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t hom a s m e rt e ns

Geen vergeving voor Eichmann

inleiding: de ba naliteit va n het kwa ad

In mei 1963 verscheen Hannah Arendts beroemde, maar 
ook omstreden boek Eichmann in Jeruzalem, dat mijns in-
ziens tot de centrale filosofische boeken van de twintigste 
eeuw behoort. In dat boek wordt verslag gedaan van een 
van de belangrijkste strafprocessen van na de Tweede We-
reldoorlog. Daarin stond Adolf Eichmann, een van de ar-
chitecten van de Holocaust, terecht. Door de grote publie-
ke belangstelling voor dat proces en door de verslaglegging 
die onder andere in Arendts boek plaatsvond, maakte de 
wereld voor het eerst diepgaand kennis met de verschrik-
kingen die tijdens de Tweede Wereldoorlog hadden plaats-
gevonden. Niet dat hiervoor tevoren, zoals in de Neuren-
bergprocessen, geen aandacht had bestaan, maar pas tij-
dens het proces tegen Eichmann kwam de Holocaust zélf 
centraal te staan, en de mechanismen waardoor deze ge-
nocide mogelijk werd. Bovendien werd het proces gevoerd 
door de nabestaanden van de slachtoffers en in de staat die 
mede als gevolg van die verschrikkingen was ontstaan.

Ten aanzien van het proces-Eichmann neemt het ver-
slag van de filosofe Hannah Arendt een heel bijzondere 
plaats in. Doordat zij bepaalde geprononceerde stand-
punten verkondigt, is haar verslag mede bepalend geweest 
voor de nalatenschap van Eichmann. Sommigen beweren 
zelfs dat het nagenoeg onmogelijk is om naar Eichmann 
te kijken zonder de bril van Arendt. Zij heeft daarmee ons 
beeld van wat er tijdens de Holocaust heeft plaatsgevon-
den, mede gevormd. Deze omstreden standpunten zijn 
genoegzaam bekend en daarom volsta ik met slechts een 
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korte aanduiding ervan. Ten eerste benadrukte Arendt dat 
de centrale betekenis van elk strafproces, ook dat tegen 
Eichmann, bestaat in het vaststellen van de strafwaardig-
heid van de verdachte. Daarom zou het ongepast geweest 
zijn om tijdens de procesgang tegen Eichmann het lijden 
van de slachtoffers uitvoerig te etaleren, met name als dat 
niets met Eichmann te maken had. Volgens Arendt werd 
het strafproces tegen Eichmann in belangrijke mate voor 
oneigenlijke politieke motieven gebruikt. Volgens haar 
dreigde het proces, onder leiding van aanklager Hausner, 
te verworden tot een showproces. Dat tastte de geloofwaar-
digheid ervan aan. Uiteraard werd Arendt haar kritische 
houding tegenover de aanklagende staat Israël niet in dank 
afgenomen, maar Arendt wees daarmee al wel op een pro-
blematische zijde van internationaal strafrecht in het alge-
meen: de verhouding van het recht tot de politiek. 

Ten tweede was Arendts weergave van het proces om-
streden door de ruime aandacht die zij besteedde aan de 
zogenaamde Joodse Raden die als de door de nazi’s in het 
leven geroepen administratieve lichamen van de joodse 
gemeenschappen gedwongen waren een rol te spelen in 
het proces van de vernietiging van de joden. Evenals bij 
het eerste punt wekte Arendt ook hier de indruk niet on-
voorwaardelijk de zijde van de slachtoffers te kiezen, maar 
eerder het verschil tussen slachtoffers en daders te relative-
ren. De volgende passage uit haar verslag is haar bijzonder 
kwalijk genomen: 

[…] If the Jewish people had really been unorganized 
and leaderless, there would have been chaos and plenty of 
misery but the total number of victims would hardly have 
been between four and a half and six million people.1

