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Faculteit der Geesteswetenschappen

Schmitt – overeenstemming, haat, verdenking. Deze woorden noteerde Walter Benjamin (1892-1940) in het voorjaar van 1930 in zijn dagboek. De woorden zijn opmerkelijk,
omdat Benjamin behoorde tot de Frankfurter Schule, een stroming van linkse intellectuelen die het opkomende nationaal-socialisme bekritiseerden. Carl Schmitt (1888-1985)
was daarentegen een representant van de Conservatieve Revolutie, een groepering van
extreemrechtse publicisten die Hitlers machtsovername toejuichten. Hoewel zij in politiek opzicht tegengestelde posities vertegenwoordigden, waren Schmitt en Benjamin in
de jaren twintig en dertig een dialoog met elkaar aangegaan, blijkend uit een brief en
uit verschillende verwijzingen in hun werk. Daarbij getuigden zij vooral van een gedeelde interesse in politieke theologie. Dit boek beschrijft en analyseert de politieke theologieën van Benjamin en Schmitt in een poging om de overeenkomsten en verschillen in
hun denken aan het licht te brengen.
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Dankwoord
Dit boek draagt het stempel van talloze gesprekken met collega’s en
vrienden. Zij hebben me door hun belangstelling aangemoedigd en met
praktische en inhoudelijke suggesties ondersteund. Een woord van dank is
dan ook op zijn plaats.
Dank gaat uit naar mijn voormalige collega’s aan het Duitsland
Instituut Amsterdam, die mijn onderzoek praktisch mogelijk en in sociaal
opzicht uiterst plezierig hebben gemaakt. Daarbij wil ik in het bijzonder
mijn medepromovendi bedanken, Marieke Borren, Ismee Tames en Hans
Terlouw: zij hebben, door hun betrokkenheid en door de vele discussies
die we voerden, het schrijven van dit boek tot een voorrecht gemaakt.
Veel dank ben ik ook verschuldigd aan prof. Michael Fried en zijn staf
aan het Humanities Center van Johns Hopkins University in Baltimore,
die mij een semester lang gastvrij hebben ontvangen. Ik heb zelden een
intellectuele omgeving meegemaakt waar de belangstelling zo breed, de
inzet zo volledig en de ‘mental outlook’ zo onbevangen was.
Ook mijn huidige collega’s van de Afdeling Algemene Rechtsleer
wil ik bedanken. Zij hebben me alle ruimte gegeven om mijn boek af te
schrijven, ook toen dit meer tijd bleek te kosten dan verwacht. Dank gaat
vooral uit naar mijn directe collega’s, Kees Cappon en Guus van Nifterik.
Zo was Guus zelfs bereid om werkgroepen op zich te nemen die ik had
moeten geven, enkel om mij in staat te stellen mijn boek te voltooien.
Kees dank ik voor het vertrouwen dat hij in mij stelde op een moment dat
ik nog niet had bewezen dit waard te zijn. Ik ervaar de samenwerking met
hen als bijzonder prettig en vruchtbaar.
Uiteraard wil ik ook mijn beide promotores, prof. Ton Nijhuis en
prof. Hent de Vries, bijzonder bedanken. Ik had me geen betere begeleiding kunnen wensen. Van ieder gesprek met Hent kwam ik terug met een
waslijst aan literatuur, boeken die ik écht moest lezen en waarvan er
inderdaad niet één minder relevant bleek te zijn. Ton confronteerde me
met vragen over de problematische kanten van mijn onderwerp, over
Schmitts nazistische en Benjamins communistische sympathieën bijvoorbeeld, en over hoe die te verklaren en te weerleggen waren. Niet al die

vragen zijn in dit boek terechtgekomen, maar ze zijn daarom niet minder
bepalend geweest voor de richting die mijn argumentatie heeft genomen.
Ik wil ook een aantal vrienden en collega’s bedanken die voor de
totstandkoming van dit boek van belang zijn geweest (in alfabetische
volgorde): Ward Berenschot, Gulru Cakmak (Baltimore), Jeroen Gerrits
(Baltimore), Rolf Goebel (Huntsville), Yolande Jansen, Sidonie Kellerer
(Parijs), Saskia Lourens, Irena Rosenthal, Lars Toender (Chicago), Marcus Twellmann (Bonn), Wouter Veraart, Joep van der Vliet en Cara
Weber (Baltimore). Tot slot dank ik mijn ouders en schoonouders voor
hun betrokkenheid en steun en bovenal mijn lieve Sarah en Dora.

Amsterdam, 17 april 2008

Inleiding
De Republiek van Weimar (1919-1933) dankt haar open en dynamische
klimaat aan een ervaring van ontheemding. Door het catastrofale verloop
van de Eerste Wereldoorlog waren de vertrouwde betekenishorizonten in
diskrediet geraakt. Vooral de Duitse idealistische traditie, die in niet
geringe mate aan een rechtvaardiging van de oorlog had bijgedragen, leek
haar geloofwaardigheid te hebben verloren. Het idealisme had het oorlogsgeweld een redelijk aanzien gegeven door het als bron van culturele
verjonging te representeren. Maar door het ongekende leed dat de oorlog
had gebracht, waren zijn pogingen tot zingeving gelogenstraft. Dit leed
was aan iedere samenhang onttrokken; het kon niet als tijdelijke terugval
in een proces van vooruitgang, laat staan als zijn noodzakelijke offer
worden begrepen. Het denken kon zich niet langer comfortabel schikken
in de stadia van een aanhoudende vooruitgang, maar was nu, in het aangezicht van dit ongekende oorlogsgeweld, verbannen tot de ‘scheuren van de
geschiedenis’.1
Deze ervaring moet duizelingwekkend zijn geweest. Vertrouwde
betekenissen waren tenietgedaan, de laatste waarden aangetast. Ook de
oude politieke categorieën – van links en rechts, progressief en conservatief – leken hun vanzelfsprekendheid te hebben verloren. Conservatieven
ontpopten zich als revolutionairen, links radicalen zochten hun heil bij
nationalistische thema’s. Denkers van tegengestelde kleur en overtuiging
overschreden politieke scheidslijnen, soms behoedzaam, soms ook openlijk. De thema’s, argumenten en metaforen waarvan zij zich bedienden,
leken in sommige gevallen zelfs zozeer verwant, dat van uitwisselbare
vertogen gesproken mag worden.2 Zo raakte de radicaallinkse Herbert
Marcuse in de ban van de ontologische analyses van zijn conservatieve
leermeester Martin Heidegger, beschouwde de marxist Otto Kirchheimer
1

Mosès, S. (1992), L’ange de l’histoire. Rosenzweig, Benjamin, Scholem, Parijs,
Seuil, 25.
2
Gangl, M. en Raulet, G. (red., 1994), Intellektuellendiskurse in der Weimarer
Republik. Zur politischen Kultur einer Gemengelage, Frankfurt am Main, Campus, 3.
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zich als erfgenaam van Carl Schmitts staatstheorie en deelden Georg
Lukács en Ernst Jünger, respectievelijk representanten van radicaallinks
en extreemrechts, een fascinatie voor thema’s als strijd, arbeider en mythe.3
De wederzijdse beïnvloeding van Walter Benjamin en Carl
Schmitt moet tegen deze achtergrond worden begrepen. Benjamin behoorde tot de Frankfurter Schule, een stroming van linkse intellectuelen
die een kritisch moment in het Verlichtingsdenken trachtten veilig te
stellen. Deze denkers wendden zich tot marxistische en psychoanalytische
theorieën, die een discrepantie tussen het subjectieve zelfbewustzijn en de
objectieve maatschappelijke situatie aan het licht moesten brengen.
Schmitt maakte daarentegen deel uit van de zogeheten Conservatieve
Revolutie, een groepering van extreemrechtse publicisten, die een hypermodern vertrouwen in de beheersbaarheid van sociale praktijken met
reactionaire gemeenschapsidealen verbond.4 Door de legitimiteit van de
Weimar Republiek in twijfel te trekken, droegen deze denkers feitelijk bij
aan de overgang naar het Derde Rijk.5 Terwijl Schmitt vanaf 1933 carrière
maakte als nationaal-socialistische ‘kroonjurist’, was Benjamin gedwongen naar Frankrijk uit te wijken, waar hij zich in september 1940, op de
vlucht voor het Duitse leger, van het leven zou beroven.
In de jaren 1920’ en 30’ waren Benjamin en Schmitt evenwel een
dialoog met elkaar aangegaan, blijkend uit een brief, alsmede uit verschillende verwijzingen in hun werk. In de brief die Benjamin op 9 december
1930 richtte aan Schmitt, betuigde hij zijn instemming met diens soevereiniteitstheorie en verklaarde hij daarin een bevestiging te zien van zijn
‘onderzoeksmethoden’.6 Wat deze methodologische verwantschap behelsde, had hij eerder beschreven in een curriculum vitae: door in het kunstwerk een ‘integrale, naar geen enkele kant gebiedsmatig te beperken
uitdrukking van de religieuze, metafysische, politieke, economische
3

Kennedy, E. (1987), ‘Carl Schmitt and the Frankfurt School’, in Telos, nummer
71, 45-53; Jay, M. (1996), The dialectical imagination. A history of the Frankfurt
School and the Institute of Social Research, 1923-1950, Berkeley, University of
California Press, 148 en Gangl en Raulet (1994), 101 en 146.
4
Breuer, S. (1993), Anatomie der konservativen Revolution, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 70.
5
Sontheimer, K. (1994), Antidemokratisches Denken in der Weimarer Republik,
München, Deutscher Taschenbuch Verlag, 37 e.v.
6
Brief van Benjamin aan Schmitt, d.d. 9 december 1930, geciteerd in GS I/3,
887.
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tendensen van een tijd’ aan het licht te brengen, meende hij aan te knopen
bij ‘eigentijdse pogingen van Carl Schmitt’ (GS VI, 219).
We mogen niet vergeten dat het Schmitt zelf was die de dialoog
met Benjamin in de jaren vijftig als eerste onder de aandacht bracht.
Kennelijk verwachtte de voormalige staatsraad van het Derde Rijk, naar
wiens ‘intellectuele daderschap’ in Neurenberg een justitieel vooronderzoek was verricht, dat de briefwisseling met een joodse denker kon bijdragen aan zijn rehabilitatie. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Theodor Adorno, die een eerste uitgave van Benjamins verzamelde correspondentie bezorgde, de aan Schmitt gerichte brief daarin bewust achterwege
liet. Jacob Taubes beschrijft hoe hij, na de brief onder ogen te hebben
gekregen, Adorno opbelde en hem vroeg waarom deze niet in de verzamelde correspondentie was afgedrukt: ‘Zo’n brief is er helemaal niet, was
het antwoord. Ik zei: Teddy, ik ken dat lettertype, ik ken de machine
waarmee Benjamin schrijft, je kunt me nog meer vertellen, ik heb die
[brief] hier! Dat kan niet zo zijn. Een typisch Duits antwoord. Heb een
kopie gemaakt en hem toegestuurd’.7
Benjamins brief aan Schmitt heeft tot de nodige verwarring en
zelfs irritatie geleid. Sommigen zijn geneigd de brief als blijk van een
‘pijnlijke devotie’ af te doen, anderen spreken liever van een ‘opmerkelijke indifferentie tegenover politieke theorieën’, en weer anderen vermoeden zelfs een heimelijke hang naar autoritaire denkstructuren.8 Günter
Figal heeft de gepijnigde reacties eens trachten te verklaren vanuit de
neiging om de intellectuele cultuur van Weimar aan de hand van strenge
politieke onderscheidingen begrijpelijk te maken – een neiging die door
de brief zou zijn gefrustreerd.9 Maar ook diegenen die de brief met een
neutraler blik benaderen, zien zich geconfronteerd met een Rätselfrage10:
hoe is het mogelijk dat de eigenzinnige joodse marxist een geestverwant
7

Taubes, J. (1995), Die politische Theologie des Paulus, München, Wilhelm Fink
Verlag, 133.
8
Zie voor beschrijvingen van deze posities: Heil, S. (1996), ‘Gefährliche Beziehungen’. Walter Benjamin und Carl Schmitt, Stuttgart en Weimar, J.B. Metzler,
4.
9
Figal, G. (1992), ‘Vom Sinn der Geschichte. Zur Erörterung der politischen
Theologie bei Carl Schmitt und Walter Benjamin’, in Angehrn, E., Fink-Eitel, H.,
Iber, Chr. en Lohmann, G. (red.), Dialektischer Materialismus. Michael Theunissen zum 60. Geburtstag, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 252.
10
Bolz, N. (1983), ‘Charisma und Souveränität. Carl Schmitt und Walter Benjamin im Schatten Max Webers’, in Taubes, J. (red.), Der Fürst dieser Welt. Carl
Schmitt und die Folgen, München, Wilhelm Fink Verlag, 249.
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herkende in de extreemrechtse katholieke staatsjurist die zich na de
machtsovername door nationaal-socialisten zou profileren als antisemiet
en ‘kroonjurist van het Derde Rijk’? Kortom, hoe is deze verwantschap in
extremen te duiden?
Toen Rolf Tiedemann en Hermann Schweppenhäuser de bewuste
brief in 1974 publiceerden, noemden zij hem ‘gedenkwaardig’.11 Vooral
het moment waarop Benjamin toenadering had gezocht tot Schmitt gaf te
denken; juist in deze periode had hij namelijk voorbereidingen getroffen
om samen met Bertolt Brecht een tijdschrift uit te geven dat een duidelijk
linkse signatuur moest dragen en gewijd zou zijn aan het ‘dialectische
materialisme’. Eerder had Gershom Scholem al eens opgemerkt dat Benjamin zich ook als ‘historisch materialist’ steeds intensief met ‘reactionaire auteurs’ had beziggehouden.12 Kennelijk had hij geen onoverbrugbare
tegenstelling gezien tussen zijn historisch materialisme en hun behoudende, soms autoritaire denken. Bevatte het lijstje van Scholem nog de namen
van schrijvers die ons tegenwoordig relatief onschuldig lijken13, Michael
Rumpf heeft erop gewezen dat Benjamin omstreeks 1930 ook uitgesproken fascistische auteurs, zoals Joseph Nadler en Pierre Drieu de la Rochelle, met instemming zou citeren. Rumpf suggereert dan ook dat Benjamins
bewondering voor Schmitt niet kan worden afgedaan als een anomalie,
maar veeleer past in een patroon, namelijk in de opmerkelijk open en
welwillende houding waarmee hij auteurs van een tegengestelde politieke
kleur en overtuiging placht te benaderen.14
Temidden van alle ‘reactionaire auteurs’ aan wie Benjamin in zijn
werk gedachten zou wijden, lijkt Schmitt toch zijn meest blijvende en
diepgaande interesse te hebben gewekt. Die interesse zou een periode
beslaan van tenminste zeventien jaar, namelijk vanaf het moment dat hij
voor het eerst impliciet aan diens soevereiniteitsleer zou refereren in een
brief aan Gottfried Salomon (1923) tot het moment dat hij zich daarvan
uitdrukkelijk zou distantiëren in wat zijn laatste geschrift zou blijken,
‘Über den Begriff der Geschichte’ (1940). Daarbij lijkt Benjamin zich
11

Vergelijk hun commentaar in GS I/3, 886.
Scholem, G. (1972), ‘Walter Benjamin. Drei Lebensläufe’, in Unseld, S. (red.),
Zur Aktualität Walter Benjamins, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 46 e.v.
13
Scholem noemt als voorbeelden van deze ‘reactionaire auteurs’: Proust, Julien
Green, Jouhandeau, Gide, Baudelaire en George (in ibidem, 46).
14
Rumpf, M. (1976), ‘Radikale Theologie. Benjamins Beziehung zu Carl
Schmitt’, in Gebhardt, P. (red.), Walter Benjamin. Zeitgenosse der Moderne,
Kronberg, Scriptor Verlag, 39.
12
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nooit louter instemmend tot Schmitt te hebben verhouden; zijn ‘relatie’ tot
hem werd veeleer getekend door een zekere tweeslachtigheid. Zo noteerde
hij in het voorjaar van 1930 in zijn dagboek: ‘Schmitt – overeenstemming,
haat, verdenking’ (GS II/3, 1372).
Benjamins woorden lijken de verschillende modaliteiten van zijn
verhouding tot Schmitt haarscherp aan te duiden: zij was gebaseerd op een
theoretische verwantschap, maar een die nooit onbegrensd was, nooit vrij
van het vermoeden dat het juist waar de overeenstemming het grootst
leek, zaak was om tegen de ander te denken. Zo zouden Benjamin en
Schmitt zich, waar zij elkaar theoretisch beschouwd het dichtst leken te
benaderen, in politiek opzicht het verst van elkaar verwijderen. Een van
de thesen van dit boek luidt dan ook, dat Benjamin zich naar verloop van
tijd, en zeker na 1933, steeds kritischer tot Schmitt zou gaan verhouden.
Zo zou hij diens theorieën en begrippen introduceren in nieuwe contexten,
waarin hun oorspronkelijke bedoelingen en betekenissen werden ontkracht en weersproken.
Op zijn beurt zou Schmitt zich interesseren voor Benjamin, hoewel niet duidelijk is vanaf welk moment precies. Zo zou hij na de oorlog
suggereren dat hij zich reeds in de jaren 30’ intensief met Benjamins
geschriften had beziggehouden. In een briefwisseling met Hansjörg Viesel
beweerde hij zelfs dat hij zijn geruchtmakende studie over Hobbes uit
1938, getiteld Der Leviathan im Staatslehre des Thomas Hobbes, had
geschreven als ‘poging om Benjamin te antwoorden’.15 Deze bewering
lijkt echter overtrokken. Zo is in Schmitts vooroorlogse werk in feite geen
enkele passage aan te wijzen op grond waarvan met zekerheid is vast te
stellen dat hij zich in deze periode reeds heeft beziggehouden met Benjamins geschriften. Het is dan ook niet onwaarschijnlijk dat hij eerst achteraf, na de oorlog, een verhouding tot de linkse en joodse intellectueel heeft
trachten te construeren, teneinde zo het vermoeden te weerleggen dat zijn
vooroorlogse werk door antisemitisme bezoedeld zou zijn. In elk geval
zou Schmitt pas in 1956 voor het eerst expliciet naar Benjamin verwijzen,

15

‘Helaas is mijn poging om Benjamin te antwoorden door een groot politiek
symbool (de Leviathan in het politieke denken van Thomas Hobbes, 1938) te
onderzoeken, onopgemerkt gebleven’ (brief van Schmitt aan Hansjörg Viesel,
d.d. 4 april 1973 in Viesel, H. (1988), Jawohl, der Schmitt. Zehn Briefe aus
Plettenberg, Berlijn, 60-61. Vergelijk ook Bredekamp, H. (1999), ‘From Walter
Benjamin to Carl Schmitt, via Thomas Hobbes’, in Critical inquiry, jaargang 25,
nummer 2, 14).
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namelijk in Hamlet oder Hekuba, waaraan hij een aparte excursus toevoegde over diens Trauerspielbuch.16
Hoewel Schmitt zich in zijn vooroorlogse werk niet expliciet met
Benjamins denkbeelden heeft uiteengezet, zou hij zich in verschillende
geschriften wel in diens nabijheid begeven. Daarbij bleken de raakvlakken
in hun denken niet slechts incidenteel of oppervlakkig, maar te berusten
op gedeelde theoretische interessen en methodologische affiniteiten. Een
van de opmerkelijkste daarvan was hun ‘methodologische extremisme’.17
Zo betoogden zij beiden, onafhankelijk van elkaar maar in vergelijkbare
bewoordingen, dat het denken zich bij de formulering en duiding van
begrippen niet op het normale geval diende te oriënteren, maar veeleer op
het meest extreme en uitzonderlijke. Benjamin bracht dit ‘methodologische extremisme’ scherp onder woorden in zijn Trauerspielbuch: ‘Het
empirische wordt des te dieper doordrongen naarmate het preciezer als
een extreem kan worden doorzien. Het begrip gaat uit van het extreme’
(GS I/1, 215). In zijn Politische Theologie zou Schmitt aandringen op een
vergelijkbare methode, namelijk waar hij stelde dat ‘het normale’ niets
bewees en ‘de uitzondering’ alles: ‘zij bevestigt niet enkel de regel, de
regel leeft überhaupt alleen van de uitzondering. In de uitzondering doorbreekt de kracht van het werkelijke leven de korst van een in herhaling
verstard mechaniek’ (PT, 21).
In de eerste en vooralsnog enige monografie over Schmitt en Benjamin betoogt Suzanne Heil dat de empirisch-causale vraag naar invloeden en contacten tussen de beide denkers in zekere zin misleidend is en
onvoldoende recht doet aan de figuur van de ‘constellatie’ die voor hun
denkwijze bepalend is geweest.18 Hun methodologische extremisme mag
worden beschouwd als een treffend voorbeeld daarvan; hoewel wij vermoeden dat Benjamin het ontleent aan Schmitt, valt zulks niet te bewijzen.19 Overigens lijkt niet alleen de figuur van de constellatie aan te
16

Cf. Schmitt, C. (1999, oorspr. 1956), Hamlet oder Hekuba. Der Einbruch der
Zeit in das Spiel, Stuttgart, Klett-Cotta, 62-67.
17
Het begrip ‘methodologisch extremisme’ stamt van Samuel Weber (in Weber,
S. (1992), ‘Taking exception to decision. Walter Benjamin and Carl Schmitt’, in
Diacritics, jaargang 22, nummer 3-4, 7. Vergelijk ook: Terpstra, M. en Wit,
Th.W.A. de (1997), ‘Walter Benjamin en Carl Schmitt. Een politiek-theologische
confrontatie’, in Benjamin journaal, nummer 5, 57).
18
Heil (1996), 5.
19
Benjamin presenteert zijn methodologisch extremisme in de inleiding tot
Ursprung des deutschen Trauerspiels (1928); elders in dit werk verwijst hij naar
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dringen op een relativering van de empirisch-causale vraag naar contacten
en invloeden. Dit geldt evenzeer voor het inzicht dat de theoretische
benaderingen en interessen waarvan Schmitt en Benjamin in hun geschriften getuigden, pasten binnen het geestelijke klimaat van deze periode –
interessen en benaderingen die daarvoor zelfs zo kenmerkend lijken te zijn
geweest, dat zij zich nauwelijks aan afzonderlijke denkers laten toeschrijven.
Tegen deze achtergrond lijkt het ons gerechtvaardigd om, voorbij
de zekerheid van invloeden en contacten, de aandacht te vestigen op de
mogelijkheid van gedeelde theoretische interessen en methoden waarvan
de betrokkenen zich niet altijd bewust zijn geweest.20 Meer specifiek
zullen wij de verhouding tussen beide denkers op drie niveaus in kaart
proberen te brengen, namelijk (1) dat van theoretische verwantschappen
waarop zij zelf meer of minder expliciet de aandacht hebben gevestigd,
(2) dat van concrete begrippen en methoden die zij van elkaar hebben
overgenomen – methoden en begrippen die zij in hun eigen werk zouden
verdiepen en kritiseren, en (3) dat van raakvlakken in hun denken die,
ofschoon niet door henzelf opgemerkt, zijn te herleiden tot een gedeelde
geestelijke horizon. Wij zullen de teksten van Schmitt en Benjamin,
kortom, naast elkaar en als antwoord op elkaar lezen, ook wanneer niet
met zekerheid is vast te stellen of ze ook daadwerkelijk en bewust als
antwoord zijn geschreven.
De belangrijkste these die wij in deze studie zullen trachten aannemelijk te maken, betreft de aard van de betrekkingen tussen Benjamin
en Schmitt. Zij behelst het vermoeden dat het in laatste instantie een
gedeelde interesse in politieke theologie is geweest die zowel de verwantschap als de verschillen in hun denken kan verklaren. Zo lijkt de verwantschap in hun denken terug te voeren op een gemeenschappelijke theologisch-politieke overtuiging, namelijk de idee dat bepaalde politieke fenomenen zich, ook in een geseculariseerde moderniteit, enkel naar analogie
van theologische denkfiguren, beelden en metaforen laten begrijpen. Maar
ook de verschillen in hun denken lijken veelal door theologisch-politieke
Schmitts Politische Theologie (1922), dat de bewuste passages over het openbarende vermogen van de uitzondering bevat. Toch bewijst dit niet dat Benjamin
zijn methodologische extremisme ontleent aan Schmitt. Zo geeft Benjamin enkele
jaren eerder reeds, in zijn vroege opstel ‘Zur Kritik der Gewalt’ (1920-’21), blijk
van een oriëntatie op het extreme geval en de uitzondering (vergelijk GS II/1,
184, 188 en 201).
20
Cf. Heil (1996), 8.
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motieven ingegeven: zo lijkt Schmitt partij te kiezen voor de autoritaire
staat, omdat hij daarin een ‘ophoudende macht’ gewaarwordt, terwijl
Benjamin zich juist schaart aan de zijde van de revolutionairen, in wier
tegen de staat gekante geweld hij de werking van een goddelijke rechtsvernietiging meent te herkennen. Kortom, Schmitt en Benjamin lijken op
basis van een gemeenschappelijke interesse in theologisch-politieke
motieven tot uiteenlopende conclusies te komen: ‘van Schmitts theologische etatisme vormt Benjamins theologische anarchisme de tegenpool’.21
In tenminste één opzicht heeft het begrip ‘politieke theologie’ bij
Schmitt en Benjamin een specifieke betekenis gekregen: het staat, wel
beschouwd, voor meer dan de politiek en minder dan de theologie. Zo
spreken zij niet van ‘de politiek’, maar van ‘het politieke’ (das Politische).
Kenmerkend voor het politieke is volgens hen, dat het zich niet uitsluitend
aandient in de klassieke politieke arena’s, zoals die van de regering en het
parlement, maar dat het alomtegenwoordig is: het politieke is in potentie
aanwezig en werkzaam in alle sferen van het maatschappelijk leven, in de
media, de economie, de kunst enzovoort (cf. GS II/1, 190-191 en BdP,
37). Al deze sferen kunnen van het ene op het andere moment een politieke lading krijgen, namelijk wanneer zich daarin een fundamentele tegenstelling begint af te tekenen, die bepalend is voor de ervaring van het
politieke. Volgens Schmitt en Benjamin laat het politieke zich dan ook
niet definiëren met behulp van zaakinhoudelijke criteria. Het zou veeleer
duiden op een ‘associatie of dissociatie’ die onverschillig welke zaak kan
betreffen.
Wat gewoonlijk onder ‘de theologie’ wordt verstaan, namelijk
theorieën over het religieuze en commentaren op de openbaring, is in het
werk van Schmitt en Benjamin niet of nauwelijks terug te vinden. Het
begrip ‘politieke theologie’ duidt bij hen dan ook niet op een ‘theologisering van de politiek’ en al evenmin op een ‘theologie met andere middelen’.22 Schmitt verwoordt deze gedachte zoals altijd polemisch: ‘tegenwoordig is alles theologie, met uitzondering van datgene wat de theologen
naar voren brengen’.23 Ook Benjamin suggereert dat de traditionele theo21

Figal (1992), 253.
De eerste kwalificatie stamt van Suzanne Heil, de tweede van Hans Blumenberg (in Heil (1996), 160-161 en Blumenberg, H. (1974), Säkularisierung und
Selbstbehauptung, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 113).
23
Brief van Carl Schmitt aan Armin Mohler, d.d. 14-8-1959, geciteerd in: Taubes, J. (1987), Ad Carl Schmitt. Gegenstrebige Fügung, Berlijn, Merve Verlag,
37. Volgens Mathias Eichhorn is het ‘opvallend dat Schmitt veelvuldig het begrip
22
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logie, in haar theoretische of dogmatische vorm, achterhaald is geraakt.
Daarom kan het denken zich enkel nog tot de theologie verhouden ‘zoals
een vloeiblad tot de inkt’ (GS V/1, 588). Hoewel het van theologie is
doortrokken, kan het niet langer een expliciet theologische taal bezigen.
Bij Schmitt en Benjamin staat het begrip politieke theologie, kortom, voor
een theologie die haar eigen sporen heeft uitgewist.
In dit verband lijkt het zinvol om in navolging van Jan Assmann
twee typen van politieke theologie te onderscheiden, het genealogische en
het structurele type.24 Dit onderscheid kan ons helpen de theologischpolitieke posities van Schmitt en Benjamin nader te karakteriseren. Zo
berust het eerste type op de bewering dat politieke begrippen in feite niets
anders zijn dan ‘geseculariseerde theologische begrippen’ waarbij hun
oorspronkelijke theologische betekenissen en functies tengevolge van de
secularisering zouden zijn onderdrukt en vergeten. Het tweede type gaat
daarentegen uit van de minder verstrekkende claim dat er een zekere
structurele of systematische verwantschap bestaat tussen politieke en
theologische begrippen, zonder dat over de herkomst daarvan een uitspraak wordt gedaan.
In het werk van Schmitt en Benjamin is in elk geval een politieke
theologie van het tweede type te vinden. Zo zinspeelt Benjamin in verschillende teksten op een systematische of structurele verwantschap tussen
politieke en theologische begrippen. Hij wijst bijvoorbeeld op de verwantschap tussen de proletarische algemene staking en de goddelijke rechtsvernietiging (GS II/1, 202), tussen de soeverein en de martelaar (GS I/1,
249) en tussen de revolutionaire strijd in naam van het onderdrukte verleden en de Messiaanse stilzetting van de geschiedenis (GS I/2, 703). Op
zijn beurt betoogt Schmitt dat ‘alle pregnante begrippen van de moderne
staatsleer’ voor wat betreft hun ‘systematische structuur’ overeenstemmen
met theologische begrippen (PT, 43). Als voorbeelden noemt hij onder
meer de overeenkomst tussen de juridische uitzonderingstoestand en het
theologie gebruikt en zelfs geldt als representant van een specifieke politieke
theologie, maar nooit over theologie schreef en zich onthield van iedere theologische uitspraak of argumentatie’ (in Eichhorn, M. (1994), Es wird regiert! Der
Staat im Denken Karl Barths und Carl Schmitts in den Jahren 1919-1938, Berlijn, Duncker und Humblot, 24).
24
Assmann, J. (1995), Politische Theologie zwischen Ägypten und Israel, München, Carl Friedrich von Siemens Stiftung, 26, 35. Vergelijk ook Assmann, J.
(2000), Herrschaft und Heil. Politische Theologie in Altägypten, Israel und
Europa, München en Wenen, Carl Hanser Verlag.
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wonder in de theologie (PT, 43), tussen de onbegrensde bevoegdheid van
de soeverein en de almacht van god (PT, 53) en tussen de soevereine
beslissing en de theologische ‘schepping uit het niets’ (PT, 38).
Anders dan Benjamin suggereert Schmitt bovendien een politieke
theologie van het eerste type te beschrijven wanneer hij verklaart dat ‘alle
pregnante begrippen van de moderne staatsleer (…) geseculariseerde
theologische begrippen [zijn]’ (PT, 43). Zo betoogt hij dat sommige
eigenschappen die oorspronkelijk aan god werden toegeschreven in een
proces van secularisering zijn overgedragen (Übertragen) op de wereldlijke heerser. Hans Blumenberg heeft echter opgemerkt dat Schmitt nergens
in zijn werk een poging onderneemt om deze ‘herbezettingen’ te analyseren.25 Mogelijk in reactie op deze kritiek zal Schmitt later terugkomen van
zijn sterke, genealogische claim: ‘Alles wat ik over het thema politieke
theologie heb gezegd, zijn uitspraken van een jurist over een in rechtstheorie en rechtspraktijk zich opdringende systematische structuurverwantschap van theologische en politieke begrippen’ (PT II, 79, noot 1).26
Verschillende auteurs hebben reeds gewezen op de gemeenschappelijke theologisch-politieke interessen van Schmitt en Benjamin.27 De
onderhavige studie tracht hun interpretaties op twee punten aan te scherpen. In de eerste plaats hebben deze auteurs onvoldoende recht gedaan aan
de specifieke betekenis die het begrip ‘politieke theologie’ bij Benjamin
en Schmitt heeft gekregen. Zo duidt het bij hen op een typisch modern
fenomeen, namelijk op de doorwerking en herleving van theologische
denkfiguren in een politieke sfeer die sinds de moderniteit is komen bloot
te staan aan processen van secularisering en neutralisering. Tengevolge
daarvan is de theologie niet restloos verdwenen, maar veeleer omgezet en
vertaald in een ogenschijnlijk neutraal en seculier idioom. Voor Benjamin
en Schmitt is dit beslissend: in de juridisch-politieke sfeer kan niet langer
rechtstreeks of expliciet aan theologische categorieën worden gerefereerd,
hoezeer zij ook het begrip van het politieke zijn blijven bepalen. Het is dit
typisch moderne verschijnsel van een theologie die zich enkel nog heimelijk en in stilte in de politieke sfeer kan handhaven, dat hun begrip van
‘politieke theologie’ kleurt en daarmee de meest opmerkelijke overeen25

