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de banaliteit van het kwaad 
en de zin van straf

door Klaas Rozemond

1. Inleiding: geschiedenis of filosofie?

Eichmann in Jerusalem van Hannah Arendt is nog steeds een contro-
versieel boek.1 De controverse rond haar boek wordt voor een belangrijk 
deel veroorzaakt door de ondertitel ervan: A Report on the Banality of 
Evil. Die ondertitel heeft geen betrekking op het kwaad van Eichmanns 
daden, maar op de persoon van Adolf Eichmann en zijn gedachten, 
intenties en motieven. Het kwaad van zijn daden was voor Arendt onbe-
twistbaar: Eichmann organiseerde tijdens de Holocaust de deportaties 
van de Joden naar de vernietigingskampen en voor zijn rol in deze 
ongekende misdaad verdiende hij volgens Arendt de doodstraf. In de 
ogen van Arendt was Eichmann echter geen antisemitisch monster, 
maar eerder een gedachteloze clown, een persoon die niet in staat was 
om na te denken over de betekenis van zijn daden. Hij kon zich slechts 
uitdrukken in betekenisloze clichés die lieten zien dat hij geestelijk was 
afgeschermd van de werkelijkheid en niet besefte wat hij deed. Eichmann 
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was niet in staat om zich in anderen te verplaatsen en daardoor was 
communicatie met hem onmogelijk.2

Het is opmerkelijk dat Arendts analyse van Eichmanns banaliteit zo 
veel discussie heeft losgemaakt, een discussie die tot op de dag van 
vandaag voortduurt.3 Arendt schreef haar boek als een verslag van het 
proces tegen Eichmann, dat in 1961 in Jeruzalem werd gevoerd na de 
ontvoering van Eichmann uit Argentinië door de Israëlische geheime 
dienst. Andere verslaggevers van het proces maakten vergelijkbare analyses 
van Eichmann, bijvoorbeeld Abel Herzberg, die in 1962 in Nederland 
zijn boek over het proces publiceerde, een jaar voordat het boek van 
Arendt in Amerika verscheen. Herzberg noemde Eichmann een banale 
man die niet met zijn hersens dacht, maar met de platte Duitse pet die 
zijn hersens verborg.4 Het boek van Herzberg heeft in Nederland niet 
een vergelijkbare controverse veroorzaakt, hoewel hij over Eichmann tot 
dezelfde conclusies kwam als Arendt. Ook Harry Mulisch trok derge-
lijke conclusies. Hij schreef in zijn verslag van het proces, dat eveneens 
in 1962 verscheen, dat Eichmann niet wist wat hij deed, een uitspraak 
die letterlijk in het boek van Arendt is terug te vinden.5

2 Arendt, Eichmann in Jerusalem, 48-49, 54-55.
3 Zie bijvoorbeeld Mark Lilla, “Arendt & Eichmann: The New Truth,” The New York Review of 

Books 21 november 2013; Roger Berkovitz, “Arendt & Eichmann,” The New York Review of Books 19 
december 2013, met nawoord van Mark Lilla; Richard Wolin, “The Banality of Evil: The Demise of 
a Legend,” Jewish Review of Books Fall 2014; Seyla Benhabib, “Who’s on Trial, Eichmann or Arendt?,” 
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Seyla Benhabib,” Jewish Review of Books 30 september 2014; Seyla Benhabib, “Richard Wolin on 
Arendt’s ‘Banality of Evil’ Thesis,” Jewish Review of Books 14 oktober 2014; Richard Wolin, “Arendt, 
Banality and Benhabib: A Final Rejoiner,” Jewish Review of Books 14 oktober 2014 (deze publicaties 
zijn te vinden op de websites van de betreffende tijdschriften). Aanleidingen voor de hernieuwde 
discussie zijn de film Hannah Arendt van Margarethe von Trotta, de documentaire The Last of the 
Unjust van Claude Lanzmann en het boek Eichmann before Jerusalem: The Unexamined Life of a Mass 
Murderer (New York: Alfred A. Knopf, 2014) van Bettina Stangneth. Nederlandse vertaling: Eichmann 
in Argentinië: Het onbezorgde leven van een oorlogsmisdadiger (Amsterdam: Atlas Contact, 2012), 
oorspronkelijk verschenen onder de titel Eichmann bevor Jerusalem: Das unbehelligte Leben eines Mas-
senmörders (Zürich: Arche Literatur Verlag, 2011). Zie voor een overzicht van de controverse die 
direct na de verschijning van Eichmann in Jerusalem ontstond Elisabeth Young-Bruehl, Hannah 
Arendt: Een biografie (Amsterdam: Olympus, 2007), 449 e.v. en het recente proefschrift van Merel 
Boers, “A Controversy on Moral Judgement” (diss.: Univ. of Amsterdam, 2016).

4 Abel J. Herzberg, Eichmann in Jeruzalem (Den Haag: Bert Bakker, 1962), 10.
5 Harry Mulisch, De zaak 40/61 (Amsterdam: De Bezige Bij, 2006), 9; Arendt, Eichmann in 
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Historici hebben de banaliteit van Eichmann betwist: Eichmann was 
niet een onnadenkende man die uit gehoorzaamheid handelde, maar 
hij was een overtuigingsdader die ook na zijn vlucht naar Argentinië 
nog steeds geloofde in de juistheid van zijn daden op grond van de 
racistische ideologie die hij aanhing. Eichmann was niet alleen een 
gehoorzame uitvoerder van bevelen, maar ook een overtuigd nazi die in 
Argentinië in woord en geschrift zijn misdaden verdedigde. Op grond 
van zijn activiteiten tijdens de Holocaust en zijn Argentijnse geschriften 
kan worden geconcludeerd dat Eichmann een radicale antisemiet was 
die geloofde in een racistische ideologie en bereid was om naar die 
ideologie te handelen door middel van genocide op een volk dat hij als 
een vijandig ras beschouwde.6 Dat Eichmann een overtuigd nationaal-
socialist was die in Jeruzalem zijn ideologische en racistische motieven 
probeerde te verhullen, is geen nieuw standpunt. Het was het oordeel 
van de Rechtbank Jeruzalem die hem in 1961 ter dood veroordeelde. 
De rechtbank kwam in haar vonnis tot de conclusie dat Eichmann in 
Jeruzalem heeft geprobeerd om zijn rechters te misleiden met de tactieken 
waarmee hij ook zijn slachtoffers om de tuin heeft geleid.7 Arendt noemt 
het vonnis van de rechtbank op dit punt een dwaling.8

Het betreft hier een historische kwestie: heeft Arendt in haar proces-
verslag een adequaat beeld geschetst van Eichmann als gedachteloze 
dader zonder ideologische motieven of werd hij gedreven door natio-
naalsocialisme en antisemitisme? Een beoordeling van Eichmann is 
slechts mogelijk wanneer alle relevante informatie daarbij wordt betrok-
ken en ook de verschillende perspectieven die mogelijk zijn op grond 
van deze informatie. Het perspectief van Arendt is een perspectief dat 
door anderen zoals Herzberg en Mulisch werd gedeeld, maar er zijn ook 
andere perspectieven op Eichmann geschetst, zoals het perspectief van 
het vonnis van de Rechtbank Jeruzalem en de biografieën van David 

6 David Cesarani, Eichmann: His Life and Crimes (London: Vintage, 2005), 156-57, 366-67; 
Deborah E. Lipstadt, The Eichmann Trial (New York: Schocken Books, 2011), 163-64; Bettina 
Stangneth, Eichmann in Argentinië, 250 e.v.

7 Zie §§ 228 e.v. van het vonnis van de Rechtbank Jeruzalem. Het vonnis is te vinden op www.
nizkor.org. 

8 Arendt, Eichmann in Jerusalem, 274-77.
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Cesarani en Bettina Stangneth. Het is niet waarschijnlijk dat het defi-
nitieve oordeel over Eichmann inmiddels is geveld. Steeds opnieuw zal 
moeten worden onderzocht hoe over hem moet worden geoordeeld aan 
de hand van de beschikbare gegevens. Arendt zou de laatste zijn om te 
beweren dat haar procesverslag het definitieve oordeel over Eichmann 
is en daarom kritiekloos moet worden gevolgd door latere generaties. 
Haar boek over Eichmann en haar latere geschriften getuigen juist van 
de noodzaak van eigen oordeelsvorming in het licht van alle relevante 
perspectieven.9

Achter deze historische kwestie gaat een filosofisch probleem schuil 
en de beoordeling van Eichmann kan niet los worden gezien van dit 
filosofische probleem. Het filosofische probleem betreft de betekenis 
van de banaliteit van het kwaad: wat bedoelt Arendt met dit begrip en 
wat is de samenhang van dit begrip met de zin van straf? Met de bana-
liteit van het kwaad zou kunnen worden bedoeld dat het kwaad van de 
Holocaust en vergelijkbare misdaden in veel gevallen wordt gepleegd 
door gewone mensen die zich in sociale en psychische zin niet van 
doorsnee-burgers onderscheiden. Daders zoals Eichmann hebben 
meestal geen crimineel verleden, ze hebben geen misdadige motieven 
en ze lijden ook niet aan psychische stoornissen die kunnen verklaren 
waarom zij hun misdaden begaan. Hoogstens kan worden vastgesteld 
dat zij een enigszins afwijkende persoonlijkheid hebben die hen gevoe-
liger maakt voor gehoorzaamheid en groepsdwang en ongevoeliger voor 
het leed van hun slachtoffers. Deze typering van Eichmann en verge-
lijkbare daders is bij Arendt te vinden, maar ook bij wetenschappers die 
kritisch zijn over haar analyse van Eichmann.10