Met haar nadruk op leiderschap en de bureaucratische or-
ganisatie van de Holocaust komt het derde, misschien wel 
meest omstreden element van Arendts verslag in beeld, 
namelijk haar karakterisering van Eichmann als een bana-
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le dader. Vanwege het bureaucratische karakter hangt de 
Holocaust nauw samen met moderniteit en totalitarisme 
en niet zozeer met uit het verleden bekende verschijnse-
len zoals antisemitisme en pogroms. Daarom vinden we 
onder de misdadigers ook heel gewone, zelfs tamelijk ba-
nale types. Dat vereist enige uitleg: Arendts lezing van het 
Eichmann-proces staat niet op zich. Een aantal jaren voor 
zij naar Jeruzalem reisde, had zij een grote studie over het 
totalitarisme gepubliceerd, en in het licht daarvan beziet 
zij de misdaad van de Holocaust. Deze genocide is naar 
haar oordeel een specifiek modern verschijnsel dat in de 
context van het totalitarisme kon plaatsvinden. Daarmee 
maakt Arendt zich tot een exponent van wat het functio-
nalisme is gaan heten. Later zal die positie met haar na-
druk op bureaucratie en ambtenarij hevig worden tegen-
gesproken door een stroming die intentionalisme wordt 
genoemd. Met name in de killing fields van wat Snyder de 
Bloodlands noemt, werd het overgrote deel van het moor-
den juist ‘handmatig’ uitgevoerd. Arendts voorstelling van 
ss-mannen als gewone huisvaders die op zoek waren naar 
een baan, zou dan ook gewoonweg onjuist zijn. Tegelijker-
tijd moet worden erkend dat dergelijke feiten pas bekend 
werden (lang) nadat het proces tegen Eichmann afgelopen 
was. 

Wat daar verder ook van zij, de functionele, met het 
totalitarisme verbonden voorstelling van het kwaad ziet 
Arendt als het ware gepersonifieerd in de persoon Eich-
mann. Hij is een miezerige ambtenaar die naar eigen zeg-
gen niet veel meer heeft gedaan dan het opvolgen van de 
bevelen van zijn superieuren. Dat brengt haar tot de vol-
gende ondertitel van haar boek: Een verslag over de banali-
teit van het kwaad. Terwijl Arendt benadrukt dat het begrip 
‘banaliteit’ niet op het kwaad zelf slaat, maar op de dader 
en op het feit dat er zo velen waren als Eichmann, heeft 
die uitdrukking veel opschudding veroorzaakt: in deze  
context het begrip ‘banaliteit’ introduceren werd ervaren 
als een bagatellisering van het kwaad zelf. Toch heeft de 
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uitdrukking ‘banaliteit van het kwaad’ school gemaakt en 
lijkt de blijvende, filosofische betekenis van Arendts ver-
slag van het Eichmann-proces juist in die karakterisering 
te liggen. Ondanks het feit dat de thematiek van de bana-
liteit van het kwaad maar een luttel aantal passages van 
Arendts hele verslag over het proces-Eichmann beslaat, 
behoort dit verslag desalniettemin tot de klassieke litera-
tuur die door filosofen en theologen zoals Augustinus, 
Thomas van Aquino en Kant aan het kwaad is gewijd.

Het loont de moeite om kort nader op deze ‘banaliteit’ 
in te gaan. Anders dan aanklager Hausner, die aan Eich-
mann demonische kwaliteiten toeschreef, was Arendt juist 
gefrappeerd door Eichmanns ‘gewone’ karakter. Zij kon 
in hem onmogelijk een antisemitisch monster of perverse  
sadist zien. Hij was eerder een clown, iemand die enkel be-
velen had gehoorzaamd en die zich niet in staat achtte de 
politieke doelen van zijn superieuren te beoordelen. Dat 
onvermogen om zelfstandig te oordelen was karakteristiek 
voor Eichmann. Daarom lag zijn kwaad niet in de diepte 
van zijn motieven, maar juist in de oppervlakkigheid van 
de clichés waarmee hij sprak. Daarom was Eichmann geen 
Iago en geen Macbeth:

[…] and nothing would have been farther from his mind 
than to determine with Richard iii  ‘to prove a villain’. […] 
He merely, to put the matter colloquially, never realized what 
he was doing. [...] It was sheer thoughtlessness – something 
by no means identical with stupidity – that predisposed 
him to become one of the greatest criminals of that  
period.2

Dat was volgens Arendt ‘the lesson of the fearsome, word-
and-thought-defying banality of evil’.3 Intussen is op ba-
sis van de recente biografieën van Cesarani en Stangneth 
wel duidelijk geworden dat Eichmann minder de sukkelige 
ambtenaar was waarvoor Arendt hem hield. Maar daar-
mee is Arendts these van de banaliteit van het kwaad nog 
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niet van tafel: die bestaat er namelijk in dat de context van 
het totalitarisme de mogelijkheidsvoorwaarde schept voor 
tamelijk onbeduidende types zoals Eichmann tot het be-
gaan van de meest grove misdaden. Zonder die context had 
Eichmann die misdaden niet begaan. Daarin ligt de verkla-
ring voor Eichmanns misdadige gedrag en niet in zijn on-
bedwingbare lust om te moorden.

mag een banale dader gestr aft worden?

