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Eichmann In Jerusalem A Report On The Banality Of
Evil Hannah Arendt
Hannah Arendt, one of the most gifted and provocative voices of her era, was a polarizing
cultural theorist—extolled by her peers as a visionary and denounced by others as a fraud. Born
in Prussia to assimilated Jewish parents, she escaped from Hitler's Germany in 1933 and
became best known for her critique of the world's response to the evils of World War II. A
woman of many contradictions, Arendt learned to write in English only at the age of thirty-six,
and yet her first book,The Origins of Totalitarianism, single-handedly altered the way
generations of Americans and Europeans viewed fascism and genocide. Her most
famous—and most divisive—work,Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil,
brought fierce controversy that continues to this day, exacerbated by the posthumous
discovery that she had been the lover of the great romantic philosopher and Nazi sympathizer
Martin Heidegger. In this fast-paced, comprehensive biography, Anne Heller tracks the source
of Arendt's apparent contradictions and her greatest achievements, from a tumultuous
childhood to her arrival as what she called a “conscious pariah”—one of those few people in
every time and place who don't “lose confidence in ourselves if society does not approve us”
and will not “pay any price” to win acceptance.
Una confutazione del saggio "Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil di
Hannah Arendt" e altre considerazioni
Het waargebeurde verhaal van een joodse nazi-jager die een van de grootste
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oorlogsmisdadigers opspoorde. Hanns Alexander, oudoom van de auteur, groeit op in een
welvarende joodse familie in Berlijn die in de jaren dertig naar Londen vlucht. Rudolf Höss is
boer, soldaat en later commandant van Auschwitz. In de nasleep van de Tweede Wereldoorlog
is luitenant Hanns Alexander één van de belangrijkste nazi-jagers van de Britse overheid. Zijn
meest ongrijpbare doelwit: Rudolf Höss. We volgen de levenspaden van deze Duitsers tot
deze elkaar op dramatische wijze kruisen.
Hannah Arendt gaat in het essay ‘De vrijheid om vrij te zijn’ nader in op het begrip dat onze
cultuur al meer dan tweehonderd jaar hoog in het vaandel draagt: vrijheid. Ze vergelijkt de
twee revoluties in de tweede helft van de achttiende eeuw die bepalend waren voor onze
opvatting over vrijheid: de geslaagde Amerikaanse (1776) en de mislukte Franse (1789). De
Franse Revolutie bleef steken in de bevrijding, de Amerikaanse daarentegen richtte een
staatsvorm in waarin de publieke zaak de hoogste prioriteit wasArendts essay is een
voortdurende oproep om ook nu na te denken over vrijheid, en over de gevaren die de vrijheid
bedreigen. ‘De vrijheid om vrij te zijn’ werd pas onlangs voor het eerst in Amerika en daarna
in Duitsland werd gepubliceerd.
Het boek dat Harry Mulisch onder de titel De zaak 40/61 heeft geschreven, is het verslag van
een persoonlijke ervaring. Mulisch gaf het boek de kwalificatie mee "een reportage". Men kan
die aanduiding billijken, mits men aan het woord de gangbare betekenis ontneemt. Een
reportage veronderstelt een feitenrelaas, wel niet geheel geobjectiveerd, maar toch wel zonder
maximale persoonlijke inzet. Men zou Mulisch' boek - waarin overigens typische reportageelementen niet ontbreken - een "auto-reportage" kunnen noemen, een verslag van een
ontwikkeling, van een poging tot doorzicht, tot bewustwording. En dat niet van Eichmann als
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een toevallig criminologisch verschijnsel, maar als van een fenomeen waarin de wereld van nu
- en daar maken Mulisch en zijn lezers ook deel van uit - zichtbaar wordt. Mulisch verslaat niet
het proces-Eichmann, hij beleeft het, en dat beleven gaat ver buiten en boven de toevallige
plaats en tijd uit.' - Kees Fens
Hannah Arendt's authoritative report on the trial of Nazi leader Adolf Eichmann includes further
factual material that came to light after the trial, as well as Arendt's postscript directly
addressing the controversy that arose over her account.