Het banaliteitsbegrip heeft in deze typering vooral een sociale en 
 psychische betekenis. Het gaat daarbij om de vraag hoe kan worden 
verklaard dat daders van misdaden die in opdracht van de staat worden 

  9 Arendt, Lectures on Kant’s Political Philosophy (Chicago: Univ. of Chicago Press, 1992). Neder-
landse vertaling: Oordelen (Amsterdam: Krisis / Parrèsia, 1996); Arendt, Thinking, in The Life of the 
Mind (Orlando: Harcourt, 1978). Nederlandse vertaling: Denken (Zoetermeer: Klement / Pelckmans, 
2012). Zie hierover Susan Neiman, “Filosofie, geen geschiedenis,” in Afgezien van de feiten (Amster-
dam: Boom / Stichting Internationale Spinozaprijs, 2014), 39 e.v.

10 Arendt, Eichmann in Jerusalem, 25-26, 48-49; Abram de Swaan, Compartimenten van vernieti-
ging (Amsterdam: Prometheus / Bert Bakker, 2014), 27-30, 245-47.
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gepleegd tot hun misdaden zijn gekomen. De verklaring kan worden 
gezocht in de combinatie van persoonlijkheidsfactoren (de daders zijn 
gezagsgetrouw en ongevoelig voor het leed van slachtoffers) en sociale 
factoren (de misdaden worden gepleegd in opdracht van autoriteiten en 
in overeenstemming met sociale normen van de groep en de samenleving 
waartoe de daders behoren). De sociale en psychische betekenis van het 
banaliteitsbegrip heeft een verklarende functie, ook al zou dat begrip niet 
van toepassing zijn op Eichmann, die wellicht beter als overtuigingsdader 
dan als gehoorzaamheidsdader kan worden getypeerd. Andere daders 
voldoen wel aan de typering van gehoorzaamheidsdader waarmee hun 
misdaden kunnen worden verklaard: het gaat om normale mensen die 
in overeenstemming handelen met sociale normen uit hun directe omge-
ving en de samenleving waarin zij leven. Normafwijkend gedrag is niet 
het sociale kenmerk van deze daders, maar sociaal conformisme.11

Het is Arendt niet alleen te doen om een sociologische en psycholo-
gische verklaring van Eichmanns misdadigheid, maar ook om een 
morele en juridische beoordeling van de persoon van Eichmann en zijn 
misdaden. Een centrale kwestie die zij in haar boek wil aansnijden, 
betreft de morele en juridische vraag in hoeverre Eichmann verantwoor-
delijk kon worden gehouden voor de misdaden die hij in opdracht van 
zijn meerderen pleegde. Hierbij gaat het niet alleen om een sociale en 
psychische verklaring van Eichmanns conformisme, maar ook om een 
beoordeling daarvan op basis van morele en juridische maatstaven. Een 
centrale stelling van Arendts boek is dat Eichmann niet voldeed aan de 
traditionele maatstaven van moraal en recht om een dader verantwoor-
delijk te kunnen houden voor zijn misdaden en hem te kunnen straffen. 
Dat leverde volgens Arendt het belangrijkste probleem op voor de rech-
ters die over hem moesten oordelen. Wanneer Eichmann niet aan de 
traditionele maatstaven voldeed, had hij niet voor zijn misdaden kunnen 
worden veroordeeld. De rechters hadden hem daarom moeten vrijspre-
ken of zij hadden moeten erkennen dat het in zijn geval om een nieuw 
type crimineel ging waarvoor nieuwe maatstaven moesten worden 

11 Zie bijvoorbeeld James E. Waller, Becoming Evil: How Ordinary People Commit Genocide and 
Mass Killing (Oxford: Oxford Univ. Press, 2007).
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ontwikkeld. In haar boek doet Arendt ook een voorstel voor dergelijke 
maatstaven. Ze formuleert een alternatieve motivering voor de doodstraf 
waarin zij aangeeft waarom Eichmann ondanks zijn gehoorzaamheid 
toch voor zijn misdaden kon worden gestraft.12

De banaliteit van het kwaad heeft in het boek van Arendt meerdere 
betekenissen en het is vooral de morele en juridische betekenis die nadere 
vragen oproept in verband met de zin van straf. Allereerst kan worden 
vastgesteld dat Arendt in haar boek niet uitwerkt wat de traditionele 
maatstaven zijn waaraan een dader moet voldoen om verantwoordelijk 
te kunnen worden gehouden voor zijn misdaden. Ook kan worden 
geconstateerd dat zij geen theorie uitwerkt voor de rechtvaardiging van 
straf voor daders die niet aan de traditionele maatstaven voldoen. Haar 
boek bevat wel enkele schetsmatige aanzetten die zouden kunnen wor-
den uitgewerkt en die vervolgens kunnen worden toegepast op daders 
die voldoen aan de kenmerken die Arendt aan Eichmann toeschrijft.

In dit artikel wil ik proberen de betekenis van deze aanzetten te dui-
den zodat zij kunnen worden gebruikt voor de uitwerking van een 
morele en juridische theorie van strafrechtelijke aansprakelijkheid voor 
bepaalde daders van genocide en misdrijven tegen de mensheid. Ik zal 
allereerst bespreken waarom Eichmann volgens Arendt niet voldeed aan 
de traditionele maatstaven en ik zal vervolgens analyseren waarom 
Arendt van oordeel was dat hij toch kon worden gestraft. In de slot-
beschouwing zal ik aangeven hoe deze aanzetten van Arendt kunnen 
worden uitgewerkt tot een theorie van strafrechtelijke aansprakelijkheid 
voor daders van genocide en misdrijven tegen de mensheid.

2. De banaliteitsthese

Een centrale stelling in het boek van Arendt is dat Eichmann niet 
voldeed aan een vereiste van recht en moraal om een dader verant-
woordelijk te kunnen houden voor zijn misdaden en hem te kunnen 

12 Arendt, Eichmann in Jerusalem, 277-78. Opmerkelijk is dat in de controverses rond haar boek 
de morele en juridische kwestie nauwelijks een rol speelt. Het debat gaat vooral over de historische 
kwestie of Eichmann wel of geen overtuigingsdader was.
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bestraffen.13 Om verantwoordelijk te kunnen worden gehouden, moet 
een dader zich bewust zijn geweest van het misdadige karakter van zijn 
gedragingen. De rechters gingen ervan uit dat Eichmann een normaal 
persoon was en dat hij daarom zoals ieder normaal persoon dat mis-
dadige karakter kon inzien. Het probleem in het Derde Rijk was echter 
dat de verhouding tussen normaal en abnormaal was omgekeerd. Wat 
in een normale samenleving als misdadig wordt beschouwd, was in het 
Derde Rijk juist toegestaan of zelfs geboden. Deze sociale omstandig-
heid, in combinatie met Eichmanns streven om als een gezagsgetrouw 
burger te handelen en zijn onvermogen om na te denken, had tot gevolg 
dat hij niet kon inzien dat hij misdadige gedragingen verrichtte.

Arendt poneert deze these aan het begin van haar boek en zij herhaalt 
haar op verschillende plaatsen.14 Haar analyse van Eichmann is een 
onderzoek naar de juistheid ervan aan de hand van de ontwikkeling die 
Eichmann doormaakte in de periode dat hij bij het nationaalsocialisme 
en de misdaden tegen de Joden betrokken raakte. Een lijn in die analyse 
is dat Eichmann volgens Arendt een gezagsgetrouw burger was, wat 
volgens haar niet betekende dat hij kritiekloos bevelen van meerderen 
uitvoerde. Eichmann was gezagsgetrouw in de betekenis dat hij in over-
eenstemming met het recht van zijn samenleving wilde handelen, wat 
iets anders is dan gedachteloos bevelen uitvoeren. Het is immers 
mogelijk dat die bevelen niet in overeenstemming zijn met het geldende 
recht.

Eichmann was op verschillende momenten in staat om tegen bevelen 
van meerderen in te gaan wanneer hij meende dat deze bevelen niet in 
overeenstemming waren met het recht. Hij raakte volgens Arendt tot 
twee keer toe in een gewetenscrisis doordat zijn opvatting over het  
recht niet strookte met de bevelen die hij van zijn meerderen kreeg. 
Uiteindelijk organiseerde hij de deportaties van de Joden omdat hij van 

13 Deze betekenis van Arendts banaliteitsthese wordt wel eens over het hoofd gezien. Zo schrijft 
Luke Russell aan Arendt het standpunt toe dat het kwaad altijd een “extreme culpable wrong” is 
(Luke Russell, Evil: A Philosophical Investigation (Oxford: Oxford Univ. Press, 2014), 75). Arendts 
opvatting over Eichmann is echter dat hij niet ‘culpable’ handelde in morele en juridische zin, maar 
dat hij desondanks toch moest worden gestraft.

