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Agamben ziet in de coronacrisis een gebeurtenis die al sinds 2500 jaar wordt 

voorbereid door het westerse denken. Maar datzelfde denken moet ons ook helpen 

“deze tijd die niet weet wat zij met zichzelf aan moet” (Hölderlin) achter ons te laten. 

Om Agambens denken inzichtelijk te maken geef ik een samenvatting van zijn 

hoofdwerk Homo Sacer. Dit stuk valt in drie delen uiteen. In deel I gaat het over 

Agambens columns over de coronacrisis. Zij zijn de aanleiding ons met Agamben 

bezig te houden. Deel II geeft een samenvatting van Homo Sacer op hoofdlijnen. 

Deel III geeft mijn oordeel  over dit boek van Agamben en probeert met Hölderlin een 

weg te schetsen de biopolitiek achter ons te laten. 

 

 

 

I Agamben en het coronavirus 

 

Wanneer we naar de meningen over het coronavirus kijken, dan kunnen we drie 

dimensies in het debat onderscheiden. 

 

De eerste dimensie gaat over de ernst van de medische situatie. Aan het ene uiterste 

van deze dimensie zien wij mensen die bang zijn voor hun gezondheid en die in 

anderen een bedreiging zien. Aan de andere kant van het spectrum staan mensen 

die vaststellen dat er weliswaar veel mensen positief getest worden, maar dat hun 

aantal procentueel meevalt en dat in ieder geval in de vakantiemaanden van 2020 

nauwelijks iemand aan het virus is gestorven of in het ziekenhuis is opgenomen. 

 

De tweede dimensie gaat over de rol van de staat. Aan het ene uiterste van deze 

dimensie staan mensen die er alles over hebben om in leven te blijven, die de regels 

strikt naleven en er soms een schepje bovenop doen. Zij verwachten van de staat 

strenge handhaving. Aan de andere kant van het spectrum staan mensen die de 

regels naast zich neerleggen. Sommigen uit onverschilligheid, anderen uit 

opstandigheid omdat zij vinden dat de wettelijke basis voor de vrijheidsbeperkingen 

ontbreekt en de staat in overtreding is. 

 

De derde dimensie gaat over gevoelens bij het zo veel mogelijk thuis blijven. 

Sommige mensen zijn blij met de rust, werken liever thuis en ervaren minder stress. 
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Anderen zijn woedend of teleurgesteld dat zij anderen niet meer kunnen bezoeken of 

bijstaan. Zij betreuren het verlies aan openbaarheid en het afzeggen van culturele 

evenementen. 

 

Alle drie dimensies zijn een glijdende schaal met heel wat tussenposities. Terwijl in 

het begin iedereen in Nederland blij was dat de premier het land verenigde en het 

kabinet per persconferentie bestuurde, zijn later twijfels gerezen of het wel de juiste 

weg was alle beleid afhankelijk te maken van het aantal ic-opnames. Met het 

verstrijken van de tijd werden de regels versoepeld, en gingen ministers en 

parlementariërs gewoon op vakantie. Van een al dan niet verklaarde noodtoestand 

kon in de zomermaanden in ieder geval geen sprake meer zijn. Wanneer ik dit schrijf 

in de herfst van 2020 stijgt het aantal besmettingen sterk, maar is ook bekend 

gemaakt dat binnen afzienbare tijd verscheidene vaccins op de markt zullen komen. 

 

Hoe staat de filosoof Giorgio Agamben (1942) nu in dit debat? Kunnen we deze drie 

dimensies in zijn opvattingen terugvinden? Leveren zij een goede manier om naar 

zijn columns te kijken en waar vinden we die? De columns zijn in het Italiaans 

gebundeld in een boekje A che punto siamo? L’epidemia como politica (1), maar 

gedeeltelijk ook te vinden op Agambens blog Una voce (2) of elders op de website 

van Agambens uitgever Quodlibet (3). Bovendien zijn sommige columns in vele 

talen, waaronder Nederlands, vertaald. 

 

Laten we beginnen met de eerste dimensie en kijken hoe Agamben de ernst van de 

situatie inschat.  

 

Op 26 februari 2020 betitelt Agamben de noodmaatregelen in Italië ongegrond omdat 

op 22 februari de Italiaans tegenhanger van onze RIVM nog gezegd zou hebben dat 

er van een epidemie geen sprake is. Reden waarom men de uitzonderingstoestand 

heeft uitgeroepen, is volgens hem dan ook niet het coronavirus, maar dat virus is een 

welkome aanleiding om de bevolking te laten wennen aan de noodtoestand als 

normaal bestuurlijk paradigma. De politiek gebruikt de epidemie alleen maar om de 

bevolking onder de duim te houden en als bron van legitimatie om de burgerlijke 

vrijheden zo veel mogelijk in te perken. Veiligheid in ruil voor vrijheid.  
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Daarop valt niet alleen de journalistieke wereld, maar ook de wereld van de filosofie 

over Agamben heen. (5) Feit is echter dat op het moment waarop Agamben dit 

schreef van een pandemie nog geen sprake was. De Wereldgezondheidsorganisatie 

(WHO) heeft het pas op 11 maart over een pandemie. 

 

Maar Agamben blijft ook na die datum bij zijn standpunt. Hij is verontwaardigd dat 

onze samenleving alleen nog maar gelooft in het naakte leven en er alles voor over 

heeft om het vege lijf te redden. Hij vindt onze cultuur niet langer menselijk wanneer 

wij de stervenden niet meer bijstaan en de doden niet meer in aanwezigheid van 

vrienden en familie de laatste eer bewijzen. In het verleden zijn er ernstiger 

besmettelijke ziekten geweest zonder dat men elkaar op afstand hield of isoleerde. 

Men is zijn eigen vijand geworden en leeft voortdurend in angst en onzekerheid. 