The trial of Adolf Eichmann began in 1961 under a deceptively simple label, "criminal case
40/61." Hannah Arendt covered the trial for the New Yorker magazine and recorded her
observations in Eichmann in Jerusalem: The Banality of Evil. Harry Mulisch was also assigned
to cover the trial for a Dutch news weekly. Arendt would later say in her book's preface that
Mulisch was one of the few people who shared her views on the character of Eichmann. At the
time, Mulisch was a young and little-known writer; in the years since he has since emerged as
an author of major international importance, celebrated for such novels as The Assault and
The Discovery of Heaven. Mulisch modestly called his book on case 40/61 a report, and it is
certainly that, as he gives firsthand accounts of the trial and its key players and scenes (the
defendant's face strangely asymmetric and riddled by tics, his speech absurdly baroque).
Eichmann's character comes out in his incessant bureaucratizing and calculating, as well as in
his grandiose visions of himself as a Pontius Pilate-like innocent. As Mulisch intersperses his
dispatches from Jerusalem with meditative accounts of a divided and ruined Berlin, an eerily
rebuilt Warsaw, and a visit to the gas chambers of Auschwitz, Criminal Case 40/61, the Trial of
Adolf Eichmann becomes as a disturbing and highly personal essay on the Nazi extermination
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of European Jews and on the human capacity to commit evil ever more efficiently in an age of
technological advancement. Here presented with a foreword by Debórah Dwork and translated
for the first time into English, Criminal Case 40/61 provides the reader with an unsettling
portrait not only of Eichmann's character but also of technological precision and expertise. It is
a landmark of Holocaust writing.
Filosofische beschouwing over de mechanismen van het gebruik van politiek en
maatschappelijk geweld, door de Amerikaanse politicologe (1906-1975).
Spraakmakend boek over Hitlers vrouwelijke beulen Hitlers furiën vertelt het verbluffende
verhaal van de rol die Duitse vrouwen speelden aan het Oostfront. Deze vrouwen waren niet
alleen getuigen, maar vaak ook gewetenloze daders. Vele jonge verpleegsters,
onderwijzeressen, secretaressen en echtgenotes zagen de opkomst van de nazi's en de
vernietigende zucht naar lebensraum als een kans om rijkdom en fortuin te vergaren in het
'wilde oosten'. Op basis van twintig jaar archiefonderzoek in Oost-Europa en honderden
interviews met betrokkenen presenteert Wendy Lower het overtuigende bewijs dat vrouwen
een even grote rol hadden in de Holocaust als de mannelijke beulen over wie al zoveel
geschreven is. Een must-read voor geschiedenisliefhebbers. 'Het belang van Wendy Lowers
boek kan nauwelijks worden onderschat.' Manon Uphoff in NRC 'Hitlers furiën zal worden
ervaren en herinnerd als een keerpunt in Holocaust- én vrouwenstudies.' Timothy Snyder,
auteur van Bloedlanden
De drie delen van het hoofdwerk van Hannah Arendt nu eindelijk in één boek. ‘Het leven van
de geest’ is het laatste hoofdwerk van Hannah Arendt. In dit boek ontvouwt ze haar ideeën
over de mogelijkheden van de menselijke geest. Ze onderscheidt drie capaciteiten die
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iedereen bezit: denken, willen en oordelen. Tot haar dood bleef ze aan dit opus werken. Van
het laatste deel, dat onvoltooid is gebleven, is hier het concept opgenomen. Dit is
internationaal gezien de eerste editie die al het materiaal in één band samenbrengt: een
filosofische sensatie van de eerste orde.
For many, the name of Adolf Eichmann is synonymous with the Nazi murder of six million
Jews. As a perpetuator of the Final Solution he stands alongside Adolf Hitler and Heinrich
Himmler as one of history's most notorious murderers, yet ever since Hannah Arendt's seminal
book, "Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil", there has been disagreement
about the essence of Eichmann and by extension, about the definition of evil action. Was he a
human monster or a petty bureaucrat? To what degree did the totalitarian organization to
which he belonged absolve him and his staff from individual choice and responsibility for
atrocities? This title looks at the words and actions of Eichmann and the bureaucrats he
worked with in Berlin and throughout the more significant Gestapo offices in Western Europe. It
claims that Hannah Arendt's thesis about the banality of evil was wrong. In chilling detail, it
presents a group of people completely aware of what they were doing, people with high
ideological motivation, people of initiative and dexterity who contributed far beyond what was
necessary. While most of these bureaucrats sat behind desks rather than behind machine
guns, there was nothing banal about the role they played in the destruction of European Jewry
Rapport van de Russische geheime dienst over het politieke en militaire handelen en het
dagelijks leven van Adolf Hitler (1889-1945).