14 Arendt, Eichmann in Jerusalem, 26-27, 149-50, 276-77, 292-93; Id., Responsibility and Judge-
ment (New York: Schocken Books, 2003), 159-60; Id., Thinking, 4-5. 
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mening was dat het recht samenviel met de wil van de Führer waaraan 
hij zich moest onderwerpen. Bevelen van meerderen konden in strijd 
zijn met wat Eichmann als de wil van Hitler beschouwde en daarom 
negeerde hij in bepaalde gevallen deze bevelen. In de weergave van 
Arendt verschijnt Eichmann als een persoon die probeert zijn persoon-
lijke geweten af te stemmen op het geldende recht van het Derde Rijk 
en naar dat recht te handelen.15

Deze analyse roept de vraag op waarom Eichmann volgens Arendt 
niet voldeed aan de traditionele maatstaven van moraal en recht om 
hem slecht en misdadig te kunnen noemen. Een antwoord zou kunnen 
zijn dat een persoon slecht en misdadig is wanneer hij niet de wil heeft 
om in overeenstemming met de heersende moraal en het geldende recht 
te handelen, maar juist welbewust morele en juridische regels overtreedt. 
Dat lijkt ook de analyse van Arendt te zijn in verband met Eichmann. 
Zij noemt hem een nieuw type crimineel omdat hij zo verschrikkelijk 
normaal was en dat was volgens haar vanuit moreel en juridisch oog-
punt nog veel verschrikkelijker dan alle wreedheden bij elkaar. Die nor-
maliteit hield volgens haar in dat Eichmann zijn misdaden pleegde 
onder omstandigheden waarin het voor hem nagenoeg onmogelijk was 
om te weten of te voelen dat hij verkeerd handelde. Op dit punt was 
volgens Arendt het bewijs in de zaak van Eichmann overtuigender dan 
in de zaken van andere oorlogsmisdadigers in verband met de vraag of 
ze een kwaad geweten (guilty conscience) hadden. Een argument voor 
het kwade geweten van de nazi’s was dat zij aan het eind van de oorlog 
het bewijs van hun misdaden probeerden te vernietigen. Dat kan echter 
ook als een aanwijzing worden beschouwd dat zij beseften dat de 
nederlaag nabij was, wat in de ogen van de nazi’s een nederlaag was in 
hun poging om de mensheid te verlossen van een minderwaardig ras. 
Daaruit kan volgens Arendt niet worden afgeleid dat zij een kwaad 
geweten hadden in morele zin.16

Deze analyse van Arendt laat zien dat het volgens haar niet gaat om 
de gehoorzaamheid of de overtuiging van Eichmann, maar om de vraag 

15 Arendt, Eichmann in Jerusalem, 138-49.
16 Ibid., 276-77.
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of hij een kwaad geweten had in de zin van een besef van schuld. Haar 
redenering gaat op voor de gehoorzame dader, maar ook voor de over-
tuigingsdader. Daarom raakt de kritiek dat Eichmann geen gehoor-
zaamheidsdader, maar een overtuigingsdader was niet direct haar 
analyse van dit centrale probleem in de zaak van Eichmann. Wanneer 
daders zoals Eichmann geen kwaad geweten hebben, kunnen zij niet 
kwaad of misdadig worden genoemd volgens de traditionele opvatting 
over het kwaad en over misdaad.

Arendt vervolgt haar analyse met het standpunt dat een intentie om 
slecht te handelen (intent to do wrong) een voorwaarde is om iemand 
slecht in morele zin en misdadig in juridische zin te kunnen noemen.17 
Alle moderne strafrechtssytemen berusten volgens Arendt op deze ver-
onderstelling, die zij aanduidt als de subjectieve factor (subjective factor). 
Wanneer de intentie om kwaad te doen om welke reden dan ook ont-
breekt en het vermogen om goed en kwaad te onderscheiden is aange-
tast, hebben wij het gevoel dat er geen misdaad is gepleegd, aldus 
Arendt. Als voorbeeld noemt zij de aantasting van het morele oordeel-
vermogen door een geestesziekte (moral insanity).18

In het naschrift bij de tweede editie van haar boek komt Arendt op 
deze kwestie terug. Zij legt daarin uit wat zij met de banaliteit van het 
kwaad bedoelt in verband met de onnadenkendheid van Eichmann. 
Hij was volgens haar geen Iago of Macbeth en hij had niet zoals Richard 
III de bedoeling om met zijn misdaden te bewijzen dat hij een schurk 
was (to prove a villain). Hij had geen enkel motief, behalve het motief 
om zijn eigen carrière te bevorderen en dat motief is niet misdadig. 
Hij heeft zich nooit gerealiseerd wat hij deed en dat was volgens Arendt 
een gevolg van een gebrek aan verbeelding. In principe besefte hij waar 
het om ging en sprak hij in zijn laatste woord over de ‘herwaardering 
van waarden’ door het nazibewind. Dat besef lijkt echter niet werkelijk 

17 In de Nederlandse uitgave wordt “intent to do wrong” vertaald met “schuld in de zin van 
verwijtbaarheid” (Arendt, Eichmann in Jeruzalem, 431). Verwijtbaarheid heeft in juridische zin een 
ruimere betekenis dan de intentie om kwaad te doen. De automobilist die door zijn onvoorzichtige 
rijgedrag een dodelijk ongeluk veroorzaakt, heeft niet de intentie om kwaad te doen, maar kan wel 
een verwijt worden gemaakt van zijn onvoorzichtige rijgedrag, omdat hij beter had kunnen en moeten 
opletten.

18 Arendt, Eichmann in Jerusalem, 277.
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tot hem te zijn doorgedrongen, wat volgens Arendt blijkt uit zijn beklag 
tijdens het politieverhoor over het feit dat hij slechts tot luitenant-kolonel 
werd bevorderd voor zijn werk en uit zijn verklaring vlak voor zijn exe-
cutie, die uit begrafenisclichés bestond. Die clichés lieten zien dat hij 
niet besefte dat het om zijn eigen begrafenis ging.19

Uit de schetsmatige opmerkingen van Arendt over de banaliteit van 
het kwaad blijkt dat het niet om een uitgewerkte theorie gaat over 
morele en juridische verantwoordelijkheid. Arendt duidt de subjectieve 
vereiste van moderne strafrechtsstelsels heel kort aan als een intentie om 
verkeerd te handelen; ze maakt een vergelijking met personen uit toneel-
stukken van Shakespeare en met geestelijk gestoorden en ze leidt het 
onvermogen van Eichmann om te kunnen denken af uit zijn opmerkin-
gen tijdens het politieverhoor en vlak voor zijn executie. Tegelijk geeft 
ze aan dat Eichmann wel besefte dat het nazibewind traditionele morele 
waarden veranderde, een besef dat ook uit haar analyse blijkt van de 
gewetenscrisis waarin Eichmann volgens haar belandde bij het begin 
van de Holocaust. Op de zitting in Jeruzalem was Eichmann in staat 
om aan de rechters uit te leggen wat hij onder de categorische imperatief 
van Kant verstond: het principe van zijn wil moet tot het principe van 
algemene wetten kunnen worden verheven. Eichmann besefte dat hij niet 
meer volgens de categorische imperatief kon handelen op het moment dat 
hij met de uitvoering van de Holocaust werd belast. Hij troostte zich met 
de gedachte dat hij niet langer meester van zijn eigen daden was en hij 
onderwierp zich aan de wil van de Führer.20

3. Een analyse van het banaliteitsbegrip

Om uitgewerkt te kunnen worden tot een theorie over morele en 
juridische verantwoordelijkheid, moeten de opmerkingen van Arendt 
over de banaliteit van Eichmann nader worden geanalyseerd, waarbij 

19 Ibid., 287-88; zie ook 252 en 48 e.v.
20 Ibid., 135-38. Arendt merkt op dat de kwestie van Eichmanns geweten gecompliceerd is (149). 

Zie hierover N. Rozemond, “De complexiteit van het kwaad”.
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allereerst de relevantie van enkele opmerkingen ter discussie kan worden 
gesteld. Dat Eichmann tegenover de verhorende politieambtenaar onna-
denkende opmerkingen maakte en ook vlak voor zijn executie banale 
uitspraken deed, is niet zonder meer doorslaggevend voor de vraag of 
zijn misdaden een vorm van kwaad zijn. Relevant is het besef van kwaad 
dat hij wel of niet had tijdens het begaan van zijn misdaden. Ook de 
opmerkingen van Arendt over Iago, Macbeth en Richard III lijken op 
het eerste gezicht relevantie te missen. De meeste misdadigers vertonen 
geen gelijkenis met schurken uit toneelstukken van Shakespeare en dat 
is ook geen vereiste om ze te kunnen bestraffen. Shakespeares schurken 
vertegenwoordigen extreme vormen van kwaad, maar zij zijn niet maat-
gevend voor de morele en juridische verantwoordelijkheid van personen 
voor hun daden.