 

Zo is volgens Agamben een universele burgeroorlog ontstaan waarin iedereen elkaar 

en zichzelf wantrouwt, en waarin sociale en politieke bijeenkomsten onmogelijk zijn 

geworden. Bovendien wordt het onderwijs gedegradeerd tot online cursussen. (6)  

 

Voor de universiteit betekent dit het einde van studeren als levensstijl. Bildung 

verdwijnt om plaats te maken voor isolement. Weliswaar was de universiteit in de 

ogen van Agamben al ver heen en al lang verstikt door corruptie en ignorantie, dat 

neemt niet weg dat hij iedere docent die online cursussen geeft als collaborateur en 

fascist betitelt. (7) 

 

Wanneer we nu naar de drie assen kijken waarlangs ik het coronadebat in kaart 

breng dan valt op dat Agamben er niet van overtuigd is dat er medisch gezien sprake 

is van een ernstige situatie (eerste dimensie). Op de tweede dimensie, over de rol 

van de staat, is Agamben van oordeel dat covid 19 wordt gebruikt als voorwendsel 

om de bevolking definitief te laten wennen aan de uitzonderingstoestand als het 

nieuwe normaal. Op de derde dimensie over voor- en nadelen van de lockdown is 

Agamben van oordeel dat er geen enkel voordeel valt te behalen, en dat cultuur en 

openbaarheid het loodje leggen wanneer men bereid is alles op te offeren om maar 

te kunnen overleven. 
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Agamben herinnert aan het boek van Patrick Zylberman, Tempêtes microbiennes, uit 

2013. Agamben neemt een gedeelte van de flaptekst op in zijn eigen tekst. Door dit 

onderzoek zou worden aangetoond dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 

sinds 2005 werkt aan gedragsverandering waarbij gezondheidsterreur de toon zet en 

bioveiligheid de centrale categorie wordt van ieder overheidsbeleid. Uitgaande van 

worst case scenario’s wordt de bevolking doelbewust getrimd aan de eigen 

gezondheid en die van anderen steeds meer waarde toe te kennen. Je doet het niet 

alleen voor jezelf maar ook voor anderen. Goed burgerschap betekent dat je je aan 

deze strategie conformeert. Je hebt niet langer recht op een goede gezondheid, je 

bent daartoe verplicht. Onze maatschappij bereikt daarbij een stadium waarvan 

volgens Agamben het fascisme nooit heeft kunnen dromen. Bioveiligheid maakt dat 

het verschil tussen democratie en dictatuur niet meer wordt waargenomen. 

 

Je kunt hiervan vinden wat je wilt, maar het boek van Zylberman is verschenen bij 

zo’n beetje de meest prestigieuze uitgever van Frankrijk, namelijk Gallimard. 

Bovendien is het onderzoek gefinancierd door het Centre National de Recherche 

Scientifique (CNRS), de Franse tegenhanger van onze Nederlandse Organisatie voor 

Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Zylberman is intussen met emeritaat maar is 

nog steeds een vooraanstaand adviseur van de Franse overheid. Het gaat dus niet 

om zomaar een mening maar om resultaten van solide wetenschappelijk onderzoek. 

 

Agamben weet dus goed door wie hij zich laat adviseren. Maar ik denk dat we als we 

het alleen bij deze columns laten ons niet echt een beeld van zijn denken kunnen 

vormen. Agamben publiceerde zo’n veertigtal boeken en eigenlijk kun je zijn columns 

over covid 19 niet echt begrijpen zonder die boeken gelezen te hebben. Vandaar dat 

we er goed aan doen ons oordeel over hem op te schorten en eerst maar eens zijn 

beroemdste boek, Homo Sacer, gaan lezen.  

 

Dit boek uit 1995 geeft gezag aan zijn columns, formuleert de filosofische basis 

ervan, en laat zien hoe de huidige situatie is voorbereid door de metafysica van 

Aristoteles tot en met Heidegger, en daarmee het trieste eindpunt is van het 

Westerse denken in het algemeen en als zodanig. 
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II 

 

Zoè en bios, leven en levensvorm 

 

Wij lezen de tweede druk van de Nederlandse vertaling van Homo Sacer in de 

vertaling van Ineke van der Burg. (9)  

 

In zijn inleiding wijst Agamben op het onderscheid bij de Grieken tussen zoè en bios. 

De Grieken hadden anders dan wij niet één, maar twee woorden om leven aan te 

duiden. Zoè is het naakte leven, is het biologische bestaan, het feit dat men er is. Het 

leven als zoè behoort toe aan het gezin, de familie en het huishouden. Het gaat om 

bloedbanden, maar niet meer dan dat. Anders dan leven in de zin van bios is zoè 

niet politiek gekwalificeerd. Zoè kan idyllisch en intiem zijn, bios is het rijk van de 

beslissingen en de inrichting van de staat. Zoè heeft iets paradijselijks, iets 

onbewusts, iets van een spontaan en ongereflecteerd samenvallen met zijn 

omgeving. Bios is bewustzijn en verantwoordelijkheid, is macht en strijd. Zoè is 

ongestructureerd, bios is structuur. Het wonderlijke is nu dat de zoè in de westerse 

geschiedenis steeds meer van het huiselijke en paradijselijke heeft verloren en 

steeds meer wordt beschouwd als naakt leven, als iets ongekwalificeerds, als het 

vege lijf, als object van politieke en sociale mechanismen en manipulaties. Politiek 

ontstaat wanneer het naakte leven niet tot de openbaarheid wordt toegelaten. Hoe 

heeft dat kunnen gebeuren? 

 

 

 

Soeverein is wie over de noodtoestand beslist 

 

In hoofdstuk I.1 beantwoordt Agamben deze vraag door op de paradox van de 

soevereiniteit te wijzen. De soevereine vorst (denk daarbij bijvoorbeeld aan Lodewijk 

XIV) staat zowel binnen als buiten de wet. Hij kan in de wet verblijven door wetten in 

te stellen, maar hij staat ook boven en buiten de wet. Hij heerst, maar hij bestuurt 

niet. Bovendien kan hij wetten opschorten of buiten werking stellen zonder zijn gezag 

te verliezen. De soeverein is de grondeloze grond van zijn beslissingen. Hij is bron 

van rechtvaardigingen zonder zichzelf te hoeven rechtvaardigen. Soeverein is wie 
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over de noodtoestand beslist (aldus de Duitse rechtsfilosoof en kroonjurist van het 

Derde Rijk Carl Schmitt op wie Agamben vaak terugkomt en aan wie Agamben veel 

inzichten over onze maatschappij ontleent). De soeverein – dat is de paradox – is zijn 

eigen uitzonderingstoestand. Het gaat niet alleen om de norm en het normale, om de 

vraag of menselijk handelen al dan niet aan wetten en regels voldoet, het gaat ook 

en veel meer daarom dat de wet zijn handen van de mensen aftrekt, hen aan hun lot 

overlaat, ze in de steek laat, isoleert en in de ban doet. De wet is op de eerste plaats 

niet iets dat wordt toegepast, maar iets dat verwaarloost. De wet onderhoudt met ons 

een relatie door iedere betrekking met ons te ontkennen. 