Het stadje Bedzin in Zuid-Polen ligt amper dertig kilometer van Auschwitz. Ongeveer 85.000
joden uit die streek zijn naar Auschwitz gedeporteerd en daar vergast. Mary Fulbrook gaat na
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wat er in Bedzin precies is gebeurd tussen het najaar van 1939 en de zomer van 1943, als de
laatste transporten naar Auschwitz vertrekken en de streek judenrein wordt verklaard. Daarbij
richt ze zich vooral op de jonge Duitse bestuursambtenaar Udo Klausa, die
medeverantwoordelijk was voor de uitvoering van het genocidale beleid ter plaatse. Het
verhaal krijgt daardoor ook een persoonlijke lading: Fulbrook heeft Klausa goed gekend en
heeft uitvoerig met hem gesproken. Haar minutieuze zoektocht naar de waarheid achter de
onschuld waar Klausa zelf in geloofde is onthullend en bijzonder verontrustend. Klausa
behoorde niet tot de directe daders en evenmin tot de omstanders. Hij maakte deel uit van de
grote groep lagere civiele beambten die door hun gezagsgetrouwe gedrag de Holocaust in
hoge mate hebben gefaciliteerd. 'Een mijlpaal in de historiografie van de Holocaust.' - The New
York Review of Books 'Fulbrook is op haar best in de analyse van Klausa's ambivalenties en
van de wijzen waarop hij kans ziet het barre verleden voor zichzelf en anderen te
verdonkeremanen.' De Gids 'Fulbrook toont op onontkoombare wijze hoe schijnbaar
fatsoenlijke mensen zich onder bepaalde omstandigheden kunnen gedragen en hoezeer ze
geneigd zijn dat te vergeten. Lees dit boek maar verwacht niet daarna rustig te slapen.' Bookgeeks Mary Fulbrook (Cardiff, 1951) is hoogleraar Duitse geschiedenis aan University
College London. Haar meest recente boeken zijn A History of Germany 1918-2008 (2008) en
het vermaarde Dissonant Lives: Generations and Violence through the German Dictatorships.
The controversial journalistic analysis of the mentality that fostered the Holocaust, from the
author of The Origins of Totalitarianism Sparking a flurry of heated debate, Hannah Arendt’s
authoritative and stunning report on the trial of German Nazi leader Adolf Eichmann first
appeared as a series of articles in The New Yorker in 1963. This revised edition includes
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material that came to light after the trial, as well as Arendt’s postscript directly addressing the
controversy that arose over her account. A major journalistic triumph by an intellectual of
singular influence, Eichmann in Jerusalem is as shocking as it is informative—an unflinching
look at one of the most unsettling (and unsettled) issues of the twentieth century.
Wijsgerige zoektocht naar het verschijnsel geweld.
Studienarbeit aus dem Jahr 2017 im Fachbereich Philosophie - Philosophie des 20.
Jahrhunderts / Gegenwart, Note: 1,0, Humboldt-Universitat zu Berlin, Sprache: Deutsch,
Abstract: Der Austausch zwischen dem Religionshistoriker Gershom Scholem und der
politischen Denkerin Hannah Arendt ist in ihrem Briefwechsel aus dem Jahr 1963
dokumentiert. Uber vier Briefe tauschen sich die Adressaten offen und freundlich miteinander
aus, wobei man nur schwer von einem wahren Dialog sprechen kann. Im Zentrum steht dabei
Arendts kurz zuvor erschienenes Buch "Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of
Evil" und der Eichmann-Prozess selbst. Die voliegende Hausarbeit fasst zunachst die
einzelnen Kritikpunkte und Repliken zusammen. Dabei wird die Thematik des Zeitpunkts des
Arendt'schen Urteils bzw. Berichts naher untersucht. Als Ausgangspunkt hierfur dient
Scholems These, diese Generation durfe noch nicht uber die Handlungen im Holocaust
urteilen. Ziel ist es herauszuarbeiten, warum Arendt die Handlung des Urteilens ins Zentrum
stellt. Ihr eigenes Urteil bringt sie - entgegen eigener Behauptung es handle sich lediglich um
einen Prozessbericht - in Eichmann in Jerusalem klar zum Ausdruck.