Het is bovendien de vraag wat de kenmerken van Shakespeares schur-
ken zijn en in hoeverre Eichmann aan die kenmerken voldeed.21 Een 
kenmerk dat Eichmann met deze schurken gemeen lijkt te hebben, is 
de misleiding van slachtoffers. Zoals Iago en Richard III hun motieven 
voor hun slachtoffers verborgen hielden om ze in het verderf te kunnen 
storten, zo wist Eichmann zijn Joodse slachtoffers over zijn ware bedoe-
lingen te misleiden en hen tot medewerking te bewegen aan hun eigen 
ondergang. Zo beschouwd was Eichmann een Iago wiens misdaden een 
extreme omvang aannamen. Misleiding, geheimhouding en verhullend 
taalgebruik zijn typerende karakteristieken van de Holocaust en daaruit 
zou het kwade geweten van de daders kunnen worden afgeleid.22

Kern van de analyse van Arendt is het ontbreken van een intentie om 
verkeerd te handelen bij Eichmann.23 Het is niet zonder meer duidelijk 
wat een dergelijke intentie inhoudt. Het is mogelijk dat een dader de 
intentie heeft om immoreel te handelen in de zin dat het hem te doen 
is om het begaan van het kwaad. De dader wil zoals Richard III met 

21 Zie Maurice Charney, Shakespeare’s Villains (Madison, NJ: Fairleigh Dickinson Univ. Press, 
2012) voor een nadere analyse van de kenmerken van Shakespeares schurken.

22 Berel Lang, Act and Idea in the Nazi Genocide (Syracuse: Syracuse Univ. Press, 2003), 36 e.v.; 
Susan Neiman, Evil in Modern Thought: An Alternative History of Philosophy (Princeton / Oxford: 
Princeton Univ. Press, 2004), 274.

23 Susan Neiman, Evil in Modern Thought, 263 e.v.; Id., “Banality Reconsidered,” in Politics in 
Dark Times, ed. Seyla Benhabib (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2010), 305-15 (p. 308 e.v.).
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zijn daden bewijzen dat hij een schurk is, dat wil zeggen in staat om 
het kwaad te begaan. Een vergelijkbare opvatting over het kwaad is bij 
Augustinus te vinden die in zijn Bekentenissen beschrijft hoe hij als 
jongen peren stal, niet omdat hij die peren wilde opeten (ze waren 
onrijp en hij wierp ze voor de varkens), maar omdat hij het verbod om 
te stelen wilde overtreden. Zijn motief lag niet in zijn eigenbelang bij 
het eten van peren, maar in het overtreden van morele en juridische 
verboden: hij genoot van zijn zondigheid en misdadigheid.24

Het is mogelijk dat Eichmann niet handelde met een dergelijke inten-
tie om kwaad te doen, maar dat is in moderne strafrechtsstelsels geen 
vereiste. Wellicht is dat ook niet de traditionele opvatting over het 
kwaad, maar een specifieke augustiniaanse opvatting die terugkeert in 
het verschil dat Arendt ziet tussen Richard III en Eichmann. Doorsnee-
misdadigers zoals inbrekers en drugshandelaren hebben meestal niet de 
intentie om morele verboden te overtreden, maar wel om geld te verdie-
nen met hun misdaden. Eigenbelang is de drijfveer van deze misdaden 
en bij andere misdaden zoals moord en verkrachting kunnen andere 
drijfveren een rol spelen, zoals woede of lust.25 Wanneer de dader weet 
dat zijn handelen in strijd is met morele en juridische normen, kan hij 
slecht en misdadig worden genoemd.26

Het ontbreken van een bewustzijn van het kwaad kan een reden zijn 
om een dader niet slecht of misdadig te noemen. Dat is bijvoorbeeld 
het geval bij een geestelijke gestoorde dader die vanwege zijn stoornis 
niet in staat is om in te zien dat zijn daden moreel slecht en juridisch 
misdadig zijn. Arendt verwijst naar de geestelijke stoornis (moral 
insanity) bij haar analyse van Eichmann en uit die vergelijking kan een 

24 Aurelius Augustinus, Belijdenissen (Amsterdam: Ambo / Olympus, 1997), 55-57. Zie hierover 
in verband met Arendt en Eichmann: R. J. Bernstein, Radical Evil: A Philosophical Interrogation 
(Cambridge: Polity, 2007), 219. Zie ook Luke Russell, Evil: A Philosophical Investigation, 83-88.

25 Augustinus, Belijdenissen, 57. Volgens Kant is het niet mogelijk dat een mens het kwaad om 
het kwaad begaat, maar wel dat een mens bewust morele normen schendt uit eigenbelang. Dat is   
volgens Kant het radicale kwaad in de mens. Zie hierover Bernstein, Radical Evil, 11 e.v.

26 Volgens Arendt had Eichmann geen motieven voor zijn misdaden, behalve het motief om zijn 
eigen carrière te bevorderen (Arendt, Eichmann in Jerusalem, 287). Dat motief is volgens Arendt op 
zich niet misdadig, maar wanneer hij uit eigenbelang welbewust de categorische imperatief zou hebben 
geschonden door honderdduizenden mensen naar de vernietigingskampen te deporteren (Ibid., 136), 
zou hij het prototype zijn van het radicale kwaad in de betekenis die Kant aan dat begrip toekende.
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minder vergaande stelling worden afgeleid. Het is echter de vraag of het 
ontbreken van inzicht in slechtheid en misdadigheid zonder meer tot de 
conclusie leidt dat een persoon niet moreel slecht en juridisch misdadig 
kan worden genoemd. Bij een geestelijke stoornis gaat het om een spe-
cifieke oorzaak die maakt dat een persoon het immorele en misdadige 
karakter van zijn daad niet kan inzien of niet in staat is naar zijn morele 
en juridische inzicht te handelen.27 Bestraffing heeft in een dergelijk 
geval meestal geen zin omdat de dader door zijn geestelijke stoornis 
waarschijnlijk niet kan begrijpen waarom hij wordt gestraft en die straf 
daarom geen invloed kan uitoefenen op de motieven van de dader. In 
haar analyse van Eichmann veralgemeniseert Arendt deze redenering: 
wanneer de dader om wat voor reden dan ook ( for whatever reasons) niet 
in staat is om goed en kwaad te onderscheiden, is er volgens haar geen 
sprake van kwaad of misdaad.

Er kan onderscheid worden gemaakt tussen de verschillende oorzaken 
om niet te kunnen inzien dat een daad een vorm van kwaad en een 
misdaad is. Bij een geestelijke stoornis gaat het om een oorzaak die bui-
ten de macht van de dader valt en meestal niet beïnvloedbaar is door 
bestraffing. Zou dat laatste wel het geval zijn, dan zou bestraffing zin 
kunnen hebben, ook al zou de dader op het moment van handelen fei-
telijk niet hebben beseft dat hij een misdaad beging. Dat zou ook voor 
andere oorzaken kunnen gelden, bijvoorbeeld de oorzaak dat de dader 
dacht dat hij in overeenstemming met sociale en juridische normen han-
delde. Bij een dergelijke dader kunnen twee vragen worden gesteld in 
verband met de zin van straf: was de dader ondanks het feitelijke ont-
breken van inzicht wel in staat om in te zien dat de sociale en juridische 
normen waaraan hij gehoorzaamde slecht en misdadig waren en kan de 
dader door middel van bestraffing duidelijk worden gemaakt dat hij 
verkeerd handelde? Deze kwesties spelen ook in verband met bevelen: 
de dader die aan een bevel gehoorzaamt, kan zich er niet op beroepen 
dat hij niet slecht of misdadig handelde in het geval dat het bevel onmis-
kenbaar onwettig (manifestly unlawful) was. Bevelen om genocide of 
misdrijven tegen de mensheid te plegen, worden onmiskenbaar onwettig 

27 Zie hierover J. Bijlsma, Stoornis en strafuitsluiting (Oisterwijk: Wolf Legal Publishers, 2016).
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geacht, ook al gaat de dader die het bevel opvolgt ervan uit dat het bevel 
wel wettig is.28

Achteraf kan worden vastgesteld dat een gehoorzame dader van geno-
cide of misdrijven tegen de mensheid zich heeft vergist omtrent het 
morele en juridische gehalte van zijn daden. Hij had die vergissing kun-
nen inzien wanneer hij had nagedacht over het morele en juridische 
karakter van de normen die hij gehoorzaamde en de bevelen die hij 
opvolgde. Wanneer hij daarover had nagedacht, had hij het onmiskenbaar 
onwettige karakter van de bevelen kunnen en moeten inzien. De dader 
kan verantwoordelijk worden gehouden voor zijn misdaden wanneer hij 
de dwaling omtrent de misdadigheid te wijten heeft aan zijn eigen 
onvermogen om daarover na te denken. Wanneer gehoorzaamheid het 
voornaamste motief van zijn handelen is, kan bestraffing zinvol zijn om 
hem duidelijk te maken dat hij gehoorzaam was ten opzichte van de 
verkeerde normen en dat hij dat had kunnen inzien wanneer hij zelf 
had nagedacht over de misdadigheid van die normen.

