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Alles is politiek maar politiek is niet alles 

 
door Frans Holtkamp 

 
 
 
 
 

Het staat in mijn boekenkast: De menselijke conditie van 
Hannah Arendt.1 Ik koop en lees het boek in 2012. Onder-
strepingen, vraag- en uitroeptekens en opmerkingen in de 
marge verraden een uiterst intensieve lezing.2 Nu herlees ik 
het. Met plezier! Ik pak de draad, gemakkelijker dan toen, 
weer op. Maar de Arendtiaanse lange en complexe zinscon-
structies – zij grossiert bij voorkeur in tussenzinnen – dwin-
gen ook nu tot uiterst geconcentreerd lezen. Maar dan héb je 
ook wat: wat een magistraal werk! Zij filosofeert als geen 
ander. Zij hanteert drie hoofdbegrippen: arbeiden, werken en 
handelen. Ze plakt er drie menstypen aan vast, respectieve-

lijk: animal laborans, homo faber en zoön politi-
kon. Die begrippen verkent ze in alle uithoeken, 
beproeft ze in al hun nuances, relateert ze aan 
het gedachtegoed van talloze andere denkers en 
bakent ze haarscherp af. Dat levert prachtige 
filosofie op! Toch mis ik iets. Daarover later. 
 
Vita activa 
Met deze regelmatig terugkerende term benoemt Arendt het eigenlijk onderwerp van 
het boek: het actieve leven van de mens. Ze gaat niet op álle menselijke activiteiten 
in: denken en contempleren worden niet als thema’s behandeld, alhoewel deze ver-
schijnselen in de context van haar betoog zijdelings regelmatig ter sprake komen. 
Maar aan arbeiden, werken en handelen worden respectievelijk de boekdelen III, IV 
en V besteed.  
 
Arbeiden, werken en handelen 
Deze trits vormt in dit boek het eigenlijke ‘denkinstrument’ dat met ijzeren discipline 
wordt gehanteerd. Met name de oudheid en de moderniteit worden er door Arendt 
mee ‘bewerkt’. Daarom is een korte toelichting op haar plaats: onder arbeiden ver-
staat Arendt de ‘stofwisseling van het menselijk lichaam met de natuur’. Het omvat 
alle activiteiten die gericht zijn op het in leven blijven van de mens, zeg maar: voedsel 
produceren en consumeren. Arbeiden gaat gepaard met pijn en moeite. Het is sloven 
en zwoegen. Je doet het met velen en je hoeft er niet bij na te denken. In de oudheid 
zijn het uitsluitend slaven die arbeiden.  
Het resultaat van arbeiden verdwijnt in de stofwisseling, wordt volledig verbruikt, 
maar werken is gericht op iets blijvends: een stoel, een telescoop – voor Arendt een 
revolutionair voorwerp! –, een piramide, een kunstwerk … Werken hoort bij de am-
bachtsman: hij heeft een vooraf gegeven idee. Dat zet hij om in materie. Het proces 
ligt vast, de uitkomst is zeker en hij werkt in afzondering. Het product voegt iets blij-
vends toe aan de wereld. Die wordt er bewoonbaarder door.  
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Handelen definieert Arendt op een heel eigen manier: het is voor haar een politiek 
geladen term. Oervoorbeeld is de vrije man in de Griekse oudheid: hij spreekt en han-
delt in de publieke ruimte ofwel de agora van de stadstaat. Hij kan dat doen omdat hij 
niet hoeft te arbeiden en te werken. Alle tijd heeft hij om andere vrije mannen te ont-
moeten. Hij presenteert zich, drukt zich uit, spreekt, debatteert, probeert te overtuigen 
en stelt daden. Alles tot meerdere eer en glorie van de stadstaat. Handelen of politiek 
bedrijven kan alleen in meervoud: je doet het met anderen. Alleen in de pluraliteit is 
het mogelijk, schrijft Arendt. Daarom is de uitkomst onzeker. Het brengt risico’s met 
zich mee. Er is durf en moed voor nodig. Eer en roem kunnen de beloning zijn. De 
zoön politikon wil iets blijvends achterlaten en op die manier onsterfelijk worden. 
(Arendt is te laat geboren: wat zou ze graag die Griekse publieke ruimte betreden! 
Maar ja, ze is een vrouw!) 
 