Hannah Arendt is one of the great outsiders of twentieth-century political philosophy. After
reporting on the trial of Nazi war criminal Adolf Eichmann, Arendt embarked on a series of
reflections about how to make judgments and exercise responsibility without recourse to
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existing law, especially when existing law is judged as immoral. This book uses Hannah
Arendt's text Eichmann in Jerusalem to examine major themes in legal theory, including the
nature of law, legal authority, the duty of citizens, the nexus between morality and law and
political action.
This highly original book is the first to explore the political and philosophical consequences of
Hannah Arendt's concept of 'the banality of evil,' a term she used to describe Adolph
Eichmann, architect of the Nazi 'final solution.' According to Bernard J. Bergen, the questions
that preoccupied Arendt were the meaning and significance of the Nazi genocide to our
modern times. As Bergen describes Arendt's struggle to understand 'the banality of evil,' he
shows how Arendt redefined the meaning of our most treasured political concepts and
principles_freedom, society, identity, truth, equality, and reason_in light of the horrific events of
the Holocaust. Arendt concluded that the banality of evil results from the failure of human
beings to fully experience our common human characteristics_thought, will, and judgment_and
that the exercise and expression of these attributes is the only chance we have to prevent a
recurrence of the kind of terrible evil perpetrated by the Nazis.
Een van de meesterwerken van de twintigste eeuw - een breed opgezet epos over de
Russische Tweede Wereldoorlog, naar het voorbeeld van Tolstojs Oorlog en vrede - nu voor
het eerst in het Nederlands vertaald. Leven & lot, het inmiddels klassiek geworden
meesterwerk van Vasili Grossman (1905-1964), is zelfs in de bewogen geschiedenis van de
Sovjetcensuur een uitzonderlijk geval. Het boek staat bekend als roman die werd
'gearresteerd', terwijl de auteur ongemoeid werd gelaten. In februari 1961, drie maanden nadat
Grossman zijn boek had voorgelegd aan de redactie van het tijdschrift Znamja, verschenen er
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twee agenten van de KGB aan zijn deur met een huiszoekingsbevel. Vadim Kozjevnikov, de
tijdschriftredacteur die had toegezegd Leven & lot in afleveringen te publiceren, was zo
geschrokken van wat hij onder ogen kreeg dat hij het manuscript, zonder de auteur op de
hoogte te stellen, had doorgestuurd naar de veiligheidsdienst. Het appartement van de
schrijver werd grondig doorzocht en alles wat verband hield met de roman werd in beslag
genomen: alle uitgetypte exemplaren, het oorspronkelijke manuscript, de kladversies en de
aantekeningen voor het boek. Vervolgens werd Grossman beleefd verzocht de
veiligheidsagenten te begeleiden naar de adressen waar zich afschriften bevonden - bij zijn
typiste werden behalve haar exemplaar ook het carbonpapier en het typelint dat ze had
gebruikt geconfisqueerd - waarna hij weer netjes thuis werd afgezet. De Sovjetstaat had
geleerd van de ontluisterende affaire rond Boris Pasternak, wiens Dokter Zjivago triomfen
vierde na de publicatie in het buitenland: ze deed er alles aan om Leven & lot op een
geruisloze, onberispelijke manier te laten verdwijnen. In de resterende jaren van zijn leven
werd Grossman niet vervolgd, en zelfs niet uit de Schrijversbond gezet, maar vakkundig
gemarginaliseerd en doodgezwegen. 'Ze hebben me gewurgd in mijn eigen portiek,' zei hij zelf,
kort voordat hij in 1964 aan maagkanker overleed. Het zou nog bijna twintig jaar duren tot een
door Grossmans vriend Semjon Lipkin bewaard exemplaar van het boek naar Zwitserland
werd gesmokkeld, waar de roman in 1980 voor het eerst verscheen. Wat maakte dit boek zo