In het geval van de gehoorzame dader kan daarom een onderscheid 
worden gemaakt tussen morele en juridische maatstaven. Het is moge-
lijk dat Eichmann niet slecht kan worden genoemd in morele zin omdat 
hij niet uit slechte motieven handelde (zoals een augustiniaanse kwade 
wil of misdadigheid uit eigenbelang), maar uit motieven die hijzelf als 
goed beschouwde (gehoorzaamheid ten opzichte van het recht van zijn 
samenleving). Een kenmerkend element voor het kwaad in morele zin 
(een besef van kwaad) zou dan bij Eichmann ontbreken, maar hij zou 
wel aan een voorwaarde voldoen om hem te kunnen bestraffen. Hij had 
kunnen inzien dat de normen en bevelen die hij volgde slecht waren in 
morele zin en misdadig in juridische zin. Hij had ook kunnen inzien 

28 Zie artikel 33 lid 2 van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof en Arendt, 
Eichmann in Jerusalem, 292-94. Volgens Arendt waren de bevelen waaraan Eichmann gehoorzaamde 
niet “manifestly unlawful”, omdat ze in overeenstemming waren met het geldende recht van nazi-
Duitsland. De Rechtbank Jeruzalem oordeelde daarover anders op basis van Eichmanns verklaring 
dat hij de vernietiging van de Joden als de ergste misdaad uit de menselijke geschiedenis beschouwde 
en het bevel om de Joden uit te roeien als iets illegaals en verschrikkelijks. Zie §§ 220-221 van het 
vonnis, zie ook Arendt, Eichmann in Jerusalem, 22, 277-78. Uit die verklaring van Eichmann volgt 
dat hij zich niet met succes op bevelen van meerderen kon beroepen.
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dat hij verantwoordelijk zou worden gehouden wanneer hij gehoorzaam 
zou zijn aan immorele en misdadige normen en bevelen.

Bestraffing is in een dergelijk geval gebaseerd op het verwijtbare 
gebrek aan denken en oordelen bij de dader.29 Bestraffing kan hem het 
besef bijbrengen dat hij verkeerd heeft gehandeld omdat hij geen zelf-
standig oordeel heeft gevormd over het kwaad waarbij hij betrokken 
raakte. De boodschap van bestraffing zou kunnen zijn dat de dader 
zelfstandig moet nadenken over de vraag of hij bij een vorm van kwaad 
betrokken raakt. Bestraffing zou ook zinvol kunnen zijn wanneer de 
dader in bepaalde omstandigheden niet in staat was om na te denken 
over de morele en juridische betekenis van zijn handelen. In dat geval 
zou de dader geen verwijt kunnen worden gemaakt van zijn onvermogen 
om in te zien dat hij bij een groot kwaad werd betrokken. Bestraffing 
kan dan een middel zijn om een gehoorzame burger duidelijk te maken 
aan welke normen hij zich dient te houden. De straf zou dan geen ver-
wijt tot uitdrukking brengen, maar wel correctie van de dader tot doel 
hebben.

Er zou een onderscheid kunnen worden gemaakt in gradaties van het 
kwaad aan de hand van de verschillende motieven: gehoorzame daders 
vertegenwoordigen een lichtere vorm van kwaad dan daders die uit 
eigenbelang het kwaad begaan. Daders die het kwaad om het kwaad 
begaan (het augustiniaanse kwaad) vallen in de categorie van het ergste 
kwaad. Zij zijn zich bewust van het kwaad van hun daden en zij zouden 
in elke samenleving het kwaad om het kwaad begaan. Dat geldt niet 
voor banale daders vanwege het ontbreken van kwade motieven en het 
ontbreken van een vermogen om zelfstandig te denken en te oordelen. 
Daarom zouden zij minder straf verdienen dan kwade en egoïstische 
daders. De ergste daders verdienen de hoogste straf, maar dat geldt niet 
voor gehoorzame daders die niet beseffen dat zij een vorm van kwaad 
begaan, maar wel door de straf kunnen worden gecorrigeerd.30 Wanneer 

29 Todd Calder, “The Apparent Banality of Evil,” Journal of Social Philosophy 34 (2003): 364-76; 
Javier Burdman, “Between Banality and Radicality: Arendt and Kant on Evil and Responsibility,” 
European Journal on Political Theory, 13 april 2016, 1-21, doi: 10.1177/1474885116640725.

30 Vgl. Claudia Card, The Atrocity Paradigm: A Theory of Evil (Oxford: Oxford Univ. Press, 
2002), 94.
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Eichmann inderdaad niet meer zou zijn geweest dan een gezagsgetrouw 
burger, zou hij niet de doodstraf hebben verdiend die de Rechtbank 
Jeruzalem hem oplegde.31

4. De zin van straf

Volgens Arendt was Eichmann niet slecht in augustiniaanse zin (hij 
wilde niet het kwaad om het kwaad begaan), ontbrak bij hem het 
bewustzijn van het kwaad (zoals een inbreker dat bewustzijn wel heeft) 
en was hij in de omstandigheden waarin hij handelde ook niet in staat 
om in te zien dat hij bij het kwaad betrokken raakte. Daarmee verval-
len drie mogelijkheden om hem kwaad in morele zin te noemen en hem 
te bestraffen in juridische zin. In dat geval blijft de vierde mogelijkheid 
over om Eichmann door middel van bestraffing besef bij te brengen van 
het kwaad dat hij heeft begaan. Het is de vraag of die vierde mogelijk-
heid tot het gewenste resultaat had kunnen leiden, gelet op het onver-
mogen van Eichmann om te denken en de onmogelijkheid om met hem 
te communiceren.32 Wanneer communicatie met hem inderdaad onmo-
gelijk zou zijn geweest, zou bestraffing met het doel om hem besef van 
goed en kwaad bij te brengen geen zin hebben gehad.

Er is nog een vijfde mogelijkheid om straf te rechtvaardigen in het 
geval van daders die niet in staat zijn om te beseffen dat zij verkeerd 
hebben gehandeld. Deze daders kunnen worden bestraft vanwege de 
ernst van hun misdaden en Arendt noemt die mogelijkheid ook. Het 
gaat bij bestraffing in dergelijke gevallen niet om de subjectieve factor, 
de kwade intenties van de dader of zijn vermogen om in te zien dat hij 
kwaad doet, maar om de objectieve factor, de enormiteit van de misdaad 

31 Bevelen van meerderen kunnen bij genocide en misdrijven tegen de mensheid niet tot straffe-
loosheid leiden, maar wel aanleiding zijn om de straf te verminderen. Arendt was van mening dat de 
Rechtbank Jeruzalem deze strafverminderingsgrond op Eichmann had moeten toepassen wanneer de 
rechtbank het Israëlische recht had gevolgd (Arendt, Eichmann in Jerusalem, 294). De rechtbank was 
echter van oordeel dat Eichmann niet in aanmerking kwam voor strafvermindering, omdat hij uit 
overtuiging zijn misdaden had begaan en daarbij had ingezien dat hij misdaden beging (§ 218 van 
het vonnis).

32 Arendt, Eichmann in Jerusalem, 49.
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die moet worden bestraft om een moreel evenwicht te herstellen. Deze 
mogelijkheid past volgens Arendt niet bij moderne strafrechtstelsels 
waarin de subjectieve factor noodzakelijk is om een dader te kunnen 
straffen. Zij noemt deze mogelijkheid daarom barbaars, maar toch is 
dit volgens haar de enige grond waarop Eichmann de doodstraf kreeg. 
Eichmann moest worden geëlimineerd omdat hij een centrale rol had 
gespeeld in een misdaad die tot doel had om bepaalde ‘rassen’ van de 
aardbodem te laten verdwijnen.33

Vervolgens doet Arendt iets opmerkelijks: ze schrijft een alternatieve 
motivering voor het vonnis van de Rechtbank Jeruzalem en in die moti-
vering richt ze zich rechtstreeks tot Eichmann. Die alternatieve motivering 
is om verschillende redenen opmerkelijk. Het is allereerst ongebruikelijk 
dat een rechterlijke motivering zich rechtstreeks tot de dader richt. In de 
regel zijn vonnissen (zoals het vonnis van de Rechtbank Jeruzalem) 
geschreven als algemene uitleg waarom een dader een bepaalde straf 
krijgt zonder dat die dader direct wordt aangesproken. Bovendien heeft 
Arendt Eichmann gekenschetst als een persoon met wie communicatie 
onmogelijk is. Daarom lijkt rechtstreekse communicatie door middel 
van een strafmotivering zinloos te zijn. Ook de inhoud van de motive-
ring is opmerkelijk, omdat Arendt begint met de vaststelling dat Eich-
mann in Jeruzalem toegaf dat de moord op de Joden de ergste misdaad 
uit de menselijke geschiedenis was en dat hij daarin een rol had gespeeld.34 
Daaruit blijkt dat hij wel een besef had van het kwaad waarbij hij was 
betrokken.

