek gaat het niet om helangenstrijd,
maar om de eigen, collectieve existentie en de potentiÃ«lontkenning daarvan door
de puhlieke v i p d . Allereerst is er de vriend-vijand tegenstelling: men 'besluit' of
'stelt vast' wie a j n puhlieke vijanden zijn, en pas daarna komen de rationalisaties
ervoor. De politieke relatie is dan ook geen zakelijke relatie waarin men overleg
voert en compromissen sluit, ze markeert geen eigen domein, maar ze wordt gedefinieerd dooi de intensiteit van de vnend-vrijand relatie. Politiek is een zaak van
onmiddellijke existentie. De politieke eenheid is "eme (..J k i p f e n d e Gesamtheit
von Menschen, die einer ebensolchen Gesamtheit gegenÃ¼bersteht.Schmitt kent
wat dat betreft niets dan minachting voor de 'bourgeoisie', die de moed niet had de
sfeer van het niet-politieke en risicoloos private te verlaten en die haar poliÃ®iek
nietigheid compenseerde met de vruchten van vrede en handel. Bovendien wees hij
herhaaldelijk op het latente geweld dat in alle handel besloten lag, maar in de economische sfeer nauweli.jks te ai'Ã©iculereviel: in feite ging de bourgeoisie potentieel
niet minder gewelddadig te werk dan degenen die in de politiek verklaarden wie
hun puhlieke vijanden waren.
Het is moeilijk de haat voor het liberalisme in Duitsland m de periode tot aan de
Tweede Wereldoorlog te overdri1ven. Deze haat kwam zowel van links als van
rechts. De idealen van het humanisme, het liheialisme, en het democratisch individualisme ziln "doodvermoeide, afgeleefde en veroordeelde idee'n" in Duitsland
geworden, meende Thomas Mann. (6) Tegenover de burgerlijke aandacht voor
economische vraagstukken en het "verwijfde instinct van de democratie" (7)werden de idealen van het ware Duitse rijk afgezet, dat een luistenijke en meeslepende
gemeenschap diende te worden: "de grote taak van de staat is de verwerkelijking
van machtsaanspraken, niet het economisch veilig stellen van het volk". (8) In de
ogen van de meeste Duitse intellectuelen had het liberalisme niet tot vrijheid, maar
tot "beschermde willekeur" geleid. Het liberalisme ging van een agglomeraat van
individuen, niet van het idee van een verenigd volk uit. Liberalen hadden de staat
tot "louter omhulsel van egoÃ¯stischbelangen" verlaagd. Het liberalisme was in
Duitse ogen goed voor Engelsen, maar niet voor Duitsers. Het Duitse leven was
niet op hedonistische geluksverlangens, maar op strijd en cultuur gericht. De leer
van het liheralime werd in Duitsland niet alleen verworpen. ze werd verantwoordelijk gesteld voor het verval en de desintegratie, voor het verlies aan gemeenschap. De burgerlijke vreedzaamheidscultuur dreigde volgens velen aan haar eigen
individualisme ten ondei te gaan.
Het is duidelijk dat de achting voor de klassieke cultuur in Duitsland de wrevel
over het liberalisme alleen maar heeft aangewakkerd. Velen speelden het gedachtengoed van de klassieke oudheid uit tegen de idealen van de Franse Verlichting en
het Engelse liberalisme. en benepen zich op de speciale band die tussen Duitsland
en de Oudheid zou bestaan. In het licht van de filosofische idealen van de klassieke
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polis-mens kon demoderne preoccupatie met vakkennis en privkgelnk alleen maar
als een degradatie van de politiek worden beschouwd. Alles wat praktisch, economisch en privL was, en naar handel riekte, werd minderwaardig en burgerlijk geacht. In het moderne leven hadden 'die Banausen', ofwel de nutsdenker en marktkramer, het voor het zeggen gekregen, en was het denken gevulgariseerd tot een
louter instrumentele bezigheid.
Hoe past Arendt nu binnen dit geheel? Het zou absurd zijn haar werk met dat
van Carl Schmitt te vereenzelvigen. Maar net als haar tijdgenoten meent ze in een
tijdperk te leven waarin het kwaad banale trekken heeft aangenomen en 'der Banause' het politieke toneel beheerst. Net zoals haar tijdgenoten heeft ze de neiging
de leer van het liberalisme voor de politieke verstomming en het gebrek aan gemeenschap verantwoordelijk te maken. Net zoals haar tijdgenoten laat ze zich
schamper over het hedonisme, de calculus van pijn en genot, het nutsdenken en
het pragmatisme uit, en verbindt ze politiek met het verlangen van mensen uit de
eeuwige kringloop van leven en dood te treden en zich door hun werken, daden en
woorden onsterfelijk te maken.
In tegenstelling tot Carl Schmitt, voor wie alle politiek door de retoriek van de
oorlog en de viiend-vijand verhouding wordt gedomineerd, ontstaat politiek voor
Arendt op het moment dat mensen voor de onsterfelijkheid kiezen. Het soort onsterfelijkheid waar ze van spreekt heeft niets met de onsterfelijkheid van de ziel te
maken, en al helemaal niet met de neiging van sommigen de ene verjongingskuur
na de andere te ondergaan. Politiek is een aangelegenheid van mensen die "onsterfelijke roem boven sterfelijke zaken" verkiezen. Dankzij die keuze voor onsterfehjke roem treden mensen uit de biologische kringloop van leven en dood in de
openbaarheid tevoorschijn. Politiek heeft voor Arendt met het beste in mensen te
maken, met datgene wat ons boven ons animale bestaan uittilt, met het vermogen
het beste van ons zelf te geven en ons met de besten te meten. "De publieke ruimte
(is) (...) de juiste plaats voor menselijke voortreffelijkheid (...) Zonder dit verlangen naai' potentieel aardse onsterfelijkheid is, strikt gezegd, geen politiek, geen
gemeenschappelilke wereld en geen publieke ruimte mogelijk." (9)
Het woord 'democratie' is een woord dat niet goed in Arendts politieke vocabulaire past. Vrijheid is bij haar geen democratische, maar een aristocratische
deugd. Zonder het verlangen zich te onderscheiden en uit te blinken kan er geen
gemeenschappel11kewereld bestaan, geen wereld die eenlanger leven is beschoren
dan ons sterfelijke zelf. Vrij zijn degenen die zich van de achtergrond losmaken,
die actief aan het publieke leven deelnemen en in woorden, daden en handelingen
de woorden, daden en handelingen van alle anderen in zich pogen te belichamen en
door te geven. Arendt is als de dood voor het ontstaan van gebureaucratiseerde,
anonieme massamaatschappijen, waar comfoit het hoogste doel is geworden en
iedereen ge1i)kgeschakeld is en zich in zijn of haai' piivkleven heeft teiuggetrokken.
Van politiek is bij haar pas spiake als mensen intens en diepgaand van mening
kunnen verschillen, hun principes hoog proberen te houden, hun oordeels-, onderscheidings- en voorstellingsvermogen scholen, zich in elkaais standpunten
proberen in te leven en hun wereld delen. Zodra het om 'de norm' en om afwij9
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kingen van 'de norm' gaat, heeft de politiek opgehouden te bestaan. Vrijheid is
uniek en altijd iets dat onverwacht in de wereld doorbreekt. Typerend voor
Asendts vrijheidsopvatting zijn de studentenopstanden van 1968, of de burgerbeweging in de DDR, die in november 1989 de muur deed vallen. Tot een week
voor deze gebeurtenissen had niemand, en zeker geen sociale wetenschapper,
kunnen voorspellen wat er in '68 of in november '89 in Duitsland zou gebeuren.
Zoals het hart hij Pascal, zo heeft de vrijheid bij Asendt zijn redenen die de rede
niet kent.
Arendt en Foucault