 

 

 

De eerste denker van de soevereiniteit 

 

In hoofdstuk I.2 geeft Agamben een interpretatie van het Nomos Basileus fragment 

van Pindarus (een beroemde Griekse dichter die in de vijfde eeuw voor Christus 

leefde en die lofzangen schreef op de winnaars van de Olympische Spelen). Nomos 

betekent zowel wet als het grondgebied waarop die wet geldt. De wet is het hoogste. 

Zij staat niet alleen boven de mensen maar ook boven de goden. Je zou verwachten 

dat de wet bron van rechtvaardiging is voor legitiem gebruik van geweld in het 

algemeen belang, maar volgens Agamben maakt het fragment eigenlijk geen 

onderscheid tussen beide. Basileus betekent koning. De soeverein is de man in wie 

macht en wet in elkaar opgaan en daarmee en op grond daarvan personificatie van 

recht en rechtvaardigheid. Eigenlijk het omgekeerde van wat je zou verwachten en 

van wat je zou willen. Je zou verwachten dat de wet op onderlinge afspraken berust 

en dat de vorst in staat voor het recht, maar het is veeleer zo dat hij zelf het recht 

schept. Bij hem verandert geweld vanzelf in recht, en omgekeerd. Als voorbeeld 

noemt Pindarus niet een regerend vorst maar de werken van Hercules. Op grond van 

dit fragment noemt Agamben Pindarus de eerste denker van de soevereiniteit. 

  

Dat de koning als persoon en winnaar van de strijd zo belangrijk is komt ook omdat 

hij een einde maakt aan de burgeroorlog. Hij maakt daaraan een einde door zijn wil 

aan iedereen op te leggen. Volgens de beroemde Engelse filosoof Thomas Hobbes 

in zijn boek Leviathan uit 1651 zorgt de soeverein ervoor dat de mensen ophouden 
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voor elkaar een wolf te zijn (homo homini lupus). Het einde van het geweld van de 

burgeroorlog door de macht van de koning, dat is volgens Hobbes de essentie van 

het recht en het uitgangspunt voor het bestuur. Als je geen leiding geeft aan de 

mensen, dan maken zij elkaar af. Mensen gehoorzamen volgens Hobbes de staat 

omdat zij weten dat er geen alternatief is en dat altijd opnieuw de natuurtoestand 

dreigt waarin iedereen elkaar naar het leven staat. 

 

Agamben brengt Pindarus en Hobbes met elkaar in verband omdat het in beide 

gevallen gaat om de koning als synthese van de wet en het vermogen om de wet af 

te dwingen. De soeverein dwingt met geweld gelding en geldingskracht van de wet af 

en hoeft daarover geen verantwoording af te leggen. Hij schept zelf het recht. 

 

 

 

Metafysica en politiek 

 

In hoofdstuk I.3 Laat Agamben zien wat hij bedoelt wanneer hij zegt dat wij moeten 

leren de politieke theorie te begrijpen als een toepassing van de ontologie. Achter het 

bestuurlijke handelen staat vaak zonder wij dat door hebben metafysisch denken. 

Willen wij de politiek beter kunnen begrijpen, dan moeten wij ervoor zorgen dat wij de 

ontologie beter begrijpen. Dat geldt nog sterker natuurlijk wanneer wij iets willen 

veranderen. 

 

U weet dat wij onderscheid maken tussen de wetgevende, de uitvoerende en de 

rechterlijke macht, en dat de machten gescheiden moeten blijven wil er sprake zijn 

van een rechtsstaat. De rechterlijke macht blijft hier buiten beschouwing. We 

beperken ons tot de verhouding tussen wetgevende en uitvoerende macht. De 

wetgevende macht is bij ons vereenvoudigd gezegd de volksvertegenwoordiging, de 

uitvoerende macht de regering en het ambtelijke apparaat dat haar ten dienste staat. 

De wetgevende macht stelt zichzelf in, de uitvoerende macht wordt door haar 

ingesteld. De wetgevende macht maakt net zoals de soeverein eigenlijk geen deel uit 

van het systeem. Zij staat daarbuiten en geeft aan dat systeem opdrachten waarvan 

zij de uitvoering controleert. De volksvertegenwoordiging verhoudt zich volgens 

Agamben tot de regering zoals mogelijkheid zich verhoudt tot werkelijkheid, of om 
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met Aristoteles (385-323 voor Christus) te spreken zoals potentie tot act. In potentie 

kan de wetgevende macht ook van wetgeving af zien. Zij kan ervoor kiezen iets te 

realiseren of niet. Potentie kan potentie blijven zonder act te worden. En daarin ligt 

haar soevereiniteit. Zij kan iets doen, maar zij kan het ook laten. Net zoals een 

architect ook architect is als hij niet ontwerpt, zo kan de wetgevende macht wetten 

uitvaardigen of daar vanaf zien zonder dat zij ophoudt wetgevende macht te zijn. 

 

Nadat Agamben in het vorige hoofdstuk heeft laten zien dat men de politiek niet 

zonder de filosofie kan denken, en dat de verhouding tussen wetgevende en 

uitvoerende macht teruggaat op die tussen mogelijkheid en werkelijkheid, op die 

tussen potentie en act, geeft hij in hoofdstuk I.4 een duiding van Kafka aan de hand 

van Heidegger waarin hij laat zien dat de wet zich net zomin om ons bekommert als 

het zijn zich ook maar iets aantrekt van de zijnden.  

 

 

 

Een groot commentaar op Kafka 

 

Franz Kafka’s (1883-1924) beroemde parabel Voor de wet (1915) (10) schildert hoe 

een wachter aan een landman de toegang tot de wet ontzegt hoewel de poort naar 

de wet wijd open staat. Natuurlijk zou de man door kunnen lopen, maar dat doet hij 

niet. Het lijkt alsof hij zich laat afschrikken. Aan het slot van zijn leven sluit de wachter 

de poort met de opmerking dat die er alleen voor hem is geweest. Waarop de man 

verbaasd vraagt hoe dat kan, de wet is er immers toch voor iedereen.  