De motivering van Arendt richt zich op het verweer van Eichmann 
dat hij zelf geen kwade motieven had. Volgens Arendt zijn er bewijzen 

33 Ibid., 277. In The Human Condition betoogt Arendt dat bepaalde misdrijven zo ernstig zijn dat 
vergeving en bestraffing onmogelijk zijn (Hannah Arendt, The Human Condition (Chicago: Univ. of 
Chicago Press, 1998), 241). Zij bedoelt daarmee het radicale kwaad zoals zij dat in The Origins of 
Totalitarianism analyseert (Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism (Orlando: Harcourt, 
1994), 459). Het verschil met haar opvatting over de bestraffing van Eichmann zou kunnen worden 
verklaard op grond van het feit dat zij met het radicale kwaad het totalitaire kwaad op het oog heeft 
van ideologieën die mensen als mensen overbodig maken, terwijl zij zich in Eichmann in Jerusalem 
bezighoudt met de persoonlijke eigenschappen van een dader die uit gehoorzaamheid heeft gehandeld. 
Zie Bernstein, Radical Evil, 214 e.v.

34 Arendt, Eichmann in Jerusalem, 277-78. Zie ook § 220 van het vonnis van de Rechtbank 
Jeruzalem.
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die op het tegendeel wijzen en het is moeilijk om hem op dit punt te 
geloven, maar dat is niet onmogelijk. Uit deze overweging blijkt dat 
Arendt twijfels heeft over het ontbreken van kwade motieven bij Eich-
mann, maar zij geeft hem op dit punt het voordeel van de twijfel. 
Eichmann voerde aan dat hij door iedereen had kunnen worden ver-
vangen, zodat iedereen in Duitsland potentieel schuldig was. Arendt 
verwerpt dit verweer met een verwijzing naar het Bijbelverhaal van 
Sodom en Gomorrah: als iedereen in gelijke mate schuldig is, dan moet 
iedereen in gelijke mate worden vernietigd. Ook de mogelijkheid dat 
iedere Duitser zijn plaats had kunnen innemen, is geen geldig excuus: 
het gaat volgens Arendt niet om de potentialiteit van schuld, maar om 
de actualiteit van wat Eichmann heeft gedaan. Daarop moet hij worden 
beoordeeld en niet op de mogelijk non-criminele aard van zijn innerlijke 
leven of zijn motieven of de criminele potenties van anderen.

Eichmann beriep zich op de omstandigheden waaronder hij zijn mis-
daden beging en Arendt erkent dat hij onder andere omstandigheden 
waarschijnlijk niet misdadig was geworden. Misschien was het niets 
anders dan een ongelukkige samenloop van omstandigheden die Eich-
mann tot zijn misdaden heeft gedreven, maar dat neemt niet weg dat 
hij een beleid van massamoord heeft uitgevoerd en daardoor dat beleid 
actief heeft ondersteund. Politiek is geen vorm van kinderopvang, aldus 
Arendt, in de politiek zijn gehoorzaamheid en ondersteuning hetzelfde. 
Eichmann heeft een politiek uitgevoerd die was gebaseerd op de gedachte 
dat de nazi’s de aarde niet wilden delen met het Joodse volk en met 
andere volken, alsof hij en zijn meerderen het recht hadden om te beslis-
sen wie wel en niet de aarde zou mogen bewonen. Daarom kan van 
geen enkel lid van het menselijke ras worden verwacht dat hij of zij de 
aarde met Eichmann wil delen. Om die reden moet hij hangen en dat 
is volgens Arendt de enige reden.35

Uit het feit dat Arendt zich direct tot Eichmann richt, kan worden 
afgeleid dat zij ervan uitgaat dat hij haar motivering had kunnen begrijpen. 
Die motivering is gebaseerd op het uitgangspunt dat Eichmann begreep 

35 Ibid., 278-79. Zie over het verband tussen gehoorzaamheid en ondersteuning ook Arendt, 
Responsibility and Judgement, 45-48.
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dat de genocide op de Joden de ergste misdaad uit de menselijke geschie-
denis was. Uit dat begrip volgt dat hij de doodstraf verdiende, waarbij 
de aard van de misdaad het fundament voor die straf vormt. De nazi’s 
pleegden een misdrijf tegen de mensheid in de zin dat zij meenden te 
mogen beslissen welke volken op de aarde mogen leven. Ze claimden 
dit beslissingsrecht en wilden dat recht uitoefenen door middel van 
genocide op verschillende volken. Arendt beschouwt de misdaad van de 
nazi’s niet alleen als een misdrijf tegen de volken die door hen werden 
uitgemoord, maar ook als een misdrijf tegen de mensheid, die daarom 
het recht heeft de daders te berechten en tot de doodstraf te veroordelen 
door middel van een internationaal strafhof.36

In de motivering van de straf gaat Arendt ervan uit dat Eichmann 
wel de misdadigheid van de genocide op de Joden inzag, maar dat hij 
geen misdadige motieven had om bij deze misdaad betrokken te raken. 
Hier kan een onderscheid worden gemaakt tussen inzicht in misdadig-
heid van de Holocaust en inzicht in de misdadigheid van eigen motie-
ven. Dat laatste inzicht ontbrak volgens Arendt bij Eichmann en daar-
door had hij geen besef van zijn eigen kwaad. Zijn houding tegenover 
zijn eigen misdadigheid lijkt daardoor diametraal te staan tegenover de 
houding van Augustinus tegenover zijn diefstal van peren. Bij Augustinus 
overheerste het schuldbesef, ook al was zijn misdaad gering. Bij Eich-
mann ontbrak het schuldbesef, ook al was zijn misdaad enorm.37

Eichmann verdiende volgens Arendt de doodstraf, ondanks het feit 
dat hij geen misdadige motieven had en geen besef van eigen schuld. 
Het feit dat hij in overeenstemming met de sociale en juridische normen 
van zijn samenleving handelde, neemt niet weg dat hij misdrijven tegen 
de mensheid beging en dat hij de misdadigheid van die misdrijven inzag. 
Gehoorzaamheid aan nationale normen is geen geldig excuus om mis-
drijven tegen de mensheid te plegen. Het is juist een kenmerk van deze 
misdrijven dat ze worden begaan op basis van nationale normen die  
zich tegen de mensheid keren. De morele en juridische normen van de 

36 Arendt, Eichmann in Jerusalem, 269.
37 Het ontbreken van schuldbesef is een kenmerk van veel betrokkenen bij de Holocaust. Zie 

hierover Katharina von Kellenbach, The Mark of Cain: Guilt and Denial in the Post-War Lives of Nazi 
Perpetrators (Oxford: Oxford Univ. Press, 2013).
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mensheid gaan boven de nationale normen van staten en daarom kan 
met de internationale normen het handelen van de betrokkenen worden 
beoordeeld. Ook Eichmann moet daartoe in staat worden geacht, zodat 
aan hem kan worden uitgelegd waarom hij straf verdiende. Zijn gehoor-
zaamheid was misschien niet misdadig in het licht van nationale nor-
men, maar zij was dat wel in het licht van de normen van de mensheid.

Het gaat met andere woorden niet om motieven of intenties, maar 
om oordelen.38 Het fundament van strafrechtelijke aansprakelijkheid 
voor gezagsgetrouwe daders is het oordeelsvermogen van deze daders: 
zij moeten in staat worden geacht om in te zien dat hun daden onver-
enigbaar zijn met de normen van de mensheid. Dat geeft betekenis aan 
de bestraffing van deze misdadigers. Door middel van bestraffing wordt 
tot uitdrukking gebracht welke normen zij hebben overtreden. De straf 
brengt eveneens de verantwoordelijkheid van deze daders tot uitdruk-
king om zelf het morele en juridische karakter te beoordelen van de 
misdaden waarbij zij betrokken raken en naar hun eigen oordeel te 
handelen. Wanneer zij weigeren om die verantwoordelijkheid uit te 
oefenen, kunnen zij daarmee hun straf niet ontlopen.

De gehoorzaamheid waarop bepaalde daders zich beroepen ter veront-
schuldiging van hun betrokkenheid bij misdrijven tegen de mensheid 
heeft deze misdrijven juist mogelijk gemaakt. Zonder gehoorzaamheid 
van velen hadden deze misdaden niet kunnen worden gepleegd en 
daarom kunnen ook de gezagsgetrouwe daders worden gestraft. Wan-
neer niet de misdadigheid van motieven als uitgangspunt van straf 
wordt genomen, maar het vermogen om de misdadigheid van gedragin-
gen te beoordelen, kan de straf tegenover gehoorzame daders worden 
gerechtvaardigd. Eichmann gaf toe dat de Holocaust de ergste misdaad 
uit de menselijke geschiedenis was en daaruit volgt dat het ontbreken van 
kwade intenties irrelevant is. Gehoorzaamheid is geen verontschuldiging 
voor betrokkenheid bij die misdaad, maar juist een bewijs van misda-
digheid in het licht van het eigen oordeel van de dader over het kwaad 
dat hij door zijn gehoorzaamheid heeft veroorzaakt.