Tegelijkertijd levert de manier waarop Arendt die ‘bana-
liteit’ opvat, wel een principiële moeilijkheid op. Het was 
geen verrassing dat Eichmann door het Hof in Jeruzalem 
voor zijn misdaden werd veroordeeld en dat hem de dood-
straf werd opgelegd. Maar het was misschien wél een ver-
rassing dat Arendt met die veroordeling en met die straf 
zo weinig moeite had. Aan het einde van haar verslag geeft 
zij zelfs haar eigen motivatie voor het opleggen van de 
doodstraf: omdat Eichmann een beleid uitvoerde van het 
niet-willen delen van de wereld met anderen, kan niet van 
anderen gevraagd worden dat zij de wereld wel met hem 
delen. Dat is volgens Arendt uiteindelijk de reden waarom 
hij moet hangen. Ten minste om twee redenen is Arendts 
instemming met veroordeling en doodstraf problematisch. 
De eerste reden is strafrechtelijk van aard: als de persoon 
van Eichmann inderdaad een banale dader is die zijn daden 
als het ware ‘gedachteloos’ heeft begaan, verdient hij dan 
wel veroordeeld te worden tot de strop? Volgens Arendt lag 
in Eichmanns gebrek aan communicatie en in zijn onver-
mogen om zich in anderen te verplaatsen de crux van de 
banaliteit van zijn kwaad. Maar als hij geen eigen motie-
ven had en zich niet realiseerde wat hij aan het doen was, 
komt hij dan wel in aanmerking voor de hoogst mogelijke 
straf? Door de these van de banaliteit van het kwaad in de 
gedachteloosheid te lokaliseren, lijkt er (te) weinig grond te 
zijn om Eichmann zwaar te bestraffen. Immers, volgens de 
principes van het strafrecht is voor een veroordeling niet 
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alleen een actus reus noodzakelijk, maar ook een mens rea. 
Met de banaliteit van het kwaad lijkt Arendt zich dus een 
moeilijk dilemma op de hals te halen. Waar louter sprake is 
van criminele handelingen zonder een kwaadaardige moti-
vatie, lijkt eerder een milde straf te moeten volgen dan een 
zware. Aldus ligt het problematische karakter van Arendts 
instemming met de doodstraf ten eerste in de moeilijkheid 
die straf met de these van de banaliteit van het kwaad te 
verenigen.

De tweede reden gaat misschien nog wel dieper. In 
Arendts politieke filosofie in het algemeen, zoals die wordt 
geformuleerd in wat volgens sommigen haar hoofdwerk is, 
namelijk The Human Condition (1958), neemt vergiffenis 
of vergeving een belangrijke plaats in. Vanuit dat perspec-
tief zou Arendt misschien juist hebben moeten pleiten té-
gen de doodstraf en vóór vergeving. Om de betekenis van 
vergeving binnen Arendts politieke filosofie te begrijpen, 
moeten we nader op The Human Condition ingaan, ook al 
voert het natuurlijk te ver om dat werk hier uitvoerig te be-
spreken. Zoals bekend bepleit Arendt in dat werk de zoge-
naamde vita activa, die onderscheiden moet worden van de 
vita contemplativa waarvoor binnen de westerse filosofie 
bijna altijd een voorkeur heeft bestaan. Arendt verzet zich 
aldus uitdrukkelijk tegen de opvatting dat het in het men-
selijk bestaan dient te gaan om het individuele aanschou-
wen van de waarheid; primair is volgens haar de vraag hoe 
mensen in staat zijn om op een goede wijze samen te leven. 
Dat alles hangt nauw samen met Arendts antropologie: de 
mens komt pas tot zijn recht als hij met anderen in een po-
litieke gemeenschap op goede wijze samenleeft. Sterker 
nog, het is volgens Arendt helemaal niet juist om over de 
mens te spreken, omdat de menselijke conditie precies ge-
karakteriseerd wordt door het gegeven dat mensen, en niet 
dé mens, op aarde leven en de wereld bewonen. De plurali-
teit is de conditie van waaruit de mens altijd gedacht moet 
worden. Die pluraliteit hangt samen met het menselijk 
vermogen tot handelen en spreken, en dat vermogen dient 
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tot de gemeenschappelijkheid van politiek burgerschap te 
leiden. Handelen en spreken vinden telkens in de publieke 
sfeer plaats en behoren daarom strikt onderscheiden te 
worden van de twee andere, lagere sferen van het mense-
lijk bestaan die Arendt het arbeiden en het werken noemt. 

