
 

  

Leesgroep Hannah 

Arendt, Giorgio 

Agamben & de figuur 

van de vluchteling 
‘Killable man’ en de banaliteit van het kwaad.  

 

Wat is er eigenlijk banaal aan het kwaad? Wat heeft dat met totalitarisme te maken? 

Omstreden vragen waarover sinds de formulering ervan door Hannah Arendt nog 

steeds gedebatteerd wordt. Minder bekend is de manier waarop Arendt dit ook in 

verband brengt met de formulering van de Rechten van de Mens en koppelt aan de 

waarschuwing dat totalitarisme en massavernietiging voor ons actueel zullen 

blijven. De hedendaagse Italiaanse filosoof Giorgo Agamben combineert deze 

ideeën met concepten uit het denken van Michel Foucault en onderzoekt de 

fundering van de Mensenrechten in relatie tot het gegeven van het ‘naakte leven’. 

Zo komt hij tot verrassende nieuwe inzichten over de structuur van onze 

samenleving. Opvallend genoeg blijkt de figuur van de vluchteling hierin een 

sleutelpositie in te nemen en filosofisch vertrekpunt te kunnen zijn voor een nieuwe 

manier van denken over menselijkheid.  
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Literatuur  
 

Hannah Arendt The origins of totalitarianism, 1951 (elke 

versie, elke vertaling) 

Giorgio Agamben Homo Sacer, 1995 (elke versie, elke 

vertaling)              

 

Werkwijze  
 

In een serie van 6 bijeenkomsten lezen en analyseren we 

(selecties uit) de twee bovengenoemde werken. In de loop van 

de tijd worden aanvullende artikelen aangeleverd. 

Het lezen gebeurt hoofdzakelijk thuis. De deelnemers bepalen 

voor zich hoe grondig zij dat doen. Het is de bedoeling zeker 

eenmaal het gelezene aan de andere deelnemers te 

presenteren. Dat kan schriftelijk of mondeling in een 

voordracht. Een bedoeling is overigens nog geen absolute 

verplichting. 

Tijdens de bijeenkomsten worden door mij gestructureerd. Ik 

verzorg achtergrondinformatie, bespreek filosofische kwesties 

en verbanden en geef feedback op presentaties, vragen en 

opmerkingen. 

 

Praktische informatie 
 

De bijeenkomsten vinden plaats in de ochtenduren (9:00 – 12:00), bij 

voorkeur beurtelings bij de deelnemers thuis. Ze zijn in principe 

driewekelijks op de vrijdag, maar altijd in overleg (data worden 

tijdens de eerste bijeenkomst bevestigd).  Maximaal 6 deelnemers. 

Specifieke voorkennis is niet vereist. Wel is het prettig als de 

deelnemers al een globaal beeld hebben bij het werk van Hannah 

Arendt en gemotiveerd zijn om ook wat langere teksten te lezen. 

Locatie: omgeving Groningen – Eelde - Zuidlaren 

Kosten: 80 euro per persoon 

1e  bijeenkomst in februari 

Opgave: dianae@xs4all.nl of 06 27221914 

Over Diana de 

Esch en 

CultureEffort 
   

Diana de Esch heeft haar 

doctorandustitel in de 

filosofie behaald aan de 

RuG.  Ze is gespecialiseerd 

in de 20e eeuwse 

geschiedenis van de 

filosofie met een 

bijzondere interesse in de 

fenomenologie en de 

analytische filosofie uit het 

begin van de 20e eeuw. Ze 

is in het kader van een 

researchmaster  over dit 

onderwerp momenteel 

verbonden aan Paris 10, 

Nanterre in Parijs.  

Daarnaast heeft Diana een 

studie Franse Moderne 

Letteren voltooid aan de 

Sorbonne met een 

specialisatie in didactiek. 

Diana verzorgt cursussen 

en lezingen in o.a. 

Groningen, Zuidlaren, 

Winsum en het Hogeland.  

De verschillende taal- en 

cultuur activiteiten zijn 

onlangs gebundeld in een 

nieuw initiatief: 

www.cultureEffort.wordpr

ess.com 
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