Moderniteit 
Het is een hele sprong van de oudheid naar de moderniteit. Dat is wat Arendt feitelijk 
doet. Ze beschrijft niet hoe arbeiden, werken en handelen zich in tweeënhalve millen-
nia ontwikkeld hebben – ze is tenslotte geen historicus –, maar focust op de oudheid 
en op de moderniteit. Daar laat ze haar drievoudige ‘denkinstrument’ op los. Ze geeft 

aan wat er in de moderniteit ánders is aan ar-
beiden, werken en handelen dan in de oudheid. 
Als er íets geschiedkundig is aan De menselijke 
conditie, dán korte historische lijntjes en losse 
feiten. Een voorbeeld: meerdere keren komt ze 
terug op de telescoop van Galileï, die voor haar 
een revolutie betekent in het wereldbeeld van 
de mens. Vanaf het moment van uitvinding en 
gebruik zijn mensen in staat létterlijk universeel 
te denken, dus vanuit een denkbeeldig punt in 

de kosmos. Vanaf dát punt – zij noemt het ‘Archimedisch’ – zal de wereld en haar 
werkelijkheid er voortaan anders uitzien. Betrekkelijker. Onzekerder. Nog een voor-
beeld: volgens haar leidt het dubito ergo sum van René Descartes tot een ‘Archime-
disch’ punt in de menselijke geest. De mens is voortaan teruggeworpen op zichzelf. 
Alleen bij de twijfel in zijn geest vindt hij nog zekerheid. 
 
Arendt is niet onverdeeld gelukkig met de moderniteit. In deel VI De vita activa en de 
moderne tijd schetst zij hoe het er volgens haar nú voorstaat. Niet best. Zonder haar 
subtiele, genuanceerde en scherpzinnige ‘denkbewegingen’ tekort te willen doen, 
komt de inhoud van het zesde deel grofweg op het volgende neer: de rangorde con-
templatie - handelen (hier in de brede betekenis van doen of actief zijn) is compleet 
omgedraaid in vergelijking met de oudheid. Contemplatie – in zekere zin een vorm 
van denken – is uit, doen is in. Even lijkt het erop dat de homo faber de overhand zal 
krijgen, omdat door de wetenschappelijke ontwikkeling vanaf de zeventiende eeuw 
een regen van instrumenten over de mensheid neerdaalt. Maar door de vermaatschap-
pelijking – een verschijnsel dat door Arendt wordt geponeerd, maar niet geanalyseerd 
– worden mensen steeds meer als gelijken gezien, wordt arbeiden in toenemende ma-
te positief gewaardeerd en verliest het, mede dankzij de instrumenten en hulpmidde-
len, zijn schurende kantjes. Als bovendien door de Descartiaanse fundamentele twijfel 
de werkelijkheid om ons heen als steeds onzekerder wordt ervaren, verdwijnt het 
‘ding’ met z’n troostende vastheid uit beeld en komt het ‘proces’ ervoor in de plaats.  
  

 
Galileï kijkt door zijn telescoop 
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Het zich ontwikkelende leven – een begrip als ‘evolutie’ valt – wordt nu het hoogste 
goed. Maar de niet aflatende stofwisseling van het menselijk lichaam met het leven is 
er debet aan, dat het arbeiden van animal laborans nu de hoogste sport van de ladder 
van de vita activa bereikt. Homo faber en zoön politikon hebben het nakijken. De pu-
blieke ruimte is nog een schim van wat zij ooit was. 
 