Door middel van arbeiden en werken zorgt de mens 
respectievelijk voor de necessities en de utilities van zijn 
bestaan die vervolgens het echte menselijke samenleven 
van handelen en spreken mogelijk maken. In de laagste 
sfeer van de arbeid treffen we de mens aan voor zover hij 
als een biologisch wezen onderworpen is aan de cyclische 
noodzaak om te overleven. Daarbinnen moet hij voorzien 
in zijn levensbehoeften. In de sfeer van het werk overstijgt 
de mens deze biologische sfeer door middel van het ont-
wikkelen van blijvende gebruiksgoederen waardoor zijn 
bestaan een zekere duurzaamheid krijgt. Maar de mens, 
zo houdt Arendt vol, is niet alleen een animal laborans en 
een homo faber, wiens leven als het ware enkel om zich-
zelf draait. Pas in de sfeer van het handelen en het spre-
ken overstijgt de mens zijn individualiteit en sticht hij de 
gemeenschappelijkheid die beantwoordt aan de pluraliteit 
van mensen. Omdat de sfeer van handelen en spreken de 
sferen van arbeiden en werken overstijgt, creëert zij iets 
nieuws. Daarom verbindt Arendt deze sfeer met wat zij 
nataliteit noemt, namelijk de menselijke eigenschap iets 
geheel nieuws te kunnen beginnen. Dat laatste veronder-
stelt echter, zoals we zullen zien, ‘vergeving’ en ‘belofte’. 

v ergeving binnen de vita acti va

Hoe onvolledig deze kenschets ook is, zij laat toch al het 
nodige zien. Arendts nadruk op pluraliteit maakt duidelijk 
waarin uiteindelijk voor haar het politiek perfide karakter 
van het totalitarisme en het banale kwaad van Eichmann 
bestaat. Het totalitarisme is de ultieme poging om een 
einde te maken aan de menselijke pluraliteit en zo de men-
selijke conditie te veranderen. Door individuele mensen 
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door middel van een ijzeren band zo sterk mogelijk samen 
te knellen probeert het totalitarisme hun pluraliteit te laten 
verdwijnen in één ‘Mens van gigantische dimensies’. Zoals 
we zagen, verwijt Arendt Eichmann inderdaad dat hij be-
trokken was bij deze aanslag op de menselijke status van 
pluraliteit.

Daarmee heb ik nog niet duidelijk gemaakt waarom Eich- 
mann op het eerste gezicht wellicht toch voor vergeving 
in aanmerking zou komen. Daartoe moet worden aan- 
gegeven welke prominente plaats Arendt voor vergeving in-
ruimt binnen de context van The Human Condition. Daar-
toe is het nodig nader in te gaan op wat volgens Arendt 
de sfeer van handelen en spreken mogelijk maakt. Gezien 
het feit dat zij grote nadruk legt op het politieke handelen 
en haar politieke filosofie over het algemeen als ‘republi-
keins’ wordt opgevat, zou men wellicht verwachten dat de 
publieke en politieke sfeer die zij ook wel aanduidt als die 
van de verschijning, op de een of andere manier gesticht en 
bewaakt moet worden door het recht. Immers, in het klas-
sieke republicanisme, van bijvoorbeeld Livius tot Machia-
velli en Rousseau, wordt telkens veel nadruk gelegd op de 
betekenis van de eerste wetgever(s) die daarom ook door 
de door hem (hen) gestichte politieke gemeenschappen in 
ere moet(en) worden gehouden. Opmerkelijk is dat binnen 
The Human Condition een eerste wetgever en het recht in 
zijn algemeenheid geen grote rol spelen. Het lijkt erop dat 
volgens Arendt de constitutie van de sfeer van het hande-
len en het spreken aan een formele juridische constitutie 
voorafgaat, ook al erkent zij dat de publieke orde wetten 
nodig heeft. Men krijgt de indruk dat Arendt de mogelijk-
heidsvoorwaarden voor de sfeer van handelen en spreken 
zoekt op een meer fundamenteel niveau. Daartoe is een 
vergelijking met de andere sferen binnen Arendts antro-
pologie behulpzaam. 