38 Hannah Arendt, Responsibility and Judgement, 17-31; Bernstein, Radical Evil, 220-24; Neiman, 
“Banality Reconsidered,” 312. 
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5. Slotbeschouwing: een poging tot synthese

De opmerkingen van Arendt over de banaliteit van Eichmann en 
haar motivering van de doodstraf in zijn geval kunnen worden uitge-
werkt tot een theorie van morele verantwoordelijkheid en strafrechte-
lijke aansprakelijkheid. Uit de motivering blijkt dat zij de bestraffing als 
een vorm van communicatie beschouwt ten opzichte van de dader als 
lid van een bepaalde gemeenschap: hij kan als lid van deze gemeenschap 
direct worden aangesproken op de verantwoordelijkheid voor zijn 
daden.39 In het geval van Eichmann is die gemeenschap de mensheid 
en niet het volk of de samenleving waartoe hij behoort. Eichmann 
beriep zich op zijn gehoorzaamheid ten opzichte van het recht van zijn 
volk, maar hij heeft ook een morele en juridische verantwoordelijkheid 
ten opzichte van de normen van de mensheid die boven het recht van 
zijn volk gaan. Een mens kan slechts claimen tot de menselijke gemeen-
schap te behoren wanneer hij of zij de pluraliteit van de mensheid erkent 
en respecteert. Pluraliteit is volgens Arendt het meest wezenlijke ken-
merk van de mensheid en de misdaden van de nazi’s waren een welbe-
wuste poging om die pluraliteit te vernietigen. Daarin schuilt volgens 
haar het nieuwe aspect van deze misdaden.40

De oplegging van de doodstraf is problematisch wanneer de banaliteit 
van bepaalde daders wordt uitgelegd als een onvermogen om te denken 
en te oordelen over goed en kwaad. Wanneer Eichmann en vergelijk-
bare daders zouden worden gekenmerkt door een onvermogen om te 
denken en te oordelen over de morele en juridische betekenis van hun 
daden, zouden ze niet voor die daden kunnen worden bestraft, althans 
niet met de motivering die Arendt voor de bestraffing van Eichmann 
geeft. De motivering van de straf zou voor deze daders onbegrijpelijk 

39 Zie voor een uitwerking van de gedachte van straf als een vorm van communicatie, R. A. Duff, 
Punishment, Communication, and Community (Oxford: Oxford Univ. Press, 2001). Zie voor de toe-
passing daarvan in het internationale strafrecht, L. D. A. Corrias and G. M. Gordon, “Judging in 
the Name of Humanity: International Criminal Tribunals and the Representation of a Global 
Public,” Journal of International Criminal Justice 13 (2015): 97-112.

40 Arendt, Eichmann in Jerusalem, 272; Id., The Human Condition, 7-8, 175 e.v.; Seyla Benhabib, 
“International Law and Human Plurality in the Shadow of Totalitarianism: Hannah Arendt and 
Raphael Lemkin,” in Benhabib, Politics in Dark Times, 219-43 (pp. 239-42).
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zijn en daarom zou bestraffing als communicatieve handeling ten 
opzichte van de daders geen zin hebben. Daaruit zou volgen dat de 
motivering die Arendt van de doodstraf geeft en de banaliteit van Eich-
mann (en vergelijkbare daders) niet met elkaar te verenigen zijn. De 
doodstraf zou geen communicatieve handeling zijn ten opzichte van 
deze daders, maar een politieke maatregel om ze te elimineren.

Arendts motivering van de doodstraf veronderstelt dat Eichmann 
deze motivering wel had kunnen begrijpen en daardoor had kunnen 
inzien dat hij misdrijven tegen de mensheid heeft gepleegd. Banaliteit 
krijgt in haar motivering de betekenis dat Eichmann wel begreep dat 
hij bij een enorme misdaad was betrokken, maar dat hij deze betrok-
kenheid vanwege zijn gehoorzaamheid niet beschouwde als een vorm 
van slechtheid en misdadigheid. De strekking van haar motivering is 
dat gehoorzaamheid bij misdrijven tegen de mensheid strafwaardig is 
vanwege de ondersteuning aan die misdaden. Wanneer de dader de 
misdadigheid van die misdrijven kan inzien, moet hij ook de misdadig-
heid van zijn betrokkenheid bij die misdaden kunnen inzien. De com-
municatieve boodschap van de straf is dat daders zich niet op bevelen 
van hun meerderen of normen van hun samenleving kunnen beroepen, 
maar dat zij hun eigen oordeel moeten volgen over de slechtheid en 
misdadigheid van bepaalde gedragingen. De straf is slechts een zinvolle 
communicatieve handeling ten opzichte van de dader wanneer hij in staat 
is om de strekking van de straf en de normen waarop zij is gebaseerd te 
begrijpen. De straf kan daarom niet alleen worden gebaseerd op de 
ernst van het misdrijf, maar zij moet ook berusten op het vermogen van 
de dader om die ernst in te zien.

De critici van Arendt richten hun kritiek niet op de motivering die 
Arendt voor de doodstraf heeft gegeven in het geval van Eichmann als 
gehoorzame dader. Meestal blijft die motivering onbesproken en richt 
de kritiek zich op de vermeende banaliteit van Eichmann in de vorm 
van zijn gedachteloze gehoorzaamheid. De critici zijn van mening dat 
Arendt ideologische motieven ten onrechte buiten beschouwing heeft 
gelaten in haar analyse van Eichmann. Die kritiek roept de vraag op 
wat de ideologische motieven van Eichmann zouden veranderen aan de 
motivering van de straf.
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Het centrale probleem van Eichmann was volgens Arendt dat hij van-
wege zijn gehoorzaamheid zijn eigen motieven niet als slechte motieven 
herkende. Ideologische motieven hebben dat oordeel van Eichmann over 
zichzelf wellicht versterkt. Niet alleen handelde hij uit gehoorzaamheid 
aan het recht van zijn land, maar hij was daartoe volgens zijn ideologie 
ook gerechtigd in de strijd tussen de volken. Er zijn volgens de ideologie 
van het nationaalsocialisme geen universele normen die boven het recht 
gaan van een volk om zijn belangen met alle middelen te verdedigen in 
de strijd om het bestaan. Blijkens zijn Argentijnse geschriften heeft 
Eichmann daarover nagedacht en heeft hij universele normen verwor-
pen als maatstaven waarmee zijn gedragingen kunnen worden beoor-
deeld. Voor hem ging het recht van zijn volk boven de universele nor-
men van de mensheid.41 Het is vooral de combinatie van ambtelijke 
gehoorzaamheid en ideologische overtuiging die tot gevolg had dat 
Eichmann zijn eigen motieven niet als kwaad beschouwde. Arendt en 
haar grootste critici zijn het op dit punt met elkaar eens: Eichmann was 
niet in staat om in te zien dat hij verkeerd heeft gehandeld.42

Arendt en haar critici zijn het ook op andere punten met elkaar eens. 
Eichmann was niet een augustiniaans dader die slechtheid als het motief 
van zijn daden beschouwde. Hij bezat ook niet de slechtheid van de 
misdadiger die welbewust de normen van zijn samenleving overtreedt 
om zijn belangen te bevorderen, zijn lusten te bevredigen of zijn emoties 
te volgen. Eichmann wilde juist in overeenstemming met de regels van 
zijn samenleving handelen om de belangen van zijn volk te dienen en 
daarom waren zijn motieven in zijn eigen ogen goed. Hij deed wat ieder 
mens volgens hem zou moeten doen en wat iedereen in zijn visie ook 
daadwerkelijk doet in de strijd om het bestaan tussen de volken. De 
racistische overtuigingsdader is zich bewust van het feit dat hij univer-
sele normen overtreedt en daarom vanuit een bepaald perspectief slecht 

41 Stangneth, Eichmann in Argentinië, 277-89.
42 Cesarani, Eichmann, 367: “[...] he was never able to understand that he acted wrongly.” Cesa-

rani bekritiseert Arendt omdat zij de antisemitische en ideologische motieven van Eichmann niet 
onderkende (343-52), maar hij komt uiteindelijk tot dezelfde conclusie als Arendt over het ontbreken 
van inzicht bij Eichmann in de slechtheid van zijn misdaden. Zie hierover R. J. Bernstein, “Are Arendt’s 
Reflections on Evil Still Relevant?,” in Benhabib, Politics in Dark Times, 293-304 (pp. 302-303) en 
N. Rozemond, “Drie paradigma’s van het menselijke kwaad”.
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en misdadig handelt. Dat bewustzijn kan bepaalde kenmerken van zijn 
daden verklaren (geheimhouding van zijn daden, misleiding van zijn 
slachtoffers). Hij verwerpt echter het universele perspectief en is er zelfs 
op uit om dat perspectief te vernietigen in zijn streven naar overheersing 
van andere volken. Daarin verschilt hij van de gehoorzame dader die 
een dergelijk motief niet heeft en zich aan universele normen zou kunnen 
houden, maar dat uit onvermogen tot zelfstandig denken, oordelen en 
handelen niet doet.

