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I

EEN LEVEN IN
VRIENDSCHAP
EEN ONLESBARE DORST NAAR KENNIS1

Martha Cohn, echtgenote van Paul Arendt, brengt op 14
oktober 1906 in Hannover een meisje ter wereld en ze noemen haar Hannah. Na zeven weken toont het kind een levendige interesse in haar omgeving en ze straalt, schrijft
Martha Arendt in een dagboek waarin ze de ontwikkeling
van Hannah nauwkeurig opvolgt. Het meisje is heel nieuwsgierig. Op driejarige leeftijd spreekt ze al foutloos, ze leert
zichzelf de letters van het alfabet en wanneer ze naar school
gaat is ze haar medeleerlingen ver vooruit en kan ze vloeiend lezen en schrijven.
Wegens ziekte van Paul Arendt keert het echtpaar met
hun dochtertje terug naar hun thuisstad Königsberg, een
stad in Oost-Pruisen, waar beiden opgroeiden en waar hun
ouders wonen. De Cohns en de Arendts zijn welstellende
Joden die in de rijkere buitenwijken van Königsberg wonen.
De Joden in dat deel van de stad zijn geassimileerd, ze
stellen zich in culturele en religieuze kwesties liberaal op
en willen zich zo min mogelijk onderscheiden van hun
niet-Joodse medeburgers. Later zal Hannah Arendt beschrijven hoe deze paradox van enerzijds erkenning zoeken
als normale burgers en zich tegelijkertijd niet kunnen los-
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maken van hun Joodse identiteit de geassimileerde Joden
in de jaren dertig blind zal maken voor de Jodenhaat.
Wanneer de Eerste Wereldoorlog uitbreekt is Arendt
acht jaar. Haar moeder noteert dat het meisje een zeer nerveuze indruk maakt, ze heeft allerlei angsten en aankomende schooltaken bezorgen haar veel stress. Ze is ook
dikwijls ziek en kan soms wekenlang niet naar school. Toch
behoort Hannah nog steeds tot de besten van de klas. Na
de oorlog is ze twaalf jaar en gaat ze naar de middelbare
school in Königsberg, het eerste gymnasium voor meisjes
in Oost-Pruisen. Vanaf nu is haar dorst naar kennis niet te
lessen. Ze verslindt de omvangrijke bibliotheek van haar
inmiddels overleden vader: romans, gedichten, filosofische
werken. Voor een dertienjarige is ze op verstandelijk vlak
verbazend vroegrijp. Ze leest Die Kritik der reinen Vernunft
(1781) van Immanuel Kant en de Psychologie der Weltanschauungen (1919) van Karl Jaspers. Arendt leert snel en
gemakkelijk. Al gauw wordt ze opgenomen in de kring van
scholieren van de hogere klassen die samenkomen om over
literatuur en filosofie te discussiëren en om Griekse teksten
te lezen.
Als vijftienjarige gaat Hannah in de klas rebelleren.
Wanneer ze zich door een jonge leraar beledigd voelt en
haar medeleerlingen opvordert om diens lessen te boycotten, is voor de directie de maat vol. Onder hevig protest
van Martha Arendt wordt ze van de school gestuurd. En
dat komt het meisje goed uit, want dankzij de contacten
van haar moeder kan ze nu zonder diploma een paar semesters in Berlijn aan de universiteit studeren. Daar raakt
ze in de ban van een jonge professor in de theologie, Romano Guardini, die geen enge theoloog is, maar die in zijn
8

ESSENTIE.ARENDT.BW .qxp 30-11-19 11:39 Pagina 9

EEN LEVEN IN VRIENDSCHAP

denken filosofie, beeldende kunst en dichters zoals Dostojevski en Rilke betrekt. In het voorjaar van 1924 mag ze
dan toch als externe leerling haar eindexamen van de middelbare school afleggen en ze slaagt hierin één jaar eerder
dan haar vroegere klasgenoten.
Onder vrienden vangt ze het gerucht op van een jonge
docent filosofie in Marburg, Martin Heidegger, die in zijn
lessen in plaats van droge geleerdheid te spuien, een denken
etaleert waarmee hij een enorme fascinatie uitoefent op
zijn studenten. Arendts besluit staat vast: ze wil in Marburg
bij Heidegger filosofie gaan studeren. Martin Heidegger en
zijn collega Karl Jaspers, die in Heidelberg doceert, gelden
als rebellen onder de filosofen. Ze voeren strijd tegen een
professorenfilosofie die zich tot taak stelt geleerde kennis
te beheren en die wereldbeelden ontwerpt waarin de mens
slechts een aanhangsel is van geschiedkundige, biologische
of psychologische ontwikkelingen. Heidegger en Jaspers
willen naar de zaken zelf gaan, ze willen filosofie opnieuw
ontdekken als iets wat ingrijpt in het leven van een individu
en dat leven ook verandert.
Als jonge studente in 1925 in Marburg begint Arendt
een geheime romance met de zeventien jaar oudere Heidegger, in die dagen in Marburg een echte cultfiguur. Maar
Heidegger – gehuwd en vader van twee zonen – maakt
haar vanaf het begin duidelijk dat hij in elk geval zijn huwelijk en zijn carrière niet in gevaar wil brengen. En Arendt
aanvaardt de spelregels. Tot de eenzijdigheid van de relatie
en haar afhankelijke positie hierin haar doen besluiten haar
studies in het najaar van 1925 verder te zetten bij Karl Jaspers in Heidelberg. Nochtans zal Arendt haar leven lang
met Heidegger in contact blijven.
9
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TALENT VOOR VRIENDSCHAP