 

Meestal interpreteert men deze parabel alsof zij een ontluisterend einde heeft. De 

wet trekt zich van niemand iets aan en keert zich aan het slot van het leven zelfs 

definitief van ons af. In zover is Agamben het met de bestaande interpretaties eens 

en versterkt de parabel zijn afkeer van de wet, die ons immers meer buitensluit dan 

dat hij iets voor ons doet. Maar om dezelfde reden vindt Agamben het juist goed dat 

de poort tot de wet gesloten wordt en dat de wet zijn gelding en zijn kracht verliest. In 

Agambens ogen kondigt het einde van de wet de komst van de Messias aan.  
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Kafka is voor Agamben een heel belangrijke schrijver. Je zou zelfs kunnen zeggen 

dat heel het Homo Sacer project niets anders is dan één groot commentaar op 

Kafka. 

 

 

 

Een naakt dat in het niets van de wereld 

 

Agamben wijst erop dat er een structuurparallel bestaat tussen de verhouding tussen 

de wet en de mens bij Kafka, en de wijze waarop de filosoof Martin Heidegger (1889-

1976) de verhouding tussen het zijn en de zijnden ziet. Volgens Heidegger heeft het 

zijn ons verlaten, er is geen hoogste zijnde meer, er is geen God meer die aan alles 

wat is zin en betekenis verleent. Ook hebben de grote principes die leken de 

zingeving over te kunnen nemen – denk aan de vrijheid, de arbeid, de macht en de 

techniek – hun bindende kracht verloren. Dat wil niet zeggen dat zij niet van belang 

zijn voor ons dagelijks leven en de manier waarop wij ons bestaan inrichten, maar 

wel dat zij niet langer zin en betekenis aan dat bestaan kunnen geven. 

 

Heidegger zegt heel helder dat het bestaan een naakt dat is in het niets van de 

wereld. (GA 4, 367) Agamben ziet heel scherp dat je in dat geval eigenlijk niet meer 

kunt spreken van een betrekking tussen zijn en zijnden, maar dat die betrekking er in 

het geheel niet meer is. Mogelijk dat het zijn zich opnieuw naar de zijnden toekeert, 

maar op dit moment is dat zeker niet het geval en daarom heerst volgens Heidegger 

in onze tijd het zijnshistorische nihilisme. Met dat nihilisme wil Agamben echter niet 

meegaan. Agamben ziet heel goed hoe leeg de wet en hoe hol ons bestaan is, hij 

beseft maar al te goed dat de wet ons in de steek laat, en dat het zijn de zijnden in 

de ban doet, maar wat wij volgens hem moeten doen is zoveel mogelijk de 

mogelijkheden open houden en ze vooral niet willen verwerkelijken. We moeten 

zuinig zijn op onze potenties, en vooral leren dat filosofie tot taak heeft dingen buiten 

werking te stellen. 
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De titelheld 

 

Hoofdstuk II.1 voert dan voor het eerst de titelheld ten tonele. Homo sacer is een 

figuur uit het Romeinse recht. Het gaat om iemand die is veroordeeld voor een hals 

misdrijf. Men mag hem straffeloos vermoorden maar men mag hem niet offeren.  

 

Hoofdstuk II.2 neemt de bestaande verklaringen door voor de dubbelzinnigheid in de 

betekenis van sacer. Sacer betekent zowel heilig als vervloekt. Agamben vindt geen 

van de bestaande verklaringen bevredigend. 

 

Hoofdstuk II.3 legt uit dat de heiligheid van het leven het product is van de door de 

soeverein uitgesproken banvloek. Wie vogelvrij wordt verklaard hoort niet meer toe 

aan de wereld van de mensen en mag straffeloos worden gedood. Maar hij hoort ook 

niet meer toe aan de wereld van de goden want hij mag niet worden geofferd. Het 

naakte leven kan zich niet verweren en ontstaat door het uitspreken van de 

banvloek. Voor de soeverein zijn in potentie alle mensen homines sacri. Voor de 

homo sacer zijn in potentie alle andere mensen dan hijzelf soeverein. De heiligheid 

van het leven waarop de mensenrechten zich beroepen betekent oorspronkelijk 

precies het tegenovergestelde van wat men er nu van verwacht, namelijk prijsgave in 

plaats van bescherming. 

 

Hoofdstuk II.4 gaat over het recht over leven en dood dat de absolute vorst over zijn 

onderdanen heeft. Agamben heeft ons al laten zien dat de soevereiniteit die instantie 

is  die kan beschikken over de homo sacer als weerloos naakt leven. Volgens 

Agamben kon echter iedere vrije man in het oude Rome over het leven van zijn zoon 

beschikken en mocht hij hem als hij dat nodig achtte eigenhandig ter dood brengen. 

Dat gebeurde meestal wanneer de zoon handelde in strijd met het openbare belang. 

Daarom zegt Agamben dat het naakte leven een bij uitstek politiek iets is dat moet 

worden gesitueerd op de overgang tussen privé en openbaar. Iedere Romein kan 

altijd ter dood worden gebracht wanneer hij handelt in strijd met de res publica. Hij 

leeft onder voorwaarde dat hij zich identificeert met het Romeinse staatswezen. 
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Hoofdstuk II.5 behandelt begrafenisrituelen en andere ceremonies in het licht van 

homo sacer. 

 

 

 

Homo homini lupus 

 

Hoofdstuk II.6 is een spectaculair hoofdstuk over de wolf en het ontstaan van de 

stad. Het woord banlieue kennen wij in de betekenis van buitenwijk. Maar het 

betekent oorspronkelijk de banmijl van een stad, niet het gebied direct rondom de 

stadsmuren maar een volgende cirkel daaromheen waarnaar men werd verbannen. 

In zo’n gebied wonen ban-dieten en huist de wolf. Hier moet men de wolfman 

lokaliseren en de beestmens. Het verschil tussen mens en dier is hier minder groot 

dan in de stad.  

 

Meestal interpreteert men Hobbes’ natuurtoestand homo homini lupus als oorsprong 

van de stad. Denk aan de stichters van Rome, Romulus en Remus, die door een 

wolvin werden gezoogd. Men stelt het zich zo voor dat oorspronkelijk iedereen elkaar 

naar het leven stond, totdat men inzag dat men daar beter mee kon ophouden en 

zich vrijwillig onderwierp aan degene die vrede sticht. Die wordt dan soeverein, en 

kan om de vrede te bewaren mensen straffen en verbannen. Daarmee lijkt de stad 

de wolven uit te sluiten en te verdrijven. 