Het is daardoor de vraag of de communicatieve boodschap van straf 
op basis van universele normen wel kan worden overgebracht aan daders 
van internationale misdaden. Dat is een vraag waarmee het internatio-
nale strafrecht nog steeds worstelt. Gehoorzame daders zijn niet in staat 
om internationale normen te begrijpen, omdat die normen niet stroken 
met de morele en juridische maatstaven van hun samenleving.43 Over-
tuigingsdaders zijn wel in staat om internationale normen te begrijpen, 
maar zij verwerpen deze normen op ideologische gronden en houden 
zich er om die reden niet aan.44 In beide gevallen staat de slechtheid 
van de motieven ter discussie: deze motieven kunnen niet slecht worden 
genoemd in traditionele zin en daarom vormen deze daders een probleem 
voor de moraal en het recht.

Dit probleem zou kunnen worden opgelost door de slechtheid van de 
motieven niet als de basis te beschouwen voor de morele beoordeling 
van het kwaad en de juridische bestraffing van de misdaad. Het gaat 
bij beoordeling en bestraffing van misdrijven tegen de mensheid om de 
schadelijke gevolgen voor de slachtoffers en voor de mensheid en om 
het vermogen van de daders om het immorele en misdadige karakter 
van deze misdrijven te kunnen beoordelen.45 Deze oplossing roept de 

43 Mark A. Drumble, Atrocity, Punishment, and International Law (Cambridge: Cambridge Univ. 
Press, 2007), 23 e.v.

44 Mark J. Osiel, Mass Atrocity, Ordinary Evil, and Hannah Arendt: Criminal Consciousness in 
Argentina’s Dirty War (New Haven / London: Yale Univ. Press, 2001); Id., “Why Punish? Critics of 
Punishment for Mass Atrocity,” Human Rights Quarterly 22 (2000): 118-47.

45 Russell, Evil: A Philosophical Investigation, 93 e.v.; Card, The Atrocity Paradigm, 3 e.v.; Osiel, 
Mass Atrocity, Ordinary Evil, and Hannah Arendt, 32 e.v. Osiel wijst erop dat het strafrecht geen 
kwade motieven vereist voor strafrechtelijke aansprakelijkheid. De aard van de motieven kunnen wel 
relevant zijn voor het bepalen van de hoogte van de straf.
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vraag op wat de communicatieve boodschap van bestraffing is. Die 
boodschap zou kunnen zijn: als je deel wil uitmaken van de mensheid, 
moet je de normen van de mensheid erkennen en als je die niet wil 
erkennen, word je van de mensheid uitgesloten, wat je motieven ook 
mogen zijn. Die boodschap opent de mogelijkheid dat de dader van 
misdrijven tegen de mensheid de strekking van de straf begrijpt en 
beseft dat hij verkeerd heeft gehandeld. Dat zou een reden kunnen zijn 
om hem na bestraffing weer tot de gemeenschap van de mensheid toe 
te laten. Bestraffing kan een middel zijn om de menselijkheid van de 
dader te herstellen wanneer hij zijn menselijkheid heeft opgegeven door 
zich te onderwerpen aan een crimineel regime of een misdadige ideo-
logie.46

De basis van de bestraffing zou de veronderstelling zijn dat de dader 
in staat is om zijn eigen daden te beoordelen aan de hand van de nor-
men van de mensheid. Hij moet met andere woorden in staat worden 
geacht om te denken en te oordelen over goed en kwaad vanuit het 
perspectief van deze normen. Wanneer de dader daartoe om wat voor 
reden dan ook niet in staat zou zijn, zou hij een essentieel vermogen 
missen om deel te kunnen uitmaken van de mensheid. Hij zou vanwege 
zijn onvermogen tot oordelen buiten de gemeenschap van de mensheid 
vallen waarbinnen bestraffing als communicatieve handeling zin heeft. 
Bestraffing zou daardoor het karakter krijgen van een politieke uitslui-
ting van personen die zich niet aan de normen van de mensheid kunnen 
houden.

Dat zou niet alleen gelden voor overtuigingsdaders die de normen 
van de mensheid verwerpen en om die reden van de mensheid worden 
uitgesloten, maar ook voor daders uit samenlevingen waarin internati-
onale normen niet of onvoldoende in de moraal en het recht zijn ver-
werkt. Het idee van individuele verantwoordelijkheid ten opzichte van 
internationale normen kan daarom niet zonder meer worden toegepast 

46 Colleen Murphy, “Political Reconciliation and International Criminal Trials,” in International 
Criminal Law and Philosophy, ed. Larry May and Zachary Hoskins (Cambridge: Cambridge Univ. 
Press, 2009), 224-44; Antony Duff, “Can we Punish the Perpetrators of Atrocities?,” in The Religious 
in Responses to Mass Atrocities: Interdisciplinary Perspectives, ed. Thomas Brudholm and Thomas 
Cushman (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2009), 79-104.
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op de daders van extreem geweld uit deze samenlevingen. Alternatieve 
vormen van bestraffing, zoals waarheidscommissies en lokale straf-
procedures, passen wellicht beter bij deze daders en hun perceptie van 
het kwaad dan bestraffing door een internationaal strafhof dat de mens-
heid vertegenwoordigt. Op het gebied van recht en moraal is de mensheid 
pluralistisch en daaruit volgt dat het kwaad op pluralistische wijze moet 
worden bestreden.47

Misschien is dat de hedendaagse les die uit de opvattingen van Arendt 
kan worden getrokken. Wanneer inderdaad zoiets als de banaliteit van 
het kwaad bestaat, zou dat een reden moeten zijn om banale daders niet 
als de grootste misdadigers te bestraffen. Bestraffing van banale daders 
met de zwaarste straf zou inderdaad barbaars zijn en niet stroken met 
hedendaagse inzichten over de communicatieve strekking van straf. 
Maar het omgekeerde geldt ook. Bestraffing van daders die zich op hun 
plicht tot gehoorzaamheid beroepen, bevat de communicatieve boodschap 
dat gehoorzaamheid geen geldig excuus is, maar juist de grondslag voor 
bestraffing vanwege het feit dat gehoorzaamheid enorme misdaden 
tegen de mensheid mogelijk kan maken.

Na het proces tegen Eichmann kan een pleger van misdaden tegen 
de mensheid die van dat proces kennis heeft genomen zich niet meer 
achter zijn gehoorzaamheidsplicht verschuilen. Hij weet immers dat hij 
ten volle verantwoordelijk zal worden gehouden voor zijn betrokkenheid 
bij misdaden tegen de mensheid. En ook de dader die de betekenis kent 
van de banaliteit van het kwaad, kan zich niet meer beroepen op het 
feit dat hij geen kwade intenties heeft. In die zin heeft Arendts begrip 
het paradoxale gevolg dat er niet meer zoiets bestaat als de banaliteit 
van het kwaad. Dankzij dit begrip heeft gehoorzaamheid definitief haar 
onschuld verloren.

47 Drumble, Atrocity, Punishment, and International Law, 27, 181 e.v.; Mark A. Drumble, “The 
Curious Criminality of Mass Atrocity: Diverse Actors, Multiple Truths, and Plural Responses,” in 
Pluralism in International Criminal Law, ed. Elies van Sliedrecht and Sergey Vasiliev (Oxford: 
Oxford Univ. Press, 2014), 68-103 (pp. 101-102); Deirdre Golash, “The Justification of Punishment 
in the International Context,” in May and Hoskins, International Criminal Law and Philosophy, 201-23; 
Augustine Brannigan, Beyond the Banality of Evil: Criminology and Genocide (Oxford: Oxford Univ. 
Press, 2013), 174 e.v.
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Summary: The Banality of Evil and the Meaning of Punishment

In her book Eichmann in Jerusalem Hannah Arendt argued that Adolf Eichmann 
did not fulfill a necessary condition for punishment: he did not have an “intent to 
do wrong”. Eichmann wanted to be a law abiding citizen. Thus he was able to com-
mit terrible acts that, according to the laws of Nazi Germany, were not crimes. 
Because of his inability to think, Eichmann never realized what he was doing. This is 
what Arendt called the banality of evil. Yet she was of the opinion that Eichmann 
deserved to be hanged. The reason for the death penalty in his case was the fact 
that he committed crimes against humanity. Arendt wrote her reasoning in a direct 
address to Eichmann. She seemed to suppose that Eichmann would have been able 
to understand this reasoning, in spite of his inability to think. A necessary condition 
for punishment seems to be the ability of the convict to understand the meaning of 
punishment and the moral and legal norms which are expressed by punishment. 
When this ability is absent, punishment of war criminals becomes a political act to 
eliminate enemies of the human race. That would go against modern conceptions 
of punishment as a meaningful communicative act towards the perpetrator.