gevaarlijk in de ogen van de autoriteiten? Het is onbetwist dat Leven & lot tot de
vernietigendste anti-Sovjetromans ooit behoort, samen met Michail Boelgakovs De meester en
Margarita en Aleksandr Solzjenitsyns Goelagarchipel. Als het boek in 1960 was gepubliceerd,
schreef criticus Igor Zolotoesski, 'had het onze ideeën over het tijdperk en de oorlog decennia
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vooruit geholpen.' De 'Grote Vaderlandse Oorlog' en de slag bij Stalingrad waren de laatste
onaantastbare symbolen van het morele gelijk van de communistische Sovjetstaat tegenover
het fascistische Duitsland. Het was ondenkbaar dat juist een roman over deze periode de
gelijkenis tussen beide totalitaire staten zou demonstreren, en de futiliteit van ieder
vooruitgangsgeloof. Maar zoals voor alle literatuur geldt: de kracht van het boek schuilt niet
zozeer in de boodschap ervan, als wel in de dwingende, hoogsteigen manier waarop die wordt
gebracht. Het is niet voor niets dat zelfs Joseph Brodsky, die uiterst kritisch was over het
twintigste-eeuwse Russische proza - dat hij tam en conventioneel vond, verlamd door de
tragedies van de tijd waarin het werd geschreven - Vasili Grossman noemt als de auteur van
één van 'de paar geïsoleerde boeken die in hun hartbrekende eerlijkheid of excentriciteit in de
buurt komen van meesterwerken'. Leven & lot is een breed opgezet epos over de Russische
Tweede Wereldoorlog, naar het voorbeeld van Tolstojs Oorlog en vrede. Er zijn allerlei
parallellen tussen beide romans aan te wijzen: zoals bij Tolstoj de Bolkonski's en de Rostovs
centraal staan, zo ordent Grossman zijn overweldigende hoeveelheid personag
Leon Leyson is pas tien jaar oud als de nazi’s Polen binnenvallen en hij en zijn familie naar
het getto van Krakau worden gedeporteerd. Leon komt in concentratiekamp Plaszow terecht,
waar hij de dodelijke grilligheid van kampcommandant Amon Goeth moet zien te overleven.
Tot hij door Oskar Schindler wordt opgemerkt en in diens fabriek aan het werk kan, ook al is hij
zo klein dat hij op een kist moet staan om de machines te kunnen bedienen. Met een
ongelooflijke hoeveelheid moed en doorzettingsvermogen weten Leon en een deel van zijn
familie te overleven, maar uiteindelijk zal het lef van één man het leven van de Leysons
redden: Oskar Schindler, en zijn inmiddels wereldberoemde lijst.De jongen op het houten kistje
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is het ontroerende en krachtige verhaal van een onschuldige jongen die een van de wreedste
periodes in de geschiedenis van Europa moest zien te overleven.
De colleges van Hannah Arendt over de late (politieke) geschriften van Immanuel Kant kunnen
worden beschouwd als voorstudies voor wat het afsluitende deel van 'Het leven van de geest'
moest worden: een boek over het oordelen. Dirk De Schutter en Remi Peeters verzorgen een
nieuwe vertaling van deze colleges, en combineren die met drie andere teksten van Arendt
over oordelen: over het totalitarisme; over Socrates als filosoof en over Lessings onderscheid
tussen waarheid en mening. Over 'Denken': Onvoorstelbaar is het gemak waarmee ze
collega's uit het verleden tot haar gespreksgenoten maakt en prikkelend de manier waarop ze
de geschiedenis van de filosofie zo'n beetje eigenhandig herschrijft. - Trouw HANNAH
ARENDT (1906-1975) was hoogleraar aan de universiteit van Chicago en aan de New School
for Social Research in New York. Ze is o.m. bekend van haar boeken 'Totalitarisme' en 'De
menselijke conditie'. 'Oordelen' verschijnt als derde deel in de trilogie met 'Denken' en 'Willen'.
Autobiografische vertelling over de jaren die een vrome joodse jongen doorbracht in het getto
en in diverse concentratiekampen.
Het leven dat Eichmann leidde van 1945 tot 1960 Het onbezorgde leven van een
oorlogsmisdadiger Adolf Eichmann geldt als een van de beruchtste Duitse oorlogsmisdadigers.