Zoals de arbeidende mens onder de dreiging van een 
steeds onvermijdelijk terugkerende levenscyclus staat en 
de werkende mens onder de dreiging van de betekenis-
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loosheid van wat hij in de wereld aan middelen en doelen 
voortbrengt, zo wordt de eigenlijk menselijke sfeer van het 
handelen en het spreken, hoe bevrijdend ook ten opzich-
te van de lagere sferen, ook zélf bedreigd door wat men 
haar oeverloosheid zou kunnen noemen. Daarom hebben 
het handelen en het spreken begrenzingen nodig, en die 
dienen op dat fundamentele niveau binnen de dimensie 
van de tijd te worden aangebracht. Immers, wanneer de 
sfeer van het handelen en het spreken volledig in de ban 
zou raken van datgene wat ooit in het verleden is gedaan 
of gezegd, of wanneer die sfeer niet op enigerlei wijze de 
volstrekte openheid van de toekomst zou kunnen beteu-
gelen, dan zou deze sfeer ofwel volledig beheerst worden 
door het verleden ofwel onmogelijk enig effect in de toe-
komst kunnen hebben. Kortom, dan zou deze sfeer zélf 
niet kunnen bestaan. Daarom beschouwt Arendt de twee 
menselijke capaciteiten van ‘vergeving’ en ‘belofte’ als de 
noodzakelijke voorwaarden voor de sfeer van handelen en 
spreken. Zonder ‘vergeving’ zouden mensen volledig in de 
ban zijn van de onomkeerbaarheid van wat ooit is gebeurd 
of gezegd, en dus niets nieuws tot stand kunnen bren-
gen; zonder ‘belofte’ zouden de mensen in een volstrekt 
onvoorspelbare wereld leven. Zoals de capaciteit van het 
vergeven mensen in staat stelt om zich te bevrijden van het 
verleden, zo stelt de capaciteit van het beloven hen in staat 
binnen de oceaan van toekomstige onzekerheid eilanden 
van zekerheid tot stand te brengen. Beide capaciteiten 
getuigen van de menselijke pluraliteit, want niemand kan 
zichzelf vergeven of zichzelf iets beloven.

In de figuren van het vergeven en het beloven vindt 
Arendt dus de mogelijkheidsvoorwaarden voor de publie-
ke sfeer van handelen en spreken. Ook daarin wil zij zich 
van de westerse traditie van de vita contemplativa onder-
scheiden. Volgens Plato zou de regel voor de politieke orde 
te vinden zijn op basis van een individuele introspectie of 
contemplatie van de opbouw van de menselijke ziel, juist 
voor zover die zich weet te onttrekken aan de wereld van de 
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veelheid aan schaduwen. Voor wat de betekenis van ‘verge-
ving’ betreft, gaat Arendt dan ook elders te rade, en wel bij 
Jezus van Nazareth die zij als de ontdekker van de funda-
mentele rol van de vergeving beschouwt. In haar seculiere 
betekenis vormt vergeving de tegenhanger van wraak die 
als reactie op overtredingen er juist voor zorgt dat mensen 
in de ban van het verleden blijven. ‘Vergeving’ daarentegen 
stelt mensen in staat om het verleden achter zich te laten 
en aldus iets nieuws mogelijk te maken. Terwijl wraak als 
de automatische en natuurlijke reactie op een overtreding 
alles bij het oude laat, bewerkstelligt vergeving als de be-
vrijding van het mechanisme van wraak en weerwraak een 
openheid voor de toekomst.