Het is interessant te zien hoe Arendts opvattingen over politiek hebben doorgewerkt. Een bekend voorbeeld is Habermas, wiens beschouwingen over openbaarheid, arbeid en mteraktie sterk door Arendt zijn beÃ¯nvloed(10) Voor dit stuk is
echter vooral de vergelijking met Foncault belangrijk. Ik wil niet claimen dat
Arendt Foucault rechtstreeks heeft beÃ¯nvloedFoucault noemt Arendt immers nergens, maar het is opvallend hoezeer hun analyses over de intrede van het leven in
de politiek overeenkomen. Bij beiden staat de opkomst van 'het sociale'centraal:
de manier waarop, in de woorden van Arendt "het levensproces zelf de publieke
ruimte werd binnengesluisd". (HC, p. 42) In heide gevallen wordt dit proces beschreven in termen van de zich gestadig verbreidende heerschappij van 'nobody'
(Arendt) of van 'het panopticon' (Foucault), tot uitdrukking komend in de opkomst van de bureaucratie, de massalisering van de politiek, de dominantie van
economische belangen en de fascinatie voor statistiek en statistisch verwerkbare
gegevens. Zowel Arendt als Foucault wijzen op de onderwerping van de politieke
besluitvorming aan economische en gedragswetenschappelijkefeiten en op de exponentiele groei van bureaus e n instituties die gegevens over het leven van de bevolking verzamelen. Ze bespreken de groeiende aandacht voor demografische
vraagstukken, de onderwerping van politiek aan de wet van de grote getallen, en
ze leggen grote nadruk op de opkomst en invloed van de menswetenschappen.
Foucaults notie van 'blo-macht' vat op kernachtige wijze de ontwikkelingen samen
die Arendt in The Hwnun Condition beschreven heeft. 'Bio-macht' ontstaat volgens Foucault als gevolg van