Blumenberg (1974), 106.
Vergelijk hierover Courtine, J.-F.(1999), ‘Problèmes théologico-politiques’, in
Courtine, Nature et empire de la loi. Études Suaréziennes, Parijs, Vrin, 167 en
170.
27
Cf. Taubes (1995), 86 e.v.; Figal (1992), 252-253; Heil (1996), 101 e.v.; Bolz
(1989), 93; Terpstra en De Wit (1997), 56-74.
26
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komst in hun denken bepaalt. Wij hebben hier, kortom, de sfeer van
directe en expliciete identificaties verlaten en zijn in die van een indirecte
taal, van vertalingen en analogieën, binnengetreden.
In de tweede plaats menen wij dat de in de literatuur voorgestelde
interpretaties onvoldoende oog hebben gehad voor ontwikkelingen en
verschuivingen in de theologisch-politieke opvattingen van Benjamin en
Schmitt, waardoor een al te statisch beeld van hun onderlinge relatie kon
ontstaan. Zo gaapt er in werkelijkheid een kloof, niet alleen van jaren
maar ook van inzichten, tussen Schmitts pogingen in Politische Theologie
(1922) om de soevereine macht naar analogie van de almacht gods te
beschrijven en zijn later in Land und Meer (1942) en andere teksten
ontvouwde programma om in haar een ‘ophoudende macht’ zichtbaar te
maken; deze behelst, dat hij zijn aanvankelijke geloof in de verwantschap
tussen de soevereine en de goddelijke macht naar verloop van tijd lijkt te
hebben opgegeven. Ook Benjamins denken getuigt, juist waar het de
interesse in theologisch-politieke motieven betreft, van voortschrijdende
inzichten. Want terwijl hij in zijn vroege geschriften nog een strikt antitheocratische positie verdedigt en beweert dat ‘niets historisch [kan]
verlangen uit zichzelf naar het Messiaanse te verwijzen’, blijkt hij in zijn
laatst voltooide werk, ‘Über den Begriff der Geschichte’ (1940), bereid
een ‘zwakke Messiaanse kracht’ toe te schrijven aan de ‘historisch materialist’ (GS II/1, 203 en I/2, 694). Zo is er bij hem eveneens een verschil
waar te nemen tussen zijn vroege en late opvattingen over politieke theologie, waarbij hij zijn aanvankelijke standpunt dat een op de gedachte aan
het rijk gods georiënteerde politiek onmogelijk is, uiteindelijk lijkt te
hebben verlaten. Het is de stelling van dit boek dat zich juist in deze kloof
van jaren en voortschrijdende inzichten de dialoog tussen beide denkers
ontspint.
Om deze stellingen aannemelijk te maken, zullen we de theologisch-politieke motieven in het werk van Schmitt en Benjamin naast
elkaar plaatsen en vergelijken. Daarbij zullen we zoveel mogelijk een
chronologische volgorde trachten aan te houden. Zo behandelen we eerst
hun werk uit de vroege jaren 1920’, waarin zij zich concentreren op de
verhouding tussen politieke theologie, recht en geweld, alsmede op de
verantwoordelijkheid die deze relatie veronderstelt (hoofdstuk I). Wij
zullen vervolgens bespreken hoe zij vanaf het midden van de jaren 20’
hun aandacht verschuiven naar de vraag welke rol theologisch-politieke
motieven spelen bij de legitimering en delegitimering van het staatsgezag
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(hoofdstuk II). Ten slotte zullen wij laten zien hoe zij vanaf het begin van
de jaren 30’, in de confrontatie met het opkomende nationaal-socialisme,
hun blik wenden naar de verhouding tussen politieke theologie en temporaliteit, waarbij zij onder meer de aanspraken van deze beweging op de
eeuwigheid kritiseren (hoofdstuk III).
Wij zullen dit boek besluiten met twee hoofdstukken die zijn gewijd aan de late theologisch-politieke opvattingen van beide denkers
afzonderlijk (hoofdstukken IV en V). Daarvoor hebben wij twee redenen:
in de eerste plaats achten wij een afzonderlijke bespreking van hun opvattingen nodig om ze in hun volle complexiteit in kaart te brengen. In de
tweede plaats menen wij dat Benjamin en Schmitt vanaf het midden van
de jaren 30’ in theologisch-politiek opzicht tegengestelde en in zekere zin
onvergelijkbare wegen inslaan. Terwijl Benjamin de ‘revolutionaire
klasse’ belast met de taak om, naar analogie van het Messiaanse, te breken
met de bestaande orde en de onderdrukking te beëindigen (hoofdstuk IV),
stelt Schmitt de soeverein voor de opgave om, met het beeld van een
‘ophoudende macht’ voor ogen, de wetteloosheid te onderdrukken en de
bestaande orde te bewaren (hoofdstuk V).
Jacob Taubes heeft de verhouding tussen Benjamin en Schmitt
eens omschreven als ‘een der meest veelbelovende constellaties van de
Weimar Republiek’.28 Daarmee doelde hij op het inzicht dat het politieke
‘schema van links en rechts geen stand houdt en dat de oude Frankfurter
Schule (…) in een zeer intieme relatie stond tot Schmitt’.29 Taubes’ stelling is op hoofdlijn te onderschrijven, maar dient ook te worden gerelativeerd. Van een ‘zeer intieme relatie’ lijkt nooit sprake te zijn geweest. De
contacten tussen beide denkers lijken, hoe betekenisvol wij ze thans ook
achten, eerder incidenteel en sporadisch te zijn gebleven. Evenmin kunnen
wij de suggestie aanvaarden dat de ‘relatie’ tussen Benjamin en Schmitt
op zich reeds zou volstaan om de beperkingen en onhoudbaarheid van het
politieke schema van links en rechts aannemelijk te maken. Wij zouden de
betrekkingen tussen de eigenzinnige joodse marxist en de katholieke
ordedenker daarom met al te hooggespannen verwachtingen tegemoet
treden indien wij zoals Taubes meenden dat zij tot een algehele herinterpretatie van Weimars politieke cultuur aanleiding zouden geven.
Het belang van de verwantschap tussen Schmitt en Benjamin is
dan ook elders gelegen: zij toont hoe politieke scheidslijnen in de Weimar
28
29

Taubes (1987), 26.
Taubes (1995), 133.
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Republiek in feite vloeiender en diffuser waren dan wij tegenwoordig
geneigd zijn te denken. Zij illustreert, preciezer gezegd, hoe overschrijdingen van die scheidslijnen, met behoud van politieke kleur en overtuiging, mogelijk en soms zelfs vanzelfsprekend waren. Zij suggereert voorts
dat de conservatief revolutionairen en de leden van de Frankfurter Schule,
juist in de radicaliteit van hun onderscheiden denkbewegingen, meer
gemeen hadden dan zij zelf bereid waren toe te geven. En zij laat ons ten
slotte zien waar de wegen van radicaallinkse en extreemrechtse denkers
elkaar kruisten, namelijk in bepaalde theologisch-politieke overtuigingen.
Juist dat laatste maakt de verhouding tussen Benjamin en Schmitt inderdaad tot ‘een der meest veelbelovende constellaties van de Weimar Republiek’: zij doet ons vermoeden dat het begrip ‘politieke theologie’ de
precieze plaats markeert waar – in sommige gevallen althans – de politieke fronten van Weimar op het spel werden gezet en vervaagden.30

30

Leo Strauss zinspeelt hierop, wanneer hij in het voorwoord bij de Engelstalige
uitgave van zijn vroege studie over Spinoza (1930) het geestelijke klimaat van
deze periode schetst: ‘deze studie (…) werd in de jaren 1925-1928 in Duitsland
geschreven. De auteur was een jonge in Duitsland geboren en getogen jood die in
de ban raakte van het theologisch-politieke dilemma’ (in Strauss, L. (1996,
oorspr. 1930), Die Religionskritik Spinozas als Grundlage seiner Bibelwissenschaft. Untersuchungen zu Spinozas theologisch-politischem Traktat, Stuttgart en
Weimar, J.B. Metzler, 5).

1
In de schaduw van de Duitse Revolutie
Politieke theologie, recht en geweld
‘Und wie die Gewalt
entwaltet, um
zu wirken’
Paul Celan

Tijdens de nadagen van de Eerste Wereldoorlog, in oktober 1918, voltrok
zich in Duitsland een fluwelen omwenteling. Matrozen van de oorlogsvloot in Kiel weigerden voor een laatste beslissende slag tegen de geallieerden uit te varen. In luttele dagen raakte de ene na de andere Duitse stad
in de ban van de revolutie. Het geweld bleef echter beperkt. De gehate
officieren werden slechts hun onderscheidingen ontnomen. Van vergelding was nauwelijks sprake. Was de revolutie nagenoeg geweldloos
begonnen, in januari namen de radicalen van Spartakus haar in gijzeling,
communisten en vakbondsleiders, die het geweld niet schuwden en aanstuurden op een omverwerping van de staat. Ondubbelzinnig luidde de
proclamatie die ze in de nacht van 9 januari deden uitgaan: ‘Sturz der
Regierung Ebert-Scheidemann!’ Beroepsrevolutionairen bezetten daarop
systematisch politieposten, treinstations en alle grote dagbladkantoren.1
De staat sloeg hard terug. Ieder geweld dat de bestaande constitutie vermocht te redden, leek in deze noodsituatie geoorloofd. Rijkskanselier Ebert, hoofd van de gematigd linkse regering, schuwde het grauwste
niet: hij riep de hulp van extreemrechtse vrijkorpsen in. Vroeg in de
ochtend van 11 januari 1919 werd Berlijn door het gebulder van kanonnen
1

Winkler, H.-A. (1993), Weimar, 1918-1933. Die Geschichte der ersten deutschen Demokratie, München, C.H. Beck, 54-60; Weitz, E.D. (2007), Weimar
Germany. Promises and tragedy, Princeton en Oxford, Princeton University
Press, 17-20.
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opgeschrikt. Vrijwilligersregimenten, samengesteld uit nationalistische
oud-frontsoldaten, waren de stad binnengetrokken. In zware gevechten
heroverden zij straat na straat. De hevigste strijd speelde zich af rond het
gebouw van de SPD-krant Vorwärts. De revolutionaire bezetters stuurden
zes afgevaardigden met witte vlaggen, die een vrije aftocht moesten
bedingen. Een van hen werd direct teruggestuurd met de eis van onvoorwaardelijke overgave, de andere vijf werden mishandeld en doodgeschoten. De onheilsvolle coalitie van sociaal-democraten en rechtsextremistische vrijkorpsen heeft in de avond van 15 januari ten slotte ook de personen omgebracht die symbool stonden voor de revolutie. Het lichaam van
Karl Liebknecht werd als ‘lijk van een onbekende man’ bij het mortuarium afgeleverd, dat van Rosa Luxemburg in het Landwehrkanaal geworpen.2
Het drama van de Duitse Revolutie staat aan de oorsprong van
een tweetal filosofische teksten over politieke theologie, recht en geweld,
Walter Benjamins ‘Zur Kritik der Gewalt’ (1921) en Carl Schmitts Politische Theologie (1922).3 De Revolutie, haar geweldloze begin en latere
ontaarding, evenals het extreme tegengeweld dat zij uitlokte, hebben in
beide teksten diepe sporen achtergelaten – sporen die, zoals de geestelijke
verwondingen van een trauma, niet of nauwelijks benoemd kunnen worden. Benjamin vermeldt de Revolutie slechts twee maal expliciet, in 1921
tussen haakjes en in 1940 in een bijzin (GS I/2, 700 en II/1, 194). Tijdens
de revolutiedagen verblijft hij in Bern, waar hij werkt aan zijn dissertatie.
Met Gershom Scholem is hij er tussen 9 en 11 november ooggetuige
wanneer de algemene staking door het Zwitserse leger wordt onderdrukt.
In april 1919 is hij ‘zeer aangedaan’ door het bericht dat Felix Noeggerath

2

Haffner, S. (1979), Die deutsche Revolution, 1918-1919, München, Kindler
Verlag; vertaald als Haffner, De verraden revolutie, 1918-1919, Weesp, Wereldvenster, 141.
3
In dit hoofdstuk is gebruik gemaakt van de volgende bronteksten: Benjamin, W.
(1997), ‘Zur Kritik der Gewalt’, in Benjamin, Gesammelte Schriften, II/1, 179203, bezorgd en van aantekeningen voorzien door Rolf Tiedemann en Hermann
Schweppenhäuser, Frankfurt am Main, Suhrkamp (hierna in de tekst geciteerd als
GS); Benjamin, W. (1996), ‘Een kritische beschouwing van het geweld’, in
Benjamin, Maar een storm waait uit het paradijs. Filosofische essays over taal en
geschiedenis, 53-79, vertaald door Ineke van der Burg en Mark Wildschut,
Nijmegen, SUN (hierna in de tekst geciteerd als SWP); Schmitt, C. (1996, eerste
druk 1922), Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität,
Berlijn, Duncker und Humblot (hierna in de tekst geciteerd als PT).

16

Hoofdstuk I

en Georg Lukács, door hem bewonderde filosofen, op verdenking van
opruiing zijn gearresteerd. Hun wacht mogelijk het vuurpeloton.4
Carl Schmitt staat tijdens de revolutiedagen naar eigen zeggen
doodsangsten uit. De specialist in het uitzonderingsrecht is in deze periode
verbonden aan het Beierse Ministerie van Defensie. Zijn taak is om
noodwetten te vervaardigen die de revolutie moeten bedwingen. Wanneer
een coalitie van socialistische partijen op 7 april de Radenrepubliek van
Beieren uitroept, bevindt hij zich plotseling zelf temidden van het revolutionaire tumult. Radicalen bestormen zijn werkkamer en schieten aan de
tafel naast de zijne een collega dood. Als hoeder van recht en orde moet
hij ervaren hoe de revolutie in een openlijke burgeroorlog dreigt om te
slaan. Zo is Schmitt begin mei ooggetuige wanneer de Radenrepubliek
van Beieren door extreemrechtse vrijkorpsen in bloed wordt gesmoord.
Zijn biograaf Joseph Bendersky stelt dat ‘de chaos van deze periode, het
geweld en de onzekerheid over zijn persoonlijke veiligheid, Schmitts
denken en houding diepgaand hebben beïnvloed’.5
De gebeurtenissen van 1918-1919 brengen Benjamin en Schmitt
tot een gedeelde overtuiging: de soevereine staat is, evenals de revolutie
die hem bedreigt, in de ban van een excessief geweld – een geweld dat
door geen juridische norm is te beteugelen. Enerzijds zal de revolutionaire
staking, die de wederzijdse afhankelijkheid van recht en geweld wil
doorbreken, onherroepelijk ontaarden in een politieke staking, die met
geweld in de bestaande verhoudingen ingrijpt om een nieuwe rechtsorde
te vestigen. Kentekenen van het verval zijn een preoccupatie met de macht
en een onderdrukking van interne kritiek. Anderzijds zal de staat, wanneer
het voortbestaan van de rechtsorde in gevaar is, met het grootste geweld
terugslaan. In de uitzonderingstoestand kent dit geweld geen enkele
beperking; het doet zich rechtstreeks, zonder juridische of politieke bemiddeling, op het naakte leven gelden. Waar Benjamin vooral het eerste
geweld onderzoekt, het rechtsvernietigende, concentreert Schmitt zich op
het tweede, het tegengeweld van de staat.
4

Scholem, G. (1997), Walter Benjamin. Die Geschichte einer Freundschaft,
Frankfurt am Main, Suhrkamp, 100-102. Vergelijk ook Fuld, W. (1979), Walter
Benjamin. Zwischen den Stühlen. Eine Biographie, München, Carl Hanser Verlag, 97.
5
Bendersky, J. (1983), Carl Schmitt. Theorist for the Reich, Princeton, Princeton
University Press, 22. Vergelijk ook Müller, J.-W. (2003), A dangerous mind. Carl
Schmitt in post-war European thought, New Haven en Londen, Yale University
Press, 19.
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Soeverein en revolutionair geweld vormen het onderwerp van dit hoofdstuk. Waarom neigt de revolutie, in haar streven een geweldloze orde te
stichten, juist tot radicalisering van het geweld? En waarom is de staat, in
zijn poging recht en orde te bewaren, bereid om het allerergste, willekeur
en rechteloosheid, toe te laten? De vraag naar het ‘waarom’ is in zekere
zin misleidend. Redenen of oorzaken van het geweld zullen nauwelijks ter
sprake komen. Want Benjamin en Schmitt schrijven niet over het ‘waarom’, maar over het ‘hoe’ van het geweld: hoe manifesteren zich en, belangrijker, hoe escaleren het revolutionaire en het soevereine geweld?
De Italiaanse filosoof Giorgio Agamben heeft betoogd dat
Schmitts Politische Theologie als een ‘precies antwoord’ op Benjamins
‘Zur Kritik der Gewalt’ gelezen kan worden.6 Daarvoor bestaan zeker
aanwijzingen, historische alsook tekstinhoudelijke. Zo publiceerde Benjamin zijn ‘Kritik’ in het 47ste nummer van het Archiv für Sozialwissenschaften und Sozialpolitik, een tijdschrift waarvan Schmitt, zo weten wij,
een trouw lezer was.7 Schmitt zou Benjamin bovendien met de verschijning van het essay hebben gefeliciteerd.8 Al is een rechtstreekse beïnvloeding moeilijk te bewijzen – zo blijkt de betreffende felicitatiebrief niet te
traceren –, de inhoudelijke verwantschap is zeker opvallend te noemen.
De inzet van beide teksten is om de betekenis en functie van het geweld te
duiden tegen de achtergrond van bepaalde theologisch-politieke denkfiguren. Waar Schmitt meent dat het soevereine geweld betekenis krijgt in het
licht van de goddelijke scheppingsdaad, suggereert Benjamin dat het
revolutionaire geweld is te begrijpen naar analogie van de goddelijke
6

Agamben, G. (2005), State of exception, uit het Italiaans vertaald door Kevin
Atell, Chicago en Londen, University of Chicago Press, 54.
7
Uit de persoonlijke aantekeningen van Schmitt blijkt bijvoorbeeld dat hij de
nummers 46 en 48 van het Archiv zorgvuldig heeft doorgenomen (cf. Agamben
(2005), 52).
8
Jacques Derrida vermeldt het volgende: ‘Carl Schmitt, iemand die werd bewonderd door Benjamin en met wie deze laatste een correspondentie onderhield,
feliciteerde hem met dit essay’ (in Derrida, J. (1994), Force de loi. Le fondement
mystique de l’autorité, Parijs, Éditions Galilée; vertaald als Derrida, J., (2001),
Kracht van wet. Het ‘mystieke fundament van het gezag’, vertaald en van een
voorwoord voorzien door Rico Sneller, Kampen, Agora, 81). De bron van Derrida’s bewering is vermoedelijk een tekst van Jürgen Habermas, waarin deze stelt
dat ‘Carl Schmitt zich (…) genoodzaakt zag de jonge Walter Benjamin te feliciteren met zijn essay over G. Sorel’ (in Habermas, J. (1987), ‘Die Schrecken der
Autonomie. Carl Schmitt auf englisch’, in Eine Art Schadensabwicklung, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 112).
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rechtsvernietiging. Vanwege deze specifieke verwantschap lijkt een
aanscherping van onze vraagstelling geboden: hoe verschijnt het geweld
en hoe is de radicalisering ervan te begrijpen in het licht van theologischpolitieke denkfiguren?
Het revolutionaire geweld: Benjamin
In Benjamins ‘Zur Kritik der Gewalt’ buitelen de verschillende geweldsvormen over elkaar heen: het rechtsfunderende en het rechtshandhavende
geweld, het rechtstellende en het rechtsvernietigende, het goddelijke en
het mythische. Soms openen zich onverwachts diagonale perspectieven.
Tegenstellingen die aanvankelijk scherp waren neergezet, blijken plotseling te vervagen. Het rechtsvernietigende valt terug in het rechtstellende,
het goddelijke verschijnt als het mythische en aan het rechtsfunderende
blijkt een oorspronkelijker geweld vooraf te gaan. In zijn invloedrijke
lezing van de tekst, getiteld Force de loi, betoogt de Franse filosoof
Jacques Derrida dat Benjamins tekst ‘precies de beweging van haar implosie tentoonstelt en deze archiveert’.9 De strenge logica van de tekst,
waarin aan iedere geweldsvorm een vaste plaats is toebedeeld, lijkt zichzelf ongedaan te willen maken. Met Werner Hamacher zouden we kunnen
spreken van een ‘ont-zetting’ (Ent-setzung), een verontrustende zelfontmanteling van (tegen)stellingen.10 De tekst lijkt vooral aan te dringen op
deze beweging – een beweging van verval, een corrumpering.
In ‘Zur Kritik der Gewalt’ onderzoekt Benjamin de verhouding
tussen recht en geweld in het licht van bepaalde theologisch-politieke
categorieën. Het voorzetsel in de titel (Zur) is letterlijk te nemen: de tekst
bevat geen kritiek van het geweld, maar beoogt deze slechts voor te bereiden. Onder ‘geweld’ verstaat Benjamin voorlopig, in de meest brede zin
van het woord, een ‘ingreep in de zedelijke verhoudingen’ (GS II/1, 179;
SWP, 53). Hij suggereert dat de kritiek van het geweld tegenwoordig in
een conceptuele verwarring verkeert, die zowel het bekritiseerde als het in
haarzelf vertegenwoordigde geweld betreft. Positivistische en natuurrechtstheorieën zouden deze verwarring in de hand hebben gewerkt.
Volgens natuurrechtstheorieën is het geweld namelijk ‘zedelijk’ indien het
9

Derrida (2001), 107. Reacties op Derrida’s lezing zijn gebundeld in Haverkamp,
A. (1994, red.), Gewalt und Gerechtigkeit: Derrida – Benjamin, Frankfurt am
Main, Suhrkamp.
10
Hamacher, W. (1991), ‘Afformative, strike’, in Cardozo law review, jaargang
13, nummer 4, 1138.
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als middel rechtvaardige doelen dient. Andersom stellen positivistische
theorieën dat het geweld alleen ‘zedelijk’ kan zijn in zoverre het als
middel rechtmatig is. Beide theorieën zoeken het criterium voor ‘zedelijkheid’ buiten het geweld zelf, in een rechtvaardiging van doelen of middelen. De vraag onder welke omstandigheden het geweld zelf ‘als principe’
gerechtvaardigd kan zijn, blijft daarmee onbeantwoord (cf. GS II/1, 180192; SWP 54-56).
Volgens Benjamin kan een kritiek die het geweld enkel als middel
ziet, het niet wezenlijk aantasten. In de eerste plaats is die kritiek geneigd
zich blind te staren op de illegitimiteit of onrechtmatigheid van een juridische praktijk in plaats van het geweld zelf ‘als principe’ bij de kop te
pakken. Benjamin geeft verschillende voorbeelden van een geweld dat
noodzakelijkerwijs aan het bereik van deze kritiek ontsnapt. Zo vormt het
geweld dat een juridische sanctionering ontbeert, niet vanwege de doelen
die het nastreeft, maar als zodanig, vanwege zijn loutere bestaan buiten de
wet, een bedreiging voor de rechtsorde. Vandaar dat de staat het geweld
‘als principe’ tracht te monopoliseren, dus ongeacht de doelen die het
dient. Andersom weet de figuur van de ‘grote misdadiger’, zelfs wanneer
zijn doelen verwerpelijk zijn, de ‘heimelijke bewondering van het volk’ te
wekken. Het volk raakt in de ban van zijn geweld, ook al veroordeelt het
zijn misdadige intenties. In geen van beide gevallen, zo suggereert Benjamin, is het geweld enkel als middel te begrijpen. Het is geen middel,
maar ‘manifestatie’ (GS II/1, 196; SWP, 72).
In de eerste helft van de tekst onderzoekt Benjamin wat dit inzicht
voor het geweld van de staat betekent. Volgens hem bedient de staat zich
van een ‘onmiddellijk’ geweld, dat niet naar een doel of oorzaak buiten
zichzelf verwijst en dat als gevolg daarvan evenmin overeenkomstig zijn
functie begrepen kan worden. Benjamin spreekt in dit verband van een
‘rechtstellend geweld’ (rechtsetzende Gewalt) dat van het ‘rechtshandhavende’ (rechtserhaltende) te onderscheiden is. De rechtsorde verraadt haar
afhankelijkheid van dit rechtstellende geweld in tenminste vier gevallen:
het oorlogsrecht, de doodstraf, de politie en het parlement. In de literatuur
is onopgemerkt gebleven dat deze ‘wettelijke instituties’, in de systematiek van Benjamins tekst, verschillende aspecten van het rechtstellende
geweld beogen te illustreren. Zo verwijst het oorlogsrecht naar de ‘oorspronkelijkheid’, de doodstraf naar de ‘buitensporigheid’, de politie naar
de ‘alomtegenwoordigheid’ en het parlement naar de ‘verhulling’ van het
rechtstellende geweld.
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Met de beschouwing van het oorlogsrecht wil Benjamin aantonen dat het
staatsgeweld niet als een ‘rovend geweld’ buiten en tegenover de rechtsorde is te situeren, maar dat het de rechtsverhoudingen zelf op een duurzame wijze fundeert of modificeert (GS II/1, 185; SWP, 60). Weliswaar
lijkt het oorlogsgeweld op het eerste gezicht onverenigbaar met de rechtsorde en het voortbestaan daarvan zelfs te bedreigen, door wat Benjamin de
‘noodzakelijke sanctionering van elke overwinning’ noemt, wordt het
achteraf alsnog als een legitiem en rechtmatig geweld erkend. In dit
moment van sanctionering – te denken is aan een capitulatie of vredessluiting – doet zich een rechtstellend geweld gelden dat oorspronkelijk is, dat
wil zeggen a priori en onafhankelijk van eerder bestaande rechtsverhoudingen. Het oorlogsgeweld blijkt, tengevolge van zijn sanctionering
achteraf, een duurzame wijziging van de rechtsverhoudingen tot stand te
hebben gebracht.11
Volgens Benjamin beseffen de critici van de doodstraf dat zij niet
een juridische bepaling temidden van andere, maar de ‘oorsprong’ van het
recht zelf aanvechten. Zij richten zich dan ook niet tegen de illegitimiteit
of onrechtmatigheid van de doodstraf, maar tegen het ‘buitensporigste
geweld’ dat deze straf als oorsprong van het recht aan het licht brengt. In
de kern van de rechtsorde lijkt een soort van rechteloosheid schuil te gaan,
een geweld dat zich aan juridische regulering onttrekt. Dit geweld moet de
toepasbaarheid van de wetten zekerstellen, maar bedreigt onbedoeld ook
de rechtsorde zelf. Geconfronteerd met dit ongrijpbare geweld lijken de
wetten machteloos; ze lijken een zo groot geweld, waarvan hun geldingskracht afhankelijk is, niet te kunnen beteugelen. Volgens Benjamin openbaart de doodstraf daarom een ‘vermolmde plek in het recht’ (etwas
Morsches im Recht): de rechtsorde is, doordat zij haar ‘oorsprong’ vindt in

11

Carl Schmitt zal later in Der Nomos der Erde (1950), in overeenstemming met
de rechtstellende functie en betekenis die Benjamin aan het oorlogsgeweld
toeschrijft, spreken van de (gewelddadige) ‘inname’ van een land als een ‘constituerende gebeurtenis van het volkenrecht’ (cf. NdE, 48 e.v.). Giorgio Agamben
suggereert terecht dat het begrip van de ‘uitzonderingstoestand’ in Schmitts
Politische Theologie, begrepen als de ‘inname van een buiten’, reeds op een
dergelijke landinname preludeert (Agamben (2005), 11). In Der Begriff des
Politischen identificeert Schmitt de uitzonderingstoestand dan ook uitdrukkelijk
als een (potentiële) oorlogssituatie: ‘ook vandaag de dag is de oorlog nog het
moment van waarheid (Ernstfall). Men kan zeggen dat hier zoals wel vaker juist
de uitzondering (Ausnahmefall) een bijzonder beslissende betekenis heeft en de
kern der dingen onthult’ (BP 35/ 69).
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een rechteloos geweld, altijd al blootgesteld aan een mogelijk verval, een
innerlijke corrumpering (GS II/1, 188; SWP, 63).
Het ‘spookachtige’ instituut van de politie toont volgens Benjamin de alomtegenwoordigheid van het staatsgeweld. De politie heeft niet
alleen tot taak om op de handhaving van het recht toe te zien, maar blijkt
bovendien het geldingsbereik van de regels zelfstandig te kunnen bepalen.
De handhaving van het recht omvat namelijk altijd ook een mogelijke
oprekking of inperking van de toe te passen regels. De politie kan zo
andermaal de regels stellen die zij voorgeeft te handhaven. Door deze
vermenging van het rechtstellende en het rechtshandhavende geweld
verliezen de beide geweldsvormen hun wederzijdse begrenzing. Het
rechtstellende geweld kan zo doorsijpelen naar alle geledingen van de
rechtsorde. De wetten komen permanent in het teken te staan van hun
mogelijke opschorting in het ‘uitzonderlijke geval’. Benjamin noemt de
autoriteit van de politie daarom ‘smadelijk’: ‘haar geweld is vormloos, net
als haar ongrijpbare, alomtegenwoordige, spookachtige verschijning in het
leven van de geciviliseerde staten’ (GS II/1, 189; SWP, 64). In de moderne democratieën zou de politie zelfs getuigen van ‘de grootst denkbare
ontaarding van het geweld’ (GS II/1, 190; SWP, 65).12

12

Een vergelijkbare interpretatie van het ‘rechtstellende geweld’ van de politie is
te vinden in Hannah Arendts Origins of totalitarianism. Arendt constateert dat het
instituut van de politie aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog – voor het
eerst in de geschiedenis van de Westerse democratieën – de bevoegdheid heeft
verkregen om direct over het leven van mensen te beschikken: ‘het was niet
langer een instrument ter uitvoering en garantie van de wet, maar een heersende
autoriteit geworden, onafhankelijk van de regering en ministeries’ (Arendt, H.
(1978, oorspr. 1951), The origins of totalitarianism, San Diego, Harvest Book,
287). Ook Michael Hardt en Antonio Negri wijzen op het rechtstellende geweld
van de politie en brengen dit in verband met nieuwe vormen van de soevereine
macht. Zo benadrukken zij, geheel in de geest van Benjamin en Schmitt, dat er
een relatie bestaat tussen het rechtstellende geweld van de politie en haar bevoegdheid om over het ‘uitzonderlijke geval’ te beslissen: ‘hier ontstaat, in de
naam van het uitzonderlijke karakter van de interventie, een vorm van recht die in
werkelijkheid een recht van de politie is’ (Hardt, M. en Negri, A. (2003), Empire,
Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 17). Ten slotte vestigt Derrida,
onder uitdrukkelijke verwijzing naar Benjamin én Arendt, de aandacht op het
‘spookachtige karakter van de politie’, die, door de vermenging van een rechtstellend en een rechtshandhavend geweld, aan geen wettelijke grenzen meer gebonden zou zijn en zou opereren ‘voorbij iedere verantwoording’ (cf. Derrida, J.
(2003), Cosmopolitanism and forgiveness, Londen, Routledge, 14).

22

Hoofdstuk I

Het verwijt dat Benjamin de parlementen maakt, is dat ze het rechtstellende geweld loochenen zonder het werkelijk teniet te doen. Zo zouden de
geweldloze compromissen die zij nastreven in werkelijkheid altijd een
element van dwang veronderstellen. In dit verband citeert Benjamin de
Duitse filosoof Erich Unger: ‘“het had beter anders gekund” is het onderliggende gevoel bij elk compromis’ (geciteerd in GS II/1, 191; SWP, 66)
Volgens Benjamin kunnen de parlementen daarom alleen verordeningen
vaststellen ‘waarvan de oorsprong en afloop besmet zijn met geweld’ (GS
II/1, 191; SWP, 66). De parlementen die het rechtstellende geweld ontkennen, zouden slechts hun toevlucht nemen tot een meer verborgen
geweld. De illusie dat de parlementen een volkomen geweldloze discussie
tot stand brengen, blijkt bij nadere beschouwing zelfs een hoge prijs te
hebben. De parlementen raken in verval, zodra zij het besef van het rechtstellende geweld dat zij belichamen verliezen. Ze bedrijven dan enkel nog
een compromispolitiek, waarin ieder standpunt redelijk en onderhandelbaar lijkt, en riskeren als gevolg daarvan hun geloofwaardigheid te verspelen. Volgens Benjamin bieden de parlementen van zijn tijd zelfs een
‘jammerlijk schouwspel’, omdat ze het besef van het rechtstellende geweld dat ze vertegenwoordigen, hebben verloren. Ze zouden ten prooi zijn
gevallen aan een verlammende ‘besluiteloosheid’ (GS II/1, 190; SWP,
65).
Na opheldering te hebben gegeven over het staatsgeweld, verlegt
Benjamin de aandacht naar het geweld van de revolutionairen. Volgens
hem kan alleen een politiek van de ‘zuivere middelen’ (reine Mittel) een
effectieve kritiek van het staatsgeweld realiseren. Deze ‘zuivere middelen’
zijn niet op enig doel gericht; ze rekenen niet met de economie van de
macht, maar berusten, zogezegd, vreedzaam in zichzelf. Naar analogie
van zijn opstel ‘Über Sprache’ zijn de ‘zuivere middelen’ strikt genomen
zelfs niet als middelen aan te merken, maar als media: ze openen een sfeer
van zuivere bemiddeling, waarin de intentie om in ‘zedelijke verhoudingen’ in te grijpen is weggevallen (cf. GS II/1, 142). Benjamin ziet een
politiek van zuivere middelen ‘onder bepaalde voorwaarden’ belichaamd
in de revolutionaire stakingen. In dit verband citeert hij met instemming
het onderscheid tussen de ‘proletarische algemene staking’ en de ‘politieke algemene staking’ dat de Franse anarcho-syndicalist Georges Sorel in
zijn Réflexions sur la violence (1906) heeft beschreven.13 Waar de ‘poli13

Sorel, G. (1946, eerste druk 1906), Réflexions sur la violence, Parijs, Rivière,
167 e.v. Vergelijk over de invloed van Sorel op Benjamin en Schmitt: Müller, J.-
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tieke staking’ zich richt tegen specifieke regels of praktijken, stelt de
‘proletarische’ zich tot taak om de staatsmacht gewoonweg te ‘vernietigen’. De eerste vorm van werkonderbreking ‘gebruikt’ het geweld als
middel, namelijk als pressiemiddel om een wijziging van het recht af te
dwingen. De tweede beoogt daarentegen het recht als zodanig overbodig
te maken. Benjamin suggereert dat deze staking geen middel is van een
rechtstellend, maar medium van een rechtsvernietigend geweld.
In dit verband introduceert Benjamin een ‘constellatie’ van theologisch-politieke begrippen die dienen om de ‘zedelijkheid’ van het revolutionaire geweld te kunnen beoordelen. Het geweld van de ‘politieke
staking’ identificeert hij als het ‘mythische’. Het is een rechtstellend
geweld, dat grenzen trekt en daardoor schuld veroorzaakt. In de ‘proletarische staking’ herkent hij daarentegen de werking van een ‘goddelijk
geweld’, het rechtsvernietigende, dat alle grenzen uitwist en de schuld
vereffent. Benjamin doelt op twee volkomen heterogene, niet tot elkaar te
herleiden geweldsvormen: ‘is het mythische geweld rechtscheppend, dan
het goddelijke rechtsvernietigend, trekt het mythische grenzen, dan vernietigt het goddelijke grenzeloos, brengt het mythische schuld en vergelding, dan maakt het goddelijke een eind aan de vergelding, is het mythische dreigend, dan het goddelijke verpletterend, het mythische bloedig,
dan het goddelijke op onbloedige wijze letaal’ (GS II/1, 199; SWP, 75).
Het ‘mythische geweld’ is een op zichzelf betrokken bloedgeweld
dat slachtoffers maakt om het naakte bestaan veilig te stellen. Het acht een
bloedvergieten toelaatbaar omwille van het leven zelf, namelijk in zoverre
de dood van enkelen soms noodzakelijk is om het leven van velen voor
gevaar te behoeden. Benjamin verzet zich uit alle macht tegen deze ‘heiliging’ van het ‘loutere leven’ (blosses Leben): ‘onwaar en infaam is de zin
dat bestaan hoger zou staan dan een rechtvaardig bestaan, indien ‘bestaan’
niets anders zou betekenen dan louter leven (blosses Leben)’ (GS II/1,
W. (2003), ‘Myth, law and order. Schmitt and Benjamin read “Reflections on
violence”’, in History of European ideas, nummer 29, 459-473 en Gangl, M.
(1994), ‘Mythos der Gewalt und Gewalt der Mythos. Georges Sorels Einfluss auf
rechte und linke Intellektuelle der Weimarer Republik’, Gangl, M. en Raulet, G.
(red., 1994), Intellektuellendiskurse in der Weimarer Republik. Zur politischen
Kultur einer Gemengelage, Frankfurt am Main, Campus, 171-196; Vergelijk over
de meer specifieke invloed van Sorel op Benjamin: Kambas, Chr. (1984), ‘Walter
Benjamin, lecteur des “Réflexions sur la violence”’, in Cahiers Georges Sorel,
nummer 2, 71-87 en Löwy, M. (1983), ‘L’anarchisme messianique de Walter
Benjamin’, in Les temps modernes, jaargang 40, nummer 447, 772-794.
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201; SWP, 77). Wat volgens Benjamin heilig is aan het leven, is niet het
leven zelf, niet het ‘loutere leven’, maar de mogelijke rechtvaardigheid
ervan, dat wil zeggen de ethische opgave die op het leven rust. Denkbaar
is dan ook dat het leven als zodanig zijn waarde verliest, namelijk wanneer het zich niet langer als een rechtvaardig bestaan laat karakteriseren.
Benjamin suggereert zelfs dat het ‘loutere leven’ moet worden opgeofferd
indien dit noodzakelijk zou zijn om ‘de ziel van het levende’ te redden
(GS II/1, 200; SWP, 76).
Benjamin is zich terdege bewust van de morele dilemma’s die
zich hier aandienen. Dat we een rechtvaardig bestaan eventueel zelfs ten
koste van het ‘loutere leven’ moeten nastreven, kan volgens hem nooit een
vrijbrief voor gewelddadige doding betekenen: ‘op de vraag: “mag ik
doden?” volgt het onwrikbare antwoord als gebod: “gij zult niet doden”’
(GS II/1, 200; SWP, 76). Toch geldt dit gebod slechts als ‘richtsnoer voor
het handelen’ en kan het niet het ‘oordeel over de daad’ bepalen. Uit het
gebod volgt met andere woorden niet dat de keuze voor het leven altijd de
juiste is. Daarentegen moeten wij volgens Benjamin ‘in onze eenzaamheid
met het gebod worstelen en in uitzonderlijke gevallen de verantwoordelijkheid op ons nemen het te negeren’ (GS II/1, 201; SWP, 77). Het uitzonderlijke geval kan zich voordoen waarin het beter is het ‘loutere leven’
op te geven teneinde een rechtvaardig bestaan mogelijk te maken. Volgens Benjamin moeten we in dat geval bereid zijn om al wat ons dierbaar
is – en in laatste instantie het leven zelf – voor de rechtvaardigheid op het
spel te zetten. De beslissing over dit uitzonderlijke geval vindt, vanwege
het risico van het allerergste, haar oorsprong in de grootst mogelijke
verantwoordelijkheid. Zij die de ‘heiligheid van het leven’ vooropstellen,
dat wil zeggen vertegenwoordigers van het rechtstellende geweld alsmede
hun pacifistische tegenstanders, zouden zich van deze verantwoordelijkheid onvoldoende rekenschap geven.
In de literatuur is wel voorgesteld om Benjamins notie van een
‘goddelijk geweld’ op te vatten als een soort van geweldloos geweld. Het
‘vernietigt’ en ‘verplettert’, maar doet dit onbloedig, niet fysiek. Zo benadrukt Derrida in zijn lezing van Benjamins tekst dat het goddelijke geweld
niets ‘eist’, laat staan het leven; hoogstens doet het een appel uitgaan, de
roep om een rechtvaardigheid voorbij het recht.14 Omdat de schepping en
toepassing van het recht altijd gepaard gaan met een zeker geweld, zou de
rechtvaardigheid te denken zijn als ‘deconstructie van het recht’. In lijn
14