 

Agamben gelooft echter niet dat deze mythe een bepaald ogenblik in de tijd bedoelt 

voor de stichting van de stad, maar een altijd virtueel aanwezige toestand van de 

menselijke samenleving, namelijk de uitzonderingstoestand zoals ook wij die kennen. 

In die toestand is in principe iedereen voor iedereen een wolf, een homo sacer, een 

naakt leven dat wil overleven. Dat naakte leven is het fundament van de 

soevereiniteit en daarmee het object van het bestuurlijke handelen. Agamben is hier 

heel duidelijk. Niet het sociale contract, niet de burger- en de mensenrechten – nee, 

alleen het naakte leven is het wezen van de politiek. 

 

Dat betekent dat in het hart van de vrede altijd de oorlog loert, want de soeverein 

wordt weliswaar gewaardeerd als vredestichter maar is ook iemand die door zijn 
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macht gemakkelijk het bloed van anderen proeft en zo ieder ogenblik opnieuw weer 

wolf kan worden. Agamben vermeldt dat Plato al een staatsleer schreef waarin de 

tiran als wolf wordt afgeschilderd, maar Agamben gaat niet in op het door Plato (427-

347 voor Christus) geschilderde alternatief van een filosoof-koning die zorgt voor 

rechtvaardig bestuur. Volgens mij omdat hij al eerder heeft gezegd dat er maar één 

fundament voor de politiek is, namelijk het naakte leven van de homo sacer. In 

principe zijn wij dat allemaal. 

 

 

 

Democratie en dictatuur 

 

Hoofdstuk III.1 gaat over het gemak waarin de moderne democratie omslaat in een 

totalitaire staat en omgekeerd. Agamben gaat nog een stap verder en beweert zelfs 

dat het concentratiekamp niet wordt gerechtvaardigd door de totalitaire staat, maar 

dat omgekeerd het concentratiekamp de totalitaire staat legitimeert. Dat gemak 

waarmee democratie en totalitarisme in elkaars tegendeel verkeren ontstaat volgens 

hem doordat iedere politiek biopolitiek is geworden. Moderne politiek, ongeacht van 

welke aard, beperkt zich tot de inrichting van het dagelijkse leven op grond van het 

naakte leven. In verbond met artsen, juristen, priesters en experts werkt de soeverein 

aan optimalisering van de controle door bij voorbeeld bij processen te eisen dat de 

verdachte – en bedoeld is dan vooral het lichaam van de verdachte – aanwezig is. 

De verdachte heeft recht op een proces, maar aan de orde is niet meer dan zijn 

naakte leven waarover recht wordt gesproken. Het vege lijf is niet alleen inzet van 

rechtspleging maar ook van hygiënemaatregelen en gezondheidsstrategieën zonder 

welke hij überhaupt niet zou kunnen bestaan. Leven is overleven geworden. Er is 

een vloeiende lijn, een verschuifbare grens, die het verschil tussen leven en dood 

articuleert en op grond waarvan normen worden opgesteld en beslissingen worden 

genomen. Hoe meer men zich op zijn vrijheden laat voorstaan, hoe dieper men in 

een moeras van regelgevingen verstrikt raakt. Het actuele debat over euthanasie in 

Nederland is daar een goed voorbeeld van.  
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Pas op met mensenrechten 
 
 
Hoofdstuk III.2 gaat over mensenrechten. Daarmee moet je volgens Agamben 

uitkijken. Je zou denken dat ze voor iedereen gelden. Maar ze gelden alleen voor 

onderdanen van nationale staten. Het woord natie zegt het al, het komt van het 

Franse naître en naissance dat geboren worden en geboorte betekent. Nederlander 

is wie op Nederlandse bodem wordt geboren uit Nederlandse ouders. Bij Blut und 

Boden denken we meestal aan het Nationaalsocialisme, maar het is heel eenvoudig 

het principe van alle nationale staten. Dat wil zeggen dat ze alleen voor hun inwoners 

gelden, en alle inspanningen van internationale organisaties ten spijt, niet voor 

anderen zoals vluchtelingen en asielzoekers. Bovendien gelden ze ook binnen de 

natiestaat alleen voor politiek gekwalificeerde burgers (en niet bijvoorbeeld voor 

mensen die geen burgerrechten hebben of van wie de burgerrechten zijn komen te 

vervallen). Dat wil zeggen dat de mensenrechten de mensen juist niet beschermen 

maar ze reduceren tot pure natuurstaat, tot naakt leven - zoals je bent bij je geboorte.  

 

Als je een beroep doet op deze rechten ben je volgens Agamben of je het nu wilt of 

niet medeplichtig. Je doet een beroep op krachten van de soevereine staat die je 

eigenlijk zou moeten bestrijden. De soevereine staat wordt steeds opgeroepen zich 

aan rechten te houden die hij zelf heeft ingesteld maar die hij keer op keer met de 

voeten treedt. Maar hij is ook zelf de enige met voldoende macht zich aan de eigen 

wetten te houden waardoor een beroep op mensenrechten vaak niet verder komt 

dan de stem van een roepende in de woestijn. Nadat men de vluchteling eerst 

gedwongen heeft zijn vege lijf te redden wordt hij in Agambens ogen ook nog eens 

onderwerp van medelijden en humanitaire actie. Omdat men humanitaire acties 

buiten het politieke domein houdt kunnen zij nooit meer zijn dan een druppel op een 

gloeiende plaat. Mensenrechten beschermen niet tegen de biopolitiek, zij zijn er de 

basis en het fundament van.  

 

We zagen al dat burgerrechten niet gelden voor politiek ongekwalificeerde 

onderdanen. Denk daarbij aan vrouwen en kinderen die geen stemrecht hebben of 

aan joden aan wie door de nazi’s het burgerrecht werd ontzegd alvorens ze werden 

uitgeroeid. In hoofdstuk III.3 zoomt Agamben in op het euthanasievraagstuk zoals 

dat door Duitse artsen rond 1920 op humanitaire gronden werd geagendeerd en in 
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de jaren dertig en veertig onder regie van de nazi’s werd uitgevoerd. Mensen mogen 

zelf over hun leven beschikken. Maar wanneer hun leven niet langer de moeite 

waard is, mogen artsen dan helpen het te beëindigen? Het gaat er Agamben niet om 

een eigen positie in dit debat in te nemen. Het gaat hem vooral om de identificatie 

van het naakte leven met het leven dat niet langer het leven waard is. Wie beslist hier 

over deze norm en waarom? Biopolitiek wordt hier als vanzelf thanatopolitiek. 

