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Totalitarism verschijnt oorspronkelijk als het, door velen alom bejubelde, derde 

deel van The Origins of Totalitarism in 1951. De kruitdampen van de Tweede 

Wereldoorlog hangen nog boven Europa, de heropbouw is volop gaande en 

Hannah Arendt blikt terug. Ze wil doorgronden waarom een totalitair regime als 

het nazisme de wereld in een wurggreep kon nemen en komt 

zo tot haar briljante filosofie van het totalitarisme. Met stij-

gende bewondering voor deze erudiete en scherpzinnige 

denker lees ik het boek.1 Maar ergens schuurt iets: het is de 

manier waarop concepten als frontgeneratie, gepeupel, elite 

en massa losgezongen moeten worden van hun historische 

context om bouwstenen te kunnen worden voor de ‘filosofi-

sche kathedraal’ die zij bouwt. 

Dit essay begint met een hoofdstuk vol lof, daarna beschrijf 

ik wat schuurt en gebruik daarbij het boek Hannah Arendt 

en de geschiedschrijving, Een controverse. In het derde 

hoofdstuk kom ik tot een besluit.2 

 

 

1. Een kathedraal van een filosofie 
Arendt heeft een missie: zij wil aantonen dat totalitarisme een nieuw verschijnsel is 

en dat het wezenlijk verschilt van ons bekende onderdrukkende regeringsvormen, 

zoals de dictatuur en het despotisme. Zij beschrijft het nazisme en het bolsjewisme als 

historische voorbeelden van het nieuwe concept dat zij tot op de bodem doordenkt. 

Beide -ismen kennen verschillen, maar in de grond vertonen ze de trekken die Arendt 

wezenlijk vindt voor het fenomeen totalitarisme. 

In het noemen van dat wezenlijke gebruik ik het nazisme ter illustratie. Als eerste 

punt moet de totalitaire beweging worden genoemd. Die begint in het klein, groeit, 

wordt steeds omvangrijker en grijpt op een gegeven ogenblik de macht. Vanaf het 

begin maakt ze gebruik van propaganda, daarnaast van terreur tegen en intimidatie 

van politieke tegenstanders. Er zijn knokploegen en er vallen doden. In de Weimarre-

publiek komt de Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij (NSDAP) in 1933 

legaal aan de macht. Hitler wordt rijkskanselier. Hij gaat direct over tot het beknotten 

van de vrijheid van meningsuiting en het verbieden van andere politieke partijen. Zijn 

‘regering’ ontwikkelt zich in korte tijd tot een totalitair regime met een greep op alles 

en iedereen. 

 

Opvallend is, ten tweede, de eenduidige ideologie, in het geval van het nazisme de 

natuur, dat wil zeggen natuur in de vorm van racisme. Alleen het Arische of Ger-

maanse ras deugt, alle andere zijn inferieur. De eersten die eraan moeten geloven zijn 

de joden.  
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Hitler weet vanaf het begin dat Polen, Slaven en zelfs zwakbegaafde mensen, gehan-

dicapten of personen met hartklachten zullen volgen. Het elimineren van al die groe-

pen staat in dienst van dat éne alles rechtvaardigende doel: het kweken van een supe-

rieur ras. Als begin jaren veertig de moordmachine op volle toeren draait, moet veel 

geheimgehouden worden. Ook dát hoort bij het concept totalitarisme. 

 

De totalitaire beweging is vervolgens georganiseerd in schillen: partijleden vormen 

de binnenste schil rond de leider. Daaromheen bevinden zich de frontorganisaties en 

daar weer omheen de sympathisanten. Laatstgenoemden behoren nog het meest tot de 

reële wereld en dekken zo voor buitenstaanders in binnen- en buitenland het verwoe-

de werken van de gestaalde nazi’s aan een nieuwe fictieve wereld af. De partijleden 

vormen een hiërarchie. De wie het hoogst in de top zit komt het minst in aanraking 

met de werkelijke, niet-totalitaire wereld. Men weet niet wat zich daar afspeelt. Het 

betreft een fluctuerende hiërarchie: lagen en rangen veranderen steeds. De totalitaire 

beweging moet immers in beweging blijven. Settelen en het ontstaan van vriend-

schappen moeten coûte que coûte voorkomen worden. Himmler is hier een meester 

in: hij creëert voortdurend nieuwe elitelagen binnen de SA en SS. 

 

De totalitaire beweging beweegt zich in de richting van een wereldregering, want het 

gaat om het creëren van één superieur ras. Desnoods wordt de natie waarin de totali-

taire beweging tot ontwikkeling komt eraan opgeofferd. Het gaat Hitler niet om het 

Duitse volk. 