Hij gaf opdracht tot de moord op miljoenen Joden. Nadat hij in 1945 was gevlucht werd hij in
1960 door de Israëlische geheime dienst ontvoerd vanuit zijn nieuwe thuisland Argentinië en
terechtgesteld. In Eichmann in Argentinië vertelt Bettina Stagneth over zijn leven gedurende de
jaren 1945-1960, een periode die tot dusver altijd onderbelicht is gebleven. Daaruit blijkt dat
Eichmann allerminst een anoniem leven probeerde te leiden, maar voortging met het uitdragen
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van de nationaal-socialistische ideologie en zijn Jodenhaat met als belangrijkste handlanger de
Nederlandse oorlogsmisdadiger Willem Sassen. Vooral omdat Duitsland het oorlogsverleden
zo snel mogelijk wenste te vergeten, kon hij relatief ongestoord zijn gang gaan en een
zorgeloos leven leiden. Bettina Stangneth (1966) studeerde filosofie en promoveerde in 1997
op Immanuel Kant. In 2000 ontving ze de eerste prijs van de Philosophisch-Politische
Akademie in Keulen voor haar studie over antisemitisme bij Kant. Sindsdien doet Bettina
Stangneth onderzoek naar de theorie van leugens en naar Adolf Eichmann. Ze woont in
Hamburg. 'Stangneth vertelt het verhaal op pakkende wijze. Ze neemt Eichmann serieus,
zonder hem \"groter\" te maken dan hij is.' - NEUE ZÜRICHER ZEITUNG
"Alleen op de vlucht" is het aangrijpende, waargebeurde verhaal van een Joodse jongen, die
aan de Holocaust weet te ontsnappen. Tien jaar is hij pas, als hij op een dag thuiskomt en
ontdekt dat zijn familie door de Duitsers is weggevoerd. Dan begint een leven van verstoppen,
rondtrekken en liegen. Om te overleven vergeet hij zijn naam, zijn taal en zijn godsdienst en
neemt hij een telkens wisselende identiteit aan. Een aangrijpend en waargebeurd verhaal, dat
door Publishers Weekly wordt vergeleken met het dagboek van Anne Frank. Auteur Jack
Kuper (1932) emigreerde in 1946 vanuit Polen naar Canada. Hij woont in Toronto en geeft nog
altijd regelmatig lezingen over zijn leven tijdens de Tweede Wereldoorlog.
In her celebrated work "Eichmann in Jerusalem: A Report on The Banality of Evil," Hannah
Arendt persuasively argued how authority and blind obedience lead to evil. It becomes crystal
clear from our preceding discussion that the use of force or the threat of punishment is not
justifiable in securing of rights. It merely creates a facade of right-conformism without
addressing the underlying issues of rights and responsibilities. Law is a social construct and
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not the other way around. Denying this is like creating a mega-structure of laws with Divine
attributes of immutability. "Recourse to social ties," according to Ponty, "cannot be considered
an explanation of religion or of the sacred unless one makes an immutable substance of the
social, an all-round cause, a vague force defined only by its power of coercion."
In the controversy surrounding Hannah Arendt's coverage of the Eichmann trial in Eichmann in
Jerusalem: A Report on the Banality of Evil the discussion of her work has come to recognize
that Arendt's account of the banality of evil is not meant to excuse Adolf Eichmann for serving
as the SS officer charged with overseeing the logistical arrangements needed to enact the
Final Solution. This writing will examine three case studies - a discussion of the genocides in
Rwanda and in Cambodia and a discussion of modern bureaucracy - and consider both to
what extent Arendt's notion of the banality of evil contributes to an understanding of the
practices of genocide and modern bureaucracy, and to what extent does an examination of
these practices contribute to an understanding of the banality of evil. The argument will be
made that Arendt's use of this phrase refers simply to the willingness to perform activities if
they are viewed as being in compliance with the prevailing moral and/or legal order of the
society in which they occur. Though this suggests her offering a fairly straightforward message
about the “dangers of conformity,” or the willingness to thoughtlessly engage in conventional
practices to such an extreme degree, the thesis will seek to demonstrate the complexity of
recognizing that this level of conformity is present under these circumstances. The examination
of the three cases being discussed will centre both on Arendt's discussion of the human
faculties as well as the form of sociological investigation developed by Alan Blum and Peter
McHugh known as Analysis, and the focus of this method upon understanding the merits of
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human activity. The argument seeks to show that by following the reflexive turn in Analysis an
understanding of what is involved in showing a concern for the meaning of human activity is
not arrived at “subjectively.” Rather the suggestion will be made that even if the resolution of
this meaning is without a definitive outcome its importance is demonstrated through a
consideration of the cases examined and the concern shown within each of them for matters
such as friendship, justice, the activity of thinking and the nature of evil. Lastly, the argument
will use Arendt's work to suggest that not only the activity of thinking but each of the different
human faculties can potentially offer a way to appreciate the “thoughtlessness” that Arendt
suggests is indicative of the banality of evil, and which may be encountered in the mundane
setting of modern bureaucracy and/or in the extreme situations of genocide.