Derrida (2001), 119.
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met Derrida’s interpretatie suggereert Judith Butler dat Benjamins notie
van het ‘gebod’ staat voor een ‘imperatief die niet dicteert, maar die de
manieren van zijn toepassing, de mogelijkheden van zijn interpretatie,
inclusief de voorwaarden waaronder hij kan worden geweigerd, openlaat’.15 Kenmerkend voor het gebod is volgens Butler dat het geen enkele
zekerheid biedt omtrent de te volgen handelswijze en slechts een ‘eenzame uiteenzetting’ lijkt voor te schrijven.16 Het dringt aan op een verantwoordelijkheid die door geen wet of regel is gedicteerd, maar die niettemin slechts vóór de wet of ten overstaan van het gebod gestalte kan
krijgen. Het goddelijke geweld is in deze lezing kortom ‘geweldloos’,
omdat het zich doet gelden als imperatief zonder als positief recht afdwingbaar te zijn.17
Dat het goddelijke geweld tevens de bereidheid veronderstelt om
het offer ‘aan te nemen’, is voor een minder welwillende interpretatie
echter onaanvaardbaar. Zo lijkt de logica van het offer bij Benjamin
vergezeld te gaan van een zekere minachting van het leven. Die minachting spreekt bijvoorbeeld uit een passage waarin hij zinspeelt op het
‘relatieve’ karakter van de vernietiging die het goddelijke geweld zou
teweegbrengen: ‘in zoverre is het weliswaar gerechtvaardigd dit geweld
[het goddelijke, MdW] vernietigend te noemen, maar het is dat slechts
relatief, met het oog op goederen, recht, leven en dergelijke, nooit absoluut met betrekking tot de ziel van het levende’ (GS II/1, 200; SWP, 76).
De vernietiging, zo suggereert Benjamin, is niet absoluut, omdat ze
‘slechts’ het leven betreft, dat schijnbaar achteloos met ‘goederen, recht
(…) en dergelijke’ op één lijn wordt gesteld. Benjamins formulering lijkt
te getuigen van een verregaande relativering van het leven, die lijnrecht
indruist tegen noties van een absoluut en onvervreemdbaar ‘recht op
leven’.
15

Butler, J. (2006), ‘Critique, coercion, and sacred life in Benjamin’s “Critique of
violence”, in Vries, H. de en Sullivan, L. (red.), Political theologies. Public
religions in a post-secular world, New York, Fordham University Press, 205,
cursivering Butler.
16
Judith Butler spreekt in dit verband, meer specifiek, van een ‘individuele
worsteling’ (an individual struggle). In een mondelinge toelichting verklaarde zij
dat haar het bijbelse beeld van Jakobs Worsteling met de Engel voor ogen staat
(cf. Genesis 32:22-32). Ook de Nederlandse vertaling kiest voor het woord
‘worsteling’. De Duitse tekst spreekt echter letterlijk van een ‘zich in eenzaamheid uiteenzetten’ met het gebod (mit ihm in ihrer Einsamkeit sich auseinandersetzen, GS II/1, 201; SWP, 77).
17
Butler (2006), 201.
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Een zelfde minachting komt tot uitdrukking in het revolutionaire geweld
dat volgens Benjamin als ‘hoogste manifestatie van het zuivere geweld
door de mens moet worden betiteld’ (GS II/1, 202; SWP, 79). Het slaat
zijn slachtoffers met een zekere directheid en vanzelfsprekendheid die
beslist angstaanjagend zijn. Het treft ze zonder onderscheid, representanten van het verachte regime maar ook gematigde medestanders. De dood
lijkt zijn geweten nauwelijks te kunnen belasten. De symbolische moord
op Liebknecht en Luxemburg staat, zo beschouwd, in scherp contrast tot
het anonieme offer van velen dat de vertegenwoordigers van Spartakus
bereid waren te accepteren. Maar misschien staat dit offer, de prijs van het
leven, wel altijd de rechtvaardigheid in de weg. Zelfs als de opoffering
van het leven in het heden ‘verzoening’ kan brengen, dan zouden de
littekens van dit geweld noch van het vroegere vervagen. Benjamins
begrip van het ‘goddelijke geweld’ als appel tot een offer verwijst wellicht
naar deze praktijk van het revolutionaire geweld die getuigt van een al te
gretige bereidheid om de opoffering van het loutere leven ‘aan te nemen’.
Toch lijkt de eerste, meer welwillende interpretatie overtuigender
dan de tweede. Volgens Benjamin laat het goddelijke geweld zich namelijk niet door enig politiek project toe-eigenen.18 De concrete historische
verschijningsvormen van dat geweld zijn namelijk niet op voorhand en
met zekerheid kenbaar. Die verschijningsvormen zijn er, maar ze zijn
verborgen. Ze zijn in een drastische zin geheim: ‘alleen het mythische,
niet het goddelijke geweld zal, behalve misschien in zijn onvergelijkelijke
werkingen, als zodanig met zekerheid gekend kunnen worden’ (GS II/1,
203; SWP, 79). De relatie tussen de profane revolutie en het goddelijke
geweld kan er dus niet een van (politieke) representatie zijn. Die relatie –
als al van een ‘relatie’ sprake kan zijn – is een andere, indirecte, een die
door ‘eenzame uiteenzettingen’ vóór de wet is bemiddeld. De mogelijkheid van het allerergste realiseert zich pas wanneer deze indirecte ‘relatie’
als een directe wordt misverstaan. Zodra het revolutionaire geweld zich
als voorafspiegeling van het goddelijke gaat beschouwen, creëert het zelf
de mythische schijn waartegen het zich oorspronkelijke keerde. Het beste
en het allerergste lijken hier verontrustend dicht bij elkaar te liggen. Zo
gauw de revolutie zich opwerpt als instrument van de verlossing, ontleent
18

Omstreeks dezelfde tijd betoogt Benjamin in zijn ‘Theologisch-politisches
Fragment’ (ca. 1920-’21) dat de ‘orde van het profane niet [kan] steunen op de
gedachte aan het rijk gods’ en dat de theocratie daarom ‘geen politieke, maar
alleen een religieuze betekenis heeft’ (GS II/1, 203; SWP, 51).
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zij haar legitimiteit aan een geweld dat, vanwege de onpersoonlijke oorsprong ervan, een ontmenselijking teweeg zal brengen.19
Door aan te dringen op de onkenbaarheid van het goddelijke
tracht Benjamin evenwel de grenzen te omschrijven die de revolutie voor
een escalatie van het geweld kunnen behoeden. Zolang zij zich beperkt tot
een kritiek van het geweld zal zij deze niet kunnen overschrijden. Volgens
Benjamin kan een kritische beschouwing van het geweld daarom slechts
de werking van het ‘mythische’ zichtbaar maken. Meer dan het blootleggen van de schijn zelf, de verdoezeling van het geweld, kan zij niet.
Daarom gaat Benjamins ‘Zur Kritik der Gewalt’ niet zozeer over een
verzoening door het goddelijke, maar veeleer over het verval ten gevolge
van het mythische geweld. In de wettelijke instituties zijn ‘vermolmde
plekken’ te ontwaren; ze worden van binnenuit bedreigd door een ongrijpbaar en buitensporig staatsgeweld. De revolutie die zich tegen deze
instituties keert, blijkt zich evenmin aan het geweld te kunnen ontworstelen. De ‘proletarische algemene staking’ is niet in staat om de ‘kringloop
in de ban van mythische rechtsvormen’ te doorbreken, maar dreigt steeds
te ontaarden in een ‘politieke staking’ die met geweld een nieuwe rechtsorde probeert af te dwingen. Wat Benjamin onder het ‘goddelijke geweld’
verstaat, laat zich uiteindelijk slechts in negatieve zin omschrijven. Het
articuleert – of liever gezegd, ‘bezegelt’ – de beweging van verval die
inherent is aan zowel het revolutionaire als het staatsgeweld (GS II/1, 203;
SWP, 79).20
19

In dit verband betoogt Claude Lefort in zijn programmatische essay ‘Permanence du théologico-politique’, dat de totalitaire systemen van het fascisme en het
communisme, ondanks alle onderlinge verschillen, een vergelijkbare politiektheologische horizon hebben, namelijk een die is te typeren als een ‘objectivering
van de Wet en het Weten’ (in Lefort, C. (1986), ‘Permanence du théologicopolitique’, in Lefort, Essais sur le politique. XIXe-XXe siècles, Parijs,
Seuil/Esprit, 275).
20
Deze interpretatie sluit aan bij een constatering van Gershom Scholem in zijn –
pas enkele jaren geleden voor het eerst gepubliceerde – ‘Thesen über den Begriff
der Gerechtigkeit’ (1919-1925), een tekst waarvan het tweede deel waarschijnlijk
als antwoord op Benjamins ‘Zur Kritik der Gewalt’ is geschreven: ‘Met verschrikkelijke inspanningen is een gebied, dat van de ethisch relevante handelingen, veroverd. Op wat? Op het geweld dat men ‘mythe’ pleegt te noemen. Bijna
alle sferen van het menselijke handelen vallen nog altijd onder mythische categorieën, in de eerste plaats onder het lot dat betekenis geeft. Rechtvaardigheid is de
eliminatie van het lot in de handelingen’ (Scholem, G. (2003, oorspr. 1919-1925),
‘Thesen über den Begriff der Gerechtigkeit’, opgenomen in Jacobson, E. (2003),
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Het soevereine geweld: Schmitt
De inzet van Schmitts Politische Theologie is, net zoals die van Benjamins ‘Zur Kritik der Gewalt’, om de wederzijdse afhankelijkheid van
recht en geweld in het licht van de theologie te duiden en te beoordelen.
Op het eerste gezicht lijkt Schmitt aan te sturen op een radicale omkering
van Benjamins schema. Niet het rechtsvernietigende geweld van de revolutionairen, maar het rechtstellende van de staat is met het goddelijke te
vergelijken. Het rechtsvernietigende geweld – waarover Schmitt zelden
komt te spreken, maar dat altijd dreigt – is daarentegen te begrijpen als het
mythische. In hun poging om de tegenspraak tussen recht en rechtvaardigheid eens en voor altijd op te heffen, veroorzaken de revolutionairen
slechts een nieuw geweld, een geweld dat niet meer zo mag heten, maar
dat ‘noodzakelijk’ en ‘rationeel’ zou zijn. Mythisch is dit geweld door de
illusie van zijn geweldloosheid, een verbloeming van het geweld, die
Schmitt als een perverse doublering ervan schijnt op te vatten. Als voorbeeld noemt hij – mogelijk met een bepaalde lezer op het oog – Georges
Sorel, die het rechtsvernietigende geweld bewust als het mythische zou
hebben gepropageerd (PT, 48).21
Het rechtsvernietigende geweld is volgens Schmitt op theologische gronden te verwerpen. De revolutionairen zouden met het staatsgeweld namelijk ook de macht van het christendom willen breken. Doorslaggevend is hun polemiek tegen het christelijke dogma van de erfzonde.
Volgens de revolutionairen is de menselijke zondigheid slechts een mythe
die dient om het geweld van de staat te legitimeren. In dit verband citeert
Schmitt een uitspraak van de jonge Friedrich Engels: ‘het wezen van de
staat is, zoals dat van de religie, de angst van de mensheid voor zichzelf’
(geciteerd in PT, 54). Daarentegen zouden de revolutionairen, in naam
van een mensheid die zelfbewustzijn en mondigheid nastreeft, al het
transcendente willen uitbannen. Schmitt kan in dit streven slechts menselijke ijdelheid herkennen: de revolutionairen geloven zichzelf en hun
Metaphysics of the profane. The political theology of Walter Benjamin and
Gershom Scholem, New York, Columbia University Press, 174-180).
21
Schmitt bespreekt het werk van Sorel onder andere uitvoerig in Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlementarismus en in het korte opstel ‘Die
politische Theorie des Mythus’, beide uit het jaar 1923 (cf. Schmitt, C. (1969,
oorspr. 1923), Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlementarismus,
Berlijn, Duncker und Humblot en Schmitt, C. (1994, oorspr. 1923), ‘Die politische Theorie des Mythus’, in Schmitt, Positionen und Begriffe. Im Kampf mit
Weimar, Genf, Versailles, Berlijn, Duncker und Humblot, 11-21).
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wereld, door een wijziging van de sociaal-economische omstandigheden,
eindeloos te kunnen perfectioneren. Zij menen het rijk gods op aarde te
kunnen vestigen, maar roepen in de plaats daarvan, door een loochening
van de zonde, een satanische macht in het leven (cf. TD, 60-61).
Niet het revolutionaire geweld, maar het soevereine van de staat is
volgens Schmitt in het licht van het goddelijke te begrijpen. Die vergelijking berust bij hem op twee claims, een genealogische en een systematische. Zo betoogt hij enerzijds dat eigenschappen die oorspronkelijk in de
theologie aan god werden toegeschreven in een proces van secularisering
zijn overgegaan op de wereldlijke heerser. Als voorbeeld noemt hij de
goddelijke ‘almacht’, die in de vorm van een onbeperkte bevoegdheid zou
zijn toegevallen aan de soeverein (PT, 44). Anderzijds meent Schmitt dat
‘pregnante begrippen van de moderne staatsleer’ in hun ‘systematische
structuur’ overeenstemmen met theologische begrippen. Zo wijst hij op
het voorbeeld van de ‘uitzonderingstoestand’ die volgens hem een ‘analoge betekenis’ heeft als het wonder in de theologie (PT, 44). Een ander,
impliciet voorbeeld lijkt in zijn betoog zelfs nog belangrijker: de beslissing van de soeverein is ‘normatief beschouwd uit een niets geboren’ en
daarom voor wat betreft haar ‘systematische structuur’ te vergelijken met
de creatio ex nihilo, de goddelijke ‘schepping uit het niets’ (PT, 38).
Om een misverstand te voorkomen: Schmitt beweert niet dat de
soevereine beslissing identiek is aan de goddelijke. Dat, immers, zou
neerkomen op een ontoelaatbare toe-eigening van de verlossing door de
mens. Anders dan de revolutionairen die zichzelf beschouwen als dragers
van de verlossing, is Schmitts soeverein ervan doordrongen dat het menselijke bestaan eindig en zondig is: hij beseft dat hij geen volmaakte en
eeuwige orde kan scheppen, maar hoogstens een tijdelijke en imperfecte
die mank gaat aan uitzonderingen. Juist vanwege de zonde ziet de soeverein zich dan ook genoodzaakt de orde te bewaren en de hang van zijn
onderdanen naar anarchie en wetteloosheid met geweld een halt toe te
roepen. In tegenstelling tot de revolutionairen die, verblind door hun eigen
gelijk, geneigd zijn de realiteit van het geweld te ontkennen, acht Schmitts
soeverein het geweld onontkoombaar, een bewijs van het normatieve
tekort dat de menselijke orde nu eenmaal eigen is.
Waar het revolutionaire project volgens Schmitt neerkomt op een
mythische verhulling van het geweld, berust de soevereine staat juist op
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de zichtbaarheid daarvan.22 In deze overtuiging is een zwakke echo van
Benjamins argument te beluisteren: de effectiviteit van een wettelijke
institutie valt of staat met de zichtbaarheid van het geweld dat zij belichaamt (cf. GS II/1, 190; SWP, 65). Schmitt richt zijn verwijten – net
zoals Benjamin en in vergelijkbare bewoordingen – aan de parlementen,
die zich, onbewust van het rechtstellende geweld dat ze vertegenwoordigen, in een oeverloze discussie zouden hebben verloren (PT, 62). Daarentegen moet dit geweld volgens Schmitt juist uiterst manifest zijn teneinde
de kracht van de wetten te kunnen waarborgen. Het rechtstellende geweld
markeert een verbod – op fysieke doding bijvoorbeeld – door een bij
uitstek zichtbare, zelfs rituele overschrijding: de doodstraf. Verwees
Benjamin naar de doodstraf om het ‘buitensporigste geweld’ als oorsprong van de rechtsorde bloot te leggen, bij Schmitt lijkt de mateloosheid
van de straf in dienst te staan van een gedramatiseerd staatsgeweld. Anders dan de revolutionairen maakt de soeverein zijn slachtoffers met een
slecht geweten: hij accepteert de realiteit van zijn geweld en daarmee
indirect ook zijn eigen zondigheid.
Met deze opvatting lijkt Schmitt zich van Benjamins positie te
verwijderen. In ‘Zur Kritik der Gewalt’ betoogde Benjamin namelijk dat
in laatste instantie alleen een onzichtbaar goddelijk geweld als het ‘soevereine’ (die Waltende) is aan te merken. Het goddelijke geweld is volgens
hem niet als zodanig te herkennen, omdat de ‘reinigende kracht’ ervan
‘voor mensen niet zichtbaar is’ (GS II/1, 203; SWP, 79). Daarentegen kan
het soevereine geweld in Schmitts ogen niet verborgen zijn, maar berust
de werking ervan juist op zijn zichtbaarheid. Zou deze laatste verloren
gaan, en de reële dreiging van het geweld in de vergetelheid raken, dan
zou niets meer de chaos en anarchie in de weg staan. Want in een tijdperk
van secularisering kan de juridisch-politieke orde niet op eigen kracht de
noodzaak van haar instelling bewijzen. Dit tekort aan legitimiteit vormt
een permanente bedreiging voor de juridisch-politieke orde, waardoor zij
op ieder moment blootstaat aan het gevaar van instabiliteit. Schmitt suggereert dat de soeverein dit gebrek aan legitimiteit enkel kan compenseren
22

Lutz Koepnick spreekt in dit verband van een ‘(…) quasi-katholiek project om
de politieke legitimiteit te funderen in de universele zichtbaarheid van de macht’
(in Koepnick, L.P. (1996), ‘The spectacle, the Trauerspiel, and the politics of
resolution. Benjamin reading the Baroque reading Weimar’, in Critical inquiry,
jaargang 22, nummer 2, 282; vergelijk ook Bolz, N. (1989), Auszug aus der
entzauberten Welt. Philosophischer Extremismus zwischen den Weltkriegen,
München, Wilhelm Fink Verlag, 255).
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door te dreigen met een zichtbaar, zelfs theatraal staatsgeweld. Alleen
door een bij uitstek zichtbaar en buitensporig staatsgeweld zou de soeverein het gevaar van politieke instabiliteit kunnen bedwingen.
Dit soevereine staatsgeweld openbaart zich volgens Schmitt onmiskenbaar in de ‘uitzonderingstoestand’ (Ausnahmezustand). Van een
uitzonderingstoestand is sprake wanneer het voortbestaan van de rechtsorde op het spel staat, bijvoorbeeld vanwege een dreigende burgeroorlog of
revolutie. De afkondiging van de uitzonderingstoestand resulteert dan in
een tijdelijke opschorting van het recht, waardoor (een deel van de) uitvoerende macht, bijvoorbeeld het staatshoofd, in staat wordt gesteld om
het gevaar effectief te bestrijden, dat wil zeggen zonder aan positieve
rechten en plichten gebonden te zijn. Volgens Schmitt opent de uitzonderingstoestand zelfs een ruimte waarin de staat überhaupt niet langer als
een rechtsstaat is aan te merken. In die situatie treedt het recht namelijk
terug om plaats te maken voor een ‘principieel ongelimiteerde bevoegdheid’. Schmitt stelt dan ook dat de instantie die over de uitzonderingstoestand beslist, is aan te merken als de ‘soeverein’ (PT 13, 18). Met het
intreden van de uitzonderingstoestand krijgt deze soeverein carte blanche
om een einde te maken aan de noodsituatie en de orde desnoods met
geweld te herstellen.
Het begrip van de ‘uitzonderingstoestand’ is volgens Schmitt niet
te verwarren met een wettelijk gereguleerde ‘staat van beleg’, laat staan
met een naar tijd en plaats beperkte ‘noodverordening’ (PT 13, 18). Daarentegen bevindt de uitzonderingstoestand zich aan gene zijde van het
recht, voorbij het bereik van de positieve wetten. Een feitelijke orde blijft
bestaan, terwijl het recht zich daaruit ‘terugtrekt’ (PT, 18). In de uitzonderingstoestand komt een soeverein geweld aan het licht dat zich rechtstreeks, zonder enige juridische bemiddeling, op het loutere leven doet
gelden. De rule of law maakt plaats voor een rule of rules: de algemeen
geldende wetten worden vervangen door concrete maatregelen die bijvoorbeeld een bepaalde situatie of bepaalde personen op het oog hebben.23
Omdat deze maatregelen ‘kracht van wet’ verkrijgen, behoudt de uitzonderingstoestand evenwel een juridische betekenis: ‘omdat de “uitzonderingstoestand” altijd nog iets anders is dan anarchie en chaos, blijft in

23

De auteur dankt prof. Samuel Weber voor zijn verhelderende opmerkingen
over deze logica van de rule of rules in de context van een theologisch-politieke
interpretatie van het begrip van de ‘uitzonderingstoestand.
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juridische zin een orde bestaan, ook al is dit geen rechtsorde’, aldus
Schmitt (PT, 18).
De oorspronkelijke daad van geweld die in de uitzonderingstoestand de feitelijke situatie schept waarin de rechtsorde kan functioneren,
correspondeert volgens Schmitt met een soeverein geweld dat in iedere
‘rechtstellende beslissing’ werkzaam is. Schmitt meent de alomtegenwoordigheid van dit geweld te kunnen afleiden uit het inzicht dat de
afzonderlijke rechtsregels niet hun eigen geldingskracht in het concrete
geval kunnen omvatten. Geconfronteerd met het werkelijke leven is geen
rechtsregel eenduidig. Alle gevallen die aan het leven zelf zijn ontleend,
vergen daarom een beslissing die ze onder de abstracte regels brengt en
die de kracht van deze regels bevestigt. De identificatie van een geval als
‘uitzonderingsgeval’ kan zo indirect het geldingsbereik van de regels
bepalen. De beslissing over de uitzondering bepaalt kortom niet alleen het
lot van het betreffende geval, maar transformeert bovendien de rechtsregel
zelf, die verandert van een machteloze lege abstractie in een norm die met
‘kracht van wet’ in het ‘werkelijke leven’ is verankerd. Volgens Schmitt
zou het recht een dode letter blijven indien het niet, door het geweld van
de beslissing, op de historische situatie zou worden afgestemd. Daarom
betoogt hij dat de regel ‘leeft’ van de beslissing over de uitzondering (PT,
21).
De poging om de rechtsorde te herleiden tot een ‘uit het niets geboren beslissing’ die zich uit alle juridische bindingen heeft losgemaakt, is
Schmitt in de secundaire literatuur komen te staan op het verwijt van
‘decisionisme’ en zelfs ‘nihilisme’. Zo stelt Christian Graf von Krockow
het werk van Schmitt op een lijn met dat van denkers als Ernst Jünger en
Martin Heidegger om er vervolgens een ‘decisionistische denkstructuur’
in bloot te leggen.24 Hij constateert dat bij hen ‘het naakte dat van de
beslissing [triomfeert] boven ieder inhoudsbepalend waarvoor of waartegen’.25 Deze verabsolutering van de beslissing resulteert volgens Krockow
logischerwijs in het pleidooi voor een inhoudelijk onbepaalde houding
van ‘vastberadenheid’ (Entschlossenheit), die feitelijk een overspannen
subjectiviteit zou verraden. Zo zou Schmitts ‘beslissing’ getuigen van een
zekere blindheid ten aanzien van de objectieve historische situatie, waar24

Krockow, Chr. Graf von (1958), Die Entscheidung. Eine Untersuchung über
Ernst Jünger, Carl Schmitt, Martin Heidegger, Stuttgart, Ferdinand Enke Verlag,
86.
25
Ibidem, 87.
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door zijn decisionisme uitloopt op een ‘vastberaden (entschlossenen) uit
de weg gaan van iedere werkelijke beslissing’.26
In lijn met de kritiek van Krockow beschrijft Karl Löwith de ‘uit
het niets geboren beslissing’ van Schmitt als een ‘beslissing voor de
vastberadenheid’ (Entscheidung für die Entschiedenheit).27 In dit verband
spreekt hij niet alleen van een decisionisme, maar bovendien van een
nihilisme, omdat de beslissing bij Schmitt feitelijk een ‘leeg gebaar’ zou
zijn dat zich aan iedere inhoudelijke bepaling zou onttrekken. De beslissing zou zich, meer specifiek, lenen voor onverschillig welke politiek,
mits die maar voldoende radicaal is. Volgens Löwith zou Schmitt daarmee
echter miskennen wat de beslissing tot een ‘concrete en vrije’ maakt,
namelijk ‘dat men over iets bepaalds beslist en door datgene waartoe men
heeft besloten, voor altijd is gebonden’.28 In Schmitts begrip van een ‘uit
het niets geboren beslissing’ herkent Löwith dan ook de kenmerken van
een typisch twintigste-eeuws nihilisme: ‘waar Schmitt (…) zegt dat het
wezen van de staat zich noodzakelijkerwijs laat reduceren tot een absolute
en “uit het niets geschapen” beslissing, die niet te rechtvaardigen is, dan
karakteriseert hij daarmee juist zijn eigen positie en niet die van [zijn
voorbeeld, de Spaanse contrareformator Juan Maria] Donoso Cortés (…),
dat alleen god, maar nooit de mens iets uit het niets kan scheppen. Dit
actieve nihilisme is veeleer alleen Schmitt zelf eigen en zijn Duitse geestverwanten in de twintigste eeuw’.29
De kritiek van Löwith en Krockow, dat de ‘uit het niets geboren
beslissing’ van Schmitt een decisionisme of nihilisme zou verraden, kan
om twee redenen niet overtuigen. In de eerste plaats is Schmitt zich het
gevaar van een in subjectieve willekeur ontaarde, inhoudelijk onbepaalde
beslissing terdege bewust. Zo keert hij zich al in zijn vroege werk Theodor Däublers Nordlicht (1916) tegen wat hij de absolute Selbstinthronisation des Subjektes noemt, de verabsolutering van een subject dat niet
langer openstaat voor het historische gebeuren. In het voorwoord van de
tweede uitgave van Politische Theologie (1934) bekritiseert hij bovendien
uitdrukkelijk het ‘decisionisme’, dat zou blootstaan ‘aan het gevaar door
een punctualisering van het ogenblik (eine Punktualisierung des Augen26

Ibidem, 92.
Löwith, K. (1981, oorspr. 1935), ‘Der occasionelle Dezisionismus von Carl
Schmitt’, in Löwith, Sämtliche Schriften, heruitgegeven door Klaus Stichweh en
Marc B. de Launey, Band 5, Stuttgart, Metzler.
28
Ibidem, 44, cursivering MdW.
29
Ibidem, 42.
27
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blicks) het in iedere grootse politieke beweging rustende zijn te missen’.30
In recente drukken van dit voorwoord is echter een redactiefout geslopen
die de suggestie wekt als zou Schmitt slechts een ‘functionele’ opvatting
van het decisionisme hebben afgewezen.31 In werkelijkheid wijst hij op
een gevaar dat inherent is aan alle vormen van decisionisme: door de
beslissing te situeren in het meest vluchtige nu-moment – een ‘gepunctualiseerd ogenblik’ – riskeert het voorbij te schieten aan de objectieve historische situatie. De beslissing die Schmitt daarentegen voor ogen staat,
komt niet voort uit subjectieve willekeur, maar juist uit een openbaring
van de historische situatie, namelijk van een ‘moment van gevaar’ dat
vraagt om een beslissing.
In de tweede plaats doet de kritiek van Krockow en Löwith onvoldoende recht aan de theologisch-politieke context waarin Schmitt zijn
begrip van de beslissing tracht te ontwikkelen. Bij Schmitt hangt de
onontkoombaarheid van een zich niet rechtvaardigende, soevereine beslissing namelijk samen met het onvermogen van de mens om de volmaakte
orde te scheppen en niet, zoals Löwith betoogt, met de pretentie dat de
mens uit het niets zou kunnen scheppen zoals God. Schmitts these dat de
beslissing ‘normatief beschouwd uit een niets is geboren’ is dan ook niet
te herleiden tot een nihilistische aanname omtrent de onbeperkte scheppende vermogens van de mens, maar juist tot de overtuiging dat de
rechtsorde tijdelijk is en daarom getuigt van een normatief tekort. Soevereine beslissingen zijn geboden, omdat de mens niet in staat is een volmaakte rechtsorde te scheppen die onvoorwaardelijk kan gelden en dus
geen uitzonderingen meer behoeft. Bij Schmitt blijken die beslissingen
ook niet werkelijk uit het niets geboren, maar veeleer voort te komen uit
een verantwoordelijkheid die hij, zoals Benjamin, in een theologischpolitieke zin begrijpt.
Het geweld dat in de uitzonderingstoestand aan het licht komt,
heeft volgens Schmitt een normaliserende werking; het behelst een ‘normale vorming van de levensverhoudingen’ (eine normale Gestaltung der
Lebensverhältnisse, PT, 19). Deze definitie roept die van Benjamin in
herinnering, die het geweld eerder als een ‘ingreep in de zedelijke verhou30

Tweede druk van Schmitt, C. (1934, oorspr. 1922), Politische Theologie. Vier
Kapitel zur Lehre von der Souveränität, Duncker und Humblot, 8.
31
Die drukken spreken niet meer van een ‘punctualisering’, maar van een ‘functionalisering van het ogenblik’ (Funktionalisierung des Augenblicks, cf. PT, 8),
een formulering die alleen al minder voor de hand ligt, omdat Schmitt deze
functionalisering in de voorgaande zin juist toeschrijft aan het ‘normativisme’.
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dingen’ had omschreven (cf. GS II/1, 179; SWP, 53). Bij Schmitt blijkt,
evenals bij Benjamin, een geweld dat direct over het leven heerst, aan de
‘kracht van de wetten’ ten grondslag te liggen. Omdat de positieve wetten
niet zijn toe te passen in een situatie van chaos of anarchie, moet hun
‘kracht van wet’ op de ‘feitelijke normaliteit’ van het leven zelf berusten.
In de uitzonderingstoestand wordt het leven gedwongen zich bepaalde
fundamentele normen eigen te maken die ten grondslag liggen aan de
rechtsorde. Volgens Schmitt creëert het soevereine geweld, meer specifiek, een ‘homogeen medium’ (ein homogenes Medium) waarin de wetten
zich spiegelen en waarop ze toepasbaar kunnen zijn. De uitzonderingstoestand verschijnt dan ook pas ‘in zijn absolute gedaante’ wanneer het
staatsgeweld de ‘feitelijk normaliteit’ afdwingt die voor de gelding van
het recht noodzakelijk is. Volgens Schmitt is deze ‘feitelijke normaliteit
niet enkel een “uiterlijke veronderstelling” die de jurist kan negeren; zij
behoort veeleer tot de immanente gelding [van de norm, MdW]’ (PT, 19).
Overigens kan Schmitts begrip van ‘levensverhoudingen’ niet
worden gelezen als verwijzing naar een traditie van levensfilosofie.
Schmitt is tamelijk expliciet in zijn afwijzing van het ‘organische wereldbeeld’ van de levensfilosofen (cf. PT, 65). In de uitzonderingstoestand
produceert de soevereine beslissing niet het leven zelf, niet het authentieke of ‘organische’ leven, maar juist een gewelddadige scheiding van
levensverhoudingen. Zo benadrukt de Berlijnse filosoof Jacob Taubes in
zijn lezing van Politische Theologie, dat de beslissing (Entscheidung) bij
Schmitt altijd ook gepaard gaat met een onderscheiding (Unterscheidung)
en een scheiding (Scheidung): de beslissing is onontkoombaar een keuze
voor de een ten koste van de ander, een gewelddadige (onder)scheiding
van vriend en vijand. Het leven dat zich met de beslissing aandient, is dan
ook niet het ‘authentieke’ van de levensfilosofen, maar het door en door
gepolitiseerde. Volgens Taubes zou het immoreel zijn om deze politieke –
of polemische – oorsprong van de beslissing te negeren. In de uitzonderingstoestand kan de soeverein niet anders dan een pijnlijke schifting van
levensverhoudingen teweegbrengen: hij moet volgens Taubes beslissen,
dat wil zeggen een reële keuze maken, al is het maar omdat zijn menselijke existentie eindig is.32
De ontkenning van de beslissing – van haar realiteit als een gewelddadige scheiding – vat Schmitt dan ook op als een weigering om
32