Eigenlijk ziet Agamben hier geen enkele reden voor behalve de soevereiniteit die van 

bijvoorbeeld ongeneeslijk zieken of zwakzinnigen wil vaststellen dat zij homo sacer 

zijn. De soeverein (in casu de Führer) en de arts wisselen hier gemakkelijk van rol. 

 

 

 

Heidegger en de biopolitiek 

 

Hoofdstuk III.4 laat zien hoe de moderne staat definitief wordt opgebouwd als orgaan 

van de biopolitiek. Het gaat om de totale organisatie van het menselijke leven dat 

niet alleen economische waarden schept maar daardoor ook zelf economische 

waarde belichaamt. Dat impliceert dat het openbaar bestuur zorg draagt voor 

hygiëne, immuniteit en gezondheid teneinde de economische continuïteit te kunnen 

waarborgen. Het Duitse nationaalsocialisme loopt hierin voorop, maar het geldt ook 

voor andere staten toen en nu. Het gaat volgens Agamben om een 

wetenschappelijke aanpak en niet om een ideologie. Ideologisch wordt het 

nationaalsocialisme pas wanneer het besluit de joden op grond van hun vermeende 

biologische inferioriteit te elimineren. 

 

De filosofie, en met name de filosofie van Martin Heidegger, draagt stevig aan deze 

ontwikkelingen bij. Want ook al distantieert Heidegger zich van het biologisme, toch 

ziet hij de mens als wezen zonder transcendentie die geheel opgaat in zijn eigen 

bestaan. Er is geen verschil meer tussen idee en werkelijkheid, geen basis meer voor 

kritiek. De mens zit opgesloten in zijn lichaam en is in zijn bestaan geworpen. Hij is 

radicaal eindig. Er is geen leven na de dood, en hij heeft geen alternatieven zijn 

leven vorm te geven dan zijn blote bestaan hem geeft. Er rest hem niets anders dan 

dit bestaan op zich te nemen en zijn geworpenheid te accepteren. Omdat het 

bestaan niet meer kan worden onderscheiden van de wijze waarop het bestaat is de 
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mens iedere mogelijkheid tot maatschappijkritiek ontnomen. Hij kan niet anders dan 

zich conformeren aan de opgaven die de nieuwe staat hem stelt. Zoals gezegd wordt 

bij Heidegger de mens een naakt dat in het niets van de wereld. Dat is de nieuwe 

betekenis die Heidegger geeft aan wat Agamben de homo sacer noemt. 

 

 
 
Wat is dood? 
 
Hoofdstuk III.5 gaat over medische experimenten met menselijke proefpersonen 

zoals die niet alleen in Duitse concentratiekampen maar ook in de Verenigde Staten  

hebben plaats gevonden. 

 

Hoofdstuk III.6 gaat over het vaststellen van de dood in de huidige medische praktijk. 

Traditioneel wordt men dood verklaard wanneer hartslag en ademhaling ophouden. 

Tegenwoordig geldt volgens Agamben echter een ander criterium dat de doorslag 

geeft, namelijk de hersendood. Dit criterium maakt orgaantransplantatie mogelijk ook 

al kan de patiënt nog kunstmatig ademhalen en klopt het hart nog. Agamben is geen 

medicus maar stelt vast dat daarmee geen heldere definitie meer wordt gegeven van 

wat leven en van wat dood is. De vaststelling van de dood berust eerder op een 

biopolitieke beslissing dan op een wetenschappelijk criterium. Het naakte leven kan 

daardoor gebruikt worden als reservoir voor orgaandonatie. Omdat het gaat om 

zaken die tegenwoordig technologisch zonder meer mogelijk zijn kan men hierover in 

een moderne democratie veel gemakkelijker praten dan men ten tijde van het 

nationaalsocialisme ooit voor mogelijk zou hebben gehouden. 

 

 

 

Een grote schok voor de ruimtelijke disciplines 

 

Hoofdstuk III.7 is een grote schok voor iedereen die een achtergrond heeft in de 

wereld van de architectuur, de stedenbouw en de ruimtelijke ordening. In de ogen 

van Agamben is niet de stad maar het concentratiekamp het paradigma ven de 

moderniteit. 
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Agamben herinnert eraan dat er al concentratiekampen in de wereld waren voordat 

de nazi’s aan de macht kwamen en dat de Weimarer Republik al volop mensen in 

kampen opsloot voordat Hitler aan de macht kwam. Nieuw met Hitler was wel dat de 

Führer hoeder van de wet werd en dat alles, wat hij zei wetskracht had. In die zin is 

hij de perfecte belichaming van de soeverein zoals Pindarus dat al heeft verwoord in 

zijn Nomos Basileus fragment. Maar Hitler had ook de wind in de zeilen omdat men 

al voor zijn komst de uitzonderingstoestand had uitgeroepen en dat gedurende de 

gehele tijd van zijn regime die toestand van kracht bleef. In het concentratiekamp 

werd de uitzondering regel en werd letterlijk alles mogelijk. 

 

Volgens Agamben moeten wij proberen onze morele verontwaardiging over zo veel 

wreedheid in bedwang te houden en moeten wij vooral kijken naar welke 

rechtsregels in de kampen werden geschonden en hoe dat politiek en juridisch was 

mogelijk geworden. Vandaaruit zou men ook naar de procedures moeten kijken 

waarmee asielzoekers en vreemdelingen tegenwoordig op lucht- en andere havens 

worden bejegend. Volgens Agamben is het kamp de verborgen matrix van alle 

politieke beslissingen in onze tijd. 

 

In het concentratiekamp wordt het mensen onmogelijk gemaakt voor zichzelf op te 

komen en hun leven tot inzet te maken van de strijd. Het naakte leven wordt een 

“muzelman” die van geen enkele gemeenschap meer deel uitmaakt en die alles 

lijdzaam ondergaat. Hij zwijgt en is volstrekt eenzaam. Om zijn toestand van 

fatalisme te beschrijven neemt Agamben zijn toevlucht tot een zin van Hölderlin uit 

diens commentaar op de Oedipus van Sophocles uit 1804: “In de uiterste grens van 

het leed bestaat namelijk niets meer behalve de condities van ruimte en tijd.” In de 

volstrekte apathie van de muzelman eindigt het westerse denken en dooft de 

westerse mens uit. 