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2017 im Fachbereich Literaturwissenschaft - Vergleichende
Literaturwissenschaft, Note: 1,25, Humboldt-Universität zu Berlin (Philosophische Fakultät),
Sprache: Deutsch, Abstract: Als Reporterin verfolgt Hannah Arendt 1961 für die USamerikanische Wochenzeitschrift The New Yorker den in Jerusalem stattfindenden Prozess
gegen den ehemaligen SS-Obersturmbannführer Adolf Eichmann. Er war einer der
Hauptverantwortlichen für die Organisation der Vertreibung und Deportation europäischer
Jüdinnen und Juden durch das nationalsozialistische Deutschland. Arendts Reportage wird
unter dem Titel "A Reporter at Large: Eichmann in Jerusalem als fünfteilige Serie im Frühjahr
1963 publiziert; im selben Jahr erscheint Arendts Werk Eichmann in Jerusalem: A Report on
the Banality of Evil, eine leicht erweiterte und veränderte Version dieser Serie. Doch handelt es
sich hier nicht, wie der Untertitel vermuten ließe, um einen Bericht, sondern um eine Narration
- wie es im Folgenden zu zeigen gilt. Das erste Kapitel beschäftigt sich mit dem Wesen der
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Narration, während im nächsten Kapitel die narratologischen Elemente in Eichmann in
Jerusalem analysiert werden. Nachdem im dritten Kapitel Arendts Verständnis des Politischen
und der Welt erläutert wird, erfolgt im letzten Kapitel die vergleichende Darstellung der
Narration und des Politischen als Methoden des Begreifens und der Auseinandersetzung.
In 1935 werd Ernst Gombrich, een toen 26-jarige doctor in de kunstgeschiedenis zonder
uitzicht op een vaste aanstelling, door een kennis uit de uitgeverijwereld gevraagd of hij een
wereldgeschiedenis voor een jeugdig publiek zou kunnen schrijven. Na niet meer dan zes
weken had Gombrich de opdracht voltooid, en Eine kurze Weltgeschichte für junge Leser,
uitgegeven in Wenen, werd direct een succes in de Duitstalige landen. Mede doordat het boek
tijdens de oorlogsjaren door de nazis werd verboden omdat het te pacifistisch zou zijn, duurde
het tot de jaren zestig voor er een nieuwe druk verscheen. Tegen het einde van zijn lange
leven bracht Gombrich herzieningen aan in de tekst en besloot hij tot een Engelse vertaling.
Inmiddels is Een kleine geschiedenis van de wereld uitgegeven in meer dan 20 talen. Wat
Gombrich voor ogen stond was op toegankelijke wijze het verhaal vertellen van de mensheid
vanaf het stenen tijdperk tot de atoombom. Het resultaat is een persoonlijk en helder boek in
40 korte hoofdstukken over de oorlogen, kunstwerken en wetenschappelijke ontdekkingen die
in de loop der eeuwen de ijkpunten van onze geschiedenis werden. Een fantastisch en tijdloos
overzicht voor zowel jongere als oudere lezers. Ernst H. Gombrich (1909-2001), auteur van
onder meer het internationale standaardwerk Eeuwige schoonheid, was waarschijnlijk de
beroemdste kunsthistoricus van zijn tijd. Hij werd geboren in Wenen, verhuisde naar Londen in
1936, en werd op latere leeftijd directeur van het Warburg-instituut in Hamburg en professor in
de geschiedenis van de klassieke traditie aan de universiteit van Londen. Een briljant boek...
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De humane en warme toon van Een kleine geschiedenis van de wereld laat precies zien
waarom Gombrich door zo veel mensen in zijn leven werd bewonderd. Onweerstaanbaar.
philip pullman, auteur van de noorderlicht-trilogie Het waar gebeurde sprookje van hoe de
mensheid zich ontwikkelde. die zeit
Een Oostenrijkse oorlogsinvalide mag na 1918 met een draaiorgeltje rondlopen en trouwt een
weduwe. Zijn geluk lijkt compleet. Tot hij buiten zijn schuld ruzie krijgt met een deftige
trampassagier, de conducteur en een erbij geroepen agent. Hij belandt voor 6 weken achter de
tralies en zijn wereld stort in. Hij leeft nog een tijdje dank zij een maatschappelijke profiteur die
hij altijd veracht heeft. Het is een simpel gegeven dat aan Kafka doet denken: de eenvoudige
burger die het aflegt tegen het anonieme, allesoverheersende gezag. Maar de stijl is door en
door Roth. In een bijna Biedermeierachtige stijl keuvelt hij het drama bij elkaar. De
karaktertekeningen zijn vlijmscherp en men voelt bijna lijfelijk hoe Roths personages denken
en leven.