Taubes, J. (1987), Ad Carl Schmitt. Gegenstrebige Fügung, Berlijn, Merve
Verlag, 62.
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verantwoordelijkheid te nemen. In Politische Theologie noemt hij de notie
van ‘verantwoordelijkheid’ slechts tweemaal expliciet, en wel in de slotpassage van de tekst. Daar betoogt hij, met de contrareformator Donoso
Cortés, dat de poging om de radicale uitzondering te verdringen – bijvoorbeeld door aan te nemen dat de ‘waarheid zich prijsgeeft in een
stemming’ – enkel een methode is om de verantwoordelijkheid te omzeilen (eine Methode die Verantwortung zu umgehen, PT, 67). Schmitts
kritiek sluit nauw aan bij het verwijt dat Benjamin in ‘Zur Kritik der
Gewalt’ richt tot het ‘instituut politie’: ‘in tegenstelling tot het recht, dat in
de naar plaats en tijd getroffen “beslissing” een metafysische categorie
erkent, waardoor het aanspraak maakt op kritiek, stuit de beschouwing
van het instituut politie op niets wezenlijks’ (GS II/1, 189; SWP, 65). De
politie zegt het recht slechts toe te passen en kan zo een werkelijke beslissing uit de weg gaan. Maar door de realiteit van de beslissing te loochenen, weet zij in feite de verantwoordelijkheid voor het geweld te ontlopen.
Het ‘vormloze’ geweld van de politie maakt daarom, anders dan het
uitgesproken geweld van de beslissing, geen aanspraak op kritiek. Zowel
Benjamin als Schmitt herkennen, kortom, in de ‘verdringing’ van de
beslissing een heimelijke afwijzing van de verantwoordelijkheid.
Schmitt beweegt zich in de nabijheid van Benjamins positie wanneer hij de noodzaak van een beslissing tracht te verbinden met een notie
van verantwoordelijkheid en de liberale opvatting van parlementarisme
veroordeelt als onverantwoordelijk wánt besluiteloos. In bewoordingen
die Benjamins kritiek op de parlementen als een ‘jammerlijk schouwspel’
in herinnering roepen, polemiseert Schmitt tegen het ‘wezen van het
liberalisme’ als ‘onderhandeling, afwachtende halfheid, in de hoop dat de
definitieve uiteenzetting, de bloedige beslissingsslag, zich in een parlementair debat kan omvormen en zich door een eeuwige discussie eeuwig
laat uitstellen’ (PT, 67). Waar Benjamin de parlementaire compromispolitiek in verband brengt met een verhulling van het rechtstellende geweld,
hekelt Schmitt de ‘onderhandeling’ en ‘afwachtende halfheid’ van de
liberale parlementariërs als pogingen om een soevereine ingreep overbodig te maken. Benjamin én Schmitt bekritiseren het parlementaire ideaal
van een geweldloze ‘eeuwige discussie’, omdat het een verhulling van het
geweld zou veroorzaken en aldus een verlies van verantwoordelijkheid
zou teweegbrengen. Beiden herkennen in de ‘verdringing’ van de uitzondering een ontkenning van het geweld en dientengevolge een stille afwijzing van de verantwoordelijkheid.
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De verwantschap blijft echter niet beperkt tot een welhaast identieke
diagnose van de kwaal, namelijk dat het rechtstellende geweld als middel
genomen – bijvoorbeeld als pressiemiddel tot een compromis – zou ‘woekeren’. Benjamin en Schmitt lijken bovendien een vergelijkbare remedie
aan te bevelen: beiden bepleiten een verantwoordelijkheid die met het
geweld ‘als principe’ in het reine is gekomen. Bij beide auteurs lijkt de
politiek-theologische opgave te zijn, om zich met het geweld als principe
‘uiteen te zetten’ in plaats van het als middel te negeren. Evenals Benjamin lijkt Schmitt het begrip van de ‘verantwoordelijkheid’, vanwege de
gewelddadige scheiding die de beslissing teweegbrengt, impliciet met de
categorie van het offer in verband te brengen. Later zal hij zelfs uitdrukkelijk betogen dat in een wereld die een dergelijke beslissing zal hebben
uitgebannen – door hem omschreven als een ‘definitief gepacificeerde
aardbol’ – geen overtuigingen meer bestaan ‘op grond waarvan men van
mensen het offer van hun leven (das Opfer ihres Lebens) kan eisen’ (BP,
36; vertaling, 70). Wanneer men voor de eventualiteit van het offer geen
oog meer heeft, zo suggereert hij, verdwijnt de mogelijkheidsvoorwaarde
voor de verantwoordelijkheid en daarmee het fundament van de rechtsorde zelf. Want alleen het ‘uiterste geval’ (Extremfall), waarin het offer van
het leven een ‘reële mogelijkheid’ is geworden, kan waarborgen dat de
beslissing in het ‘werkelijke leven’, namelijk in een concrete (existentiële)
tegenstelling, haar oorsprong vindt. Door (de realiteit van) die mogelijkheid te ontkennen, verliest de beslissing haar greep op het leven, wordt zij
lichtzinnig en willekeurig en dreigt zij aan ‘woekering’ ten prooi te vallen.33
Door de notie van verantwoordelijkheid in het licht van het goddelijke geweld te begrijpen, lijkt Schmitt de positie van Benjamin ten
slotte zeer dicht te benaderen. Schmitt verwijst instemmend naar Donoso
33

Schmitts bekendste leerling, de politiek filosoof Leo Strauss, heeft als eerste –
en mogelijk enige – op deze dimensie van verantwoordelijkheid in diens werk
gewezen. Zo benadrukt Strauss in zijn ‘Notes on the Political’ (1932), een kritisch
commentaar op Schmitts Begriff des Politischen, dat de dramatisering van ‘het
politieke’ in termen van een existentieel conflict enkel dient om het dwingende en
serieuze karakter van politieke overtuigingen te waarborgen: ‘politiek en de staat
zijn de enige garantie tegen het verworden van de wereld tot een wereld van
vermaak; daarom staat hetgeen de tegenstanders van het politieke willen uiteindelijk gelijk aan de schepping van een wereld van vermaak, een wereld van amusement, een wereld zonder serieusheid’ (in Strauss, L. (1995, oorspr. 1932), ‘Notes
on the political’, in Meier, H., Carl Schmitt and Leo Strauss. The hidden dialogue, Chicago, University of Chicago Press, 112, cursivering Strauss).
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Cortés die op ieder moment het laatste oordeel zou verwachten en juist
daarom voor het extreme uitzonderingsgeval zou openstaan (PT, 67).
Zoals uit het gebod niet met zekerheid valt af te leiden hoe het jongste
gericht zal uitvallen, zo ontbreekt een positieve grondnorm of natuurwet
die het oordeel over het extreme uitzonderingsgeval op voorhand kan
beslechten. Eerder zagen we hoe Benjamin het goddelijke geweld als een
appel leek op te vatten: het is de stille roep om een rechtvaardig bestaan
voorbij het recht. Geen regel kan bij voorbaat bepalen welke beslissing
aan deze roep beantwoordt. Degene die zich tegen het rechtstellende
geweld besluit te verzetten, blijkt zelfs in een ‘eenzame uiteenzetting’ op
zichzelf teruggeworpen. Op vergelijkbare wijze is de soeverein bij
Schmitt, geconfronteerd met het extreme uitzonderingsgeval, volkomen
op zichzelf aangewezen, niet in staat om een regel te vinden die hem
houvast kan bieden, en dus gedwongen ‘uit een niets’ te beslissen (cf. PT
37-38).
Terwijl Benjamin echter refereert aan de onmogelijkheid om tot
een dergelijke beslissing te komen34, wijst Schmitt op de onontkoombaarheid daarvan (PT, 69). Door de noodzaak van de beslissing in het licht van
het laatste oordeel te dramatiseren, dreigt Schmitt de inzet ervan zelfs
zozeer te verhogen, dat uiteindelijk iedere gedachte aan legitimatie komt
te vervallen. Ten overstaan van het ondoorgrondelijke oordeel gods moeten alle rechtvaardigingen van de beslissing tekortschieten. Maar als de
beslissing niet langer het resultaat kan zijn van de uiterste inspanning om
haar met argumenten te rechtvaardigen, dan kan zij evenmin aan de eis
van de verantwoordelijkheid beantwoorden. Wat Schmitt oorspronkelijk
met de analogie van de soevereine beslissing en het jongste gericht beoogde, namelijk om een onbeperkte verantwoordelijkheid onder woorden
te brengen, slaat om in zijn tegendeel: wat zich lijkt aan te kondigen is een
gewelddadige beslissing voorbij iedere verantwoording.

34

Zo spreekt hij in ‘Zur Kritik der Gewalt’ van ‘de merkwaardige en op het eerste
gezicht ontmoedigende ervaring van de uiteindelijke onbeslisbaarheid van alle
rechtsproblemen’ (GS I/2, 196; SWP 72, curs. MdW).
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Conclusie
Misschien is het lot van de Weimar Republiek al tijdens haar geboorte
bezegeld. De Duitse Revolutie had een obsessie met de uitzonderingstoestand wakker geroepen die Weimars breekbare democratie niet meer zou
loslaten. De sociaal-democraten waren weliswaar als overwinnaar uit de
strijd gekomen, maar ernstig verzwakt. In de ogen van radicaallinks
hadden zij de revolutie verraden. Zelfs meer gematigden meenden dat de
SPD, door een coalitie met extreemrechts aan te gaan, haar beste principes
had prijsgegeven. Voortaan zou zij bekend staan als partij van de macht
door het compromis. Was democratisch links ernstig beschadigd, de
extreemrechtse partijen waren rond een gemeenschappelijke vijand verenigd. Het rituele geweld van de vrijkorpsen bleek slechts een generale
repetitie voor wat nog komen zou: de terreur van de SA en de SS.
In hun opstellen over het geweld trachten Walter Benjamin en
Carl Schmitt betekenis te geven aan de Duitse Revolutie als een historische gebeurtenis. Zij proberen de verschijningsvormen van het geweld en
de escalatie ervan in het licht van de theologie te begrijpen. Dat het geweld van beide kanten, van de revolutionairen en van de staat, een neiging
tot extremen vertoonde, is volgens hen terug te voeren op een loochening
van de verantwoordelijkheid. Vanaf het moment dat de revolutionairen
zich opwierpen als verlosser van toekomstige generaties en het geweld dat
zij vertegenwoordigden als voorafspiegeling van het goddelijke gingen
beschouwen, raakte de revolutie in de greep van een onbegrensd geweld.
De soeverein verloor zich in een al even excessief tegengeweld, zodra hij
zijn onbeperkte bevoegdheid met een quasi-goddelijke almacht verwarde.
Door zich op een onpersoonlijke macht of noodzaak te beroepen, konden
beide partijen hun eigen verantwoordelijkheid ontlopen. Benjamin en
Schmitt stellen hier een radicaal ander begrip van het goddelijke geweld
tegenover: het manifesteert zich niet rechtstreeks in de politiek-juridische
sfeer, maar slechts indirect, als een appel tot de verantwoordelijkheid, als
een stille roep om zich met het geweld ‘als principe’ uiteen te zetten.
Wij hebben gezien hoe Benjamin en Schmitt in deze structuur van
de verantwoordelijkheid een bepaalde logica van het offer trachten bloot
te leggen. Zo moet de revolutionair respectievelijk de soeverein bereid
zijn in het ‘uitzonderlijke geval’ de verantwoordelijkheid op zich te nemen om het ‘loutere leven’ voor zijn politieke overtuigingen op het spel te
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zetten. Alleen die bereidheid zou de ernst van zijn overtuigingen kunnen
bewijzen. Tegelijkertijd zagen we echter dat deze logica van het offer bij
Benjamin én Schmitt de mogelijkheid van het allerergste veronderstelt.
Deze mogelijkheid dreigt zich te verwerkelijken wanneer het verbod op
toe-eigening van het goddelijke wordt overschreden en de verhouding
tussen het politieke en het goddelijke niet langer in termen van analogieën
is gedacht, maar in die van directe identificaties. In het volgende hoofdstuk zullen we zien hoe deze structuur van de verantwoordelijkheid ook in
latere geschriften van Schmitt en Benjamin een rol zal spelen, bijvoorbeeld waar Schmitt de eventualiteit van het offer in zijn Begriff des Politischen (1928) aanmerkt als grondslag van ‘het politieke’ (BP, 70/102) en
waar Benjamin de soeverein in zijn Trauerspielbuch (1928) typeert als
een ‘martelaar’ (GS I/1, 249).
De door Schmitt en Benjamin gedeelde oriëntatie op de verantwoordelijkheid als locus waar zich het politieke en het theologische op
een indirecte en daarmee voor hen aanvaardbare wijze tot elkaar verhouden, mag ons echter niet het zicht benemen op de verschillen die er tussen
hun theologisch-politieke posities ook bestaan. Weliswaar willen zowel
Benjamin als Schmitt de aandacht verplaatsen naar de grenzen van de
rechtsorde, naar die afwijkingen en uitzonderingen waar zich een inherent
geweld van het ordenen als zodanig openbaart, maar anders dan Benjamin
acht Schmitt de orde, ondanks het inzicht in haar beperkingen, toch noodzakelijk. Beiden menen dat recht en rechtvaardigheid niet aan elkaar zijn
gelijk te stellen, omdat de wetten zijn ‘besmet’ met geweld; zij zijn daarvan afhankelijk voor hun gelding, voor hun ‘kracht van wet’. Desondanks
gelooft Schmitt dat de rechtsorde onontbeerlijk is, al moet zij ten opzichte
van de rechtvaardigheid tekortschieten. Daarom schaart hij zich aan de
zijde van de soeverein, die de kracht van de wetten met geweld tracht af te
dwingen. Daarentegen kiest Benjamin partij voor de onderdrukten, omdat
er volgens hem niets is wat de onderdrukking kan rechtvaardigen. Het
goddelijke geweld kan zich volgens hem dan ook niet in de rechtsorde
manifesteren, maar slechts geheel negatief, door een vernietiging van de
positieve wetten überhaupt.

2
Het theater van de macht
Politiek tussen treurspel en echte tragiek
‘For you have but mistook me all this while:
I live with bread like you, feel want,
Taste grief, need friends – subjected thus,
How can you say to me, I am a king?’
William Shakespeare

In januari 1923 bezetten Franse en Belgische troepen het Ruhrgebied,
omdat Duitsland in gebreke was gebleven inzake de herstelbetalingen die
het bij het Verdrag van Versailles had opgelegd gekregen. De Ruhrbezetting verlamde de Duitse economie en wakkerde de inflatie aan. Extreemrechtse en antidemocratische partijen wisten uit deze crisissituatie politieke munt te slaan. Carl Schmitt, inmiddels hoogleraar te Bonn, maakte de
Ruhrbezetting van nabij mee. Zijn voormalige studenten beschrijven hoe
de nog jonge staatsrechtgeleerde hen juist in deze periode de ogen opende
voor de Schwebelage tussen recht en politiek, waarin machtsrelaties
middels wetten en verdragen gestalte kregen. ‘Het moest wel een Rijnlander zijn’, schrijft een van zijn studenten achteraf, ‘die de situatie politiek
en academisch op zo’n manier openbaarde, dat van geen maskering meer
sprake kon zijn’.1 Enkele jaren later zou Schmitt in Der Begriff des Politischen (1928) betogen dat alle politieke en juridische begrippen aan een
‘concrete situatie’ waren gebonden en noodzakelijkerwijs ook een ‘pole-

1

Brief van Ernst Rudolf Huber aan Carl Schmitt, d.d. 21 februari 1940, HStAD
RW 265-6270/ 1. Geciteerd in Müller, J.-W. (2003), A dangerous mind. Carl
Schmitt in post-war European thought, New Haven en Londen, Yale University
Press, 25.
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mische strekking’ hadden (BP 31/ 66).2 In een voetnoot noemde hij de
‘herstelbetalingen’ als voorbeeld: ‘bij nadere beschouwing is [het woord]
“herstelbetalingen” (...) polemisch en dus ook politiek, omdat dit woord
een juridische en zelfs morele veroordeling op politieke wijze gebruikt om
de overwonnen vijand door de afgedwongen betalingen tegelijkertijd
juridisch en moreel te diskwalificeren’ (BP, 31/ 150, noot 8/ 58, vertaling
gewijzigd).3
Dat extreemrechts in 1923 het tij mee had, kan Schmitt onmogelijk zijn ontgaan. Tijdens de vijfjarige herdenking van de Duitse Revolutie, in de avond van 8 november, had Adolf Hitler in München de ‘nationale revolutie’ uitgeroepen. Hij verklaarde zich hoofd van een ‘overgangsregering’ en dwong de aanwezige leden van het Beierse kabinet de eed
van trouw aan hem af te leggen. Hoewel Hitlers putsch jammerlijk faalde,
was extreemrechts op de politieke kaart gezet. Schmitt publiceerde in
datzelfde jaar twee pamfletachtige geschriften, Die geistesgeschichtliche
Lage des heutigen Parlamentarismus en Römischer Katholizismus und
politische Form.4 Het eerste sprak over de parlementaire democratie een
vernietigend oordeel uit, het tweede schetste het alternatief: een strijdbare
politieke orde naar katholiek model.
Traditioneel omschrijven historici Die geistesgeschichtliche Lage
als een ‘scherpzinnige’ en ‘ver buiten juridische kring invloedrijke brochure’ die aan de intellectuele ondermijning van Duitslands eerste democratie op beslissende wijze heeft bijgedragen.5 Het parlement, zo stelt
2

Schmitt (2002, oorspr. 1928), Der Begriff des Politischen. Text von 1932 mit
einem Vorwort und drei Corollarien, Berlijn, Duncker und Humblot; vertaald als
Schmitt, C. (2001), Het begrip politiek, vertaald door Bert Kerhof en George
Kwaad en ingeleid door Theo W.A. de Wit, Amsterdam, Boom/Parrèsia (hierna
in de tekst geciteerd als BP, paginaverwijzing originele tekst/ paginaverwijzing
vertaling).
3
Schmit zou dit voorbeeld later uitwerken in een rede getiteld ‘Die Rheinlande
als Objekt internationaler Politik’, gehouden tijdens het Rijnlandse Jahrtausendfeier in Keulen op 14 april 1925 (de tekst hiervan is opgenomen in Schmitt, C.
(1994), Positionen und Begriffe. Im Kampf mit Weimar, Genf, Versailles, Berlijn,
Duncker und Humblot, 29-37).
4
Schmitt, C. (1969, oorspr. 1923), Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen
Parlementarismus, Berlijn, Duncker und Humblot en Schmitt, C. (1984, oorspr.
1923), Römischer Katholizismus und politische Form, Stuttgart, Klett-Cotta.
5
Cf. Sontheimer, K. (1994), Antidemokratisches Denken in der Weimarer Republik, München, DTV, 79; Bracher, K.-D. (1984 ), Die Auflösung der Weimarer
Republik, Düsseldorf, Droste Verlag, 36; Winkler, H.-A. (1993), Weimar 1918-
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Schmitt, is in een ‘tijdperk van massademocratie’ achterhaald en vleugellam geraakt. Het behartigt enkel nog private deelbelangen en heeft zijn
vermogen tot het scheppen van een ‘gemeenschappelijke openbaarheid’
verloren (GL, 10). Het heeft het ‘zelfs al zover gebracht dat (…) de politiek, verre van een aangelegenheid van de politieke elite te zijn, is geworden tot het tamelijk verachte bedrijf van een tamelijk verachte klasse van
mensen’ (GL, 8). In Römischer Katholizismus suggereert Schmitt dat een
politieke orde naar katholiek model de crisis van het moderne parlementarisme het hoofd kan bieden. Het katholicisme zou namelijk beschikken
over een ‘politieke vorm’ waarin de ‘kracht tot concrete representatie’ is
bewaard gebleven: ‘hier is een substantiële vormgeving van de historische
en sociale werkelijkheid tot stand gebracht die ondanks haar formele
karakter in de concrete existentie [verankerd] blijft, levensvol en toch in
hoogste mate rationeel is’ (RK, 14). Volgens Schmitt is het katholicisme,
vanwege zijn vermogen tot een openbare én concrete representatie, zelfs
als ‘enige drager van politiek denken en politieke vorm’ overgebleven
(RK, 42).
Walter Benjamin reist tijdens de Ruhrbezetting, in de eerste
maanden van 1923, naar de universiteiten van Heidelberg en Frankfurt om
er steun voor een Habilitation te verwerven. Van de gevolgen van de
Ruhrbezetting is hij diep onder de indruk: ‘Deze laatste dagen, reizend
door Duitsland hebben me (…) toegestaan een blik in de afgrond [te
werpen]’.6 In verschillende brieven maakt hij gewag van de penibele
financiële situatie waarin hij en zijn gezin tengevolge van Duitslands
economische crisis verkeren: ‘onze financiële situatie is troosteloos en we
staan, zeg, in uiterlijk een jaar, mogelijk nog veel eerder, voor het niets.
Als mijn academische plannen niet snel tot een beslissing komen, dan zal
ik, vermoedelijk in Wenen, aan de slag gaan in een bedrijf’.7 De beslissing
valt twee jaar later. In de zomer van 1925 is Benjamin gedwongen zijn
Habilitationschrift, dat is gewijd aan het barokke treurspel, terug te trekken nadat de decaan van de filosofische faculteit in Frankfurt, Franz

1933. Die Geschichte der ersten deutschen Demokratie, München, Beck Verlag,
302.
6
Geciteerd in Witte, B. (1991), Walter Benjamin. An intellectual biography,
Detroit, Wayne State University Press, 69.
7
Geciteerd in GS I/3, 874.
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Schultz, hem schriftelijk heeft meegedeeld dat de commissie het te hermetisch heeft bevonden.8
Waar Carl Schmitt in 1923, het jaar van Hitlers putsch, oproept
om de soevereine macht aan een ‘concrete persoonlijkheid’ over te dragen, voert Walter Benjamin in zijn Habilitationschrift een alleenheerser
ten tonele die zijn hand overspeelt en door waanzin wordt bevangen (GS
I/1, 250). Al refereert Benjamin in dit werk niet direct aan de historische
situatie waarin hij zich bevindt, zijn keuze voor het barokke treurspel –
dat curieuze en miskende genre, dat getuigt van een obsessie met Unzeitliches, Leidvolles und Verfehltes – lijkt wel degelijk ingegeven door een
ervaring van de eigen tijd. Zo mag het nauwelijks twijfel lijden dat Benjamin in de ‘ruïnevelden’ van het barokke treurspel tegelijkertijd ook de
‘afgrond’ van zijn eigen tijd herkende.9 Kan Schmitt in het rampjaar 1923
tegenover zijn duistere tijdsdiagnose van secularisering en massademocratie nog het lichtend voorbeeld van het katholicisme stellen, voor Benjamin
zijn er slechts de ‘ruïnevelden’ van het barokke wereldbeeld dat zich,
verstoken van gods genade, heeft overgegeven aan de ‘visoenen van een
vernietigingsroes’ (GS I/1, 405).
8

Doorslaggevend was vermoedelijk het negatieve oordeel van de Frankfurter
filosoof Hans Cornelius; mogelijk had daarbij ook de mening van diens jongere
assistent, Max Horkheimer, een rol gespeeld (cf. GS I/3, 901). Gershom Scholem
zal later beweren dat Benjamins Trauerspielbuch ‘(...) tot de meest belangwekkende en baanbrekende Habilitationschriften behoort die ooit aan een filosofische
faculteit zijn voorgelegd. De afwijzing ervan, waardoor Benjamin definitief op de
weg van de “vrije literator” of beter: van de homme des lettres was aangewezen
(...) mag gelden als symbool van de stand van de literatuurwetenschap en de
geestelijke constitutie van de intellectuelen in de nu zo vaak geprezen Weimarer
periode’ (geciteerd in GS I/3, 896). De ironie wil dat Theodor W. Adorno in 1931
zijn Habilitation behaalde aan dezelfde filosofiefaculteit van Frankfurt. In zijn
Habilitationschrift beriep Adorno zich uitvoerig op Benjamins Trauerspielbuch
en tijdens zijn inaugurele rede ging hij zelfs uitgebreid in op diens filosofische
methode. In de zomer van 1932 verzorgde Adorno bovendien aan dezelfde
faculteit een cursus die specifiek aan Benjamins Trauerspielbuch was gewijd
(vergelijk hierover: Müller-Doohm, S. (2003), Adorno. Eine Biographie, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 220-228. Vergelijk over de invloed van Benjamins
Trauerspielbuch op Adorno’s filosofische methode ook: Buck-Morss, S. (1979),
The origin of negative dialectics. Theodor W. Adorno, Walter Benjamin, and the
Frankfurt Institute, New York, The Free Press, 20-23).
9
Zelf zinspeelt Benjamin hierop in een brief aan Gershom Scholem: ‘Het werk
zal, in het gunstigste geval, de sporen dragen van zijn niet geweldloze en door de
tijd beperkte ontstaansgeschiedenis’ (brief van Benjamin aan Gershom Scholem,
d.d. 5 maart 1924, geciteerd in GS I/3, 875-876).
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‘Verdringing’ of ‘uitsluiting’ van de uitzonderingstoestand
In de winter van 1923 schrijft Benjamin in een brief aan de Frankfurter
socioloog Gottfried Salomon, dat hij voor zijn Habilitationschrift bezig is
teksten te lezen over de ‘leer van de soevereiniteit’.10 Het is niet onwaarschijnlijk dat Benjamin doelt op Schmitts Politische Theologie, waarvan
de ondertitel luidt: Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität; dit werk
was een jaar eerder in druk verschenen.11 In september 1924 weet Benjamin aan Gershom Scholem te melden dat ‘het eerste hoofdstuk over de
vorst in het treurspel’ is voltooid.12 De betreffende passages zijn de enige
waarin hij uitdrukkelijk en bij herhaling verwijst naar Schmitts Politische
Theologie.13 Zo suggereert hij in overeenstemming met de belangrijkste
these van dit werk, dat de soevereiniteit aan de hand van de ‘uitzonderingstoestand’ is te definiëren (GS I/1, 245). Trouw aan Schmitts opvatting dat de soeverein in het extreme geval aan geen wet is gebonden, stelt
Benjamin dat de monarch in het treurspel, geconfronteerd met ‘oorlog,
revolte en andere catastrofen’, tot een onbegrensde heersersmacht is
‘voorbestemd’ (GS I/1, 246).
Benjamin trekt uit Schmitts soevereiniteitstheorie echter de uiterste consequentie: een theorie die zich op het extreme geval oriënteert, zou
geneigd zijn ‘het beeld van de soeverein in de zin van de tiran te voltooien’ (GS I/, 249). Iets dergelijks had Schmitt niet beweerd. De oriëntatie op
het extreme geval diende bij hem slechts om de onbeperkte bevoegdheid
van de soeverein aan het licht te brengen, niet om de ruimte te scheppen
voor tirannie en machtsmisbruik. Daarentegen suggereert Benjamin dat de
oriëntatie op de uitzonderingstoestand, waarin de reguliere wetten zijn
opgeschort en de staatsmacht ongebonden is, logischerwijs uitloopt op de
voorstelling van een soeverein die zijn daden niet langer behoeft te rechtvaardigen en die regeert voorbij iedere verantwoording. Volgens Benjamin dreigt de soeverein zich, juist door de oriëntatie op het extreme geval,
te transformeren tot een tiran die zijn onbeperkte heersersmacht ‘roesma-

10

Brief van Benjamin aan Gottfried Salomon, d.d. december 1923, geciteerd in:
Kambas, Chr. (1982), ‘Walter Benjamin an Gottfried Salomon. Bericht über eine
unveröffentlichte Korrespondenz’, in Deutsche Vierteljahrschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte, jaargang 56, nummer 4, 609.
11
Cf. Bredekamp, H. (1999), ‘From Walter Benjamin to Carl Schmitt, via Thomas Hobbes’, in Critical inquiry, jaargang 25, nummer 2, 249.
12
Witte (1991), 73.
13
Verwijzingen zijn te vinden in GS I/1, 245-246, noten 14, 16 en 17.
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tig’ (rauschhaft) ontplooit en zijn tijdelijke heerschappij als de eeuwige
aan de mensheid tracht op te leggen (GS I/1, 250).
Benjamin doet er schijnbaar alles aan om zijn kritiek op Schmitts
soevereiniteitsleer niet direct uit te spreken; zij ligt impliciet besloten in
een bespreking van de theologisch-politieke achtergronden van Schmitts
leer. Op het eerste gezicht lijkt Benjamin de opvatting van Schmitt te
onderschrijven dat de moderne soevereiniteitsleer haar oorsprong vindt in
het wereldbeeld van de contrareformatie. Zo zou het begrip van de soevereiniteit zijn ingegeven door het contrareformatorische ‘ideaal van een
volledige stabilisering’ alsmede door het verlangen naar een ‘kerkelijke en
statelijke restauratie’ (GS I/1, 246). Vandaar dat de vorst in het treurspel
tot taak heeft om ‘recht, orde en veiligheid’ te garanderen en het geweld
van de uitzonderingstoestand ‘uit te sluiten’ (GS I/1, 245). Verschillende
commentatoren herkennen in Benjamins licht afwijkende formulering –
hij spreekt van een ‘uitsluiten’ (ausschliessen) in plaats van een ‘onderdrukken’ (niederhalten) – een impliciete kritiek op Schmitts soevereiniteitsleer. Zo betoogt Samuel Weber dat sprake is van een ‘kleine maar
beslissende wijziging’, omdat de soeverein in Schmitts interpretatie
weliswaar tot taak heeft de uitzonderingstoestand te onderdrukken, maar
alleen ‘in ieder afzonderlijk geval, nooit als zodanig’.14 Volgens Horst
Bredekamp is deze ‘nuanceverschuiving’ zelfs van het ‘allergrootste
belang’, want waar Schmitt het intreden van de uitzonderingstoestand zou
aanbevelen, zou de soeverein bij Benjamin juist tot taak hebben het intreden daarvan ‘te voorkomen’.15
Wat beide auteurs over het hoofd lijken te zien, is dat Benjamin,
wanneer hij spreekt van de noodzaak om de uitzonderingstoestand ‘uit te
sluiten’, slechts het oog heeft op een bepaalde voorstelling van de soevereiniteit, namelijk de contrareformatorische. Gezien het contrareformatorische ideaal een volledige stabilisering en restauratie heeft de soeverein
weliswaar tot taak om de uitzonderingstoestand als zodanig ‘uit te sluiten’. Maar volgens Benjamin is de barokke soevereiniteitsleer daarmee
niet toereikend getypeerd. Daarentegen zou zij berusten op een ‘antithese’: zij zou niet alleen zijn gestoeld op het contrareformatorische ideaal
van een volledige stabilisering en restauratie, maar evenzeer op de barokke voorstelling van de geschiedenis als catastrofe (GS I/1, 246). Tegen
14

Weber, S. (1992), ‘Taking exception to decision. Walter Benjamin and Carl
Schmitt’, in Diacritics, jaargang 22, nummer 3/4, 12.
15
Bredekamp (1999), 260.
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deze achtergrond is de taak van de soeverein weliswaar nog steeds om de
uitzonderingstoestand ‘uit te sluiten’, maar valt het tegelijkertijd ten
zeerste te betwijfelen of hij, geconfronteerd met de catastrofe, in staat zal
zijn zich van zijn taak te kwijten. Het lijkt zelfs meer voor de hand te
liggen dat hij, in plaats van de uitzonderingstoestand ‘uit te sluiten’, hem
permanent verklaart, om zo aan een al even permanente catastrofe het
hoofd te bieden.
Doordat Benjamin de soevereiniteitsleer van Schmitt plaatst in
een geheel andere theologisch-politieke context, namelijk die van een
‘antithese’, dreigt de oorspronkelijke betekenis ervan te worden ontkracht:
hoewel de soeverein in de uitzonderingstoestand beschikt over onbeperkte
bevoegdheden, slaagt hij er niet in de orde te handhaven, al is het maar
omdat zijn feitelijke ‘heersvermogen’ ten overstaan van de catastrofe
tekortschiet. In Benjamins lezing dient de uitzonderingstoestand dan ook
niet, zoals bij Schmitt, om de onbeperkte heersersmacht van de soeverein
te bewijzen, maar om op dramatische wijze voor ogen te voeren hoe chaos
en anarchie, ondanks verwoede pogingen van de soeverein om ‘recht, orde
en veiligheid’ te bewaren, steeds weer de overhand dreigen te krijgen. De
uitzonderingstoestand, zo suggereert Benjamin, openbaart eerst en vooral
het onvermogen van de soeverein om aan een ‘verstoorde schepping’ een
duurzame orde op te leggen.
In Benjamins lezing verschijnt de soeverein als een besluiteloze
twijfelaar die, oog in oog met de catastrofe, niet tegen zijn taak is opgewassen. De soeverein krijgt geen grip op de situatie die zich in de uitzonderingstoestand aandient; hij weet de ‘onheilsvolle constellaties’ niet te
duiden en valt ten prooi aan vertwijfeling. Het door Benjamin geschetste
beeld van een besluiteloze, zelfs vertwijfelde vorst lijkt bewust en polemisch gekant tegen Schmitts definitie van de soeverein. In Politische
Theologie had Schmitt immers gesteld dat ‘soeverein is wie over de
uitzonderingstoestand beslist’ (PT, 13). Benjamin meent nu – impliciet
aan deze definitie refererend – dat de ‘vorst, bij wie de beslissing over de
uitzonderingstoestand berust, (...) in de eerste de beste situatie [bewijst]
dat hij haast niet tot een beslissing in staat is’ (GS I/1, 250). Had Schmitt
naar de ‘uitzonderingstoestand’ verwezen om een soevereine beslissing
aan het licht te brengen, Benjamin stuit in zijn beschouwing van het
treurspel slechts op voorbeelden van vorstelijke onmacht en besluiteloosheid. Typerend zijn volgens hem de woorden van een vertwijfelde monarch uit een van Gryphius’ treurspelen: ‘Verzeuch! geh hin! ach nein!
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halt inn! komm her! ja geh! es muss doch endlich seyn’ (GS I/1, 251).
Geconfronteerd met de catastrofe weet de soeverein zich geen raad; hij
weet niet hoe te beslissen en verliest zichzelf in tegenstrijdige impulsen.
De theologisch-politieke kern van Benjamins kritiek, zo suggereert Norbert Bolz, is dat de uitzonderingstoestand bij Schmitt, vanwege
diens eenzijdige oriëntatie op het contrareformatorische ideaal van een
volledige stabilisering en restauratie, in wezen de ‘hybris van een nieuwe
schepping’ verraadt. Daarentegen zou Benjamin, vanwege zijn focus op
de barokke idee van de catastrofe, hebben gestreefd naar een ‘werkelijke
uitzonderingstoestand’ die op de jongste dag is betrokken.16 Ook Michael
Rumpf meent dat Benjamin, door Schmitts begrip van de ‘uitzonderingstoestand’ in een ‘volstrekt andere samenhang’ te brengen, namelijk die
van de catastrofe, heeft willen aandringen op de noodzaak van een ‘werkelijke uitzonderingstoestand’.17 Deze interpretaties zijn niet onjuist, maar
neigen er wél toe de discussie tussen Schmitt en Benjamin tot een al te
schematische tegenstelling terug te brengen: zou Schmitt vanwege het
contrareformatorische ideaal van een volledige stabilisering en restauratie
uit zijn geweest op de vestiging van een ‘eeuwige orde’, Benjamin zou
vanwege de barokke idee van de catastrofe alleen de vernietiging van die
orde en een ‘werkelijke uitzonderingstoestand’ gerechtvaardigd hebben
geacht.
In weerwil van deze interpretaties spreekt Benjamin uitdrukkelijk
van een ‘antithese’ die beide momenten omvat, de barokke idee van de
catastrofe én het contrareformatorische ideaal van een volledige stabilisering en restauratie. In dit verband refereert hij terloops aan een ‘instantie’
die de catastrofe tijdelijk weet op te houden en de juridisch-politieke orde
voorlopig, in afwachting van het einde, weet te bewaren (GS I/1, 250).
Mogelijk doelt hij met de formulering – letterlijk spreekt hij van een
Wechselfällen Einhalt tuende Instanz – op de theologische figuur van de
katechon, de instantie die volgens Paulus’ tweede brief aan de Tessalonicenzen tot taak heeft om het einde der tijden en de komst van de antichrist
‘op te houden’ (cf. 2 Tess. 2:6-7). Berust de theorie van de ‘uitzonderings16

Bolz, N. (1989), Auszug aus der entzauberten Welt. Philosophischer Extremismus zwischen den Weltkriegen, München, Wilhelm Fink, 93 en Bolz, N. (1983),
Charisma und Souveränität, in Taubes, J. (red.), Der Fürst dieser Welt. Carl
Schmitt und die Folgen, München, Wilhelm Fink, 259.
17
Rumpf, M. (1976), ‘Radikale Theologie. Benjamins Beziehung zu Carl
Schmitt’, in Gebhardt (red.), Walter Benjamin. Zeitgenosse der Moderne, Kronberg, Monographien Literaturwissenschaft, band 30, 46 e.v.
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toestand’ op de antithese van restauratieverlangen en catastrofe, zoals
Benjamin beweert, dan is de taak van de soeverein om de orde te herstellen en de wetteloosheid althans zo lang mogelijk op te houden, in de hoop
dat de verlossing zich ten slotte als het geheel andere zal aandienen.
Overigens zal de theologisch-politieke figuur van de katechon, zoals we
nog zullen zien18, in een latere fase voor Schmitts werk richtinggevend
zijn.