.

het intreden van de verschijnselen die eigen zijn aan het leven van de
menselijke soort tot de orde van het weten en de macht -tot het veld van de
politieke technieken (...) Ongetwijfeld voor het eerst in de geschiedenis heeft
het biologische z(jn weerslag in het politieke. Het feit dat men leeft is niet
langer de ontoegankelijke grondlaag die slechts van tijfl tot tijd, in het toeval
van de dood en â€¢inoodlottÃ¬gheiaan de oppervlakte komt; een deel ervan
komt binnen her gebied te liggen dat door het welen wordt beheerst en waarop
de macht ingrijpt f...) Duizenden jaren lang is de mens gebleven waf-hij voor
10 Zie hiervoor het proefschrift van J. Keulartz, De verkeerde wereld van Jurgen Habermas.
Amsterdam 1992, hfst 8.

Aristoteles was: een levend wezen, (lestbovendien in staat is tot een politiek
bestaan; de moderne mens is een wezen in wiens politiek zijn bestaan als
levend wezen in her geding iâ€ (1 1 )
"

Tekenend voor de huidige verhoudingen is volgens Arendt en Foucault het politieke onvermogen om in andere termen dan die van produktie, consumptie, werkgelegenheid en hanen te denken. Met bittere ironie spreekt Arendt over het feit dat de
mensheid inderdaad, zoals Marx gehoopt had, geheel gesocialiseerd is. Wat haar
betreft leven we in de "laatste fase van de produktie-maatschappij, de fase waarin
het leven uitsluitend om hanen draait". Het enige dat van de leden in deze hanenmaatschappij gevraagd wordt is