Jammer 
In de trits arbeiden-werken-handelen slaat Arendt de laatste activiteit het hoogst aan. 
Ik haast me te zeggen: op één na. Daaraan wijdt ze later een apart boek: Denken.3 In 
De menselijke conditie proef je hoezeer ze het handelen van de vrije Griekse mannen 
bewondert. Maar over hoe mensen in de moderniteit handelen of politiek bedrijven 
schrijft ze niets. Of het moet de constatering zijn, dat handelen naar de onderste sport 
van de eerdergenoemde ladder is verbannen. Ik probeer deze ‘lacune’ te begrijpen: zij 
filosofeert immers, ontleedt begrippen. Toch mis ik een analyse van het ‘politieke 
bedrijf’ van vóór 1958, het jaar waarin dit boek verschijnt. In zekere zin begrijp ik 
dat: de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog dreunen nog na. Maar de ont-
wikkelingslijnen die zij beschrijft zetten zich na WOII sterker door. Stel dat Arendt 
nú nog leeft, dan zou ze misschien schrijven: ‘Mensen verheerlijken het arbeiden, 
geven zich en masse over aan het consumeren, zijn vervreemd van zichzelf én de pu-
blieke ruimte, nemen hun verantwoordelijkheid als burger niet en worden aldus speel-
bal van foute politici. In die afzijdigheid liggen kiemen voor totalitarisme’.4 De huidi-
ge politici zouden er flink van langs krijgen: ‘Ze zijn teveel op homo faber gaan lijken. 
Ze denken uitsluitend in termen van maakbaarheid, processen, protocollen, stappen-
plannen, haalbare doelen – 
55% CO2-reductie in 2030 
bijvoorbeeld – en haalbaar-
heid. Onzekere uitkomsten 
zijn taboe. Ze spelen op 
safe. Zekerheid voor alles. 
Ze laten hun oren teveel 
hangen naar het verwende 
publiek’.  
Politieke vergezichten ont-
breken in De menselijke 
conditie. Begrijpelijk. Jam-
mer. Ik had graag willen lezen hoe we het politieke handelen weer iets van die brille 
kunnen geven die het bij de Ouden had. Maar ik ben bang dat we in deze tijd van ui-
terst chaotische politieke ontwikkelingen met onvoorspelbare uitkomsten eerst een 
veel fundamentelere vraag moeten stellen: ‘Vált er nog wat te handelen?' 
 
Rijswijk, 
22 september 2020 
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2 Pas later schiet mij te binnen, dat ik over De menselijke conditie al een essay geschreven heb onder de titel Een kind wordt ons 
geboren (de link is: https://fransholtkamp.files.wordpress.com/2017/09/een-kind-wordt-ons-geboren.pdf).  
3 Arendt, Hannah, Denken, Het leven van de geest, Klement/Pelckmans, Zoetermeer, 20132, vertaling: Dirk De Schutter en Remi 
Peeters. Ik lees dat boek in 2013 en reflecteer erover in https://fransholtkamp.files.wordpress.com/2013/06/hannaharendt.pdf   
4 In Totalitarisme, het derde deel van een drieluik dat zeven jaar eerder verschijnt, beschrijft ze dat de totalitaire regimes van 
Hitler en Stalin niet als eenmalig beschouwd moeten worden. De mogelijkheid van totalitarisme ligt als zaad in de huidige politi-
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In Alles is politiek maar politiek is niet alles 
(1985) ontvouwt Harry Kuitert zijn theologische 
visie op geloof en politiek. Als je de term ‘poli-
tiek’ heel ruim neemt, is het eerste deel van deze 
titel zonder meer waar: alles wat we doen en 
vooral nalaten is, direct of indirect, van invloed 
op de politieke vormgeving van de samenleving. 
Wie de publieke ruimte niet betreedt om te han-
delen, wordt speelbal. Voor Kuitert betekent het 
tweede deel van zijn titel, dat je het geloof niet te 
veel moet politiseren. Politiek bedrijven is voor 
hem niet de hoogste menselijke activiteit. Arendt 
denkt daar anders over: wie handelt of politiek 
bedrijft verwerkelijkt het menszijn in de hoogste 
mate. 
 
 