Een verborgen dialoog: politiek, spel en tragiek
Is in de secundaire literatuur naar deze openlijke discussie over de soevereiniteitsleer misschien wel onevenredig veel aandacht uitgegaan19, een
andere, meer verborgen dialoog is onopgemerkt gebleven. In 1973 schrijft
Schmitt in een briefwisseling met Hansjörg Viesel dat hij eind jaren 20’
en begin jaren 30’ ‘dagelijks in contact stond’ met kennissen die hij met
Benjamin deelde.20 Hij wekt bovendien de suggestie dat hij zich in deze
periode reeds intensief met Benjamins Trauerspielbuch heeft beziggehouden. Zo verklaart hij in een brief van 4 april 1973 dat zijn toenmalige
‘poging om Benjamin te antwoorden’ tot zijn spijt ‘onopgemerkt is gebleven’.21 Het is zeker niet uit te sluiten dat deze opmerkingen door opportunistische motieven zijn ingegeven. Mogelijk meende Schmitt te kunnen
bijdragen aan zijn intellectuele rehabilitatie door de aandacht te vestigen
op een theoretische uiteenzetting met een gevluchte joodse denker.22 Dat
18

Zie hoofdstuk V.
Van het dozijn artikelen en bijdragen dat is gewijd aan de relatie tussen Benjamin en Schmitt, heeft maar liefst een tiental betrekking op de vergelijking van
hun concepties van soevereiniteit in Politische Theologie en het Trauerspielbuch.
20
Schmitt schrijft: ‘Vanaf de herfst van 1932 heb ik brieven van Franz Neumann;
de meeste hiervan – vooral Otto Kirchheimer die zijn dissertatie bij mij deed in
Bonn in 1928 – en de met Walter Benjamin gedeelde kennissen zijn niet gedocumenteerd, omdat wij dagelijks in contact stonden’ (brief van Schmitt aan HansjörgViesel, d.d. 11 mei 1973, opgenomen in Viesel, H. (1988), Jawohl, der
Schmitt. Zehn Briefe aus Plettenberg, Berlijn, 60-61). Vergelijk over Schmitts
contacten met en invloed op deze andere denkers van de Frankfurter Schule het
artikel van Ellen Kennedy (1987), ‘Carl Schmitt and the Franfurt School’, in
Telos, nummer 71, 37-66 en de reacties hierop van Martin Jay, Alfons Söllner en
Ulrich Preuss in hetzelfde nummer van Telos, 67-109. Vergelijk ook Bredekamp
(1999), 261.
21
Brief van Schmitt aan Hansjörg Viesel, d.d. 4 april 1973, in Viesel (1988), 14.
22
Cf. Bredekamp (1999), 261.
19
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hij pas in 1956 voor het eerst expliciet naar Benjamins Trauerspielbuch
verwijst, kan dit vermoeden alleen maar bevestigen.23
Toch zijn er ook aanwijzingen die Schmitts suggestie, als zou hij
zich reeds in de jaren 30’ met Benjamins Trauerspielbuch hebben ingelaten, aannemelijk maken. Na een lange en moeizame ontstaansgeschiedenis
was het Trauerspielbuch – in weerwil van de op het schutblad vermelde
datum – uiteindelijk in 1928 bij Rowohlt Verlag in Berlijn gepubliceerd
(cf. GS I/3, 902). In datzelfde jaar deed Schmitt zijn meest invloedrijke en
controversiële geschrift, Der Begriff des Politischen, bij Grünewald in
Berlijn verschijnen. Het was gebaseerd op een artikel dat hij een jaar
eerder had geschreven en dat hij in 1932, in een grondig herziene tweede
druk, zijn definitieve vorm zou geven. Volgens Heinrich Meier betreft het
de enige tekst van Schmitt ‘waarin de wijzigingen niet beperkt blijven tot
het polijsten van stijl, het introduceren van minimale accentverschuivingen en het aanbrengen van opportunistische correcties, maar conceptuele
interventies en belangrijke inhoudelijke toelichtingen laten zien’.24 Mogelijk had Schmitt in de tussentijd kennisgenomen van Benjamins Trauerspielbuch. In december 1930 had deze hem via zijn uitgever een exemplaar laten toezenden.
De toon van de tweede druk van Schmitts Begriff des Politischen
verschilt aanzienlijk van die van het voordien door hem gepubliceerde.
Waar Schmitt in Römischer Katholizismus (1923) nog had gesproken van
een mogelijke verzoening in de ‘concrete orde’ van het katholicisme,
presenteert hij in de tweede druk van Der Begriff des Politischen een
politieke orde die zich slechts door geweld en uitsluiting doet gelden.
Diende de soeverein zich volgens de eerste tekst nog te oriënteren op het
‘natuurlijk goede’ dat ‘beslist mogelijk’ was (RK, 13), volgens de tweede
heeft hij zich uitsluitend te richten op de ‘slechtheid van de mens’, die
door geen enkele ‘moraal of pedagogiek’ is te beperken (BP, 61/ 94 en 64/
97). Voorzichtig zouden we daarom het vermoeden willen uitspreken dat
Schmitt de door Benjamin in het Trauerspielbuch geformuleerde kritiek
op zijn soevereiniteitsleer ter harte heeft genomen. Denkbaar is dat
Schmitt reeds vóór 1932 had kennisgenomen van het Trauerspielbuch,
denkbaar is ook dat Benjamins kritiek hem via ‘gedeelde kennissen’ ter
23

Schmitt, C. (1956, 1985), Hamlet oder Hekuba. Der Einbruch der Zeit in das
Spiel, Stuttgart, Klett-Cotta, 62-67.
24
Meier, H. (1995), Carl Schmitt and Leo Strauss. The hidden dialogue, Chicago,
University of Chicago Press, 7.
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ore was gekomen. Meer concrete bewijzen ontbreken, behalve dan dit ene:
vanaf 1932 is Schmitts soevereiniteitstheorie niet langer eenzijdig gericht
op het contrareformatorische ideaal van een volledige stabilisering en
restauratie, maar is het verlangen naar het herstel van de orde bovendien
getekend door het barokke beeld van de geschiedenis als catastrofe.
In Schmitts Begriff des Politischen dient de catastrofe zich aan in
de gedaante van de vijand. Deze vijand bedreigt het voortbestaan van de
juridisch-politieke orde. Hij is het die de soeverein in de uitzonderingstoestand dient te bestrijden. Een ‘definitieve uiteenzetting’, zo meent Schmitt
thans, is onmogelijk. De vijandschap duurt voort en laat zich niet volledig
uitbannen, want zodra de vijand is verslagen, dient een volgende zich
reeds aan. De uitzonderingstoestand moet dan ook een ‘reële mogelijkheid’ blijven. De verschuiving ten opzichte van Schmitts eerder positie
mag duidelijk zijn: de soeverein slaagt er niet meer in een stabiele orde te
scheppen, maar ziet zich, in de confrontatie met de vijand, genoodzaakt de
orde met geweld te bekrachtigen. Zijn onbeperkte macht is niet langer
gericht op een volledige stabilisering en restauratie, maar op de onderdrukking van een catastrofe die permanent is geworden.
Er is echter nog een wijziging in Schmitts positie; deze betreft de
theologisch-politieke context van zijn soevereiniteitsleer. In Politische
Theologie had Schmitt betoogd dat de onbeperkte heersersmacht van de
soeverein was te begrijpen naar analogie van de goddelijke almacht. De
uitzonderingstoestand was volgens hem te vergelijken met het wonder in
de theologie: het was, zoals dit wonder, een ingreep die de reguliere
wetten tijdelijk buiten werking stelde. Deze ingreep, de soevereine beslissing, zou corresponderen met de theologische creatio ex nihilo, gods
schepping ‘uit het niets’. Daarentegen plaatste Benjamin de soevereiniteitsleer in de context van het barokke wereldbeeld dat volgens hem
getuigde van een consequente ‘uitschakeling van eschatologische verwachtingen’. In deze context bleek de onbeperkte heersersmacht van de
soeverein allerminst te vergelijken met de goddelijke almacht. In de
uitzonderingstoestand bleek de soeverein veeleer gebukt te gaan onder een
‘wanverhouding’ tussen zijn onbeperkte heersersmacht en zijn feitelijk
beperkte heersvermogen. Van een met de goddelijke creatio vergelijkbare
soevereine beslissing kon daarom evenmin sprake zijn: de soeverein in het
treurspel bleek veeleer vertwijfeld en besluiteloos (GS I/1, 250).
Schmitts Begriff des Politischen is ook in dit opzicht te lezen als
een antwoord op Benjamins Trauerspielbuch. Zo probeert Schmitt – al
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dan niet met het specifieke oogmerk om Benjamins kritiek te weerleggen
– de besluiteloosheid van de soeverein te ondervangen door de noodzaak
en urgentie van een beslissing te benadrukken: waar het de soeverein niet
langer is gegeven zijn macht naar analogie van de goddelijke almacht te
rechtvaardigen, verschijnt thans een ‘concrete existentiële tegenstelling’
die de beslissing onontkoombaar maakt (BP, 28/ 64). Oog in oog met een
concrete vijand, zo suggereert Schmitt, kan de soeverein het zich eenvoudig niet veroorloven om besluiteloos te blijven. Het is ondenkbaar dat hij
niet tot een beslissing komt. Schmitt beschrijft de uitzonderingstoestand
dan ook als een Ernstfall dat vanwege een concreet gevaar aandringt op
een beslissing. Kenmerkend voor dit Ernstfall is dat de ultieme consequentie van de vijandschap, te weten: fysieke doding, een ‘reële mogelijkheid’ is geworden. Zo lijkt Schmitt, in reactie op Benjamins kritiek, te
komen tot een nieuwe definitie van de soevereiniteit: soeverein is niet
langer alleen ‘wie over de uitzonderingstoestand beslist’, maar wie ‘eventueel’, in het ultieme geval, ‘het offer van het leven kan verlangen’ (BP,
70/ 102).
Niet alleen lijkt Schmitt in de tweede druk van Der Begriff des
Politischen zijn eerdere positie in het licht van Benjamins commentaar in
het Trauerspielbuch bij te stellen, de theorie van ‘het politieke’ die hij nu
presenteert, impliceert bovendien een kritiek op Benjamins voorstelling
van de vorst in het treurspel. Schmitt zal deze kritiek later, in Hamlet oder
Hekuba (1956), expliciet maken: het treurspel kan slechts resulteren in de
‘opschorting van iedere beslissing’. Daarentegen volstaat alleen de ‘ernst
van een echte tragiek’ om de noodzaak en urgentie van de beslissing
zichtbaar te maken (cf. HH, 40).25 Mogelijk in reactie op Benjamins
Trauerspielbuch verschijnt de desintegratie van de soevereine macht in
vormen van speelsheid – in het bijzonder de reductie van de politieke
‘vijand’ tot een ongevaarlijke ‘tegenspeler’ – als een van de belangrijkste
uitdagingen waarmee Schmitt zich in zijn Begriff des Politischen tracht
uiteen te zetten.
Schmitts voornaamste zorg is te voorkomen dat ‘het politieke’
van een antagonisme, dat wil zeggen een vijandschap die met de ultieme
consequentie van de dood is verbonden, afglijdt tot een agonisme, een
tegenstelling tussen ‘discussiepartners’ of ‘concurrenten’, die elkaar
weliswaar bestrijden, maar niet het bestaansrecht ontzeggen (BP, 28/
25

Cf. Twellmann, M. (2004), Das Drama der Souveränität. Hugo von Hofmannsthal und Carl Schmitt, München, Wilhelm Fink, 25-57.
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64).26 Terwijl het agonisme zich manifesteert in de vorm van het spel –
bijvoorbeeld ‘het spel van de concurrentie’–, neemt het antagonisme de
gedaante aan van ‘echte tragiek’.27 Schmitt suggereert dat de ‘ernst’ van
politieke overtuigingen – door Leo Strauss geïdentificeerd als hét thema
van Der Begriff des Politischen 28 – door het spel wordt ondergraven,
maar door de ‘echte tragiek’ wordt geaccentueerd. Zo luidt dus Schmitts
‘antwoord’ aan Benjamin: terwijl de dwang van de beslissing in het barokke treurspel dreigt verloren te gaan, kan alleen de ‘ernst van een echte
tragiek’ de urgentie van de beslissing zichtbaar maken en aldus bijdragen
aan een herstel van de soevereine macht.
Om de theologisch-politieke discussie tussen Benjamin en
Schmitt in alle scherpte te laten uitkomen, is het nodig de betekenis die
beiden toekennen aan treurspel en tragiek in relatie tot het politieke nader
te bepalen.

Het theater van de macht en het treurspel
In zijn Trauerspielbuch brengt Benjamin de opkomst van het Duitse
barokke treurspel in de 17e eeuw in verband met een ‘uitschakeling van
eschatologische verwachtingen’. Voorheen had de theologie, door de
mensheid een doel van het historische gebeuren voor ogen te stellen, in
laatste instantie ook het drama een zin gegeven. Het lijden van de held, zo
gruwelijk en hopeloos het ook was voorgesteld, kon altijd nog een theolo26

Daarom is de poging van Chantal Mouffe om met behulp van Schmitts theorie
een ‘waarlijk politiek liberalisme’ te ontwikkelen dat uitgaat van een ‘democratisch debat’ tussen ‘legitieme vijanden met een gemeenschappelijke grond (common ground)’, hoe lovenswaardig ook, niet in overeenstemming met Schmitts
oorspronkelijke intentie om de vijand in existentiële termen te beschrijven als een
‘ander’ en ‘vreemde’ die de eigen levensvorm bedreigt en met wie een strijd op
leven en dood mogelijk is. Dat laatste is voor Schmitt zelfs cruciaal, omdat
volgens hem, zoals hieronder nog zal blijken, alleen de ‘reële mogelijkheid’ van
de dood het verplichtende karakter van de beslissing kan waarborgen (cf. Mouffe,
C. (1999), Schmitt’s challenge, in Mouffe (red.), The challenge of Carl Schmitt,
Londen en New York, Verso, 4-5).
27
Op dit punt lijken Schmitts formuleringen in Der Begriff des Politischen
specifiek gericht tegen die van Benjamin in het Trauerspielbuch, die de tragedie
uitdrukkelijk in verband brengt met een Konkurrenz des Agon en deze opvat als
Kampfspiel (cf. GS I/1, 286 en 294).
28
Strauss, L. (1995; oorspronkelijk 1932), ‘Notes on Carl Schmitt, The concept
of the political’, opgenomen in Meier (1995), 112.
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gische zin illustreren, een al dan niet impliciete moraal. Door de uitschakeling van eschatologische verwachtingen hadden de dramatische gebeurtenissen echter scherper en minder genadige trekken gekregen. Nu het
vroegere narratief-teleologische geschiedbeeld problematisch was geworden, moest ook het drama het zonder ‘werkelijk einde’ stellen. Voortaan
zou de afsluiting van het drama die de delen in een gesloten geheel moest
verenigen, geen definitief einde meer kunnen zijn.29 Het drama kwam
hierdoor bloot te staan aan de mogelijkheid van zijn ‘ontdramatisering’:
zonder een ‘werkelijk einde’ dreigde het geheel in onsamenhangende
delen uiteen te vallen. Dit lot viel als eerste het Duitse treurspel ten deel.
De ‘ontdramatisering’ van het treurspel, zo heeft Marcus Twellmann in een mooie monografie laten zien, zou uiteindelijk ook het ‘theater
van de macht’ aantasten waarvan de staat afhankelijk was.30 Diende het
ceremoniële hofritueel om de soevereine macht in alle luister te laten
verschijnen, in het treurspel werd het als theatrale enscenering te kijk
gezet en ontkracht. In het treurspel, zo schrijft Twellmann, ‘functioneert
het theater als machtskritiek: het verstoort een ritueel geproduceerde
schijn van substantialiteit, doordat het die technieken van de schijnproductie in scène zet, die het ritueel achter de coulissen verborgen moest houden’.31 In Benjamins Trauerspielbuch bleek dit zelfs een van de belangrijkste thema’s: was de staat afhankelijk van een zekere theatraliteit, een
dramatische enscenering van de macht, het treurspel ‘ontdramatiseerde’.32
Het ontdramatiseerde, meer specifiek, de symbolen en rituelen die de
plaats van de vorst in het heilsgebeuren aanschouwelijk moesten maken.
Zo constateerde Benjamin dat de monarch in het treurspel zijn theologische waardigheid als hoogste plaatsvervanger van god op aarde dreigde te
verliezen: ‘zo hoog hij ook uittroont boven onderdaan en staat, zijn rang

29

Weber (1992), 9.
Twellmann (2004), 14. De auteur dankt Marcus Twellmann voor de gesprekken over de verhouding tussen theologie, soevereiniteit en theatraliteit in de herfst
van 2004 in Baltimore en in het voorjaar van 2005 in Parijs.
31
Ibidem, 14.
32
Ernst Kantorowicz benadrukt eveneens het machtskritische potentieel van het
treurspel. Zo beschrijft hij hoe uitvoeringen van Shakespeares treurspelen, in het
bijzonder van King Richard II, door verschillende Engelse vorsten werden verboden als ‘gezagsondermijnend’ (in Kantorowicz, E., (1985), The king’s two bodies.
A study in medieval political theology, Princeton, Princeton University Press, 4041).
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ligt in de geschapen wereld besloten; hij is heer van al het geschapene,
maar hij blijft [zelf] geschapen’ (GS I/1, 264).
In Benjamins ogen was het treurspel een miskend genre dat in zekere zin door de geschiedenis was ingehaald en voor de vergetelheid
moest worden behoed. In de regel had het moderne drama zich namelijk
wél succesvol teweer gesteld tegen zijn dreigende fragmentering en ontdramatisering. Het had zijn eenheid weten te bewaren door de dialoog
voorop te stellen. Zo was de ‘tot zichzelf gekomen mens’ van het moderne
drama gericht op een Mitwelt, een wereld die vorm kreeg in de dialoog
met anderen. In dit drama, zo stelde Benjamin vast, was voor het ‘uitdrukkingsloze’, de wereld van de dingen, geen plaats meer. Het ‘stomme’
en ‘zinloze’ gebeuren dat het drama met fragmentering had bedreigd, was
effectief buitengesloten. Het moderne drama kende letterlijk ‘niets [meer]
buiten zichzelf’.33
Volgens Benjamin dreigde het werkelijk tragische of ‘voortragische’, namelijk de ‘spanning tussen lichaam en taal’, daardoor uit het
drama te verdwijnen (GS III, 32). Het lichaam was een talig lichaam
geworden, omkleed met zin; de fysieke handeling was verdrongen door de
dialoog. Benjamin verweet met name de Duitse idealistische traditie te
hebben bijgedragen aan deze ‘overwoekering’ van het voortragische,
namelijk door het drama op te vatten als een ‘theorie van de zedelijke
wereldorde’ (GS I/1, 279). In dit verband keerde hij zich vooral tegen
Hegels interpretatie van het tragische als een botsing van ‘zedelijke machten’.34 Volgens Hegel was het tragische leed alleen gerechtvaardigd indien
het in een ‘hogere aanschouwing’ werd ‘opgeheven’.35 Berustte het drama
daarentegen op het ‘schijnbaar uiterlijke toeval van voorvallen en omstandigheden’, dan kon het niets dan een ‘treurige geschiedenis’ zijn.36
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Szondi, P. (1994), Theorie des modernen Dramas, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 15.
34
Vergelijk hierover Menke, Chr. (1996), Tragödie im Sittlichen. Gerechtigkeit
und Freiheit nach Hegel, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 29 e.v.
35
De relevante passage luidt: ‘Denn die Tragik der Konflikte und Lösung muss
überhaupt nur da geltend gemacht werden, wo dies um einer höheren Anschauung
ihr Recht zu geben, notwendig ist. Wenn aber diese Notwendigkeit fehlt, so ist
das blosse Leiden und Unglück durch nichts gerechtfertigt’ (in Hegel, G.W.F.
(1993), Vorlesungen über die Ästhetik III, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 567568).
36
Ibidem, 526.
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Volgens het Duitse idealisme ontleende het drama zijn betekenis aan een
intersubjectieve motivering van het historische gebeuren: ‘het toevallige
valt het drama van buitenaf toe. Wanneer het wordt gemotiveerd, wordt
het gerechtvaardigd, dat wil zeggen: in de grond van het drama zelf verankerd’.37 Was de zinloze wereld van de dingen, van ‘voorvallen en
omstandigheden’ in het moderne drama een ‘buiten’ geworden waarvan
het zich had vervreemd, in de antieke tragedie had de held zich deze
wereld nog door een enkele daad van motivering weten eigen te maken.
Deze daad behelsde het op zich nemen van de schuld. Benjamin citeerde
in dit verband Georg Lukács: ‘door de schuld zegt de mens “ja” tegen
alles wat hem is overkomen (...) De hoogstaande mensen (...) laten niets
los wat eenmaal tot hun leven heeft behoord: Daarom hebben ze de tragedie als hun voorrecht’ (geciteerd in: GS I/1, 310). Daarmee parafraseerde
Lukács op zijn beurt een uitspraak van Hegel: ‘het is de eer van grote
karakters om schuldig te zijn’.38 Door de schuld te aanvaarden kon de
tragische held het ‘schijnbaar uiterlijke toeval van voorvallen en omstandigheden’ motiveren en betekenis geven.
Volgens Benjamin was het precies deze motiverende toe-eigening
van het toeval die in het treurspel onmogelijk was geworden. De soeverein
in het treurspel vermocht niet meer, zoals nog de held bij Lukács, een
verlossende ‘affirmatie’ uit te spreken, het gebeuren door één enkel ‘ja’ te
omarmen. Niet door affirmatie verzoend, kregen de uiterlijke toevalligheden het karakter van fatale gebeurtenissen die de functie en zin van het
handelen ondermijnden. In het treurspel bleken de ‘grote karakters’ waarvan Hegel had gesproken, zelfs bloot te staan aan depersonalisering. De
barokke vorst kon geen ‘eer’ meer stellen in zijn lijdensgeschiedenis,
maar ging van zijn laatste waardigheid beroofd eerloos ten onder. Het
treurspel, schreef Benjamin, kende überhaupt ‘geen helden [meer], maar
alleen constellaties’ (GS I/1, 311). Ten overstaan van deze ‘constellaties’,
zo bedrieglijk en ondoorgrondelijk als ze in het treurspel waren geënsceneerd, verloor de barokke vorst de moed tot een beslissing. Niet in staat
het historische gebeuren tot een beslissing te brengen, verloor hij zijn
karakter, zijn identiteit en integriteit, in een alles verzengende twijfel.
In laatste instantie was het de schuld van de vorst, zoals die van
de held in de tragedie, die de zin en functie van het dramatische gebeuren
bepaalde. Volgens Benjamin lag aan het treurspel echter een bijzondere
37
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conceptie van schuld ten grondslag: hier was de schuld geen straf, maar
zonde (GS I/1, 310). In het treurspel berustte de schuld van de vorst niet
op een ‘zedelijk vergrijp’, maar op zijn lichamelijkheid, op zijn ‘loutere
geschapen-zijn’ (blosse Kreatürlichkeit, GS I/1, 268 en 311). Door zijn
lichaam was de vorst namelijk verbonden met een ‘gebrekkige schepping’. Vóór alle zedelijke motieven trachtte het treurspel dan ook de
weerloosheid van de vorst ten aanzien van zijn lichamelijke impulsen
aanschouwelijk te maken (GS I/1, 264 en 267). Deze weerloosheid kwam
nergens scherper aan het licht dan in het moment van de beslissing: want
de beslissing bleek niet zozeer door gedachten, maar door ‘zwenkende
fysieke impulsen’ ingegeven (GS I/1, 251). In het treurspel, zo betoogde
Benjamin, waren alle overwegingen van zedelijkheid resoluut uitgebannen; de enige waardigheid die nog op de soeverein kon afstralen, berustte
op zijn poging om de fysieke impulsen stoïsch het hoofd te bieden (GS
I/1, 268).
Het noodlot diende zich volgens Benjamin aan in de gedaante van
het blinde toeval waarmee de ‘schijnbaar dode dingen’ een beslissende
wending konden geven aan het leven van de vorst: ‘want over het menselijk leven, is dat eenmaal teruggevallen tot het louter geschapene (bloss
Kreatürliche), winnen ook de schijnbaar dode dingen macht’ (GS I/1,
311). In dit verband vestigde Benjamin de aandacht op de functie van het
rekwisiet: onvoorzien zou een ‘fataal rekwisiet’ in het treurspel zijn
intrede doen om de zedelijke verhoudingen als het ware van buitenaf te
verstoren.39 Dit ‘fatale rekwisiet’ toonde hoe de soeverein nog op het
hoogtepunt van zijn macht onderworpen bleef aan de gevallen schepping.
In het treurspel leken zelfs de menselijke affecten, de jaloezie, de ijdelheid
en de heerszucht, het dingmatige karakter van rekwisieten aan te nemen:
zo kon de jaloezie in het treurspel ‘precies zo scherp en handzaam [lijken]
als een dolk’ (GS I/1, 311-312). Door onweerstaanbare fysieke impulsen,
zo observeerde Benjamin, was de soeverein vastgeketend aan zijn lot.
Was hij eenmaal teruggevallen tot de stand van zijn ‘loutere geschapenzijn’, dan zouden ‘fatale rekwisieten’ en ‘blinde affecten’ zijn leven en lot
bepalen.
Volgens Benjamin was uiteindelijk ook de melancholische besluiteloosheid van de vorst terug te voeren op een fysieke impuls: de traagheid van het hart (GS I/1, 333). Reeds de temperamentenleer van de
oudheid had de melancholie fysiologisch trachten te duiden, namelijk als
39
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een overmatige aanwezigheid van zwarte gal in het lichaam.40 In aansluiting op een al even oude leer zochten de barokke treurspeldichters de
vorstelijke zwaarmoedigheid in verband te brengen met de invloed van de
sterren op het menselijk lichaam. Zo geloofden zij dat de traagheid van
het hart werd veroorzaakt door Saturnus, de ‘onheilsvolste’ van alle
planeten. Deze ‘Saturnusvoorstelling’ had volgens Benjamin een ‘dialectisch aspect’: verkeerde de melancholicus enerzijds in het zwaarmoedige
besef dat hij zich niet boven de wereld van de dingen kon verheffen, maar
dat hij daarmee veeleer op een noodlottige wijze was verbonden, anderzijds getuigde hij van een ‘vermogen tot contemplatie’ dat voortkwam uit
het verlangen om de ‘wereld van de dingen’, die de zijne was, te doorgronden (GS I/1, 327 en 334). Volgens Benjamin was de melancholicus
ten slotte zelfs geneigd zich uit de ‘gemeenschap van sprekenden’ terug te
trekken om zich slechts nog te wijden aan een leven van contemplatie.
Zijn trouw aan de wereld van de dingen dwong hem kortom die van de
mensen te ‘verraden’ (GS I/1, 334).
In het treurspel fungeerde de figuur van de vorst als het ‘paradigma van het melancholische’ (GS I/1, 321). In dit verband citeerde Benjamin een oud motto van de treurspeldichters: ‘de treurige melancholie
woont vooral in paleizen’ (die traurige Melankoley wohnt mehrentheiles
in Palästen) (geciteerd in GS I/1, 322). Dat zelfs de vorst als hoogste
representant van de schepping zich niet kon onttrekken aan de beperkingen van zijn lichamelijke natuur, moest bij het publiek wel de hevigste
zwaarmoedigheid veroorzaken: ‘niets leert zo drastisch de gebrekkigheid
van de schepping dan dat hij [de vorst, MdW] zelf aan haar is onderworpen’ (GS I/1, 321). En juist dat laatste was de strekking van het treurspel,
zijn didactische functie: om in alle scherpte te tonen dat de mens, hoe
verheven hij ook mocht zijn, hoe soeverein en onbeperkt de heersersmacht
waarover hij beschikte, deel was van een ‘gebrekkige schepping’, veroordeeld tot zijn ‘loutere geschapen-zijn’, tot zijn lichamelijkheid en de
vergankelijkheid die het aankleefde.
Op het eerste gezicht leek het treurspel met deze didactische
boodschap aan te dringen op een conservatieve geesteshouding. De me40

Zie voor de vroegste Hypocratische tabellen die de melancholie fysiologisch
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lancholie, zo suggereerde Benjamin, diende vooral de status quo, omdat
de bereidheid tot politiek engagement in zwaarmoedige overpeinzingen
verloren ging. Het ritme van de melancholische intentie leek bovendien
verwant met het trage voortschrijden van een tijd die geen revolutionaire
onderbrekingen toeliet, maar enkel de continuïteit van de troonsopvolging
ten goede kwam: ‘op de weg naar het voorwerp – nee: op de baan in het
voorwerp zelf – schrijdt de intentie zo langzaam en plechtig voort als de
optochten van de machthebbers zich voortbewegen’ (GS I/1, 318-319).
Melancholische lusteloosheid leek kortom een beslissende ingreep in de
politieke verhoudingen in de weg te staan.41
Toch schuilde in het treurspel wel degelijk ook een machtskritisch
potentieel. De melancholie van de vorst, zo constateerde Benjamin, bedreigde namelijk zijn soevereine waardigheid. Zijn heersersmacht mocht
dan onbeperkt zijn, soeverein en aan geen wet gebonden, zijn feitelijke
heersvermogen bleek begrensd, al was het maar omdat hij, vanwege zijn
menselijke natuur, bloot stond aan lichamelijke impulsen. Juist deze
discrepantie tussen heersersmacht en heersvermogen maakte dat de vorst
gedoemd was te falen. In de intriges en verwikkelingen die hem ten deel
vielen, kon hij geen enkele betekenis ontwaren, zin noch belang. De
melancholische zwaarmoedigheid maakte zelfs dat hij lusteloos iedere
beslissing uit de weg ging. De ‘besluiteloosheid van de vorst’, schreef
Benjamin, ‘is niets anders dan saturnische acedia. Saturnus maakt “apathisch, besluiteloos, langzaam”. Aan de traagheid van het hart gaat de
tiran ten onder’ (GS I/1, 333). Dat was volgens Benjamin de machtskritische boodschap van het treurspel: het illustreerde hoe de vorst, vanwege
zijn melancholische lusteloosheid, niet tot regeren, tot ingrijpen en besluiten in staat was.
Ook in een meer fundamenteel opzicht dreigde de vorst in het
treurspel het onderspit te delven. In de tragedie, zo stelde Benjamin, had
de beslissing van de held mede gediend ter illustratie van zijn ‘karakter’.
De held had daaraan uitdrukking gegeven door te beslissen dat het lot het
zijne was; die beslissing bepaalde zijn identiteit en zijn integriteit. Daarentegen bleek de vorst in het treurspel, vanwege zijn melancholische
zwaarmoedigheid, niet in staat het historische gebeuren door een beslissing betekenis te geven. In het treurspel dreigde de vorst achter de feiten
aan te lopen en zijn soevereine ‘karakter’ te verliezen. Met de melancholie
41
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zette een proces van ‘depersonalisering’ in: de zwaarmoedige onderwerping aan een zinloze dingwereld ging gepaard met een gestage ontmanteling van de soevereine persona. Was de hoogste graad van treurigheid
bereikt, dan zou deze uiteenvallen in een betekenisloze opeenhoping van
fysieke impulsen (cf. GS I/1, 319).
Terwijl de vorst zich nog uit alle macht tegen deze desintegratie
van zijn karakter trachtte te verzetten, maakte de intrigant in het treurspel
zijn opwachting als het bewust karakterloze karakter. Bij hem manifesteerde de melancholie zich in de vorm van trouweloosheid. ‘Anders dan
de soeverein’, schrijft Samuel Weber, ‘begrijpt de intrigant dat het hof een
theater is van handelingen die nooit getotaliseerd, maar alleen geënsceneerd kunnen worden met meer of minder virtuositeit’.42 Zo beheerste de
intrigant als geen ander het vermogen om de gebeurtenissen naar zijn
hand te zetten door op het juiste moment in te grijpen en van bondgenoten
te wisselen. Benjamin suggereerde dat deze trouweloosheid van de intrigant jegens de mensen slechts de keerzijde was van zijn loyaliteit aan de
dingen. Zij was slechts ‘ten dele een bewust gebaar van machiavellisme,
ten dele ook een troosteloos en zwaarmoedig verval aan een ondoordringbaar geachte orde van onheilsvolle constellaties (...) die een welhaast
dingmatig karakter aanneemt’ (GS I/1, 333). De onvoorwaardelijke trouw
van de intrigant gold in het bijzonder ‘kroon, scepter en purper’, voorwerpen die in het treurspel, zo observeerde Benjamin, het noodlot zelf belichaamden.
In Benjamins beschouwing van het barokke treurspel was de
soevereine macht blootgesteld aan een fatale ontdramatisering. Zo verscheen de vorst in het treurspel niet langer als gods hoogste representant
op aarde, maar als de allegorie van een verstoorde schepping: niet opgewassen tegen zijn ‘onbeperkte hiërarchische waardigheid’, verviel hij in
een zwaarmoedige besluiteloosheid. Hij bleek niet in staat het historische
gebeuren te doorgronden en tot een beslissing te brengen. De onheilsvolle
constellaties waarmee hij werd geconfronteerd, lieten hem veeleer radeloos achter. Benjamin beschreef hoe de vorst in het treurspel alle stadia
doorliep die op een noodlottige wijze met zijn waardigheid leken verbonden: hij veranderde van een soeverein met een onbeperkte heersersmacht
tot een ‘in de machtsroes zich verliezende tiran’ om ten slotte als ‘martelaar’ ten gronde te gaan, overweldigd door de zinloosheid van het gebeuren waarmee hij was geconfronteerd (GS I/1, 249). In dit proces van
42
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ontdramatisering bleek de laatste stap beslissend: niet verzoend met het
historische gebeuren, bleek de vorst zijn soevereine ‘karakter’ te verliezen. Het maakte plaats voor ‘zwenkende fysieke impulsen’ waardoor de
vorst de indruk gaf ‘poppenachtig star’ te bewegen, als een ‘marionet’ op
het toneel (GS I/1, 251 en 303).
Daarmee impliceerde Benjamins beschouwing van het treurspel
feitelijk een scherpe kritiek op de soevereiniteitsleer van Schmitt. Had
Schmitt in zijn Politische Theologie namelijk beschreven hoe de soeverein
in de uitzonderingstoestand over een onbeperkte heersersmacht beschikte
en normatief beschouwd ‘uit het niets’ kon beslissen, in Benjamins beschouwing van het treurspel verscheen een vorst die niet tegen zijn heersersmacht bleek opgewassen en door vertwijfeling en besluiteloosheid
werd overmand. Beoogde het extreme geval bij Schmitt te illustreren hoe
de soevereine macht in laatste instantie aan geen wet was gebonden (PT,
18), in Benjamins interpretatie toonde het juist hoe de vorst zich, op het
hoogtepunt van zijn macht, door een ‘affectenstorm’ liet leiden om ten
slotte roemloos aan zijn lichamelijke impulsen ten onder te gaan (GS I/1,
251). Kortom, Benjamin deconstrueerde met zijn interpretatie van het
treurspel systematisch alle begrippen waarop Schmitts soevereiniteitstheorie steunde: de ‘uitzonderingstoestand’, de ‘absolute beslissing’ en de
‘concrete persoonlijkheid’ van de soeverein. Maar daarmee was het belangrijkste nog niet aangeduid: ook het tragische offer, hét fundament
waarop Schmitts soevereiniteitsbegrip in laatste instantie berustte, dreigde
door de ‘immanente kritiek’ van het treurspel te worden aangetast.