Vanwege dit ambitieuze doel neemt een totalitaire beweging de tijd. Het gestaalde 

kader begrijpt goed dat dit doel niet binnen een generatie gehaald kan worden. Des-

noods rekent men in millennia. 

 

Wetten spelen geen rol. Die van de Weimarrepubliek worden niet afgeschaft. Er wordt 

doodeenvoudig niet naar gekeken. Er is maar één wet: de wil van de Führer. Zijn wil 

is wet. En dat kán omdat de beweging perfect georganiseerd is. 

 

Een totalitaire beweging kan alleen tot bloei komen als ze draagvlak heeft. In dat ver-

band spreekt Arendt van massa. Die is in Duitsland tijdens het interbellum ‘massaal’ 

aanwezig. Ze is gefragmenteerd, bestaat uit geïsoleerde individuen die van alle sociale 

verbanden losgezongen zijn en die zich overbodig voelen. 

Van politieke deelname is geen sprake (meer). Arendt ge-

bruikt in dit verband de term zelfloos. Wie zonder zelf is, 

komt niet op voor het eigenbelang, is apathisch en in poten-

tie bereid zichzelf op te offeren (bij deze ‘lemmingenpsy-

chologie’ plaats ik een levensgroot vraagteken!). Het is 

déze massa die de totalitaire beweging van het nazisme 

vleugels geeft, meent Arendt. 

 

Met ál deze elementen bouwt Arendt een filosofie op die staat als een kathedraal, on-

dersteund door de gedetailleerde en uitgebreide informatie in haar omvangrijke no-

tenapparaat. Het klopt. Maar toch … 
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2. … schuurt er iets 
Want sociaal-politieke begrippen met hun onvermijdelijke historische connotaties – ik 

denk aan de eerdergenoemde concepten massa, gepeupel, elite en frontgeneratie – 

worden door Arendt gebruikt als hoekstenen in haar filosofisch bouwwerk. Anders 

gezegd: ze worden geabstraheerd, krijgen een ‘totalitair’ karakter. Daar wil ik op af-

dingen. Laat ik met massa beginnen. 

De politieke situatie in de Weimarrepubliek tijdens het interbellum is meer dan belab-

berd. Duitsland zucht onder de torenhoge ‘schuldbetalingen’ die het door de Gealli-

eerden na de verloren Eerste Wereldoorlog bij de ‘vrede’ van Versailles opgelegd 

krijgt. Delen van Duitsland zijn bezet. Dit alles wordt als een diepe vernedering erva-

ren. De politieke situatie van de nog jonge en onervaren republiek is precair. Bewe-

gingen op zowel rechts als links schuwen het geweld niet. Er zijn knokploegen, er 

vallen doden en er zijn politieke moorden. Na de beurskrach van 1929 breekt in 

Duitsland een crisis uit die dieper is en mensen meer uit het lood slaat dan in de om-

ringende landen. De werkeloosheid stijgt tot ongekende hoogte. Steeds meer mensen 

snakken naar een uitweg uit deze situatie en dromen daarbij van een ‘sterke man’. Op 

hen is de term massa van toepassing. Ik haast me hierbij aan te tekenen dat massa niet 

héél het Duitse volk is. Velen zien de totalitaire bui van de komende en niets ontzien-

de terreur al hangen. Zij emigreren of blijven. In het laatste geval is er berusting of 

lijdelijk verzet. Slechts een relatief klein deel zal de oorlog én de Führer toejuichen. 

En dáár weer een klein deel van zal het opofferingsgedrag vertonen waar Arendt ge-

wag van maakt. Alleen wie blind gelooft in de racistische ideologie van het nazisme 

kan dat gedrag opbrengen. Men treft het met name aan bij de elitekorpsen binnen de 

SS en de SA. Ergo: degenen die hun leven willen geven zijn ver in de minderheid. 

Dus zo ‘massaal’ is de massa niet. Historische nuances vallen weg bij het filosofisch 

gebruik van het concept massa. 

 

We gaan de term gepeupel tegen het licht houden. Ook hier wordt van hetzelfde laken 

een pak gemaakt. Arendt definieert de term niet – dat doet ze vrijwel nooit – maar de 

context verduidelijkt dat het vooral om mislukkelingen in privé- en beroepsleven gaat, 

om onaangepasten, bohemiens, avonturiers en fanatici. Hitler is er één van. Zij zetten 

zich af tegen de bourgeoisie. Die is hypocriet, bekrompen in denken en opvattingen, 

uit op imperialistisch gewin en op een gemakkelijk leven ten koste van velen, meent 

Arendt. Beide filosofisch gebruikte termen schudden de veren van de historische nu-

ancering af. 