de reikwijdte va n ‘v ergeving’ 
Betekent dit insisteren op de betekenis van ‘vergeving’ dat 
volgens Arendt alle begane overtredingen vergeven moe-
ten worden, inclusief die van Eichmann, opdat een open-
heid voor de toekomst mogelijk blijft? Dat lijkt niet het 
geval te zijn. Immers, Arendt sluit zich aan bij de woorden 
van Jezus, waar vergeving enkel op haar plaats is ten aan-
zien van ‘overtredingen’ die aan de lopende band voorko-
men en waarbij de overtreders eigenlijk niet goed weten 
wat ze gedaan hebben. Vergeving is echter niet op haar 
plaats ten aanzien van de extremiteit van de misdaad en 
van het gewilde kwaad. Volgens Jezus moeten deze zaken 
aan God Zelf worden overgelaten en zal Hij er Zich tijdens 
het Laatste Oordeel over uitspreken. Volgens Arendt zelf 
dient een einde gemaakt te worden aan de invloed die der-
gelijke misdaden uit het verleden over onze handelingsvrij-
heid ten aanzien van de toekomst uitoefenen, door middel 
van bestraffing, in onderscheidenheid van wraak. Zo lijkt 
het er dus op dat de typisch menselijke sfeer van het han-
delen en het spreken enkel mogelijk is omdat mensen el-
kaars overtredingen, elkaars dagelijkse zonden zogezegd, 
vergeven en zich zo vrijmaken van de last van het verleden. 
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Vergeving is de gepaste houding ten opzichte van die over-
tredingen die mensen min of meer onbewust en onvermij-
delijk begaan. Daar waar handelingen gewild en met over-
tuiging kwaadaardig en misdadig zijn, moet er gestraft 
worden opdat deze misdaden niet tot in lengte van jaren 
hun invloed over de toekomst uitspreiden. 

Hiermee hebben we de tweede reden bereikt waarom 
Arendts instemming met de doodstraf van Eichmann pro-
blematisch is. Uiteindelijk bestaat er natuurlijk een grote 
overeenkomst met de eerste, strafrechtelijke reden: geen 
misdaad zonder de intentie om een misdaad te begaan. 
Maar deze tweede, antropologische reden voegt daar een 
belangrijke dimensie aan toe. Ook volgens The Human 
Condition is bestraffing enkel gepast wanneer er sprake 
is van wat Arendt ‘het gewilde kwaad’ noemt. Omdat wij 
mensen echter vaak niet weten wat wij doen, moeten wij 
met het oog op de openheid voor de toekomst een houding 
van wederzijdse vergevingsgezindheid aannemen. Beide 
reacties op het verleden, vergeving en bestraffing, dienen 
ertoe de unieke sfeer van handelen en spreken en de open-
heid voor de toekomst te behouden.

Maar ook aldus stelt zich de moeilijkheid: hoe is het 
mogelijk dat Arendt insisteert op de doodstraf, terwijl op 
Eichmanns handelingen vanwege diens gedachteloosheid 
en vanwege de banaliteit van het kwaad toch eerder de 
categorie van de te vergeven handelingen van toepassing 
zou zijn dan die van de strafbare handelingen? Wat wettigt 
volgens Arendt de doodstraf van Eichmann? Mijns inziens 
is de sleutel daartoe te vinden in Arendts formuleringen 
in Eichmann in Jeruzalem zelf. Zoals gezegd zijn bepaalde 
woorden uit haar eigen formulering van het doodvonnis 
zeer bekend geworden: volgens Arendt kan van niemand 
verwacht worden dat hij de wereld deelt met Eichmann, nu 
die een beleid heeft gevoerd en ondersteund van het niet-
willen delen van de aarde met het joodse volk en met an-
dere volkeren. Maar veel minder bekend is Arendts uitvoe-
rigere motivatie die uiteindelijk tot deze bekende woorden 
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heeft geleid, noch is er veel aandacht voor de vergeldings-
gedachte die onder deze woorden lijkt schuil te gaan. Toch 
ligt in die motivering en in de vergelding Arendts recht-
vaardiging van de doodstraf. 