. datze w automatisch mogelijk meefunctioneren, als zou het individuele
leven inderdaad geheel met het levensproces van de soort zijn versmolten, en
als zou de enige actieve beslissing die nog van het individu verlangd wordt het
besluit zijn, om zijn individualiteit, de individueel gevoelde pijn en moeite van
het leven op te geven en te bei listen in een verdoofd en gekalmeerd soort
functioneel gedrag (..j Het is goed voorstelbaar &t de moderne tijd - die met
een veelbelovende uitbarâ€¢trvan handelen b q o n - in de meest dodelijke,
meest stenele passiviteit eindigt die de geschiedenis ooit gekend heeft." (HC,
pp. 294-5)
Hiermee zijn we weer terug hij waar ik dit verhaal begonnen ben, hij de slaapwandelaais van Broch, hij het schrikbeeld van mensen die slaapwandelend door het
leven gaan en in den blinde kwaad verrichten. Het is een notie die Arendt en anderen als een nachtmerrie sinds de Tweede Wereldoorlog heeft achtervolgd. In moderne maatschapprjen dreigen mensen ziende blind en hoiende doof te worden,
murw gemaakt door de massaliteit van het gebeuren, machteloos tegen de macht
van de norm en de wet van de grote getallen, moe van slogans en leuzen.
Begonnen als hoorn des overvloeds dreigt de moderniteit m een allesverslindende maalstroom te veranderen. Aiendts werk handelt niet alleen over de banaliteit van het kwaad, het is ook een studie naar het kwaad van de banaliteit geworden. Zoals veel politieke concepten heeft banaliteit het karakter van een containerhegrlp bij Arendt. Het duidt op een proces van groeiende veistomming en passrviteit, op de intrede van liet leven in de orde van de macht, op de preoccupatie met
consumptie en werkgelegenheid, op de heerschappij van het hedonisme en op de
amorele almacht van de normaliteit. Het duidt, kortom, op wat Arendt de geleidelijke 'animahsering' van ons bestaan zou kunnen noemen.
Politiek en onsterfelijkheid

Wat moeten we van deze analyse vinden7 Hoe te oordelen over al die miljoenen
mensen die nauwelijks in politiek zijn geÃ¯nteresseerddie zich welbewust om
11 M. Foucaull, De wil tot weten. Nijmegen 1984, pp 139-41.