 
 
 
III Homo sacer zelf aan het woord 
 
Eind jaren zeventig las ik Michel Foucaults (1926-1984) beroemde boek over de 

geschiedenis van de gevangenis. Ik ben altijd bang geweest voor opsluiting, wie 

niet? Maar ik zou nooit zelf op het idee zijn gekomen dat detentie niet dient om 
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criminelen te straffen maar om ze te kweken. De gevangenis is niet enkel een plek 

voor straf maar volgens Foucault bovenal een hogeschool voor misdaad. Zo vreemd 

als ik dat toen vond, zo overtuigend vond ik het ook. En ik ben niet de enige geweest 

want sindsdien is Foucaults denken opgerukt tot de hoogste rangen van de 

vakwereld en is er wel geen academische filosofiestudie meer denkbaar zonder voor 

hem een ereplaats in te ruimen in het curriculum. Op de universiteit is Foucault een 

officiële denker geworden.  

 

Zo zal het volgens mij ook Agamben vergaan, zo vergaat het hem nu al. Bij hem voel 

ik dezelfde schok. Je denkt dat de wet er is om jou te beschermen, maar hij is er om 

jou tot naakt leven te reduceren en aan het geweld van de geschiedenis bloot te 

stellen. Een grotere desillusie is wel niet denkbaar. Toch is die ontgoocheling mooi 

verpakt met citaten uit de filosofiegeschiedenis en de wereldliteratuur. Dat wil zeggen 

dat er bij Agamben toch altijd een escape blijft, een alternatief voor de manier 

waarop wij vastlopen in ons denken. En dat alternatief, dat is de hernieuwde 

toewending tot datzelfde denken. Want datzelfde denken dat ons van Aristoteles tot 

en met Heidegger letterlijk in de kou laat staan, bevat nog altijd andere 

mogelijkheden die nader moeten worden onderzocht. En die andere mogelijkheden, 

dat moeten vooral mogelijkheden blijven. Valkuil is dat men in verzet wil gaan en een 

utopie wil realiseren. Dat gaat nou eenmaal niet. Maar wat wel gaat is in afwachting 

van de komst van de Messias geduldig filosofie studeren, teksten van wetten tegen 

het licht houden, de daders opsporen en confronteren met de situatie die zij hebben 

geschapen. Het begint al in de Griekse filosofie met het onderscheid tussen naakt en 

politiek gekwalificeerd leven, een onderscheid dat nooit had mogen worden gemaakt. 

Homo Sacer laat prachtig zien hoe het tot de noodtoestand heeft kunnen komen en 

helpt ons de huidige crisis van de politiek beter te begrijpen. Nooit eerder is de 

noodzaak tot een ander denken zo scherp onder de aandacht gebracht en zo 

dringend verwoord. 

 

Hoe zou zo’n ander denken er uit zien? Biopolitiek berust op het onderscheid tussen 

het leven als zodanig (zoè) en het politiek gekwalificeerde leven (bios), tussen het 

dat en het wat, tussen leven en levensvorm. Men loopt altijd het risico alles te 

verliezen en hoogstens het vege lijf te redden en soms zelfs dat niet. Maar 

voorafgaand aan dit onderscheid is er nog het onderscheid tussen leven en dood. 
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Mensen hebben in de strijd om erkenning altijd hun eigen leven tot inzet kunnen 

maken van de strijd en de keuze gehad te sterven in plaats van zich te onderwerpen. 

In de concentratiekampen werd de mensen zelfs deze mogelijkheid ontnomen. Het 

werd hen juist onmogelijk gemaakt het gevecht aan te gaan. Dat is de les van de 

muzelman. 

 

Agamben kan het ontstaan van het naakte leven nauwkeurig lokaliseren. De 

geboorteakte ervan is een passage uit De Anima van Aristoteles. Leven is kunnen 

denken en waarnemen, kunnen bewegen of stilstaan, voeden en gevoed worden, 

groeien en verdwijnen. Volgens Agamben is dit echter niet een definitie van leven, 

maar eenvoudig zeggen dat iets niet dood is. (11) Ik denk dat opnieuw nadenken 

over de dood een uitweg kan betekenen uit de impasse waarin de biopolitiek ons 

heeft gebracht. 

 

Want over de dood valt wel iets meer te vertellen. Denk bijvoorbeeld aan Plato’s 

anamnese. De ideeën hebben wij geschouwd voordat wij geboren werden en door 

ons daaraan te herinneren beschikken wij over een maatstaf de werkelijkheid niet 

alleen te begrijpen maar ook te beoordelen. Deze transcendente dimensie is zoek 

geraakt en het lijkt alsof er niets anders voor in de plaats is gekomen.  

 

Is het mogelijk nu Aristoteles de geboorteakte van het leven heeft ondertekend, de 

overlijdensakte van de biopolitiek op te stellen? Ik denk het wel maar moet ter 

relativering wel zeggen dat mijn denken hierover pure speculatie is. Het is in ieder 

geval een spoor. Volgens mij is de overlijdensakte van de hand van Friedrich 

Hölderlin (1770-1843) en zij luidt “Leven is dood en dood is ook een leven”. 

 

Hölderlin was door en door vertrouwd met de homo sacer. De titelheld in zijn 

toneelstuk over de dood van Empedocles krijgt de banvloek over zich uitgesproken. 