Aan het begin van haar motivering geeft Arendt toe dat 
wij het vandaag de dag als barbaars beschouwen om een 
straf op te leggen voor een misdaad waaraan geen crimi-
nele intentie ten grondslag ligt. Wij menen zelfs dat daar 
helemaal geen misdaad heeft plaatsgevonden. Toch meent 
Arendt dat de reden voor Eichmanns doodstraf gelegen is 
in de oude, lang vergeten stelling dat ‘een grote misdaad 
een schending is van de natuur, zodat de aarde zelf om 
wraak schreeuwt’ en dat ‘kwaad een natuurlijke harmonie 
schendt die alleen door vergelding kan worden hersteld’. 
Daarom ‘is een geschonden collectiviteit het aan de mo- 
rele orde verschuldigd om de misdadiger te straffen’.4 
Deze woorden ontleent Arendt aan de jurist Yosal Rogat 
en zij ziet daarin de hoogste rechtvaardiging voor Eich-
manns doodstraf, ook al staat die haaks op het moderne 
rechtsgevoel. Daarom voegt zij er uitdrukkelijk aan toe dat 
het in deze strafzaak ten aanzien van de veroordeling en 
de bepaling van de strafmaat enkel en alleen draait om wat 
Eichmann gedaan heeft, niet om de mogelijkerwijs niet-
criminele aard van zijn innerlijk leven. Zelfs als het zo was 
dat Eichmann zich letterlijk van geen kwaad bewust was 
(wat helemaal niet zeker is, zo voegt Arendt daar vanuit 
het perspectief van de banaliteit van het kwaad veelbete-
kenend aan toe), dan moet hij toch nog op zijn daden be-
oordeeld worden. Hij heeft bijgedragen aan het uitvoeren 
van een politiek van het niet-willen delen van de aarde met 
anderen. En dat is een misdaad tegen de menselijke condi-
tie van pluraliteit en daarom hoeven wij de aarde niet met 
hem te delen: hij moet hangen. Met andere woorden, voor 
Arendt is uiteindelijk enkel doorslaggevend wat Eichmann 
gedaan heeft. Zijn handelingen schreeuwden om vergel-
ding en daarom moest hij sterven. 

Staat deze rechtvaardiging van de doodstraf niet haaks 
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op The Human Condition? Daarin leek Arendt vergelding 
met wraak gelijk te stellen als een reactie die de menselij-
ke gemeenschap in de ban zou houden van het verleden. 
Daarom moet vergelding vervangen worden door verge-
ving voor ongewilde overtredingen en straf voor het ge-
wilde kwaad. Er lijkt weinig ruimte te bestaan voor vergel-
ding in de vorm van de doodstraf als de noodzaak om ‘een 
natuurlijke harmonie’ te herstellen. Inderdaad stoten we 
hier op een moeilijkheid. Toch lijkt ook The Human Con-
dition ruimte te laten voor zoiets als wraak. Zonder dat 
Arendt de status van haar opmerkingen duidelijk bepaalt, 
spreekt zij (ook daar) over een categorie van handelingen 
die noch bestraft noch vergeven kunnen worden. Hoe de 
grens getrokken moet worden tussen deze categorie en de 
categorie van gewone vormen van gewild kwaad die wel 
bestraft kunnen worden, wordt niet duidelijk aangegeven. 
Maar het lijkt er wel degelijk op dat Arendt tussen drie 
categorieën van moreel afkeurenswaardige handelingen 
onderscheidt: de ongewilde overtredingen die vergeven 
moeten worden, de gewilde kwaadaardige handelingen 
waarop ‘straffen’ van toepassing is, en tenslotte handelin-
gen die noch bestraft noch vergeven kunnen worden. Ten 
aanzien daarvan schreeuwt de aarde, met de woorden van 
Eichmann in Jeruzalem, om wraak. In The Human Condi-
tion duidt Arendt het kenmerk van dergelijke handelingen 
met Kants begrip ‘radicaal kwaad’ aan, en zij zegt dat het 
hierbij gaat om misdaden die het geheel van de menselijke 
zaken en de mogelijkheden van de menselijke vermogens 
transcenderen en vernietigen.5

Men kan zich dan ook niet aan de indruk onttrekken dat 
Arendt hiermee anticipeert op de handelingen die zij later 
in Jeruzalem zal tegenkomen, ook al gebruikt zij daarvoor 
dan niet meer het begrip ‘radicaal kwaad’ maar ‘de banali-
teit van het kwaad’. Als dat juist is, lezen we misschien in 
The Human Condition een voorafschaduwing van Arendts 
rechtvaardiging van de doodstraf van Eichmann. Want 
binnen de context van de kwaadaardige handelingen die 
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daar nog als ‘radicaal kwaad’ worden aangeduid, citeert 
Arendt met instemming de woorden van Jezus: 

Het zou beter voor hem zijn als hij met een molensteen om 
zijn hals in zee werd geworpen […]. (Lc. 17, 2)6 

Volgens Arendts motivatie van de doodstraf in Eichmann in 
Jeruzalem schreeuwde de aarde vanwege Eichmanns daden 
om wraak; daarom moest hem een molensteen om de hals 
gedaan worden en moest hij in de zee geworpen worden. 
Op Eichmann is noch vergeving, noch gewone bestraffing 
van toepassing, maar wraak. Dat lijkt uiteindelijk het oor-
deel van Arendt te zijn.
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