privi-zaken en hun piivk-geluk bekomineien? Wat je bijna door de analyses van
Arendt zou vergeten, is dat er eeuwenlang maatschappijen hebben bestaan, waarin
er nauwelijks van politiek, laat staan van een publieke ruimte in de door haar hedoelde zin sprake was. In een maatschappij als China weid politiek tot voor kort
nooit als een alternatief op hedonisme en consumptie beschouwd. Degenen die het
banale leven veroordeelden streefden naar soberheid, toomden hun behoeften in en
trachtten zich zo veel mogelijk van wereldlijke ambities te bevrijden. Niet de politiek, maar het Boeddhisme vormde in China de oplossing voor hedonisme en consumptie. Andere mogelijkheden waren - en zijn nog steeds - het zoeken naar
waarheid, het schniven van romans of het genieten van schoonheid. Politiek heeft
zelden als antwoord op de hanalisering van ons bestaan gefungeerd. Er zal heel
wat duw- en trekwerkmoeten worden verricht voorje met Arendts analyse van de
condition h m n e in verschillende maatschappijen kunt werken.
In Arendts ogen kan elke andere oplossing dan de politieke niet meer dan een
suirogaat-oplossing zijn. Volgens haar zou elk mens of volk vanzelfsprekend het
liefst een republiek moeten willen oplichten. Het is opvallend hoe manicheÃ¯stisc
ze daarbij denkt. Politiek is voor haar de oorsprong van alles wat goed, de maatschappij of het sociale de bron van alles wat slecht is. Zodra het sociale terrein
wint, knjgen de bourgeoisie, de moh, de bureaucratie en de massalisering hij
Ai'endt de overhand. Het idee dat er maatschappijen kunnen bestaan waarin de publieke ruimte en de bureaucratie elkaar wederzijds versterken schilnt niet bi] haar
op te komen.
Arendt kan haar veiheven conceptie van politiek echter alleen handhaven door
er vanuit Olympische hoogten over te spreken. Ordinaire helangenstnid valt buiten
haar begrip van politiek. Nu is het waar dat politiek nimmer alleen over belangen
kan gaan. Zonder discussies over 'de goede samenleving' en de rol daarin van de
publieke ruimte; zonder debatten ovei de manier waarop 'wij' - bijvoorbeeld 'wij
Nederlanders' - i n de toekomst op onze daden, woorden en handelingen hopen
terug te ki.jken, zouden we niet eens weten wat onze belangen zijn. Om zo'n opvatting van politiek te koesteren hoef ie echter niet meteen m het andere uiterste te
vervallen en politiek geheel van helangenstiijd te scheiden. De reductie van pohtiek tot belangenstri.id leidt tot kortzichtigheid, maar de scheiding van heide hoeft
niet minder rampzalig te zijn. Het waren echt niet alleen de gebrekkige politieke
belangstelling en kortzichtigheid van de houigeoisie. het waren ook de politieke
idealen van degenen die zich ver hoven de dagelijkse helangenstiijd en de preoccupaties van de bourgeoisie verheven achtten, die aan de opkomst van het totalicuisine hebben bijgedragen. Het was juist de combinatie van heide die catastrofaal
was.
Arendt heeft overtuigend aangetoond dat de massamoordenaar Eichmann, afschuwelijk genoeg, een kleine bourgeois in plaats van een demonische gestalte
was, een doodgewone camÃ¨remakewaarvan er dertien in het dozijn gaan. Maar
niet alle nazi's waren zo. Tallozen van hen waren nazi om wille van de eer, zagen
met dÃ©daiop de carikrezucht van hun collega's neer en tiachtten zich hartstochtelijk door woorden, daden of handelingen onsterfelijk te maken. De haat voor
banaliteit was nergens zo groot als in Duitsland. Vooistanders van een publieke
ruimte zijn de nazi's nooit geweest -dat was volstrekt in striid met hun idaal van

een zuiver arisch ras - maar dat belette hen niet een conceptie van politiek te ontwikkelen, die moelijk onder het hoofdje 'eigenbelang' kan worden gerangschikt.
Het is eerder verbijsterend met wat voor opoffetingszin en volhardendheid ze tot
de laatste dag van de oorlog hun 'operaties' voortzetten en 'het kankergezwel van
de joden' uit het Duitse volk trachtten te verwijderen, De bourgeoisie zou al lang
op iets anders zijn overgegaan.
Omgekeerd hebben degenen die joden hebben gered dat zelden uit motieven als
'burgerzin' of 'het verlangen naar onsterfelijkheid' gedaan. Integendeel, volgens
een recent onderzoek onder een aantal van hen blijkt dat