 

Arendt benadrukt dat de elite zich tijdelijk met de nazibeweging verbindt. Uit eigen 

vrije wil. Haar eigen leermeester Martin Heidegger is daar een voorbeeld van. Maar 

welke elite bedoelt ze? Tal van wetenschappers en kunstenaars verlaten Duitsland. Zij 

is er een van. Een groot deel van de elite blijft en doet tegen de verdrukking in haar 

werk: bestuurders, artsen, wetenschappers, geestelijken enzovoort. Slechts enkelen 

durven hun stem te verheffen. Wederom blijkt uit de context dat Arendt met elite te-

gendraadse denkers en recalcitrante kunstenaars bedoelt, zeg maar het smaldeel van 

de elite dat buitenboord is gevallen of zijn nek uitsteekt. 
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Zo komen we tenslotte bij de frontgeneratie: militairen die in de Eerste Wereldoorlog 

gevochten hebben. Zij zouden zich vol overgave in dat avontuur gestort hebben met 

als ideaal voorgoed met de gehate bourgeoisie af te rekenen. Maar ná 1918 blijkt de 

bourgeoisie nog stevig aan de knoppen te draaien en krijgt de frontgeneratie een 

tweede kans om de rekening te vereffenen door deelname aan de opkomende anar-

chistische en totalitaire bewegingen. Ook híer vult Arendt frontgeneratie filosofisch 

en dus eenduidig in. De geschiedenis van deze oud-militairen zal aanmerkelijk genu-

anceerder zijn. 

 

 

 

 

 

 

  

Ik veroorloof me nog een omkaderd uitstapje: met Arendt en de geschiedenis – in hoofdstuk 2 wijd ik daar al over uit – is 

iets ánders aan de hand dan het selectief putten uit bronnen en zich weinig waarderend uitlaten over het jodendom (Arendt 

toont zich kritisch en eerlijk tegelijk tegenover het Europese jodendom: ze heeft begrip zijn slachtofferrol, maar benadrukt 

ook de eigen verantwoordelijkheid). Daarvoor is het nodig de ‘binnenhistorische’ controverse waarvan in het voorgaande 

kader sprake is te overstijgen. Want wat is er met Arendt en de geschiedenis nu wérkelijk aan de hand? Die vraag komt al 

eerder in me op, met name als ik in 2012 haar boek De menselijke conditie lees. Daarin filosofeert ze over drie manieren 

waarop mensen actief zijn: arbeiden, werken en handelen. Hoe gaat ze in dit magistrale werk met de geschiedenis om? 

Laat ik het in een beeld uitdrukken: Arendt borduurt ‘draadjes geschiedenis’ door het stramien van haar filosofisch ver-

toog. Draadjes, want chronologisch-geschiedkundige lijnen worden node gemist. Twee historische ijkpunten komen wél 

uitgebreid aan de orde: de Griekse oudheid en de moderne tijd. Eerstgenoemde blijkt het walhalla voor het door haar 

gekoesterde handelen. Maar de moderne tijd wordt bijna uitsluitend door arbeiden, zij het niet meer dat zwoegen en 

zweten van toen, gekarakteriseerd. Handelen is het kind van de rekening. Tussen beide ijkpunten verstrijken twee millen-

nia. Daarover schrijft ze relatief weinig. En áls ze er al iets over vermeldt, dan ligt dat als strooigoed over haar betoog 

verspreid. Een voorbeeld: bijna aan het eind van het boek beweert Arendt, dat de moderne tijd geen feeling meer heeft 

voor de bovenzinnelijke wereld en dat men bovendien van deze concrete wereld vervreemd is. Men zoekt nu zijn heil in 

een nieuw ‘geloof’: het Leven. Pas dan vermeldt ze, dat voor christenen het leven altijd al geheiligd is geweest. Welnu, dit 

had eerder aan de orde kunnen komen, dáár waar de antieke beschaving door de christelijke wordt afgelost. Nog een 

voorbeeld: de titel van deel I in Totalitarisme luidt Een klassenloze samenleving. De Weimarrepubliek een klassenloze 

samenleving? Geen weldenkende historicus zal dat beamen. Het verdwijnen van de klassen is een historisch proces dat 

vele decennia misschien wel eeuwen in beslag neemt. Zelfs ik, bouwjaar 1945, heb daar in mijn geboortedorp Wateringen 

iets van meegekregen: je had er arbeiders, zelfstandigen of middenstanders – de beroepsgroep van tuinders maakte daar 

een opvallend deel van uit – en de bekende dorpsnotabelen zoals de pastoor, burgemeester, notaris, dokter en hoofdonder-

wijzer. Ik ben mij als kind helder bewust dat ik bij die eerste groep hoor. 