De twee lichamen van de vorst
In zijn klassieke The king’s two bodies (1957) beschrijft Ernst Kantorowicz hoe in de vroegmoderne tijd het eigenaardige beeld van de ‘twee
lichamen van de vorst’ opgeld deed: de vorst zou tegelijkertijd beschikken
over een ‘natuurlijk’ en een ‘politiek lichaam’; was het eerste vergankelijk, het tweede was duurzaam en onttrokken aan de macht van de tijd. In
dit verband citeerde Kantorowicz uit de zogeheten ‘Plowden Reports’,
opgetekend ten tijde van koningin Elisabeth (1533-1603): ‘de koning
heeft in zich twee lichamen, te weten: een natuurlijk lichaam en een
politiek lichaam. Zijn natuurlijke lichaam (als dit op zichzelf wordt beschouwd) is een sterfelijk lichaam, onderworpen aan alle onvolkomenheden die natuur of toeval veroorzaken, aan simpelheid of jeugdigheid of
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oude dag, en aan vergelijkbare gebreken die de natuurlijke lichamen van
andere mensen overkomen. Maar zijn politieke lichaam is een lichaam dat
niet gezien of gestuurd kan worden, bestaande uit politiek en regering, en
gevormd omwille van het leiderschap over de mensen en de regeling van
het publieke belang, en dit lichaam is volledig vrij van jeugdigheid en
oude dag, en andere natuurlijke gebreken en simpelheden waaraan het
natuurlijke lichaam is onderworpen’.43
In de woelige overgangsperiode van de vroegmoderne tijd stond
het ‘politieke lichaam’ van de monarch borg voor de continuïteit van de
juridisch-politieke orde. In dit verband beoogde de leer van de twee
lichamen vooral een oplossing te bieden voor het probleem van het interregnum. Tijdens het interregnum, wanneer de vorst was gestorven en een
nieuwe nog niet was aangetreden, dreigden chaos en anarchie de kop op te
steken, omdat niemand, bij ontstentenis van een soeverein, de orde garandeerde. Hier kon de leer van de twee lichamen uitkomst bieden: de soeverein zou nooit meer werkelijk sterven, want zijn ‘politieke lichaam’ leefde
voort.44 In de ogen van juristen uit deze periode was het ‘politieke lichaam’ vergelijkbaar met dat van ‘holy sprites and angels’, dat wil zeggen
immuun voor het voortschrijden van de tijd. Het zou zelfs getuigen van
een eigen tijdsmodus, het aevum, dat het midden hield tussen eeuwigheid
en vergankelijkheid en duidde op een ‘continuïteit ondanks verandering’.45 Al mocht het natuurlijke lichaam van de vorst dan sterfelijk zijn,
dankzij zijn politieke lichaam was de continuïteit van de macht, ook na
zijn dood, gewaarborgd.
In zijn studie staat Kantorowicz stil bij het dramatische of ‘tragische aspect’ van deze leer. Zo benadrukt hij dat Shakespeares King Richard II is te lezen als ‘de tragedie van de twee lichamen van de koning’.46 Koning Richard II verenigt, in de woorden van Shakespeare, ‘in
one person many people’ (V/5, 31). Zo is hij enerzijds een ‘deputy elected
by the Lord’ en is hij anderzijds een sterveling zoals zijn onderdanen: ‘I
live with bread like you, feel want/ taste grief, need friends’ (III/2, 171
e.v.). Tussen beide hoedanigheden schuilt volgens Kantorowicz een
tragische spanning. De vorst blijkt vanwege zijn ‘natuurlijke lichaam’ niet
opgewassen tegen de opgave waarmee hij als ‘politiek lichaam’ is belast,
43
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namelijk om het goddelijke te representeren. Koning Richard brengt deze
spanning tot ontlading door in de voorlaatste akte zijn ‘politieke lichaam’
ten gunste van zijn ‘natuurlijke’ te ontmantelen: ‘stukje bij beetje ontneemt hij van zijn politieke lichaam de symbolen van zijn waardigheid en
stelt hij zijn armzalige natuurlijke lichaam bloot aan de ogen van de
toeschouwers’. 47 Shakespeares treurspel, zo valt uit Kantorowicz interpretatie op te maken, stelt de theologisch-politieke waardigheid waarmee het
lichaam van de vorst is omkleed, te kijk als theater; het treurspel culmineert in een scène, waarin de vorst zich letterlijk ontkleedt, namelijk zich
ontdoet van de symbolen van zijn macht, om zich ten slotte in zijn naakte
en kwetsbare lichamelijkheid te tonen aan het publiek.
Het is de verdienste van Marcus Twellmann dat hij Benjamins
kritiek op de soevereiniteitsleer van Schmitt heeft gelezen tegen de achtergrond van Kantorowicz’ ‘leer van de twee lichamen van de koning’.48
Want waar Schmitts politieke theologie gericht was op het politieke
lichaam van de vorst, dat duurzaam was en de continuïteit van de juridisch-politieke orde garandeerde, toonde Benjamin het in zijn naakte
lijfelijkheid; hij vestigde de aandacht op het natuurlijke lichaam van de
vorst, waardoor het in de wereld werkelijk was.49 Zo plaatste Benjamin de
soevereiniteitsleer van Schmitt in de context van een fatale ‘wanverhouding’: niet opgewassen tegen zijn onbeperkte ‘heersersmacht’, was de
vorst gedoemd zich in een ‘machtsroes’, zelfs in waanzin te verliezen. Hij
werd beroofd van zijn sacrosancte persona, om ten slotte enkel nog bloot
te staan aan de willekeur van zijn fysieke impulsen. In laatste instantie
berustte Benjamins kritiek op de soevereiniteitsleer van Schmitt op deze
adembenemende ontmanteling van het ‘politieke lichaam’ van de vorst in
de uitzonderingstoestand: ‘hij valt als offer van een wanverhouding van de
onbeperkte hiërarchische waardigheid waarmee God hem [heeft] belast,
[terug] tot de stand van zijn arme mensenwezen’ (GS I/1, 250).
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Het offer als criterium
In de theologisch-politieke beschouwing van de soevereiniteit was het
beslissende moment, waarin de monarch kans zag zich met het historische
gebeuren te verzoenen, dat van de offerdood. Bij Benjamin én Schmitt
fungeerde het offer impliciet als het Extremfall, waarin zich de verhouding tussen het politieke en het natuurlijke lichaam van de vorst plotseling
in alle scherpte leek af te tekenen.50 In tragedie en treurspel droeg het
offer namelijk de belofte in zich dat achteraf beschouwd, in het licht van
een betekenisvol levenseinde, niets zinloos zou zijn geweest. Het offer
diende kortom als de ultieme affirmatie van het historische gebeuren, als
de daad die al het ‘schijnbaar uiterlijke toeval van voorvallen en omstandigheden’ tot lotsbestemming transformeerde. De held, zo constateert ook
Rainer Nägele, ‘mag dan sterven, maar zal nog triomferen in zijn ondergang. Aan de verdwijning van het heldenlichaam ontspringt de stem van
het autonome subject: mündig, een mond die spreekt, is het Duitse woord
voor het opgegroeide, volwassen subject’.51
Volgens Benjamin berustte het tragische drama in laatste instantie
op ‘de offeridee’: ‘Welke tendens verbergt zich in het tragische? Waarvoor sterft de held?’ Benjamin antwoordde: ‘De tragische poëzie berust op
de offeridee’ (GS I/1, 285). In de tragedie, zo suggereerde Benjamin,
fungeerde het offer als de ultieme affirmatie die het ‘uitdrukkingsloze’
beschikbaar maakte in de wereld van het spreken. Door zijn dood zei de
held ‘ja’ tegen alles wat hem was overkomen; zijn offer stichtte de totaliteit van zin die door de stomme dingwereld was bedreigd. In dit betekenisscheppende moment vond volgens Benjamin een ‘beslissende uiteenzetting’ plaats met de demonische wereldorde. De spanning tussen lichaam en taal, grond van alle ‘demonische dubbelzinnigheid’, werd door
het offer weggenomen (GS I/1, 288). De moraal die zich uit de heldendood liet afleiden, was volgens Benjamin dan ook een ‘hoogst bemiddelde’: oog in oog met het zwijgzame lijden van de held raakte de gemeenschap vervuld van dankbaarheid voor het woord. De offerdood deed de
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taal oplichten als gods meest wonderbaarlijke geschenk aan de mens (GS
I/1, 284 en 288).52
Daarentegen was de ‘martelaarsdood’ van de soeverein in het
treurspel volgens Benjamin juist allerminst zinstichtend; de vorst wist de
macht van de ‘uitdrukkingsloze dingwereld’ door zijn dood niet te bezweren. Ook Max Pensky wijst op het ‘eigenaardige gevoel van leegte’ dat de
dood in het treurspel bij de toeschouwer achterlaat: ‘Afgezien van een
enkele referentie aan de vanitas van de machthebbers, is het slot angstaanjagend in zijn letterlijkheid, op verontrustend wijze iedere didactische
macht ontberend’.53 Het ‘bloedige einde’ van het treurspel was echter niet
van iedere moraal verstoken: de dood van de soeverein ‘leerde’ de macht
van het ‘uitdrukkingsloze’ over het leven van de mensen. Dat was de
antihumanistische wending die Benjamin aan het barokke offermotief gaf:
in het meest nabije en eigene van de mens, diende zich – in de vorm van
de dood – altijd ook het andere aan, de levensloze natuur die onbekend en
onbeheerst was gebleven.54
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66

Hoofdstuk II

Benjamins beschrijving van de martelaarsdood van de vorst in het treurspel laat zich lezen als een impliciete kritiek op de wijze waarop Schmitt
de figuur van het offer in zijn Politische Theologie had ingezet om de
soevereine beslissing te dramatiseren. Berustte de soevereiniteitstheorie
bij Schmitt namelijk op een tragisch offer, dat wil zeggen op een offer dat
het historische gebeuren door de ‘reële mogelijkheid’ van de dood motiveerde, bij Benjamin verwees zij veeleer naar het zinloze ‘martelaarschap’
van de vorst, dat wil zeggen naar een offer dat niets motiveerde, maar
slechts bijdroeg aan een ‘troosteloze wereldkroniek’ (GS I/1, 271). In
Benjamins beschouwing van het treurspel werd kortom het fundament van
Schmitts soevereiniteitsleer aangetast: het tragische offer kwam bloot te
staan aan zijn mogelijke ontdramatisering. Zo suggereerde Benjamin dat
het offer wellicht maar één betekenis had: het fungeerde als indicatie van
de voortdurende catastrofe.

‘Ernstfall’
Er zijn sterke aanwijzingen dat Schmitt in zijn Begriff des Politischen een
poging onderneemt om de door Benjamin geformuleerde kritiek op zijn
soevereiniteitsleer te beantwoorden. In de tekst reikt Schmitt namelijk
oplossingen aan voor het door Benjamin omschreven probleem dat de
soevereine macht dreigt te worden aangetast door de figuur van het
(treur)spel. Zo komt hij tot een nieuwe definitie van de soevereiniteit die
een duidelijke koerswijziging markeert ten opzichte van Politische Theologie: soeverein is niet langer enkel ‘wie over de uitzonderingstoestand
beslist’, maar wie ‘eventueel’, in het ultieme geval, ‘het offer van het
leven kan verlangen’ (BP, 70/ 102). Dat ultieme geval omschrijft Schmitt
thans als een ‘geval van ernst’ (Ernstfall). Schmitt doet een beroep op wat
hij de ‘ernst van een echte tragiek’ noemt, namelijk het vermogen van het
tragische offer om de desintegratie van de soevereine macht in het spel af
te wenden. Zo luidt dus zijn antwoord aan Benjamin: dreigt de ‘laatste
ernst’ van het politieke in een ‘wereld zonder eschatologie’ verloren te
gaan en de heerschappij van de soeverein in het spel te worden ondergraven, met het tragische offer is een waarborg voor die ‘ernst’ te herwinnen
en de effectiviteit van de soevereine macht te herstellen.
Had Benjamin in zijn Trauerspielbuch geschetst hoe de vorst, niet
opgewassen tegen zijn ‘onbeperkte hiërarchische waardigheid’, in de
greep raakte van een verlammende besluiteloosheid, in Der Begriff des
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Politischen probeert Schmitt – al dan niet met het specifieke oogmerk om
Benjamins kritiek te weerleggen – dit gevaar van besluiteloosheid te
ondervangen: waar het de soeverein niet langer is gegeven zijn macht naar
analogie van de goddelijke almacht te rechtvaardigen, kan hij wijzen op
een ‘concrete existentiële tegenstelling’ die zijn beslissing noodzakelijk
maakt (BP, 28/ 64). Nu het directe beroep op een heilshistorisch drama
niet langer mogelijk is, plaatst Schmitt de soevereine macht in de context
van een ander, existentieel drama: oog in oog met de vijand is besluiteloosheid eenvoudig geen optie. Het duidelijkst blijkt dit in het Ernstfall,
waarin fysieke doding een ‘reële mogelijkheid’ is geworden. Dit geval,
suggereert Schmitt, noopt tot een beslissing. Schmitt zal zijn antwoord aan
Benjamin na de oorlog in Hamlet oder Hekuba (1956) expliciteren: terwijl
het treurspel slechts kan resulteren in de ‘opschorting van iedere beslissing’, maakt de ‘ernst van een echte tragiek’ duidelijk dat een beslissing
onontkoombaar is (cf. HH, 40).
Volgens Benjamin leerde de beschouwing van het treurspel dat de
soevereiniteit zich in een wereld zonder eschatologie in twee vormen
manifesteerde: die van het martelaarschap en de tirannie. Tot martelaar
werd de monarch die zich overgaf aan melancholische overpeinzingen,
niet in staat het historische gebeuren te doorgronden en tot een beslissing
te brengen; tot tiran de monarch die zich in een blinde ‘machtsroes’ verloor, bereid om de orde desnoods met het grootste, excessieve geweld op
te leggen. Beide verschijningsvormen meende Schmitt door de oriëntatie
op het Ernstfall te kunnen omzeilen. Door de aandacht te vestigen op een
‘concrete existentiële tegenstelling’ zou de soeverein het martelaarschap
bespaard kunnen blijven: in de confrontatie met een ‘werkelijke vijand’
kon hij het zich eenvoudig niet veroorloven om een beslissing uit de weg
te gaan. Een tiran behoefde de soeverein evenmin te worden, mits hij zich
maar oriënteerde op het Ernstfall waarin het tijdelijke karakter van de
bestaande orde onmiskenbaar aan het licht kwam. Zo maakte het Ernstfall
volgens Schmitt duidelijk dat de soeverein geen verzoening in een eeuwige orde kon realiseren, maar hoogstens het tijdelijke uitstel van de catastrofe die zich, vroeg of laat, opnieuw zou aandienen in de schimmige
gedaante van de vijand.
De belangrijkste these van Schmitts Begriff des Politischen, zo
stelt Jean-François Kervégan, luidt dat ‘het politieke niet een substantie is,
evenmin een domein van objecten, maar een relatie, een functie, men is
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geneigd te zeggen: een (zijns)wijze’.55 Volgens Schmitt dient het politieke
zich niet langer uitsluitend aan in de klassieke politieke arena’s, zoals de
regering en het parlement, maar is het alomtegenwoordig: in de moderne
maatschappij is het politieke aanwezig en werkzaam in alle sferen, in de
media, de economie, de techniek, de kunst enzovoort. Al deze sferen
kunnen van het ene op het andere moment een politieke lading krijgen,
namelijk wanneer zich daarin een fundamentele tegenstelling begint af te
tekenen die de ervaring van ‘het politieke’ bepaalt. Daarom meent Schmitt
dat het noodzakelijk is om criteria aan het licht te brengen op grond waarvan men het politieke als zodanig kan identificeren, dus onafhankelijk van
enige zaakinhoudelijke bepaling. Voor ieder ‘relatief zelfstandig domein
van het menselijk denken en handelen’ gelden volgens hem afzonderlijke
criteria die het bereik daarvan bepalen. Die criteria zijn terug te voeren op
‘fundamentele onderscheidingen’ waaraan het betreffende domein zijn
specifieke ‘intensiteit’ ontleent. In de morele sfeer is dat de onderscheiding tussen goed en kwaad, in de esthetische die tussen mooi en lelijk, in
de economische die tussen nuttig en schadelijk. De theoretische inzet van
Schmitts Begriff des Politischen is om ook een laatste onderscheiding van
het politieke aan het licht te brengen: ‘de specifiek politieke onderscheiding waartoe politieke handelingen en motieven herleid kunnen worden, is
de onderscheiding van vriend en vijand’ (BP, 26/ 62).
In verschillende passages benadrukt Schmitt dat de onderscheiding van vriend en vijand ‘niet gelijkwaardig en analoog’ kan zijn aan de
onderscheidingen die ten grondslag liggen aan de andere domeinen. Oog
in oog met een ‘werkelijke vijand’, en dat betekent: met de reële mogelijkheid van de dood in de ogen, lijkt het immers zinloos om tussen de
verschillende domeinen grenzen te trekken. In die situatie doet het er niet
toe of men zich in het concrete geval beroept op bijvoorbeeld morele,
economische of esthetische argumenten; het enige wat telt, is de effectiviteit daarvan bij de bestrijding van de vijand. De opvatting van Schmitt
resoneert met die van Ernst Jünger die had gewezen op de noodzaak van
een totale Mobilmachung, waarbij alle maatschappelijke domeinen, in het
bijzonder het esthetische, werden ingezet voor de politieke strijd.56 Deze
55

Kervégan, J.-F. (2005), Hegel, Carl Schmitt. Le politique entre spéculation et
positivité, Parijs, Presses Universitaires de France, 74
56
Jünger, E. (2001), ‘Die totale Mobilmachung’, in Jünger, Politische Publizistik,
1919-1933, uitgegeven door Sven Olaf Berggötz, Stuttgart, Klett-Cotta. Vergelijk
ook Bohrer, K.-H. (1978), Die Ästhetik des Schreckens. Die pessimistische
Romantik und Ernst Jüngers Frühwerk, München en Wenen, Carl Hanser Verlag.

Het theater van de macht

69

opvatting laat zich als volgt begrijpen: wanneer men zich op de reële
mogelijkheid van de dood oriënteert, verliezen de grenzen tussen de
verschillende maatschappelijke domeinen hun betekenis; in het licht van
de dood lijken ze kunstmatig, louter intellectuele constructies. Het is de
oriëntatie op de dood, zo constateert ook Schmitts beroemdste leerling
Leo Strauss, die ‘bewijst dat het politieke fundamenteel is en niet een
“relatief zelfstandig domein” naast andere’.57
Volgens Schmitt is het politieke niet te beschouwen als een ‘relatief zelfstandig domein’ naast andere, maar als een ‘spanning’ of ‘intensiteit’ die in potentie alle domeinen doortrekt; in elk van die domeinen kan
zich namelijk een tegenstelling aandienen die zo sterk is, dat zich daarin
een onderscheiding van vriend en vijand begint af te tekenen: ‘iedere
religieuze, morele, economische, etnische of andere tegenstelling’, zo
betoogt Schmitt, ‘verandert in een politieke wanneer ze sterk genoeg is
om de mensen effectief als vriend en vijand te groeperen’ (BP, 37/ 71).
Daarmee lijkt de onderscheiding van vriend en vijand te fungeren als het
criterium par excellence op grond waarvan de ‘intensiteit’ van alle andere
(morele, esthetische, economische etc.) criteria is vast te stellen. Het
politieke dat zich in deze domeinen voordoet, is des te intensiever naarmate het de limiet van de onderscheiding van vriend en vijand benadert. Die
limiet, zo suggereert Schmitt, berust op de ‘reële mogelijkheid’ van de
dood. Daarmee zou de ‘uiterste graad van intensiteit van een verbinding of
scheiding, van een associatie of dissociatie’ worden bereikt (BP, 27/ 63).
Omdat het politieke werkzaam is in verschillende maatschappelijke domeinen, verschijnt de ‘vijand’ inhoudelijk beschouwd als een volstrekt onbepaalde en open categorie. De vijand, zo schrijft Schmitt, is
‘enkel de andere, de vreemde, en tot zijn essentie behoort niets anders dan
dat hij in een bijzonder intensieve zin existentieel iets anders en vreemds
is, zodat in het uiterste geval conflicten met hem mogelijk zijn’ (BP, 27/
63). Doorslaggevend is niet over welke identiteit de vijand beschikt, maar
dat van hem een existentiële dreiging uitgaat. De interpretatie van Yves
Charles Zarka, dat Schmitt in zijn Begriff des Politischen het begrip van
een ‘substantiële vijand’ ontwikkelt die ‘altijd en eeuwig vijand’ is, lijkt
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Chicago en Londen, University of Chicago Press, N9, 97.
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daarom ongegrond.58 Schmitt stelt uitdrukkelijk dat ‘het criterium van het
onderscheid tussen vriend en vijand allerminst [betekent] dat een bepaald
volk voor eeuwig de vriend of de vijand van een bepaald ander volk zou
moeten zijn’ (BP 35/ 69, vertaling gewijzigd). Wie vriend is of vijand
hangt veeleer af van ‘concrete voorvallen en omstandigheden’. Vijand is
degene die de eigen levensvorm door zijn ongrijpbare andersheid bedreigt.
Hij is de ander bij uitstek, de ander die zich aan het begrip onttrekt. De
vijand belichaamt daarom altijd ook een vraag: vijand is wie de eigen
levensvorm door zijn ongrijpbare andersheid radicaal ter discussie stelt.59
Bij Schmitt lijkt de figuur van de ‘vijand’ te staan voor het ondoorgrondelijke historische gebeuren waarmee Benjamin de soeverein in
het Trauerspielbuch confronteerde: de vijand onttrekt zich aan een soevereine beslissing en staat, door zijn loutere aanwezigheid, een totaliteit van
zin in de weg. Zo maakt de vijand onvoorzien zijn opwachting om de
zedelijke verhoudingen als het ware ‘van buitenaf’ te verstoren. Volgens
Schmitt laat de vijand zich alleen identificeren op grond van concrete
historische voorvallen en omstandigheden waarop geen wet of wetenschap
kan anticiperen. In dit verband benadrukt hij de noodzaak om ook een
‘interne vijand’ te identificeren (cf. BP, 46-47/ 79). De ontmaskering van
deze interne vijand lijkt – afgaande op de centrale plaats van deze figuur
in de tekst – zelfs urgenter dan die van de externe. Daarom zouden wij het
vermoeden willen uitspreken dat de vijand voor Schmitt altijd ook als
interne vijand moet verschijnen. Door de aanwezigheid van deze ongrijpbare ander komt de eigen identiteit namelijk bloot te staan aan het gevaar
van desintegratie – een gevaar dat Benjamin in het Trauerspielbuch had
58

Zarka, Y.Ch. (2004), Carl Schmitt. The substantial enemy and nazi legislation,
ongepubliceerd paper gepresenteerd aan het German Department van Johns
Hopkins University, november 2004, 5-6. Vergelijk ook Zarka, Y.Ch. (2005), Un
détail nazi dans la pensée de Carl Schmitt, Parijs, Presses Universitaires de
France.
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Volgens Jacob Taubes had Schmitt de gewoonte zijn publicaties van de volgende, aan de dichter Theodor Däubler ontleende, opdracht te voorzien: ‘de
vijand is onze eigen vraag als gestalte’ (Taubes, J. (1987), Ad Carl Schmitt.
Gegenstrebige Fügung, Berlijn, Merve Verlag, 51). Schmitt suggereert in een
naoorlogse dagboekaantekening dat deze opdracht de sleutel is tot een juiste
interpretatie van Der Begriff des Politischen: ‘Wie deze vraag niet uit eigen geest
en weten kan beantwoorden, moet zich ervoor hoeden over het moeilijke thema
van dat kleine werkje mee te praten’ (Schmitt, C. (1991, oorspr. 1947-1951),
Glossarium. Aufzeichnungen aus den Jahren 1947-1951, bezorgd door Eberhard
Freiherr von Medem, Berlijn, Duncker und Humblot, 213 (25-12-1948)).
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beschreven. In Schmitts ogen dreigt de vijand, ook wanneer hij een ‘externe’ is, de eigen identiteit van binnenuit te ondergraven. Wat onze
identiteit ten overstaan van de ander kan behelzen – dát is de vraag die de
vijand ons stelt.
Schmitt zoekt het antwoord op die vraag in de ‘offeridee’. De categorie van het offer ligt besloten in de notie van een ‘existentiële tegenstelling’. Tot het begrip van de vijand, tot zijn concrete ‘zin’, behoort
volgens Schmitt de ‘in het bereik van het reële liggende eventualiteit van
een strijd’ (BP, 33/ 67, vertaling aangepast). Deze strijd is in haar ‘zijnsmatige oorspronkelijkheid’ te begrijpen; het betreft, met andere woorden,
een strijd op leven en dood. ‘De begrippen vriend, vijand en strijd’, zo
stelt Schmitt, ‘ontlenen hun werkelijke betekenis aan het feit dat ze specifiek betrekking hebben en houden op de reële mogelijkheid van het fysieke doden’ (BP, 33/ 68). Wat de concrete betekenis van de staat als politieke eenheid bepaalt, is dat deze in laatste instantie, in het Ernstfall, van zijn
burgers de bereidheid kan eisen ‘om te sterven en te doden’ (BP, 46/ 78).
Aan het slot van de tekst wordt duidelijk dat Schmitt onder deze ‘bereidheid’ primair een offerbereidheid verstaat: de staat kenmerkt zich als
politieke eenheid door zijn vermogen – Schmitt spreekt zelfs van een
‘recht’ – om ‘eventueel het offer van het leven [te] verlangen (gegebenfalls das Opfer des Lebens [zu] verlangen)’ (BP, 70/ 102). Andere eenheden, zoals een religieuze gemeenschap of een economische belangengroep, zouden niet, althans niet in dezelfde zin, over het leven van hun
leden kunnen beschikken.60
De ‘reële mogelijkheid’ van het offer dient bij Schmitt om de
concrete ‘zin’ van ‘het politieke’ te garanderen. Het offer krijgt zo in
laatste instantie betekenis als de affirmatie van een levensvorm. Stelt de
aanwezigheid van de vijand als ongrijpbare ander de eigen levensvorm op
het spel, het offer beoogt die levensvorm ten overstaan van de ander te
bevestigen en voor desintegratie te behoeden. Daarom heeft het offer bij
Schmitt een tragische betekenis: het tracht nog in de ondergang een
60

Schmitt schrijft: ‘Een godsdienstige gemeenschap, een kerk, kan van haar leden
verlangen dat zij voor hun geloof sterven en de martelaarsdood ondergaan, maar
enkel met het oog op hun eigen zielenheil, niet voor de kerkelijke gemeenschap
als een in deze wereld geworteld machtsgeheel (...) In een economisch gefundeerde maatschappij waarvan het ordelijk, dat wil zeggen berekenbaar functioneren volgens economische principes verloopt, is geen gezichtspunt denkbaar van
waaruit van een willekeurig lid verlangd mag worden dat het zijn leven offert in
het belang van het ongestoord functioneren van deze maatschappij’ (BP, 49/ 81).
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totaliteit van zin te stichten die door de andersheid van de ander wordt
bedreigd. Door de eventualiteit van het tragische offer als oorsprong van
het politieke bloot te leggen, tracht Schmitt het door Benjamin geschetste
gevaar van desintegratie af te wenden: de ‘tragische ernst’ van het offer
moet waarborgen dat de soeverein, als hoogste representant van de gemeenschap, ten overstaan van het schijnbaar zinloze historische gebeuren
zijn ‘integriteit’61 weet te bewaren. Had Benjamin beschreven hoe de
soeverein in het (treur)spel, geconfronteerd met ‘onheilsvolle constellaties’ waarvan hij de betekenis niet kon doorgronden, ten prooi viel aan
vertwijfeling en besluiteloosheid, Schmitt herkent in de ‘reële mogelijkheid’ van het tragische offer de garantie voor een soevereine beslissing die
het historische gebeuren, in het licht van een betekenisvol levenseinde, zin
geeft en motiveert.
Volgens Schmitt kan het offer van het leven alleen worden verlangd indien dit noodzakelijk is om een directe en ernstige bedreiging van
de eigen levensvorm weg te nemen. Het kan niet worden gevraagd op
grond van een ‘programma, ideaal, norm of doelmatigheidsoverweging’
(cf. BP, 49/ 82). Meer in het algemeen onttrekt het offer zich aan het
bereik van de wet: het laat zich niet in het algemeen voorschrijven, maar
blijkt uitsluitend ingegeven door concrete historische voorvallen en omstandigheden. De bereidheid om het leven zelf prijs te geven is niet, zoals
bij Hegel, omwille van de zedelijkheid en al evenmin, zoals bij Nietzsche,
omwille van een esthetische aanschouwing te rechtvaardigen. Volgens
Schmitt is zij alleen te rechtvaardigen op existentiële gronden. Deze
interpretatie staat op gespannen voet met een zekere trend in de secundaire literatuur om in Schmitts theorie van het politieke een heimelijke ‘esthetiek van het geweld’ bloot te leggen – een trend die teruggaat op de
observatie van Peter Bürger dat ‘achter het rationele venijn van Schmitts
61

Schmitt beroept zich in een rede uit 1929, ‘Das Zeitalter der Neutralisierungen
und Entpolitisierungen’, op de figuur van een ‘integer weten’ (integeres Wissen).
Hij suggereert dat alleen de ‘kracht van een integer weten’ (die Kraft eines
integeren Wissens) in staat is het proces van neutraliseringen en ontpolitiseringen
een halt toe te roepen. Hij besluit met de woorden ab integro nascitur ordo (‘uit
de integriteit wordt de orde geboren’) (in Schmitt, C. (2002, oorspr. 1929), ‘Das
Zeitalter der Neutralisierungen und Entpolitisierungen’, in Schmitt, Der Begriff
des Politischen, Berlijn, Duncker und Humblot, 95 e.v., vertaald als ‘Het tijdperk
van neutraliseringen en depolitiseringen’, in Schmitt, Het begrip politiek, vertaald
door Bert Kerhof en George Kwaad en ingeleid door Theo W.A. de Wit, Amsterdam, Boom/Parrèsia, 113 e.v.).
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argumentatie een esthetische levensfilosofie verschijnt’.62 In werkelijkheid
kan het offer volgens Schmitt alleen worden gevraagd om het voortbestaan van de eigen levensvorm zeker te stellen: ‘wanneer een dergelijke
fysieke vernietiging niet voortvloeit uit de daadwerkelijke instandhouding
van de eigen bestaanswijze tegenover een even daadwerkelijke negatie
van die bestaanswijze, valt zij gewoonweg niet te rechtvaardigen’ (BP, 49/
82).
Bij Schmitt verwijst het offer naar een notie van verantwoordelijkheid die niet is te herleiden tot de morele of ethische sfeer, maar die
daarvan in zekere zin de mogelijkheidsvoorwaarde vormt.63 Zo dient het
offer bij hem, meer in het bijzonder, om de ‘ernst’ en het ‘verplichtende’
karakter van de beslissing te onderstrepen. De beslissing wordt geacht in
existentiële zin de juiste te zijn indien zij gepaard gaat met de bereidheid
om er ‘eventueel’, in het Ernstfall, de uiterste consequentie aan te verbinden. In lijn met deze interpretatie vestigt Paul Ricoeur in zijn voorwoord
bij Jan Patočka’s Essais hérétiques de aandacht op het verband tussen de
logica van het offer en de overgang naar een geseculariseerde ‘historische
conditie’, waarin het bestaan als zodanig ‘problematisch’ is geworden. Zo
suggereert hij dat de vraag naar de ‘zin’ van het historische gebeuren een
62

Bürger, P. (1986), ‘Carl Schmitt oder die Fundierung der Politik auf Ästhetik’,
in Bürger, Chr., Zerstörung. Rettung des Mythos durch Licht, Frankfurt am Main,
Suhrkamp, 174. Schmitt zou deze ‘fascinatie’ voor een esthetische dimensie van
het geweld niet alleen met Nietzsche, maar ook met het fascisme delen. Zo
schrijft Jürgen Habermas dat ‘Carl Schmitts polemische uiteenzetting met de
politieke romantiek (...) de esthetiserende oscillaties van het eigen politieke
denken [verhult]. Ook in dit opzicht toont zich een geestesverwantschap met de
fascistische intelligentsia’ (Habermas, J. (1987), ‘Die Schrecken der Autonomie.
Carl Schmitt auf englisch’, in Habermas, Eine Art Schadensabwicklung, Frankfurt
am Main, Suhrkamp, 111). Victoria Kahn suggereert dat, ‘zoals vele commentatoren hebben opgemerkt (...), Schmitt zelf ten prooi viel aan het estheticisme dat
hij bekritiseerde’, en dat juist zijn interpretatie van het tragische mankt gaat aan
een verwarring van theologische, politieke en esthetische categorieën (in Kahn,
V. (2003), ‘Hamlet oder Hekuba. Carl Schmitt’s decision’, in Representations,
nummer 83 (zomer 2003), 68 en 89).
63
Ook Derrida betoogt in Donner la mort dat de logica van het offer – gemodelleerd naar de ‘absolute plicht’ (devoir absolu) die rust op Abraham om zijn zoon
Isaak te offeren – niet in morele of ethische termen is te begrijpen, hoewel zij de
ethisch en morele orde als zodanig wel bevestigt: ‘De absolute plicht vereist dat
men zich gedraagt op een onverantwoorde wijze (trouweloos of oneervol), terwijl
men erkent, bevestigt, herbevestigt wat men offert, te weten: de orde van het
ethische en van de menselijke verantwoordelijkheid’ (in Derrida (1999), 96).
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‘vraag [is] die alleen wordt gesteld door wezens en aan wezens (êtres) die
in staat zijn om hun bestaan (être) ter discussie – en op het spel – te zetten’.64 Ook bij Schmitt lijkt het bestaan als zodanig op het spel te staan.
Zo zinspeelt hij eveneens op een verband tussen de noodzaak van het offer
en de geseculariseerde historische conditie: het offer verwijst bij hem naar
de poging om de dreigende zinloosheid van het bestaan, resultaat van een
voortschrijdende secularisering, af te kopen tegen de prijs van het leven
zelf.