"... lof en eer voor hen nooit centraal hebben gestaan. Voor hen was de daad
een doel op zich. Iemands leven redden was beloning genoeg f...) Nieinund
omschreef haar hondelmg in patriotri~che(of)politieke termen (...) Bovendien
zei geen van de redder â€¢oodat ze aan reddingsacties hadden deelgenomen
omdat ze leden van een bepaalde ~elifieuze,p~litiekeof sociale groep waren
f...) Wat de controlegroep (van degenen die niemand hadden gered, P.P.)
betreft; kwam het beeld naar voren van mensen, die Sch hulpeloos en geÃ¯so
leerd, in pksars van zich licl van dezelfde mensheid voelden. Uit deze groep
klonk dikwijls de verzuchting op: 'war had ik in m'n eentje tegen de nazi's
kunnen doen 7'De groep van redders riep 'maar wat had ik anders kunnen
doen? Het was vrijwel onmogelijk met te helpen.'" (12)
Het waren dus geen concepties van politiek, of van de openbare ruimte, het was
het onwrikbare gevoel allemaal 'lid van dezelfde familie' en 'deel van dezelfde
mensheid' te zip, die het vanzelfsprekend maakte in slachtoffers je medemensen te
zien die je helpen moest, ongeacht de gevaren en de haat, vaak, van mensen uitje
omgeving. Het was juist niet het voor Ai'endt centrale besef van alteriteit en pluraliteit, het was juist het moment van herkenning en vereenzelviging, dwars door alle
culturele verschillen heen, dat de doorslag gaf om te helpen.
Natuurlijk is het terecht dat Arendt en anderen de 'animahsering' van ons denken en leven betreuren -de reductie van het leven tot de zorg om veiligheid, comfort, genot en consumptiegoederen. Maar het is belangrijk om daarin zo duidelilk
mogelijk te zijn: betekent deze ontwikkeling dat het verlangen naar eer, waarde1 2 K R. Monroe, M C. Barton en U. Klingmann, 'Allruism and the Theory of Rational ActionRescuers of Jews in Nazi Europa' m Eihics 101 (oklober 1990), pp 109. 117, 119. De lijst
van redders werd aan de onderzoekers overhandigd door Yad Vashem, een Israeiische
organisatie, opgericht ter nagedachtenis van de slachtoffers van de holocaust en Ier ere van
deaenen die Joden in de oorloa aered hebben 00de insl komen geen personen voor die
Joden in ruil voor materieel gewin hielpen
Het is onduidelijk ih welke mate het Arendt om het politieke motief OE om het politieke effect
van hel verlanaen naar eer en zelf-realisatie aina
- Voor de verschillen hiertussen zie J
Elster, 'The Possibility of Rational Politics' in: D. Held (ed.), Political Theory Today. Oxiord
1991, pp. 115-143. Voor een interessante voortzetting van deze discussie, zie: J. Chan en D.
Miiier, 'Eister on Sen-reallzalion in Politics: A Crilical Nole' in: Ethics (oktober 1991). pp. 96102. Ik ben in dit artikel niet op deze problematiek Ingegaan, en heb, onterecht misschien,
voor de nadeligste interpretatie - de motief-interpretatie -van Arendt gekozen. Ze doet zelf in
ieder geval weinig moeite het een en ander te onderscheiden.

-

-

iing, erkenning, grandeur, geheel verdwenen of alleen uit de politiek verdwenen
is7 Arendt (13) opteert voor het eerste, maar het is niet duidelijk waarom. Dat we
onze verwachtingen van politici omlaag hebben geschroefd, de politiek hoekhoudkundiger is geworden en we politiek toenemend met het handhaven van een redelijke levensstandaard voor alle burgers associ'ren (14); dat we de politiek, kortom,
hebben trachten te hanaliseren wil niet zeggen dat ons leven zelf daardoor banaler
is geworden. Het tegendeel lijkt me eerder het geval.
Het is waar dat we in Nederland zelden op gepassioneerde wijze politiek hedrijven: de meeste actiegroepen zijn geprofessionaliseerd, het probleem van de
rechtvaardige inrichting van onze basis-instituties is in tal van opzichten een specialistisch probleem geworden dat door andere specialisten moet worden gecontroleerd, maar het is dankzij- en niet ondanks - de bestaande arrangementen van de
verzorgingsstaat, en dankzij discussies over lastenverlichting en -verzwaring in
relatie tot de hoogte van de sociale uitkeringen, dat we in ons land vooâ€¢waard
hebben gecre'erd, waaronder veel mensen niet alleen 'leven', maar ook 'goed leven' kunnen. Natuurlijk staan die voorwaarden onder druk en is het belangrijk ze
verder te specificeren, maar dat zal m veel gevallen net zulke droge twee-cijfersachter-de-komma-analyses vergen als die over de minima. Het probleem is simpelweg dat Arendt zich soms meer aan het kwaad van de banaliteit dan aan de hanaliteit van het kwaad ergert. Hierdoor ziet ze over het hoofd dat goede politiek
soms uiterst banale kanten heeft.
Wat ik met dit laatste bedoel, kan ik misschien kort verduidelijken aan de hand
van een artikel van depolitieke filosoof Bnan Bany over The Continuing Relevance of Socialism'. (15) In dit artikel hanteert Barry een definitie van socialisme
die in een aantal opzichten met Arendts conceptie van politiek overeenkomt: beiden
leggen grote nadruk op het feit dat politiek het vermogen gezamenlijk te handelen
betekent. Een socialistische maatschappij is volgens Bany een maatschappij,
waann burgers "door gezamenlijk handelen" (16) de onbedoelde gevolgen van hun
individuele beslissingen trachten te controleren. Net als Arendt is Bany van mening dat individualisme en kapitalisme de grootste bedreiging vormen voor het
streven naai politieke oplossingen van problemen. En net als Arendt vreest hij dat
mensen steeds individualistischer op de tekortkomingen van de markt zullen reageien. Is de sociale zekerheid slecht? Laat iedereen zich dan particulier verzekeren.
Is het openbaar vervoer miseiabel? Koop &n of meerdere auto's voor het gezin.
Moetje uren rijden om ergens te kunnen wandelen? Schaf thuis fitness-apparatuur
aan. Loopt de drinkwatervoorziening achteruit? Koop flessen-water. Laat iedereen, kortom, zo veel mogelijk geld verdienen en vervolgens alles piivt oplossen.
Bany wi)st er op dat dergeliike oplossingen, bij elkaar opgeteld, vermoedelijk
1 3 Dit geldt ook voor Francis Fukuyama