Het gaat hier nagenoeg letterlijk om de authentieke formule. Die klinkt zo: 

 

De bron die ons laaft, komt je niet toe, 

en evenmin de vlam die ons van nut is,  

en wat de stervelingen hun hart verheugt 

dat nemen de heilige wraakgoden bij je weg. 
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En wee wie vanaf nu ook maar een enkel woord 

van jou minzaam in zijn ziel laat dringen, 

wie je begroet, je een hand reikt, 

wie je een slok gunt op het middaguur, 

en je aan zijn tafel duldt, 

wie jou, als je ’s nachts aan zijn deur staat, 

slaap onder zijn dak zou schenken,  

en als je sterft, het vuur voor de graftombe 

zou bereiden, wee zo iemand, net als jij – scheer je weg! (12) 

 

Empedocles trekt zich niet veel van deze verbanning aan. Hij lijkt mij de sleutel tot 

een ander begrip van leven en dood te hebben omdat hij de dood opvat als 

vernieuwing van het leven. Hij wil zich in de Aetna storten om opnieuw deel te 

worden van het grote geheel. Daarmee wil hij tevens een nieuwe kans voor 

Agrigente scheppen opnieuw te beginnen en een einde te maken aan de 

burgeroorlog. De dood als verjonging. Een gewaagde gedachte, maar ook een uitleg 

van “Leven is dood en dood is ook een leven”, een zo mogelijk nog gewaagder 

gedachte. Deze gedachte staat aan het slot van In lieblicher Bläue (13) en is bedoeld 

om Oedipus, een andere balling en homo sacer troost te bieden. Dezelfde Oedipus 

over wie Hölderlin opmerkte “In de uiterste grens van het leed bestaat namelijk niets 

meer behalve de condities van ruimte en tijd.” 

 

Agamben verwijst naar deze regel om de muzelman in het concentratiekamp te 

karakteriseren. Hij gebruikt hem om de uiterste grenzen van het leed aan te geven 

dat homo sacer wordt aangedaan. De context waarin Hölderlin dit zegt is echter van 

andere aard. Het gaat bij Hölderlin om een karakteristiek van Oedipus en diens 

tragedie. Ik citeer de gehele passage: 

 

“In de scènes de verschrikkelijk plechtige vormen, het drama als een terechtstelling 

van ketters, als taal voor een wereld waarin onder pest en zinsbegoocheling en 

algemeen ontstoken waarzeggergeest, in een tijd die niet weet wat ze met zichzelf 

aan moet, de god en de mens, opdat de wereldloop geen lacune vertoont en het 

gedenken van de hemelsen niet uitdooft, in de alles vergetende vorm van de ontrouw 
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zich te kennen geeft, want goddelijke ontrouw kan men het best onthouden. 

  

Op zo’n moment vergeet de mens zichzelf en de god, en keert, weliswaar op heilige 

wijze, als een verrader zich om. – In de uiterste grens van het leed bestaat namelijk 

niets meer behalve de condities van ruimte en tijd. 

  

Daarin vergeet de mens zichzelf omdat hij helemaal in het ogenblik opgaat; de god 

omdat hij niets dan tijd is; en beide zijn ontrouw, de tijd omdat hij zich op zulk een 

moment resoluut omdraait, en begin en einde daarom eenvoudigweg niet met elkaar 

rijmen; de mens omdat hij op dit ogenblik gevolg moet geven aan de resolute 

omwenteling en daardoor in wat volgt eenvoudigweg niet op het aanvankelijke kan 

lijken.” (14) 

 

Prachtige, maar moeilijke zinnen van Hölderlin. Het wordt begrijpelijker wanneer je 

beseft dat epidemieën van alle tijden zijn, en dat Hölderlin onder goden 

natuurmachten verstaat. Een tijd die niet weet wat zij met zichzelf aan moet, - 

daarmee bedoelt Hölderlin de tijd van de antieke tragedie, maar ook zijn eigen tijd 

omstreeks 1800. Geldt het niet ook voor ons? 

 

Wat Hölderlin met zijn Empedocles en zijn Oedipus dus op het oog heeft is radicale 

verandering. In die verandering speelt de dood een doorslaggevende rol en is homo 

sacer niet het object maar het subject van de handeling. Homo sacer praat hier terug. 

Dat lijkt mij van doorslaand belang. Hij is niet alleen het lijdend voorwerp van wat er 

gebeurt maar ook en vooral het onderwerp van zinnen die zeggen wat er met hem 

gebeurt en hoe hij zich voorstelt aan een noodzakelijk nieuw en ander denken vorm 

te geven. Zou je in de door hem gegeven interpretatie van de dood als verjonging 

een uitweg kunnen zien? Ligt hier ergens de overlijdensakte van de biopolitiek? Het 

zou kunnen. Het is speculatie, maar het lijkt mij dat Hölderlin een spoor is naar iets 

werkelijk nieuws dat verder onderzoek vereist wanneer wij willen proberen de 

noodtoestand achter ons te laten en voorbij de biopolitiek te denken. (15) 
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https://bewijsbaremythen.weebly.com/opmerkingen-over-sophoklesrsquo-

oedipus.html. Ons citaat bijna aan het slot. 

 

15. 

Hoe belangrijk Hölderlin voor Agamben is blijkt uit drie recente publicaties van zijn 

hand: 

 

http://www.editions-arachneen.fr/?p=6778 p. 33, 86 en bovenal 107-108: “de sterkste 

tegenwerping tegen onze beschaving”. 

 

https://www.einaudi.it/catalogo-libri/filosofia/filosofia-moderna/la-follia-di-holderlin-

giorgio-agamben-9788806248161/  

 

http://rivista.studigermanici.it/index.php/studigermanici/article/view/1659  

https://de.wikisource.org/wiki/Vor_dem_Gesetz
https://www.fischerverlage.de/buch/giorgio-agamben-die-macht-des-denkens-9783100005342
https://www.fischerverlage.de/buch/giorgio-agamben-die-macht-des-denkens-9783100005342
https://poeziecentrum.be/de-dood-van-empedocles-friedrich-h%C3%B6lderlin
https://www.suhrkamp.de/buecher/hyperion_empedokles-friedrich_hoelderlin_68027.html
https://www.suhrkamp.de/buecher/hyperion_empedokles-friedrich_hoelderlin_68027.html
https://www.hs-augsburg.de/~harsch/germanica/Chronologie/19Jh/Hoelderlin/hoe_0801.html
https://www.hs-augsburg.de/~harsch/germanica/Chronologie/19Jh/Hoelderlin/hoe_0801.html
https://bewijsbaremythen.weebly.com/opmerkingen-over-sophoklesrsquo-oedipus.html
https://bewijsbaremythen.weebly.com/opmerkingen-over-sophoklesrsquo-oedipus.html
http://www.editions-arachneen.fr/?p=6778
https://www.einaudi.it/catalogo-libri/filosofia/filosofia-moderna/la-follia-di-holderlin-giorgio-agamben-9788806248161/
https://www.einaudi.it/catalogo-libri/filosofia/filosofia-moderna/la-follia-di-holderlin-giorgio-agamben-9788806248161/
http://rivista.studigermanici.it/index.php/studigermanici/article/view/1659