Spookachtige abstracties
In zijn fenomenologie van het politieke probeert Schmitt de ‘werkelijke
vijand’ in diens existentiële zuiverheid tevoorschijn te roepen, ‘niet vermengd met en afgezwakt door economische, morele en andere voorstellingen, en al helemaal niet in persoonlijke en psychologische zin als
uitdrukking van private gevoelens en neigingen’ (BP, 28/ 64). Schmitt
probeert het begrip van de vijand te zuiveren van alle voorstellingen die
niet zijn terug te voeren tot een concrete existentiële tegenstelling. Zo
behoeft de politieke vijand, zoals Schmitt in een beroemde passage stelt,
‘niet moreel slecht te zijn en niet esthetisch lelijk; het is niet nodig dat hij
als economische concurrent optreedt en het kan misschien zelfs voordelig
zijn om zaken met hem te doen’ (BP, 27/ 63). De vijand laat zich evenmin
identificeren door af te gaan op persoonlijke gevoelens van haat of antipathie. Wat Schmitt voorstelt te denken is – in de woorden van Jacques
Derrida – een ‘vijandschap zonder affect of tenminste zonder individueel
of privé-affect, een gedepassioneerde en gedepsychologiseerde agressiviteit, een zuivere vijandschap’.65
Schmitts poging om een ‘zuivere vijandschap’ te beschrijven,
getuigt volgens Derrida van een ‘logica van het spectrale’.66 Want waar
Schmitt de figuur van de vijand in zijn ‘zuivere concreetheid’ tracht
tevoorschijn te roepen, is hij in feite gedoemd een ‘spookachtige verschijning’ na te jagen, namelijk die van het concrete zelf, dat zich in zijn
‘zuivere concreetheid’ niet laat vatten in het begrip.67 Bij Schmitt blijkt de
64

Voorwoord van Paul Ricoeur in Patočka, J. (1981), Essais hérétiques sur la
philosophie de l’histoire, Parijs, Verdier, 9 en 13, mijn cursivering.
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Derrida, J. (1994), Politiques de l’amitié, Parijs, Galilée, 146.
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Ibidem, 136-137. Vergelijk ook Derrida, J. (1993), Spectres de Marx, Parijs,
Galilée, 31.
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Derrida (1994), 137.

Het theater van de macht

75

vijand zich steeds weer terug te trekken; hij kan slechts verschijnen als
een ongrijpbare ander die het politieke blijvend ‘bespookt’. In dit verband
is het opmerkelijk dat ook enkele eigentijdse auteurs, onafhankelijk van
Schmitt, het spookachtige karakter van de vijand benadrukken. Zo meent
Jean Baudrillard dat de vijand ‘virtueel’ is geworden, omdat hij alleen nog
verschijnt in het medium van de techniek, in filmbeelden en computeranimaties, waarop niet met zekerheid is vast te stellen of hij al dood of
nog levend is.68 Op zijn beurt laakt Slavoj Žižek een ‘paranoïde oorlogsvoering’, waarin de vijand alomtegenwoordig en ‘de aanval onzichtbaar is
– virussen, vergiften die overal en nergens kunnen zijn’.69 Ten slotte
bekritiseert Giorgio Agamben de verdringing van de vijand naar de marges van de rechtsorde, waar hij de gedaante heeft aangenomen van een
‘juridisch onbenoembaar en onclassificeerbaar wezen’ dat is overgeleverd
aan de gratie van een soeverein staatsgeweld. In dit verband wijst Agamben, meer specifiek, op de zogeheten ‘ghost detainees’ die het Amerikaanse gevangenenkamp van Guantánamo Bay bevolken.70
De betekenis en consequenties van deze ‘logica van het spectrale’
blijken volgens Derrida nog het duidelijkst bij Schmitts formulering van
een ‘reële mogelijkheid’ of ‘eventualiteit’. Het fysieke doden waaraan het
begrip van de vijand zijn concrete betekenis ontleent, hoeft zich volgens
Schmitt namelijk niet daadwerkelijk te realiseren, maar moet slechts als
‘reële mogelijkheid’ voorhanden zijn. Zelfs als het fysieke doden dus
bewust wordt vermeden, kan nog – of juist – van een ‘bijzonder intensieve’ vijandschap sprake zijn: ‘Oorlog is enkel de uiterste realisering van de
vijandschap. Hij hoeft niets alledaags, niets normaals te zijn, ook niet als
68

Zo constateert Baudrillard dat ‘de isolatie van de vijand achter allerlei vormen
van elektronische bemiddeling (…) een soort van barricade [schept], waarachter
hij onzichtbaar wordt. Hij wordt “spookachtig” (stealthy) en zijn vermogen tot
verzet wordt onbepaalbaar. Door hem vanaf een afstand en met schijnbare transparantie uit te roeien, wordt het onmogelijk om vast te stellen of hij al dan niet
dood is’ (Baudrillard, J. (2001), ‘The Gulf War did not take place’, in Baudrillard,
Selected writings, heruitgegeven en ingeleid door Mark Poster, Stanford, Stanford
University Press, 243 en 247).
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Žižek, S. (2002), Welcome to the desert of the real. Five essays on September
11 and related dates, Londen en New York, Verso, 37
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Agamben, G. (2005), State of exception, vertaald door Kevin Atell, Chicago en
Londen, University of Chicago Press, 3-4. Vergelijk ook Veraart, W. en Wilde,
M. de (2004), ‘In de ban van Guantánamo. Een kritische beschouwing van
Giorgio Agambens soevereiniteitstheorie’, in Krisis. Tijdschrift voor empirische
filosofie, jaargang 5, nummer 2, 53-69.

76

Hoofdstuk II

een ideaal of iets nastrevenswaardigs te worden opgevat, maar moet wel
als een reële mogelijkheid voorhanden blijven, zolang het begrip vijand
betekenis heeft’ (BP, 33/ 68, vertaling gewijzigd). Deze formulering keert
bij Schmitt verscheidene malen terug en bevat steeds drie elementen: het
gaat om een ‘reële mogelijkheid’ of ‘eventualiteit’ die op een bepaalde
wijze ‘voorhanden’ is (cf. BP, 33-35/68-69). De ‘werkelijke vijand’ is er
met andere woorden altijd, ook als er geen daadwerkelijk strijd plaatsvindt, ook als het fysieke doden niet aan de orde van de dag is. Juist
daarom lijkt Schmitts begrip van de vijand ‘leeg’, van de historische
situatie losgezongen, en ‘spookachtig’: de vijand is tegelijkertijd aanwezig
en afwezig, ‘reëel mogelijk’ en ‘mogelijk reëel’.71
Volgens Derrida tracht Schmitt met zijn formulering van een
‘reële mogelijkheid’ in laatste instantie recht te doen aan de ‘wet van de
gebeurtenis’.72 Wat de wet van de gebeurtenis uitmaakt – en waarop de
‘trouw aan de gebeurtenis’ zich heeft te oriënteren73 – is volgens Schmitt
het uitzonderlijke: ‘een gebeurtenis (événement) kan slechts een gebeurtenis zijn, en een beslissende, indien zij uitzonderlijk is. Een gebeurtenis als
zodanig is altijd uitzonderlijk’.74 Juist omdat het fysieke doden de meest
uitzonderlijke gebeurtenis is, die als zodanig nooit aan de orde van het
71

Volgens Derrida verwijst Schmitts formulering (‘reële mogelijkheid’) enerzijds
naar de klassieke vorm van een transcendentaal-ontologische analyse, waarbij de
a-priori mogelijkheidsvoorwaarden van het politieke aan het licht worden gebracht. De formulering zou anderzijds getuigen van een meer originele strategie,
gericht op het voorkomen van iedere schijn van idealisme, die aandringt op het
‘voorhanden zijn’ van deze ‘eventualiteit’ of ‘reële mogelijkheid’: deze ‘verwerkelijking is niet de actualisering van een mogelijkheid, maar iets geheel anders:
de radicalisering van een mogelijke realiteit of een reële mogelijkheid’ (Derrida
(1994), 147, cursivering: Derrida). Het probleem met deze onorthodoxe strategie
is dat zij gelijktijdig zinspeelt op twee situaties die elkaar feitelijk uitsluiten: ‘ja,
neutraliteit is altijd mogelijk, maar nee, zij is onmogelijk, tenzij het politieke tot
een einde komt’ (ibidem, 149).
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Ibidem, 153.
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In dit verband staat Schmitt mogelijk het voorbeeld van de apostel Paulus voor
ogen. Het woord ‘apostel’ (apostolos) betekent oorspronkelijk ‘getuige van de
gebeurtenis’. Alain Badiou wijst erop dat deze getuigenis zich, althans in het
geval van Paulus (die in tegenstelling tot de andere apostelen nauwelijks of geen
beroep doet op wonderen), onttrekt aan een discours van bewijsbare of falsifieerbare ‘feiten’. De brieven van Paulus, zo betoogt Badiou, kenmerken zich dan ook
door een ‘zuivere trouw aan de mogelijkheid die zich opent met de gebeurtenis’
(in Badiou, A. (2003), Saint Paul. The foundation of universalism, vertaald door
Ray Brassier, Stanford, Stanford University Press, 44-45).
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normale of alledaagse kan vervallen, heeft het volgens Schmitt een ‘bijzonder beslissende en de kern van de dingen onthullende betekenis’ (eine
besonders entscheidende und den Kern der Dinge enthüllende Bedeutung,
BP, 35/ 69, vertaling gewijzigd). Hoe uitzonderlijker het geval, zo suggereert Schmitt, des te sterker het openbarende vermogen ervan: ‘dat dit
geval alleen bij uitzondering intreedt, heft zijn bepalende karakter niet op,
maar fundeert het juist’ (35/69, vertaling gewijzigd, cursivering MdW).
De ‘reële eventualiteit’ van een gewelddadige dood belooft daarom als het
meest uitzonderlijke geval de wet van de gebeurtenis zelf te openbaren.
Die wet luidt dat de uitzondering de regel is. ‘De uitzondering is de regel’,
zo concludeert ook Derrida, ‘dát is, wellicht, wat dit denken van een
“reële mogelijkheid” betekent’.75
Daarmee lijkt Schmitts conceptie van de uitzondering ten opzichte
van Politische Theologie een beslissende wijziging te hebben ondergaan:
de uitzondering verschijnt niet langer als een tijdelijke ‘opschorting’ van
de orde, als een kortstondige onderbreking van de historische regelmaat
en continuïteit, maar is als ‘reële mogelijkheid’ of ‘eventualiteit’ permanent geworden. Met deze accentverschuiving lijkt Schmitt tegemoet te
komen aan Benjamins kritiek: de consequentie van zijn nieuwe begrip van
de uitzondering is immers dat de soeverein zich het historische gebeuren
nooit definitief in een beslissing kan toe-eigenen, maar dat hijzelf, andersom, juist blijvend is blootgesteld aan dat gebeuren. Overigens laat Schmitt
er geen misverstand over bestaan: nog steeds beschouwt hij het als taak
van de soeverein om een ‘volledige pacificatie tot stand te brengen, “rust,
orde en veiligheid” te vestigen’, maar deze kunnen slechts van tijdelijke
duur zijn, want onmiddellijk nadat een beslissing is genomen, doemt een
spookachtige vijand op om haar te betwisten. Het contrareformatorische
verlangen naar een volledige stabilisering en restauratie heerst bij Schmitt
dus nog even sterk als tevoren, maar verschijnt nu, mogelijk onder invloed
van Benjamins Trauerspielbuch, in het licht van zijn ‘antithese’: zelfs de
meest volmaakte orde is niet de eeuwige, maar juist een uiterst precaire,
omdat de dood als ‘reële mogelijkheid voorhanden’ blijft (cf. BP, 33/ 68
en 46/ 78).
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Een wereld zonder ernst. Leo Strauss leest Carl Schmitt
Schmitt beschouwt het politieke, in weerwil van het proces van neutralisering, als een wezenlijke, dat wil zeggen op zichzelf waardevolle en onontbeerlijke activiteit. Zijn ‘begrip van het politieke’ getuigt van een affirmatie van het politieke die het bereik van een louter beschrijvende of ‘didactische’ analyse overschrijdt.76 Bij Schmitt lijkt deze affirmatie specifiek
gericht tegen de situatie die Benjamin in het Trauerspielbuch had beschreven. Door het politieke te affirmeren tracht Schmitt een tot spel
verworden wereld tegen te gaan, waarin de soevereine macht langzaam
maar zeker dreigt te worden uitgehold. Om de betekenis van Schmitts
affirmatie van het politieke in relatie tot Benjamins tekst nader te bepalen,
is het nuttig een korte omweg te bewandelen via de kritische noten die
zijn beroemdste leerling, Leo Strauss, zou plaatsen bij Der Begriff des
Politischen.
Volgens Strauss berust Schmitts affirmatie van het politieke niet
zozeer op een waardering van de strijd als zodanig, maar juist op een
onderkenning van het morele of ethische karakter van het bestaan: ‘het
politieke – de indeling van de mensheid in vrienden en vijanden – heeft
zijn legitimatie te danken aan de ernst van de kwestie wat juist is’.77 De
affirmatie van het politieke zou, meer specifiek, verwijzen naar de bereidheid om de juistheid van politieke overtuigingen in laatste instantie, in het
Ernstfall, te bevechten tegen de prijs van het leven zelf. Deed men daarentegen afstand van zijn overtuigingen teneinde de goede vrede te bewaren,
dan zou men het naakte bestaan plaatsen boven de eventuele onrechtvaardigheid daarvan. ‘Overeenstemming tegen iedere prijs’, zo stelt Strauss,
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Zelf benadrukt Schmitt het theoretische karakter van zijn werk. Zo schrijft hij
in het nawoord bij de uitgave van 1932: ‘wat hier over het begrip van het politieke is gezegd, beoogt een theoretisch kader te bieden’, een opmerking die hij in het
voorwoord bij de uitgave van 1963 – nu wellicht met het motief om zich voor zijn
betrokkenheid bij het Derde Rijk in te dekken – nog eens vet onderstreept: ‘ik
[heb] het strikt didactische karakter van het werk beklemtoond’ (BP, 96/ 130 en
9/ 45). Tegelijkertijd stelt Schmitt echter, dat een theorie over het politieke
onontkoombaar zelf een politieke betekenis heeft: een dergelijke theorie zou
namelijk haar ‘concrete zin’ ontlenen aan het feit dat zij altijd ook gericht is tegen
een specifieke praktijk of ander: ‘woorden als staat en republiek, maatschappij,
klasse, voorts: soevereiniteit, rechtsstaat, absolutisme, dictatuur, plan, neutrale of
totale staat enzovoort, zijn onbegrijpelijk wanneer men niet weet wie men in
concreto met zo’n woord wil treffen, bestrijden, negeren of weerleggen’ (BP, 31/
66).
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‘is alleen mogelijk als de mens ervan afziet de vraag naar wat juist is te
stellen. En als de mens van die vraag afziet, dan ziet hij ervan af mens te
zijn’.78
De stelling van Strauss dat de affirmatie van het politieke bij
Schmitt ‘uiteindelijk niets anders [is] dan een affirmatie van het morele’79,
staat op gespannen voet met diens intentie om een zuiver begrip van het
politieke aan het licht te brengen. Volgens Schmitt zelf is de (politieke)
onderscheiding van vriend en vijand immers niet terug te brengen tot een
morele onderscheiding (cf. BP 27/ 62). Sterker, morele argumenten, zo
betoogt hij, dragen juist bij aan een verbloeming van de existentiële
tegenstelling waarin het politieke zijn oorsprong vindt, en duiden daarom
dikwijls op een demonisering van de vijand die op strikt politieke gronden
ontoelaatbaar is.80 Schmitts affirmatie van het politieke is dan ook niet,
zoals Strauss beweert, als affirmatie van het morele te begrijpen, maar als
affirmatie van het existentiële, dat wil zeggen: als bevestiging van een
zijnswijze die aan het morele oordeel voorafgaat. Zo lijkt Schmitts affirmatie van het politieke, voorzover die het bereik van een louter descriptieve of didactische analyse overschrijdt, te staan voor het oorspronkelijke
‘ja’ waarin de existentiële conditie als zodanig wordt aanvaard.
Daarmee knoopt Schmitt – al dan niet bewust – aan bij een problematiek die Benjamin in zijn beschouwing van treurspel en tragedie had
aangesneden: de vraag die in de politieke sfeer op het spel staat, luidt of
de mens uiteindelijk in staat zal blijken zich in een oorspronkelijke affirmatie met het historische gebeuren te verzoenen. Benjamin beantwoordde
die vraag ontkennend: in het treurspel verscheen een door melancholie
geplaagde soeverein die het niet kon opbrengen om een verlossende
affirmatie uit te spreken en het gebeuren door een ‘ja’ te motiveren. De
historische constellaties leken hem zelfs van alle zin verstoken. Daarentegen beantwoordt Schmitt de vraag bevestigend: door het politieke te
78

Ibidem, N28, 114.
Ibidem, N27, 113.
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In dit verband spreekt Ernst-Wolfgang Böckenförde van een ‘wijdverbreid
misverstand’ dat onder invloed van Strauss’ interpretatie in de secundaire literatuur zou zijn gerezen, namelijk dat Schmitts theorie, ondanks zijn polemiek tegen
moraliserende interpretaties van het politieke, uiteindelijk zou berusten op een
moreel of ethisch fundament (vergelijk hierover: Böckenförde, E.-W. (1998),
‘The concept of the political. A key to understanding Carl Schmitt’s constitutional theory’, in Dyzenhaus, D. (red.), Law as politics. Carl Schmitt’s critique of
liberalism, Durham en Londen, Duke University Press, 38).
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affirmeren kan de soeverein alle schijnbaar zinloze voorvallen en omstandigheden door een daad van motivering betekenis geven. Die daad van
motivering – het ‘moment van de waarheid’ – is de bereidheid om eventueel, in laatste instantie, omwille van politieke overtuigingen het leven zelf
in de waagschaal te stellen. Door zich op de ‘reële mogelijkheid’ van het
offer te beroepen, tracht Schmitt kortom de ‘ernst’ van politieke overtuigingen te onderstrepen en het historische gebeuren zin te geven.
Volgens Strauss blijken Schmitts motieven om het politieke überhaupt als een waardevolle activiteit na te streven, en zich niet tot een
louter beschrijvende fenomenologie ervan te beperken, vooral uit zijn
scherpe polemiek tegen een ‘wereld zonder politiek’: ‘Laten we luisteren
naar Schmitt zelf: als (...) de onderscheiding van vriend en vijand zelfs als
eventualiteit ophoudt te bestaan dan is er alleen nog een politiek-vrije
wereldbeschouwing, cultuur, beschaving, economie, moraal, recht, kunst,
amusement enzovoort, maar geen politiek en geen staat meer’.81 In het
citaat onderstreept Strauss het woord ‘amusement’ (Unterhaltung) dat
Schmitt door de plaatsing voor het ‘enzovoort’ aan de aandacht zou hebben onttrokken. ‘We hebben het woord “amusement” onderstreept’,
schrijft Strauss, ‘omdat Schmitt er alles aan doet om het bijna te laten
verdwijnen in een opsomming van de serieuze doeleinden van de mens.
Bovenal gaat het ‘enzovoort’ haastig voorbij aan het feit dat “amusement”
in werkelijkheid de ultieme term van de opsomming is, haar finis ultimis’.82 Strauss suggereert dat een ‘wereld zonder politiek’ in Schmitts
ogen primair een wereld van amusement is, in die zin dat daarin alleen
nog een ‘beleving’ mogelijk is die tot niets meer verplicht en die zich
onttrekt aan het bereik van de verantwoordelijkheid. Daarmee zou
Schmitts polemische schets zijn eigenlijke motief ‘verraden’: hij zou er in
werkelijkheid op uit zijn om de ervaring te verankeren in de verantwoordelijkheid. ‘Politiek en de staat’, zo stelt Strauss, ‘zijn de enige garantie
tegen het verworden van de wereld tot een wereld van vermaak, een
wereld van amusement, een wereld zonder ernst’.83
Het woord ‘amusement’, zo licht Schmitt in een aantekening van
1963 toe, is ‘hier volkomen ontoereikend en stemt overeen met de toenmalige onvoltooide stand van reflectie. Tegenwoordig zou ik van “spel”
spreken, om het pregnanter als het tegenbegrip van “ernst” (zoals Leo
81

Geciteerd in ibidem, N27, 111, cursivering Strauss.
Ibidem, N27, 112, cursivering Strauss.
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Strauss het juist heeft gezien) tot uitdrukking te brengen’ (BP, 120/ 138,
vertaling gewijzigd). Weliswaar had Strauss door het woord ‘amusement’
te benadrukken de vinger gelegd op de zere plek, namelijk dat het Schmitt
uiteindelijk was te doen om de ‘ernst’ van het bestaan. Hij had zich echter
op de eigenlijke inzet daarvan verkeken: wat Schmitt door de affirmatie
van het politieke had trachten te voorkomen, was niet zozeer de afvlakking van het bestaan tot ‘amusement’, maar de teloorgang van de ‘laatste
ernst’ in het ‘spel’. In dit verband verwees Schmitt naar zijn ‘Exkurs über
den barbarischen Charakter des Shakespeareschen Dramas’ in Hamlet
oder Hekuba dat specifiek was gewijd aan Benjamins Trauerspielbuch
(BP, 120/ 138). Daarmee suggereerde hij dat de affirmatie van het politieke in Der Begriff des Politischen was bedoeld als waarborg tegen een tot
spel verworden wereld, zoals Benjamin die in zijn Trauerspielbuch had
beschreven, en wel omdat de ‘specifieke intensiteit’ van het politieke
uiteindelijk was terug te voeren op een geval van onmiskenbare ‘ernst’,
namelijk de eventualiteit van het offer.

Hyperpolitiek
Volgens Schmitt is zelfs een volkomen geneutraliseerde wereld niet vrij
van alle politiek. Zo zou de ‘politiek-vrije wereldbeschouwing’ van het
liberalisme niet het politieke zelf hebben uitgeschakeld, maar alleen het
begrip en de ervaring daarvan. Het zou de verschillende partijen hebben
gedwongen hun politieke belangen in een onpolitieke taal uit te drukken.84
Schmitt verwijt de liberalen dan ook niet dat zij het politieke hebben
geneutraliseerd, maar dat zij over de realiteit en de ware aard daarvan
‘verwarring’ hebben gezaaid (cf. BP, 65/ 98). Met andere woorden, hij
laakt hun gebrek aan integriteit en oprechtheid met betrekking tot het
politieke. Onder het mom slechts ‘onpartijdige’ en ‘neutrale’ waarheden te
verkondigen, zouden de liberalen in feite politiek bedrijven, en wel de
meest intensieve vorm daarvan, namelijk hyperpolitiek. Volgens Schmitt
is politiek-vrije wereld die zij nastreven er dan ook een waarin het begrip
van het politieke zelf is gepolitiseerd, in die zin dat ‘het politieke’ om
politieke redenen de gedaante heeft aangenomen van ‘het neutrale’, zodat
het onbetwistbaar is geworden.
Wat Schmitt in Der Begriff des Politischen voor ogen heeft, is de
realiteit van het politieke die de liberalen zouden hebben verdonkere84

Vergelijk ibidem, N4, 92.
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maand, opnieuw als voor eenieder onloochenbaar aan het licht te brengen.
Zo zou de liberale suggestie dat alle volkeren in wezen door dezelfde
belangen met elkaar zijn verbonden, feitelijk berusten op een ‘oneerlijke
fictie’ (cf. BP, 54/ 87). Door het ideaal van een vreedzame wereldgemeenschap te proclameren, wordt de tegenstelling tussen vriend en vijand niet
ontkracht, maar enkel verbloemd en met mooie woorden omkleed: ‘het
staat een politiek existerend volk niet vrij door bezwerende proclamaties
deze door het lot bepaalde onderscheiding te ontlopen’ (BP, 52/ 84). Aan
Schmitts affirmatie van het politieke ligt dus in laatste instantie een beroep op integriteit en oprechtheid ten grondslag, een poging om de liberale
fictie van neutraliteit en wereldvrede te demystificeren.85 In een ‘politiekvrije wereld’ manifesteert het gebrek aan ernst zich volgens Schmitt
primair als een gebrek aan oprechtheid en integriteit, namelijk als het
onvermogen of de onwil om het politieke onder ogen te zien. Hyperpolitiek is kortom een vorm van hypocrisie. Dat het ‘karakter’ zelf blootstaat
aan het gevaar van desintegratie, de afkalving van zijn integriteit, dát is
het laatste – en in Schmitts ogen ongetwijfeld laakbaarste – resultaat van
een wereld waarin niets meer ernstig wordt genomen en waarin niemand
meer bereid is aan zijn politieke overtuigingen eventueel de uiterste
consequentie te verbinden.
Volgens Schmitt zal zich in een ‘politiek-vrije wereld’ ten slotte
onontkoombaar de figuur van het onmenselijke aandienen. Met deze
conclusie lijkt Schmitt die van Benjamin in het Trauerspielbuch dicht te
benaderen. Want de wereld van het treurspel, zo had Benjamin gesuggereerd, was een ontmenselijkte wereld, waarin dingen, niet mensen, de
doorslag gaven. Die wereld was strikt genomen überhaupt geen wereld,
althans geen uit zedelijke verhoudingen opgebouwde leefwereld (Mitwelt), maar een ‘doods landschap’ (cf. GS I/1, 343). In overeenstemming
met het door Benjamin geschetste beeld beschrijft Schmitt de wereld van
85

Schmitts pleidooi voor integriteit en oprechtheid resoneert met de door Friedrich Nietzsche omschreven eis van Redlichkeit, oftewel: de plicht om tegenspraken onder ogen te zien en de dingen bij de naam te noemen. In dit verband
contrasteert Nietzsche de menselijke plicht tot Redlichkeit met het christelijke
beeld van een god die zich hult in stilzwijgen. Zo laakt hij de ‘religies’ die het
‘niet zo nauw nemen met (…) de plicht van god om, ten overstaan van de mensheid, oprecht en duidelijk (wahrhaftig und deutlich) te zijn in de mededeling’ (in
Nietzsche, F. (1971, oorpr. 1881), Morgenröthe, in Nietzsche, Werke. Kritische
Gesamtausgabe, bezorgd door Giorgio Colli en Mazzino Montinari, Berlijn en
New York, Walter de Gruyter, afdeling V, band 1, 80-81).
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het spel als een ontmenselijkte ‘aardbol’ (Erdball) (BP, 35/ 69). In dit
verband merkt Derrida op dat een ‘politiek-vrije wereld’ in Schmitts ogen
‘een wereld zou kunnen karakteriseren die geen wereld meer zou zijn, een
“wereld zonder politiek” gereduceerd tot “aardbol”, verlaten door zijn
vrienden alsook door zijn vijanden, kortom, een ontmenselijkte woestenij
(un désert déhumanisé)’.86 Zouden de mensen niets meer werkelijk ernstig
nemen, zo suggereert Schmitt, dan zouden ze ook voor niets meer tot het
uiterste willen instaan, dan zouden ze hun karakter verliezen en veranderen in ontmenselijkte ‘spelers’ die slechts nog een ‘rol’ vervullen.87 Dat
was precies het schrikbeeld dat Benjamin eerder in zijn Trauerspielbuch
had beschreven, toen hij constateerde dat de personages in het treurspel
verschenen als ‘ontzielde’ figuranten, als ‘marionetten’ waaruit het leven
zelf leek weggevloeid (GS I/1, 303-304).
Schmitt verzet zich tegen de komst van een ‘wereld zonder politiek’, omdat een dergelijke wereld gepaard zou gaan met vormen van
ontmenselijking. In die wereld zou tevens een onmenselijk geweld mogelijk zijn geworden. In een wereld van hyperpolitiek, zo betoogt Schmitt,
dreigt het grootste geweld zich ongezien te verwerkelijken. Domineert de
‘oneerlijke fictie’ van neutraliteit en wereldvrede, dan is het onmogelijk
om eventuele uitwassen van het geweld aan de kaak te stellen. Belangrijker nog is dat de praktijk van hyperpolitiek volgens Schmitt in feite een
bijzonder intensieve vorm van politiek verraadt, zodat de vijandschap
waarop het politieke berust alleen maar in scherpte blijkt te zijn toegenomen. Naarmate de realiteit van het fysieke doden namelijk ‘uitzonderlijker’ wordt, neemt de vijand een onmenselijker gedaante aan. In een wereld waarin de politieke tegenstellingen schijnbaar volledig zijn uitgebannen, lijkt de vijand überhaupt geen bestaansrecht meer te hebben. Niets
staat zijn totale demonisering in de weg: hij verschijnt als ‘absolute vijand’, in het gunstigste geval als crimineel, in slechtste als een ‘spookachtige abstractie’.88
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Derrida (1994), 153-154 (cursivering MdW).
Mogelijk denkt Schmitt aan de gezichtsloze functionarissen die de door Max
Weber in Wirtschaft und Gesellschaft beschreven bureaucratieën bevolken
(vergelijk in die zin de referentie aan Weber in Schmitt, C. (2003, oorspr. 1938),
Der Leviathan in der Staatslehre des Thomas Hobbes. Sinn und Fehlschlag eines
politischen Symbols, Stuttgart, Klett-Cotta, 102).
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Het extreemste en daarom meest onthullende geval van neutralisering, dat
in werkelijkheid een bijzonder intensieve vorm van hyperpolitiek verraadt, is volgens Schmitt dat van de oorlog die wordt gevoerd ‘in naam
van de mensheid’ (BP, 55/ 87). Het beroep op de ‘mensheid’ laat namelijk
geen ‘menselijke’ vijand meer toe: niemand kan immers als mens het
recht van de mensheid betwisten. Dat kan alleen een onmens, een duistere
figuur die de benaming van ‘mens’ onwaardig is. Het beroep op de
‘mensheid’ – neutrale categorie bij uitstek, bedoeld om niemand bij voorbaat uit te sluiten – blijkt volgens Schmitt in werkelijkheid dienst te doen
als een ‘bijzonder effectief ideologisch instrument’ (BP, 55/ 87). Wie in
naam van de mensheid ten strijde trekt, weigert de vijand ‘enkel binnen
zijn grenzen terug te wijzen’ en zal niet rusten voordat deze duistere
figuur volledig is uitgeroeid.89 Oorlogen in naam van de mensheid, stelt
Schmitt, zijn daarom ‘bijzonder intensieve en onmenselijke oorlogen,
omdat ze boven het politieke uitgaand de vijand tegelijk in morele en
andere opzichten degraderen en tot de onmenselijk gruwel moeten maken
die niet slechts moet worden afgeweerd, maar die definitief moet worden
vernietigd’ (BP, 37/ 71, cursivering Schmitt).
In laatste instantie lijkt Schmitts kritiek vooral gericht tegen een
onpersoonlijke wijze van spreken, een hyperpolitieke ‘usurpatie van het
woord’. Is het spreken niet langer ingebed in de verantwoordelijkheid van
de taalgebruikers, dan dreigt de taal een eigen leven te gaan leiden, met
alle gevolgen van dien. In het bijzonder zal het gebruik van het woord
‘mensheid’, die al te ‘verheven benaming’, leiden tot onvoorziene en
onbeheersbare consequenties. Door toe-eigening van het woord ‘mensheid’, zo suggereert Schmitt, boekt men niet alleen een strategisch voordeel op de vijand, maar riskeert men bovendien ‘bepaalde consequenties’,
namelijk dat men uiteindelijk gedwongen zal zijn een onmenselijkheid te
begaan: ‘Het voeren van de naam mensheid, het beroep op de mensheid,
de usurpatie van dat woord, dat alles kan, aangezien men dergelijke
verheven benamingen nu eenmaal niet zonder bepaalde consequenties
89

In vergelijkbare zin betoogt Giorgio Agamben dat een beroep op de ‘mensheid’
(als juridische categorie) altijd ook een uitsluiting impliceert, namelijk een
identificatie van het ‘onmenselijke leven’, oftewel: het ‘leven dat het niet waard
is geleefd te worden’. Dit inzicht brengt Agamben ertoe een herdefinitie van
Schmitts soevereiniteitsbegrip voor te stellen: ‘in de moderne biopolitiek is
diegene soeverein die over de waarde of onwaarde van het leven als zodanig
beslist’ (in Agamben, G. (2002), Homo Sacer. De soevereine macht en het naakte
leven, Amsterdam, Boom/ Parrèsia, 153-154).
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gebruiken kan, alleen maar de verschrikkelijke pretentie tot uitdrukking
brengen aan de vijand de eigenschap mens te zijn te ontzeggen, hem hors
la loi en hors la humanité te plaatsen, en dientengevolge de oorlog tot een
uiterste onmenselijkheid te drijven’ (BP, 55/ 87, cursivering MdW).
Die ‘uiterste onmenselijkheid’ verbindt Schmitt met nieuwe technologische mogelijkheden om de vijand zonder bloedvergieten uit te
schakelen. Zo betoogt hij dat in een wereld zonder politiek geen tegenstelling meer bestaat ‘op grond waarvan men van mensen het offer van hun
leven kan eisen en mensen de bevoegdheid kan geven om bloed te vergieten en andere mensen te doden’ (BP, 36/ 70). De haast terloopse referentie
aan het vergieten van bloed is volgens Derrida allerminst willekeurig.
Kenmerkend voor een oorlog die niet meer zo mag heten, een ‘oorlog
zonder oorlog’, is namelijk dat de liquidatie van de vijand geweldloos en
onbloedig moet lijken: ‘te doden zonder bloedvergieten, met behulp van
nieuwe technieken, is misschien reeds het toetreden tot een wereld zonder
oorlog en zonder politiek, tot de onmenselijkheid van een oorlog zonder
oorlog’.90 Ook Benjamin, zo merkt Derrida tussen haakjes op, had in deze
context op de betekenis van het bloedvergieten gewezen. Volgens Benjamin was het geweld ‘mythisch’ indien het voorwendde op een ‘onbloedige
wijze fataal’ te zijn (GS II/1, 199; SWP, 75). In lijn met Benjamins begrip
van het mythische geweld suggereert Schmitt dat een vernietiging zonder
bloedvergieten kenmerkend is voor een ‘wereld zonder politiek’, waarin
het geweld wordt verbloemd en de vijand zijn bestaansrecht heeft verloren.

