02

Hoe als filosoof de politiek recht laten wedervaren?
Inleiding in het denken van Hannah Arendt

Inleider: Prof. dr. Remi Peeters (Leuven)
Het oeuvre van Hannah Arendt (1906-1975) vormt een tweeluik: het eerste luik, waartoe
naast De menselijke conditie ook Tussen verleden en toekomst en Over revolutie behoren,
schetst het actieve (en politieke) leven van de mens; het tweede, onvoltooid gebleven luik dat
vooral in Het leven van de geest gestalte heeft gekregen, is gewijd aan de mentale activiteiten
van de mens: denken, willen en oordelen.
In beide gevallen gaat het om een fenomenologisch onderzoek, en in beide gevallen gaat dit
onderzoek gepaard met een ‘ontmanteling’ van de traditionele filosofie (niet zonder gelijkenis
met Martin Heideggers ‘destructie’ van de metafysica).
Deze ontmanteling vindt haar vertrekpunt in de veronderstelling “dat de draad van de traditie
gebroken is, en dat wij niet in staat zullen zijn die draad opnieuw op te nemen”. De schok van
het totalitarisme heeft deze breuk voor iedereen zichtbaar gemaakt: “De schrikwekkende
oorspronkelijkheid van het totalitarisme heeft niets te maken met het opduiken van een
nieuwe ‘idee’, maar met daden die breken met heel onze traditie: deze daden hebben onze
politieke categorieën en onze morele beoordelingscriteria letterlijk verpulverd”.
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Remi Peeters (1948) was tot 2008 docent filosofie en ethiek aan de Economische Hogeschool
St.-Aloysius Brussel (later Hogeschool-Universiteit Brussel).
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