Although Hannah Arendt is not primarily known as a Jewish thinker, she probably wrote more
about Jewish issues than any other topic. When she was in her mid-twenties and still living in
Germany, Arendt wrote about the history of German Jews as a people living in a land that was
not their own. In 1933, at the age of twenty-six, she fled to France, where she helped to
arrange for German and eastern European Jewish youth to quit Europe and become pioneers
in Palestine. During her years in Paris, Arendt’s principal concern was with the transformation
of antisemitism from a social prejudice to a political policy, which would culminate in the Nazi
“final solution” to the Jewish question–the physical destruction of European Jewry. After
France fell at the beginning of World War II, Arendt escaped from an internment camp in Gurs
Page 16/18

File Type PDF Eichmann In Jerusalem A Report On The Banality Of Evil
Hannah Arendt
and made her way to the United States. Almost immediately upon her arrival in New York she
wrote one article after another calling for a Jewish army to fight the Nazis, and for a new
approach to Jewish political thinking. After the war, her attention was focused on the creation
of a Jewish homeland in a binational (Arab-Jewish) state of Israel. Although Arendt’s thoughts
eventually turned more to the meaning of human freedom and its inseparability from political
life, her original conception of political freedom cannot be fully grasped apart from her
experience as a Jew. In 1961 she attended Adolf Eichmann’s trial in Jerusalem. Her report on
that trial, Eichmann in Jerusalem, provoked an immense controversy, which culminated in her
virtual excommunication from the worldwide Jewish community. Today that controversy is the
subject of serious re-evaluation, especially among younger people in America, Europe, and
Israel. The publication of The Jewish Writings–much of which has never appeared
before–traces Arendt’s life and thought as a Jew. It will put an end to any doubts about the
centrality, from beginning to end, of Arendt’s Jewish experience.
The essence of the correspondence between Arendt and Scholem can be said to lie in three
things. Above all it provides an intimate account of how two great intellectuals try to come to
terms with being both German and Jewish, and how to think about Germany before, during,
and after the Holocaust. They also debate the issue of what it means to be Jewish in the postHolocaust world whether in New York or in Jerusalem. Finally, the specter of Benjamin haunts
the work and in a sense the letters are as much about Benjamin as the other two questions
since his life and tragic death epitomize them both. Arendt and Scholem's letters on these
weighty questions are lightened by more routine exchanges: on travel itineraries, lunch or
dinner parties where important people were present, and so forth. These daily details are
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woven throughout the correspondence and provide vivid biographical information about Arendt
and Scholem that is unavailable in any other source.
Verzameling brieven, krantenartikelen, recensies en andere korte geschriften van de joodse
politiek filosofe (1906-1975).
In 1960 werd de voormalige nazileider Adolf Eichmann in Argentinië, waar hij sinds het einde
van de Tweede Wereldoorlog een anoniem bestaan had geleid, gekidnapt en naar Israël
gesmokkeld. Daar stond hij in 1961 terecht voor ‘misdaden tegen de menselijkheid’. In
opdracht van het tijdschrift The New Yorker woonde Hannah Arendt het Eichmannproces in
Jeruzalem bij. Haar toonaangevende en omstreden reportage biedt inzicht in zowel het
dagelijks verloop van het proces als in de grote onderwerpen die erachter schuilgingen: het
wezen van de gerechtigheid, de houding van het joodse leiderschap onder het naziregime, en
het meest omstreden onderwerp van alle: het wezen van het kwaad.
Eichmann in JerusalemA Report on the Banality of EvilPenguin
Als artikelenreeks eerder in "Elsevier's weekblad" gepubliceerd ooggetuigeverslag van het te
Jeruzalem gehouden proces tegen de jodenvervolger Adolf Eichmann (1906-1962).
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