In Heidelberg maakt Arendt veel vrienden. De meeste studenten zijn er niet met politiek bezig. Vooral de filosofen
vinden de politieke arena vulgair. Ook Arendt is niet geïnteresseerd in politiek. Maar Jaspers wil zijn studenten geen
schoolse kennis bijbrengen, hij wil dat ze zelf leren denken.
En bij hem leert Arendt een openheid van geest kennen
zonder voorbehoud. Jaspers geeft zichzelf prijs en dat verwacht hij ook van zijn gesprekspartners en studenten, iets
wat voor Arendt een openbaring is. Tot dan is ze ervan
overtuigd dat ze slechts door introspectie of zelfreflectie –
de eigen gedachten en gevoelens tot onderwerp van haar
denken maken – iets over zichzelf te weten kan komen.
Nu wordt ze zich bewust dat ze pas iets over zichzelf kan
ervaren wanneer ze naar buiten treedt, zich leert uiten en
zich blootgeeft. Zo begint Arendt zichzelf van buitenaf door
de ogen van de ander waar te nemen. En dat heeft zo zijn
consequenties. Want ze gaat zichzelf nu ook als Jodin zien.
Ze maakt kennis met de zionist Kurt Blumenfeld, een Jood
die streeft naar een onafhankelijke Joodse staat, met wie ze
nauw bevriend raakt en die haar ertoe kan bewegen om
zich in te zetten voor de Joodse kwestie.
In 1928 promoveert Arendt bij Karl Jaspers als doctor
in de filosofie, ze is dan tweeëntwintig jaar. Op voorspraak
van Heidegger en Jaspers krijgt ze een beurs waarmee ze
in Berlijn een biografie wil schrijven van de Joods-Duitse
schrijfster Rahel Varnhagen – Rahel Varnhagen: The Life
of a Jewess (1957) – wier huis eind achttiende en begin negentiende eeuw een ontmoetingsplaats wordt van kunstenaars, dichters en intellectuelen. Arendt leert van de nuchtere Rahel Varnhagen een belangrijke levensles: wanneer
10
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ze leven wil, moet ze zich doen gelden en zich tonen aan
de anderen, moet ze verzaken aan haar originaliteit en een
mens onder de mensen worden. Het schrijven van dat
eerste boek is voor Arendt belangrijk, want als er één talent
is dat haar leven en haar werk zal tekenen, dan is het wel
haar bijzondere gave voor vriendschap. Vriendschap wordt
voor Arendt dé essentiële vereiste voor een goed leven. Ze
zal dan ook haar leven lang veel investeren in vriendschappen.
Maar de gouden jaren twintig zijn intussen voorbij en
een wereldwijde economische crisis stort Duitsland in grote
armoede en brengt massale werkloosheid met zich mee.
In Berlijn zal Arendt sneller dan veel andere Joden in Duitsland het gevaar van het opkomende nationaalsocialisme
en het antisemitisme inschatten. Ze gaat zich via Kurt Blumenfeld engageren in een Joodse verzetsgroep tegen de
nazi’s. Maar wanneer ze in 1933 wordt opgepakt en wat
later weer vrijgelaten, wordt de grond te heet onder haar
voeten en ze vlucht met haar moeder naar Parijs.
In Parijs zal Arendt veel Duitse jeugdvrienden aantreffen
die eveneens op de vlucht zijn voor de nazi’s. Zoals Hans
Jonas die met haar les heeft gevolgd bij Heidegger in Marburg en Anne Mendelssohn met wie ze al bevriend is van
haar middelbareschooltijd in Königsberg. In Parijs ontmoet
ze ook haar man, Heinrich Blücher, bij wie ze een liefde
vindt, schrijft ze zelf, die van haar niet vergt dat ze een belangrijk deel van zichzelf verloochent. En ze deelt met hem
de behoefte aan vrienden, het vitale belang van de publieke
ruimte en de lust tot passioneel debatteren. De Amerikaanse
schrijver en dichter Randall Jarrell, die later een huisvriend
zal worden van de Blüchers, zegt over hen: ‘Beiden zijn
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