Ik vat samen: in Totalitarisme zal men geen longitudinale historische lijnen aantreffen, maar slechts geschiedkundig 

strooigoed. Dat mag: Arendt is geen historica. Ik proef haar als filosofisch denker de nieren. 

 

In de Hannah Arendtlezing van 2008 maakt de Britse historicus Bernard 

Wasserstein – hij is gespecialiseerd in de geschiedenis van het Europese 

jodendom – korte metten met de verdiensten van Hannah Arendt als histori-

ca. Zijn voornaamste verwijten betreffen het citeren van Arendt uit ‘dubieu-

ze, nazistische bronnen’ en haar vermeende kille houding tegenover de joden, 

terwijl ze nota bene zelf joods is. De Vlaamse filosofen en Hannah 

Arendtkenners Remi Peeters en Dirk De Schutter geven weerwoord en 

verwijten Wasserstein dat hij díe citaten uit het werk van Arendt bij elkaar 

sprokkelt die zijn gelijk ‘bewijzen’. Hij verzuimt haar werk te lezen, dit is: in 

z’n geheel te lezen en tot zich door te laten dringen. Ook de Amerikaanse 

socioloog Irving Louis Horowitz, eveneens Arendtkenner, mengt zich in de 

discussie en toont het ongelijk van Wasserstein aan. De controverse tussen 

beide kampen, in boekvorm uitgegeven, spitst zich toe op de rol van Arendt 

als historica en kan als ‘binnenhistorisch’ gekenschetst worden. Laat ik er 

kort over zijn: genoemde ‘discussie’ raakt niet de essentie van Arendts werk. 

Zij is immers geen historica en pretendeert dat ook niet te zijn. Dat laat 

onverlet dat ze zich met de geschiedenis moet inlaten omdat haar onderwer-

pen vaak historisch zijn, zoals antisemitisme, imperialisme en, in dit geval, 

totalitarisme. Haar werk moet vooral beoordeeld worden op zijn filosofische 

merites. 
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3. Besluit 
Totalitarisme is een publicatie over een historisch onderwerp, maar is zélf geen ge-

schiedenis. Het is filosofie. Arendt gebruikt concepten als massa, gepeupel, elite en 

frontgeneratie als bouwstenen voor haar ‘filosofische kathedraal’. Door die setting 

worden de concepten vanzelfsprekend abstract en eenduidig. De historische connota-

ties tellen dan minder zwaar. De auteur verricht geen historisch spitwerk om het na-

zisme en zijn gruwelen te verklaren, maar wil het als voorbeeld van totalitarisme tot 

op de bodem doordenken. Arendt wil het begrijpen als fenomeen van het radicale 

kwaad dat het doden tot norm verheft, de grens tussen waarheid en leugen uitwist en 

dat alle menselijkheid vernietigt. Arendt gebruikt het nazisme, en in mindere mate het 

bolsjewisme of stalinisme, om haar filosofie van het 

totalitarisme te illustreren. Dat lukt het best met de 

vele historische feiten die zij in haar uitgebreide no-

tenapparaat vermeldt. 

Wie het ‘succes’ van het nazisme wil verklaren, moet 

historisch te werk gaan. Massa, gepeupel, elite en 

frontorganisatie moeten dan als historische verschijn-

selen bestudeerd worden. Daar zijn inmiddels veel 

historische studies aan gewijd. Maar die betrekken er 

veel meer factoren bij die van invloed zijn geweest op 

het ‘succes’ van het nazisme.  

 

Europa heeft twee totalitaire regimes gekend. Azië een: dat van de Rode Kmer in 

Cambodja. Dat zijn er drie teveel. Je kunt er geschiedkundig naar kijken en de unici-

teit benadrukken. Dan is de hoop dat het bij die drie unieke gevallen zal blijven be-

grijpelijk. Maar Totalitarisme als filosofie doet iets anders. Die zegt: ‘Pas op! Het kan 

zo wéér gebeuren!’ Het magistrale werk van Arendt scherpt de blik voor politieke 

ontwikkelingen die zaden van totalitarisme bevatten. Haar boek is geen historische 

analyse maar een politieke alarmbel! 

 

 

Rijswijk, 

6 november 2020 
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