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Giorgio Agamben is één van de meest invloedrijke fi-
losofen die Italië in de afgelopen decennia heeft voort-
gebracht. Hij vertegenwoordigt een denkwijze waarbij 
de grondthema’s uit de politieke theologie van Carl 
Schmitt, ontologie van Heidegger en Benjamins taal-
theorie samenkomen. Om zijn denken te ontplooien 
laat Agamben zich inspireren door christelijke, joodse 
en islamitische bronnen. In 1964 krijgt hij zelfs de kans 
om de rol van apostel Filippus in Pasolini’s Il Vangelo se-
condo Matteo te spelen. 

Agamben werd geboren in 1942, het jaar dat nazi-
Duitsland begon met het deporteren van honderddui-
zenden Joden naar concentratiekampen. Veertig jaar 
later schrijft hij dat het kamp niet louter een uitzon-
derlijke misdaad van een gruwelijk regime voorstelt. 
Het karakteriseert immers de verborgen matrix van 
de moderne staat, waarin de soevereine macht, door 
de voortdurende afkondiging van de uitzonderings-
toestand, de politiek-juridische uitzondering tot de 
repressieve regel maakt. In deze analyse ziet men ge-
lijk de uitwerking van zowel Schmitts concept van soe-
vereiniteit als Benjamins antwoord hierop, dat in de 
achtste these van Über den Begriff der Geschichte (1940) 
enigmatisch naar voren komt: “De traditie van de on-
derdrukten leert ons dat de ‘uitzonderingstoestand’ 
waarin we leven, de regel is.” 

Agambens deelname aan de seminars van de late 
Heideg ger in de Provence (1966-1968) zal hem doen be-
seffen dat men, voor het onderzoeken van de aard van 
politiek, zich moet bezinnen op de historiciteit van de 
grondnoties uit het westerse denken. Benjamins taal-
theorie leert hem tevens dat het denken zich niet in 
systemen, informatieve observaties of uiteenzettingen 
van feiten, maar juist in fragmenten, citaten, voetnoten 
en figuren ontvouwt. De taal is voor hem het medium 
waarin de mededeelbare dimensie van dingen en men-
sen tot uiting komt. Agambens Homo sacer-reeks en 
andere werken doen daarom veeleer denken aan seriële 
schilderijen van de impressionisten, waarmee de schil-
der niet de werkelijkheid maar de envelop, ofwel de een-
heid van schilder en zijn subject, uitbeeldt. Gelijkerwij-
ze tracht Agamben middels verscheidene genealogische 
analyses de dubbelzinnige constellatie van het moderne 
politieke bestel te articuleren, die in de vorm van de uit-
zonderingstoestand, het kamp, het naakte leven, de po-
tentialiteit, vorm-van-leven enz. gestalte krijgt. 

In dit nummer bespreken de auteurs verschillende aspec-
ten van Agambens denken. In de eerste bijdrage behan-
delt Rinse Reeling Brouwer de theologische wortels van 
economie (oikonomia) en het bestuur. Daarbij neemt hij 
Agambens studie van Het rijk en de heerlijkheid als ver-
trekpunt. Hij laat onder andere zien op welke wijze de 
liberale wereldorde – gekenmerkt door de ambiguïteit 
van soevereiniteit en een overwicht van het technische 
bestuur – aan de theologische erfenis van economie en 
bestuur (gouvernance) is ontleend. De tweede bijdrage is 
een reflectie van Renée van Riessen op Agambens opvat-
ting van De gemeenschap die komen moet (La comunità che 
viene). De huidige gemeenschap, betoogt Van Riessen, is 
rondom de algemene collectieve identiteit (zij het natio-
naal, geografisch, raciaal of religieus) georganiseerd. Zo 
is er geen plaats voor het singuliere of particuliere. Het 
singuliere manifesteert zich in de gedaante van Melville’s 
Bartleby, die de structuur van het alledaagse en algemene 
openbreekt en daarmee een nieuwe vorm van verlossing 
representeert. Deze verlossing is de potentialiteit van de 
wereld om er niet te zijn, oftewel anders te zijn. Het be-
grip potentialiteit komt ook in de bijdrage van Ype de Boer 
uitvoerig aan bod. In dit artikel wordt potentialiteit van-
uit de invalshoek van ethiek geïnterpreteerd. In tegen-
stelling tot de traditionele ethiek gaat het bij Agamben 
niet zozeer om ethische normen of de rechtvaardiging 
van ethische handelingen. Ethiek, toont de Boer, heeft 
betrekking op de ervaring, die ontspringt aan de poten-
tialiteit, i.e. de essentieloosheid of het zonder-werk-zijn 
van de mens. Vanuit ethisch perspectief verbindt Sanne 
van Driel in haar bijdrage de vraag naar het lot van de 
vluchteling met Agambens bespreking van de mythe van 
Kore in zijn La ragazza indicibile (Engelse vertaling: The 
Unspeakable Girl). Zowel de vluchteling als hét meisje 
(Kore) leven in een uitzonderingspositie, maar hoe is dit 
leefbaar? Met Judith Butler en Tori Amos beargumen-
teert Van Driel dat Agambens vertelling van het meisje 
om een aanvulling vraagt, enerzijds met een notie van de 
blootstelling aan het geweld van de patriarchale macht, 
en anderzijds met een ethiek van een veilige, vreugde-
volle inwijding, of in de woorden van Judith Butler, een 
sociale infrastructuur die kwetsbaarheid plek biedt in de 
publieke ruimte. De laatste bijdrage is een commentaar 
op Stasis (2015), de meeste recente publicatie uit de Homo 
Sacer-reeks. Hier laat Charles Vergeer ons kennismaken 
met Agambens analyse van het Griekse begrip Stasis 
(strijd, oproer, burgeroorlog) dat, in de ethische, politieke 
en ontologogische zin, in het westerse denken resoneert. 