zie zijn bestseller The End of Uistory and the Last Man.
1992.
14 Het is opvallend, in dat verband, hoe zelden een notie ais rechtvaardigheidin Arendts politieke vocabulaire voorkomt.
15 Zie B Barty, Libeffy andJuslice. Oxford 1991, pp 274-290
16 Bary, a.w.. 276; zie ook 284. "The core of socialism ( ) is Ihat pwople should act collectively
through centra1 and iocal government to atiain ends that cannoi b8 achieved by individual
effort".

duurder dan een collectieve regeling zi.jn, en bovendien de kwaliteit van een samenleving aantasten. Toch kunnen mensen zozeer van elkaar vervreemd ziin geraakt en zo weinig vertrouwen in de politiek hebben dat ze constant voor dit soort
strategieen kiezen.
Het grote verschil met Arendt is echter dat Bany probeert te laten zien dat gezamenliik bedachte oplossingen de kwaliteit van het onderwijs, de sociale voorzieningen, het milieu, de wegen of het openbaar vervoer kunnen verbeteren, terwijl
Arendt juist betoogt dat het precies dezorg om dit soort goederen is die het vermogen gezamenlijk te handelen dreigt te ondermijnen. Wie de politiek hierop afstemt, opent de weg naai' een volledig geÃ¯nstiumentaliseerdpolitiek. Dat klinkt
vreselijk, maar ik geloof toch dat ik de voorkeur aan Bany geef. As1 het om
onderwijs, milieu en inkomen gaat is een instrumentele conceptie van politiek zo
slecht nog niet. Politiekis er, zoals Arendt zegt, om de vrijheid te bewaren, maar
viijheid betekent dat mensen hun eigen leven leiden, zonder constant door de staat
of door andere burgers te worden bedreigd of lastig gevallen; het betekent dat ze
goed onderwijs kunnen volgen of van een schoon milieu kunnen genieten. Hoe
belangrijk het vermogen gezamenlijk te handelen op zich ook mag zijn, hoezeer
sommigen daaraan een intrinsieke waarde ontlenen, het politieke handelen zelf zal
altijd aan dit soort doelen getoetst moeten worden. Het is er om alledaagse wensen
en idealen, niet om het verlangen naai' onsterfelijkheid mee te vervullen.