Conclusie. Treurspel of tragedie
‘Wat is de bron van de tragiek?’ Die vraag stelt Schmitt zich vierentwintig
jaar nadat hij zijn theorie van het politieke voor het eerst heeft ontvouwen
in Der Begriff des Politischen. Ditmaal, in Hamlet oder Hekuba (1956),
laat hij over zijn discussiepartner geen misverstand bestaan. ‘Walter
Benjamins Ursprung des deutschen Trauerspiels’, zo stelt hij in het voorwoord, is een van ‘de drie boeken (...) waaraan ik vanwege waardevolle
informatie en wezenlijke inzichten in het bijzonder schatplichtig ben’
(HH, 7). In lijn met Benjamin meent Schmitt thans dat het ‘noodzakelijk
[is] om tussen treurspel en tragedie te onderscheiden’ (HH, 40). Het
treurspel kenmerkt zich volgens hem door het vermogen een eigen ruimte
90
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en tijd te scheppen, namelijk een ‘speelruimte’ en een ‘speeltijd’, waardoor het zich kan afzonderen van het historische gebeuren. Zo zou het
treurspel de ‘fictie’ in het leven roepen van een volkomen ‘in zichzelf
besloten proces’ (In-sich-selbst-Prozess), waarin de gebeurtenissen deel
zijn geworden van de dramatische handeling zelf. Volgens Schmitt riskeert het treurspel, voorzover het zich effectief voor een historische ervaring weet te immuniseren, een wereld zonder verantwoording in het leven
te roepen. Zou de fictie van een ‘in zichzelf besloten proces’ namelijk
worden bewaarheid, dan ‘zouden [we] geen zaak en geen opdracht meer
hebben en zouden [we] beide voor het genot van de esthetische interesse
hebben prijsgegeven aan het spel’, aldus Schmitt (HH, 45).
Schmitt wil de komst van deze wereld koste wat kost voorkomen.
Want in die wereld zal het ‘karakter’ hebben plaatsgemaakt voor dingmatige reflexen en het geweld zich zonder bloedvergieten kunnen verwerkelijken. Schmitt meent de komst van deze wereld te kunnen afwenden door
‘treurspel en tragedie van elkaar te onderscheiden en te scheiden, opdat de
specifieke kwaliteit van het tragische niet verloren gaat en de ernst van
een echte tragiek niet verdwijnt’ (HH, 40). Daartoe is het volgens hem
noodzakelijk de ‘bron van het tragische überhaupt’ aan het licht te brengen. Die bron kan vanuit het perspectief van het spel slechts verschijnen
als een ‘duistere plaats’ (dunkle Stelle). De ‘bron van het tragische überhaupt’, betoogt Schmitt, manifesteert zich als een ‘opening’ in het spel,
‘waardoor een historische tijd inbreekt in de speeltijd en de onafzienbare
stroom van altijd nieuwe betekenismogelijkheden – steeds nieuwere,
tenslotte toch onoplosbare raadselen – het voor het overige zo echte spel
binnenstroomt’ (HH, 46).91
Daarmee lijkt Schmitt de door Benjamin omschreven onderscheiding van treurspel en tragedie om te keren: als ‘bron van het tragische
überhaupt’ verschijnt thans het uitdrukkingsloze – het onbeheerste en
onbegrepen ‘andere’ waarmee het leven van de mensen op een fatale
91

Schmitts begrip van een dunkle Stelle resoneert met Benjamins begrip van een
wolkige Stelle – dat eveneens een schijnbaar onbegrensd betekenispotentieel
toelaat – in het essay over Franz Kafka (GS II/2, 420). Benjamin betoogt –
terloops aan Schmitts notie van een Ernstfall refererend – dat de wereld van
Kafka ‘een wereldtheater [is]. Voor hem staat de mens van huis uit op het toneel
(...) Men kan het echter ook zo uitdrukken: de kandidaten wordt überhaupt niets
anders toevertrouwd dan zichzelf te spelen. Dat ze in het geval van ernst (Ernstfall) kunnen zijn wat ze voorwenden, is in het bereik van mogelijkheden uitgesloten’ (GS II/2, 422, cursivering Benjamin).
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wijze is verbonden – dat Benjamin juist als bron van het treurspel had
aangemerkt.92 Weliswaar houdt Schmitt het voor mogelijk dat ook het
uitdrukkingsloze nog een verborgen betekenis heeft, bijvoorbeeld door het
ondoorgrondelijke ‘spel’ dat God met ons zou spelen, maar dit kan volgens hem niets afdoen aan de ervaring van het tragische als zodanig (HH,
41). Volgens Schmitt is Benjamins opmerking in het Trauerspielbuch, dat
‘alleen Hamlet (...) voor het treurspel toeschouwer van Gods genade [is]’,
dan ook niet te begrijpen als een ‘theologie van het spel’: ‘ik kan niet
aannemen dat Walter Benjamin daarmee in een Lutherse zin Hamlet tot
een soort “speler van God” heeft willen maken’ (HH, 63). Schmitt acht dit
uitgesloten, omdat dan allerlei tegengestelde begrippen, zoals de soevereine beslissing en het martelaarschap van de vorst, zouden worden gereduceerd tot louter ‘spel’. ‘Tegenover zulke vervlakkingen’, betoogt Schmitt,
‘blijven wij erbij dat – tenminste voor ons arme mensen – in het spel de
fundamentele negatie van het geval van ernst (Negation des Ernstfalles)
besloten ligt’ (HH, 41-42).
Volgens Benjamin dreigde het ‘voortragische’, de spanning tussen
de stomme wereld van de dingen en de talige van de mensen, in het moderne drama ‘overwoekerd’ te raken. Het treurspel herintroduceerde deze
spanning en wist zo een ‘immanente kritiek’ in het drama wakker te
roepen: door het uitdrukkingsloze opnieuw in de dramatische handeling
toe te laten, doorbrak het de eenheid van handeling, van ruimte en tijd, hét
principe waarop dit drama berustte. Hierin was ook het machtskritische
potentieel van het treurspel gelegen. Het stelde het ceremoniële hofritueel
te kijk als een theatrale enscenering, contrasteerde de hiërarchische waardigheid van de vorst met diens naakte ‘lichamelijkheid’, en droeg zo bij
aan een ‘ontdramatisering’ van de soevereine macht. Schmitt trachtte deze
ontdramatisering af te wenden en de machtskritische werking van het
treurspel ongedaan te maken door de soevereine macht te grondvesten op
de ‘ernst van een echte tragiek’. Volgens hem kon alleen de ‘echte tragiek’ bijdragen aan het herstel van de soevereine macht, omdat een beslissing in het licht van het Ernstfall onontkoombaar was; de heerser kon zijn
92

Vergelijk bijvoorbeeld de volgende opmerking van Schmitt: ‘De echte tragedie
heeft tegenover iedere andere vorm, ook tegenover het treurspel, een bijzondere
en buitengewone kwaliteit, een soort meerwaarde (...) Deze meerwaarde ligt
besloten in de objectieve werkelijkheid van het tragische gebeuren zelf, in de
raadselachtige verbinding en verstrikking van onbetwistbaar werkelijke mensen
in het onberekenbare verloop van onbetwistbaar werkelijke gebeurtenissen’ (HH,
47).
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beslissing dan ook rechtvaardigen met een beroep op de ‘concrete existentiële tegenstelling’ waaraan zij was ontsprongen (cf. HH, 23).
Zo meende Schmitt dat Shakespeares Hamlet, althans voor wat
betreft de tragische kern ervan, niet was te verwarren met het machtskritische Schauspieler-Schauspiel, waarin de ‘coulisse [wordt] neergehaald,
het masker afgenomen en de toneelspeler zich presenteert in zijn naakte
menselijkheid (nackte Menschlichkeit)’ (HH, 43). Het was volgens hem
Benjamin geweest die deze verwarring had gezaaid, namelijk door Hamlet
te lezen als een treurspel waarin het ceremoniële hofritueel als theatrale
enscenering werd ontkracht en de vorst werd beroofd van zijn soevereine
waardigheid, om zich ten slotte enkel nog in zijn naakte menselijkheid,
zondig en sterfelijk als zijn onderdanen, aan het publiek te tonen. Juist dát
was de verborgen kern geweest van Benjamins kritiek op Schmitts soevereiniteitsleer: door deze leer te plaatsen in de context van het barokke
treurspel had Benjamin de aandacht gevestigd op een ‘wanverhouding’
tussen de onbeperkte heersersmacht van de soeverein en zijn feitelijk
beperkte heersvermogen. Niet opgewassen tegen ‘de onbeperkte hiërarchische waardigheid waarmee God hem [had] belast’, bleek de vorst terug
te vallen ‘tot de stand van zijn arme mensenwezen (armes Menschenwesen)’ (GS I/1, 250). Het ‘waarlijk tragische’ van Shakespeares stuk, zo
beantwoordde Schmitt de kritiek, impliceerde helemaal geen ‘blik achter
de coulissen’, zoals Benjamin had gesuggereerd (HH, 45). Hamlet had
zich niet in zijn naakte menselijkheid getoond; hij had zich juist in het
Erntsfall op een goddelijk recht beroepen. Dat was het ‘theater van de
macht’, de mythe waarop al het ‘waarlijk tragische’ volgens Schmitt
berustte, een ‘historische werkelijkheid waarin alle deelnemers door hun
historische existentie met elkaar [waren] verbonden’ (HH, 48).
Volgens Schmitt had Benjamin in zijn beschouwing van het
‘voortragische’ het vermogen van de mythe om een gedeelde historische
werkelijkheid te scheppen veronachtzaamd. Zo had Benjamin niet ingezien hoe de mythe van Hamlet het historische gebeuren in feite beschikbaar had gemaakt in een ‘gemeenschappelijke openbaarheid’ (HH, 37).
Volgens Schmitt kon de tragische ‘ernst’ van het stuk dan ook niet berusten op het uitdrukkingsloze zelf, maar slechts op de affirmatie daarvan,
dat wil zeggen op de toe-eigening van het uitdrukkingsloze in de wereld
van het spreken. Werd deze dimensie ervan miskend, dan zou ‘het stuk
(…) enkel een ietwat grof “noodlotsdrama” [zijn] en gevaar lopen een met
geestrijke reflecties ingeklede klucht te worden’ (HH, 53). Hamlet had het
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schijnbaar zinloze historische gebeuren in de wereld van het spreken
beschikbaar gemaakt en zo gemotiveerd en zin gegeven. Daaraan ontleende het stuk zijn tragische ‘ernst’. Het had volgens Schmitt een ‘vertwijfeld
ogenblik van catastrofe en crisis’ – een ogenblik waarop Benjamin had
gewezen – omgevormd en verheven tot een ‘machtige mythe’ (HH, 32).93
‘Walter Benjamin’, zo verklaart Schmitt ten slotte, ‘beroept zich
in zijn boek (...) op mijn definitie van de soevereiniteit; hij heeft mij in
1930 in een persoonlijke brief zijn dank daarover betuigd. Ik heb echter de
indruk dat hij het verschil tussen de Engels-insulaire en Europeescontinentale situatie heeft onderschat. Het verschil is ook wezenlijk voor
een interpretatie van Hamlet (...) Dit verschil laat zich het snelst en treffendst met een steekwoordachtige antithese typeren (...) Het gaat om de
antithese van barbaars en politiek’ (HH, 64). In de context van een concrete historische situatie, die van het 17e-eeuwse Engeland, had het begrip
‘politiek’ volgens Schmitt een specifieke betekenis, omdat het duidde op
de ‘schepping en instandhouding’ van de statelijke orde in een situatie
waarin chaos en anarchie de overhand dreigden te krijgen. Dat was precies
het beeld op grond waarvan Benjamin in zijn Trauerspielbuch een correctie van Schmitts soevereiniteitsleer had voorgesteld: aan de soevereiniteitsleer, zo had Benjamin betoogd, lag niet alleen het contrareformatorische ideaal van een volledige stabilisering en restauratie ten grondslag,
maar ook het barokke visioen van de geschiedenis als catastrofe (GS I/ 1,
246). Schmitt lijkt de door Benjamin voorgestelde correctie thans te
aanvaarden: hij stelt dat de soevereiniteitsleer inderdaad is gestoeld op een
‘antithese’. Maar hij voegt daar onmiddellijk een kritische opmerking aan
toe: Benjamin zou niet hebben ingezien dat Shakespeare aan deze antithese betekenis had gegeven in het medium van een ‘machtige mythe’. Zo
had Hamlet zich, juist vanwege de ‘hopeloosheid van [zijn] geestelijke
positie’, beroepen op het ‘goddelijke recht van de koningen’ (HH, 67).
93

Schmitt had, meer in het bijzonder, twee historische gebeurtenissen op het oog.
Zo was Hamlet enerzijds te lezen als poging om het taboe dat rustte op de schuld
van Maria Stuart, van wie werd vermoed dat zij haar eerste echtgenoot en de
vader van de toenmalige koning Jacob I had vermoord – een vermoeden dat in die
tijd niet ongestraft kon worden uitgesproken – in de wereld van het spreken
beschikbaar te maken. Anderzijds was het stuk te lezen als een – eveneens in de
historische realiteit onuitspreekbare – oproep om de verleiding van eerwraak, ook
in Engeland een oude traditie, te weerstaan: zo werd het ‘type van de wreker’ in
de figuur van Hamlet ‘omgebogen’ in een ‘door reflecties belemmerde melancholicus’ (HH, 21 en 31).
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Wat Benjamin door Hamlet als treurspel te lezen had ‘onderschat’, zo
concludeert Schmitt, was hoe de ‘symboolkracht van deze figuur (...) een
echte mythe [had] voortgebracht’ (HH, 9).
Het treurspel, zo had Benjamin in het Trauerspielbuch betoogd,
had vanwege de afwezigheid van alle heilsverwachting aangedrongen op
de macht van een ‘stomme dingwereld’, waaraan zelfs de soeverein als
‘hoogste representant van de schepping’ was onderworpen. Het leven
dreigde daardoor zijn ‘laatste ernst’ te verliezen, de personages verschenen als ‘ontzielde marionetten’, de wereld als een ‘doods landschap’. Met
het oog op dit schrikbeeld tracht Schmitt in Der Begriff des Politischen en
in Hamlet oder Hekuba een ‘geval van ernst’ (Ernstfall) aan het licht te
brengen. Dreigden de politieke begrippen in de wereld van het spel tot
‘lege en spookachtige abstracties’ te vervluchtigen, door de confrontatie
met een concrete vijand beloofden ze hun ‘concrete zin’ te herwinnen. Dát
is wat hij tegen Benjamins Trauerspielbuch heeft in te brengen: in laatste
instantie berust de soevereine macht op de ‘niet construeerbare, niet
relativeerbare ernst van het tragische gebeuren die als gevolg daarvan niet
is te verspelen’ (HH, 47).

3
Katechon en engel
Politieke theologie in het late werk
‘Wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch’
Friedrich Hölderlin

Op 31 januari 1933, een etmaal na Adolf Hitlers benoeming tot Rijkskanselier, noteert Carl Schmitt in zijn dagboek: ‘Heb mijn lezing afgezegd.
Kon niet werken. Absurde omstandigheden. Lees de krant. Ontzetting,
vlagen van woede. Dat is hoe de dag verliep’.1 In deze voor het lot van
Duitsland bepalende winterdagen gaat Schmitt, inmiddels hoogleraar
staatsrecht te Berlijn, gebukt onder aanvallen van somberheid. Wat met de
wetenschap van nu verbazingwekkend mag lijken, vinden wij in zijn
dagboeknotities van toen ondubbelzinnig uitgesproken: het nieuws van
Hitlers machtsovername brengt in hem aanvankelijk gevoelens van teleurstelling, zelfs een diepe verslagenheid teweeg. Want Hitlers zege betekent
tevens de ondergang van het politieke regime waarmee Schmitts carrière
sinds een kleine twee jaar nauw is verbonden.
In de zomer van 1930 verliest het gematigd conservatieve kabinet
van Rijkskanselier Heinrich Brüning zijn meerderheid in de Rijksdag.
Niet bereid om Brünings aftreden te aanvaarden besluit Rijkspresident
Paul von Hindenburg, zich beroepend op artikel 48 van de Weimarer
Constitutie, een uitzonderingstoestand af te kondigen en het parlement te
ontbinden. In het verhitte debat dat volgt, betuigt Schmitt openlijk zijn
steun aan de president. Hij betoogt dat Hindenburg, door het kabinet
zonder parlementaire meerderheid aan te houden, heeft gehandeld in
overeenstemming met de zin en geest van de constitutie. Want in tijden
van crisis, zo stelt de jurist, heeft de president als ‘neutrale instantie’ tot
1

Geciteerd in Quaritsch, H. (1986), Positionen und Begriffe Carl Schmitts,
Berlijn, Duncker und Humblot, 91.
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taak te voorkomen dat de constitutionele orde uiteenvalt in de wanorde
van smalle, met elkaar conflicterende partijbelangen. Hindenburg, zo
concludeert Schmitt, heeft zich van zijn presidentiële taak gekweten; hij
heeft gehandeld als ‘hoeder van de constitutie’.2
Achteraf valt moeilijk te zeggen wat voor Weimars constitutionele
orde fataler is geweest, de kwaal van een dreigende anarchie of de remedie van de uitzonderingstoestand.3 Vast staat dat de nationaal-socialisten
tijdens de daaropvolgende parlementsverkiezingen in september maar
liefst 18 procent van de stemmen behalen, zodat de antidemocratische
partijen (NSDAP, DNVP en KPD) nu bijna de helft van de zetels in de
Rijksdag bekleden. Zeker is ook dat de gematigde meerderheid vervolgens
haar kansen op een werkbare consensus verspeelt, waardoor het parlement
vleugellam raakt, bron van teleurstelling voor de een, van minachting voor
de ander. De opmars van de nationaal-socialisten lijkt intussen onstuitbaar
geworden. Tijdens de presidentsverkiezingen van april 1932 weet Hitler
37 procent van de stemmen voor zich te winnen; hij wordt met gevaarlijk
kleine marges door de zittende president verslagen. Nationaalsocialistische milities beheersen de straten van Berlijn; met slechts een
kwart van hun mankracht moet het reguliere leger machteloos toezien.
In mei 1932 besluit Hindenburg, onder toenemende druk van de
nationaal-socialisten, Brüning te vervangen door de aartsconservatief
Franz von Papen. Al gauw wordt duidelijk dat Papen de crisis evenmin zal
bezweren; hij blijkt de situatie zelfs te verergeren, daar hij al te opzichtig
met de nationaal-socialisten sympathiseert. Reeds na enkele maanden ziet
Hindenburg zich genoodzaakt Papen de wacht aan te zeggen en de voormalig generaal Kurt von Schleicher in zijn plaats te benoemen. Aangetrokken als adviseur van de nieuwe Rijkskanselier, bepleit Schmitt een
uitzonderingstoestand af te kondigen om zo de anticonstitutionele partijen
effectief te kunnen bestrijden. Schleicher is daartoe wel bereid, niet echter
2

Schmitt, C. (1969, oorspr. 1931), Der Hüter der Verfassung, Berlijn, Duncker
und Humblot.
3
Karl Dietrich Bracher is eenduidig de laatste opvatting toegedaan: de uitzonderingstoestand en de daarmee verbonden bevoegdheden van de Rijkspresident (om
de Rijksdag te ontbinden, om de Rijkskanselier en zijn regering te benoemen en
te ontslaan) ‘heeft sinds 1930 in de hand van Hindenburg eerst de uitschakeling
van de Rijksdag (…) en ten slotte ook de koers van een terroristische machtsgreep van een minderheidsregering onder Hitler mogelijk gemaakt’ (in Bracher,
K.D. (1972), Die deutsche Diktatur. Entstehung, Struktur, Folgen des Nationalsozialismus, Keulen, Kiepenheuer und Wietsch, 186).
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Hindenburg, die nu zelf een meer duurzame oplossing voorstaat na zich zo
lang vruchteloos op zijn uitzonderingsbevoegdheden te hebben beroepen.
Daarop is Schleicher, verstoken van presidentiële steun, gedwongen af te
treden. Het duurt niet lang eer een opvolger is gevonden: op 30 januari
wordt Adolf Hitler door Hindenburg benoemd tot Rijkskanselier. Daarmee komt Duitslands eerste democratie voortijdig tot een einde.
Hoewel de benoeming van Hitler als zodanig niet ‘illegaal’ of
‘ondemocratisch’ kan worden genoemd4, was zij mogelijk gemaakt door
een ‘presidentieel stelsel’ dat zich met de ‘zin’ van de constitutie moeilijk
liet verenigen. Dit stelsel berustte op de uitzonderingsbevoegdheden van
artikel 48, waarop Hindenburg zich, in strijd met de bedoelingen van de
wetgever5, ook buiten directe noodsituaties was gaan beroepen teneinde
minderheidskabinetten in het zadel te houden. Anders dan Eberhard Jäckel
beweert, vond het kabinet-Hitler niet zijn juridische grondslag in artikel
48.6 Zo heeft Hindenburg zich feitelijk niet een maal hoeven beroepen op
zijn uitzonderingsbevoegdheden om Hitler aan de macht te brengen of te
houden. Tegelijkertijd lijkt het vermoeden echter gerechtvaardigd dat de
overgang naar het Derde Rijk zonder het veelvuldige beroep van de
Rijkspresident op artikel 48 in de daaraan voorafgaande jaren minder
waarschijnlijk was geweest.
4

Zo was Hindenburg – kort tevoren zelf herkozen tot Rijkspresident – op grond
van artikel 53 van de constitutie bevoegd om de Rijkskanselier te benoemen.
Nadat hij verschillende minderheidskabinetten met een beroep op artikel 48 aan
de macht had geholpen, trachtte hij thans, met de benoeming van Hitler, recht te
doen aan de parlementaire verhoudingen. Hitler was niet zijn eerste keus (dat was
veeleer Papen); het was de verkiezingsuitslag die hem ertoe bracht de leider van
de NSDAP te benoemen. Bij de verkiezingen van november had de NSDAP 33
procent van de stemmen behaald. Hoewel zij ten opzichte van de verkiezingen
van april 3 procent had verloren, was zij met 196 afgevaardigden in de rijksdag
de grootste partij gebleven (vergelijk Friesenhahn, E. (1980), ‘Zur Legitimation
und zum Scheitern der Weimarer Reichsverfassung’, in Erdmann, K.D. en Schulze, H. (red.), Weimar. Selbstpreisgabe einer Demokratie, Düsseldorf, Droste, 91
en 93; vergelijk ook Huber, E.R. (1984), Deutsche Verfassungsgeschichte. Ausbau, Schutz und Untergang der Weimarer Republik, Stuttgart, Kohlhammer, band
VII, 1264).
5
Zo ziet dit artikel op situaties waarin de ‘openbare veiligheid en orde in aanzienlijke mate verstoord of bedreigd wordt (die öffentliche Sicherheit und Ordnung
erheblich gestört oder gefährdet wird)’ (artikel 48 lid 2 WRV).
6
Jäckel, E. (1983), ‘Der Machtantritt Hitlers. Versuch einer geschichtlichen
Erklärung’, in Rittberger, V. (red.), 1933. Wie die Republik der Diktatur erlag,
Stuttgart, Kohlhammer, 124-125.

94

Hoofdstuk III

Door de ruime uitleg van artikel 48 was het parlement namelijk goeddeels
buiten spel komen te staan. Mede hieraan was het electorale succes van de
antidemocratische partijen te danken. In dit verband suggereren Karl
Dietrich Erdmann en Hagen Schulze zelfs dat de ‘zelfprijsgave van de
democratie’ niet op 30 januari 1933, maar al op 27 maart 1930 is te dateren, het moment waarop de laatste meerderheidsregering van de Weimar
Republiek ten val kwam. Deze ‘grote coalitie’ (SPD, Zentrum, DDP en
DVP) viel vanwege interne meningsverschillen, terwijl zij op dat moment
nog over een ruime meerderheid in de rijksdag beschikte. Drie jaar later
was deze meerderheid tot een kleine minderheid geslonken.7 Dit brengt
Erdmann en Schulze tot de conclusie dat ‘het vrijwillige afstand doen
door de Rijksdag van zijn parlementaire verantwoordelijkheid voor wetgeving en regeringsvorming door de voortijdige beëindiging van de grote
coalitie (…) het einde van de Weimarer democratie markeert, ook al bleef
de Republiek onder de presidentiële regeringen nog enige jaren bestaan’.8
Dat juist artikel 48 van de Weimarer Constitutie, dat was ontworpen om de constitutionele orde te beschermen tegen anticonstitutionele
partijen, aan deze ‘zelfprijsgave van de democratie’ heeft bijgedragen,
roept een reeks van vragen op: hoe is het mogelijk dat een ‘constitutie die
tekstueel vergelijkbaar is met de onze, in een pluralistische samenleving
zoals de onze,’9 schijnbaar zo eenvoudig onder druk van extremistische
partijen kon bezwijken? En hoe kan het dat juist die bepalingen van de
Weimarer Constitutie die waren geconcipieerd om de constitutionele orde
te beschermen – hierbij is vooral te denken aan artikel 48 – tot de voornaamste oorzaken van haar ondergang gerekend moeten worden? En hoe,
ten slotte, kon de uitzonderingstoestand die was bedoeld om een noodsituatie te bedwingen, worden aangegrepen om de overgang naar een ander,
meer autoritair regime te forceren?10
7

Tijdens de verkiezingen van maart 1933 behaalde zij nog slechts 8 procent van
de stemmen (in Friesenhahn (1980), 94).
8
Erdmann en Schulze (1980), 346.
9
Kennedy, E. (2004), Constitutional failure. Carl Schmitt in Weimar, Durham en
Londen, Duke University Press, 7.
10
Dat deze vragen niet alleen voor historici van belang zijn, blijkt uit de hypothese die de Amerikaanse politicoloog Clinton Rossiter in 1948 formuleerde: ‘Geen
democratie doorstond ooit een periode van een ingrijpende constitutionele dictatuur zonder enige permanente en vaak onwenselijke wijziging van haar bestuurlijke schema, en in meer dan een geval is een institutie van constitutionele dictatuur gekeerd tegen de orde die zij had moeten beschermen’ (in Rossiter, C. L.
(1948), Constitutional dictatorship. Crisis government in the modern democra-
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Deze vragen hebben ook Schmitt intensief beziggehouden. In hoofdlijnen
suggereert hij het volgende antwoord: zolang degene die in de uitzonderingstoestand over soevereine bevoegdheden beschikt zijn verantwoordelijkheid neemt voor de constitutie, dat wil zeggen, de formele bepalingen
daarvan opschort teneinde haar onderliggende ratio en overtuigingen te
bewaren, zal de uitzonderingstoestand uiteindelijk onderdrukt en de
grondwettelijke orde hersteld kunnen worden. Maar diezelfde constitutie
is gedoemd haar kracht en betekenis te verliezen indien de soeverein,
belast met de opgave haar te beschermen, niet tevens bereid is haar meest
fundamentele principes, haar ‘zin’ en haar ‘geest’, te respecteren. In dat
laatste geval dreigt de tijdelijke opschorting van het recht om te slaan in
een blijvende vernietiging van de normen en de uitzonderingstoestand de
regel te worden.11
Het probleem van anticonstitutionele partijen die, door de formele
en neutrale procedures van de democratische rechtsstaat strategisch te
gebruiken, trachten deze tegen zichzelf te keren, heeft Schmitt uitvoerig in
zijn vooroorlogse werk besproken. Zo bekritiseert hij rechtspositivisten
als Hans Kelsen en Hugo Preuss die de weerbaarheid van de constitutionele orde tegenover anticonstitutionele partijen zouden hebben ondergraven door haar ‘politieke substantie’ te veronachtzamen. Schmitt maakt in
zijn Verfassungslehre (1928) een onderscheid tussen enerzijds het ‘rechtsstatelijke bestanddeel’ van de constitutie, dat wil zeggen de rechten en
vrijheden van burgers alsmede de taken en bevoegdheden van staatsorganen, en anderzijds haar ‘politieke bestanddeel’, dat wil zeggen de bepalingen die betrekking hebben op de staatsvorm.12 Wanneer het voortbestaan
van de constitutionele orde als zodanig op het spel staat, bijvoorbeeld
vanwege activiteiten die anticonstitutionele partijen ontplooien, is de
Rijkspresident volgens Schmitt bevoegd de rechtsstatelijke bepalingen
van de constitutie tijdelijk op te schorten teneinde haar ‘politieke substantie’ veilig te stellen. Zo is hij bijvoorbeeld gerechtigd de vrijheid van
cies, Princeton, Princeton University Press, 13). De ondergang van de Weimar
Republiek, zo suggereert Rossiter, staat niet op zichzelf, maar illustreert een
gevaar dat dreigt voor alle democratieën die trachten zich te weer te stellen tegen
anticonstitutionele partijen. Vergelijk hierover: Wilde, M. de (2006), ‘Safeguarding the constitution with and against Carl Schmitt’, in Political theory, jaargang
34, nummer 4, 510-515.
11
Vergelijk Kennedy (2004), 173.
12
Schmitt, C. (1993, oorspr. 1928), Verfassungslehre, Berlijn, Duncker und
Humblot, 23-24 en 125.
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meningsuiting te beperken indien dit noodzakelijk is om de democratie te
beschermen omwille waarvan die vrijheid in het leven werd geroepen.
Door een dergelijke mogelijkheid categorisch van de hand te wijzen
zouden rechtspositivisten als Preuss en Kelsen de vrijheid die hen zo
dierbaar is, hebben verkwanseld. Immers, alleen een weerbare constitutie,
zo stelt Schmitt, kan de burger zijn vrijheid garanderen.
Overigens is Schmitt zich terdege bewust van de gevaren die met
een opschorting van grondwettelijke bepalingen zijn verbonden. Zo introduceert hij in Die Diktatur (1921) het onderscheid tussen een ‘commissariële dictatuur’ die ‘de constitutie in concreto op[heft] teneinde diezelfde
constitutie in haar concrete inhoud te beschermen’, en een ‘soevereine
dictatuur’ die in ‘de gehele bestaande orde de toestand [ziet] die zij door
haar handelen wil te bovenkomen’.13 Volgens Schmitt is het doel van de
commissariële dictatuur om de rechtsstatelijke bepalingen van de constitutie tijdelijk op te schorten teneinde de daaraan ten grondslag liggende
‘politieke substantie’ te beschermen. Daarentegen zou de soevereine
dictatuur uit zijn op de schepping van een geheel nieuwe politieke situatie,
waarin het mogelijk wordt de overgang naar een andere constitutie – een
die wellicht niet langer democratisch is – te forceren. Daarbij doet zich het
probleem voor dat de commissariële dictatuur zich altijd, of dit nu haar
bewuste oogmerk is of niet, kan transformeren in een soevereine; in
laatste instantie is er namelijk geen enkele juridische garantie te geven die
de mogelijkheid van een dergelijke transformatie uitsluit. Want in de
uitzonderingstoestand, zo meent Schmitt, kan de bevoegdheid om het
‘substantiële’ van het louter ‘rechtsstatelijke’ te (onder)scheiden, uitsluitend berusten bij de commissariële dictator zelf.14
In haar bijzonder fraaie monografie over Schmitts betrokkenheid
bij het einde van de Weimar Republiek betoogt Ellen Kennedy dat de
katholieke rechtsgeleerde in het gematigde kabinet van Brüning de kenmerken van een commissariële dictatuur herkent. Zo blijft de politieke
substantie van de grondwet onaangetast en worden rechtsstatelijke bepalingen ervan alleen opgeschort, voorzover dat nodig is om een toestand te
scheppen ‘waarin de wet kan worden verwezenlijkt’.15 Met de benoeming
13

Schmitt, C. (1994, oorspr. 1921), Die Diktatur. Von den Anfängen des modernen Souveränitätsgedankens bis zum proletarischen Klassenkampf, Berlijn,
Duncker und Humblot, 133-134.
14
Vergelijk hierover: Agamben (2005), 29-30.
15
Kennedy (2004), 163.
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van Papen vangt een transitieperiode aan; zo begint de kring rond Schleicher, mede op advies van Schmitt, aan te dringen op beperkte constitutionele hervormingen. Zoals Kennedy terecht vaststelt, is hun intentie nog
steeds een commissariële, want zij trachten de bestaande constitutie te
behouden door deze minder liberaal en beter verdedigbaar te maken.16
Maar in de tweede helft van 1932, onder de gestaag toenemende druk van
de nationaal-socialisten, doen sommigen in de entourage van Hindenburg
en Papen de balans overslaan naar een soevereine dictatuur. Hun doel is
niet langer om de politieke substantie van de constitutie zeker te stellen,
maar om de overgang naar een nieuw, autoritair regime mogelijk te maken. Op 28 februari 1933 zal Hitler, het voorwendsel van de Rijksdagbrand aangrijpend, deze nieuwe politieke toestand codificeren in de Verordnung zum Schutz von Volk und Staat, waarin de belangrijkste artikelen
betreffende burgerrechten en -vrijheden van de Weimarer Constitutie
‘voor onbepaalde tijd’ worden opgeschort.17
Hoewel Schmitt – getuige het citaat aan het begin van deze paragraaf – vermoedelijk tot het einde toe een ‘commissariële oplossing’ heeft
voorgestaan, weet hij zich relatief snel en geruisloos te schikken in de
nieuwe machtsverhoudingen. Tijdens een bezoek aan Rome in maart 1933
bereikt hem de uitnodiging om als Pruisische staatsraad te dienen onder
een nationaal-socialistische regering. Hij accepteert vrijwel meteen. Niet
lang daarna verwerft hij, het patronage van Hermann Göring genietend18,
een door hem felbegeerde leerstoel in het staatsrecht aan de Universiteit
van Berlijn. Omdat hij relatief laat toetreedt tot de NSDAP – zijn lidmaatschapsnummer is 2.098.860 – zal hem de verdenking van opportunisme
blijven aankleven.19 Wellicht in een poging die verdenking te logenstraf16

Ibidem, 163.
Artikel 1 van de Verordnung luidt: ‘Die Artikel 114, 115, 117, 118, 123, 124
und 153 der Verfassung des Deutschen Reichs werden bis auf weiteres ausser
Kraft gesetzt. Es sind daher Beschränkungen der persönlichen Freiheit, des
Rechts der freien Meinungäusserung, einschliesslich der Pressefreiheit, des
Vereins- und Versammlungsrechts, Eingriffe in das Brief-, Post-, Telegraphenund Fernsprechgeheimnis, Anordnungen von Haussuchungen, und von Beschlagnahmen sowie Beschränkungen des Eigentums auch ausserhalb der sonst hierfür
bestimmten gesetzlichen Grenzen zulässig’ (Verordnung des Reichspräsidenten
zum Schutz von Volk und Staat, d.d. 28 februari 1933).
18
Blasius, D. (2001), Carl Schmitt. Preussischer Staatsrat in Hitlers Reich,
Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 86 e.v.
19
Müller, J.-W. (2003), A dangerous mind. Carl Schmitt in post-war European
thought, New Haven en Londen, Yale University Press, 37.
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fen, publiceert hij in 1934 ‘Der Führer schützt das Recht’, zijn geruchtmakende verdediging van de Nacht van de Lange Messen, waarin Hitler
tweehonderd van zijn politieke tegenstanders, waaronder Schleicher en
diens echtgenote, zonder enige vorm van proces had laten ombrengen.
Achteraf vergoelijkt Schmitt de ‘daad van de Führer’ als een vorm van
‘echte rechtsmacht’: het was, zo schrijft de jurist, ‘niet de handeling van
een republikeinse dictator die in een wetteloze ruimte voor de wet een
ogenblik de ogen sluit’, maar de daad van een ‘soevereine dictator’, wiens
beslissing ‘aan dezelfde rechtsbron ontspringt als al het recht van het
volk’. Zo beschouwd had de Führer enkel het ‘recht beschermd’, aldus
Schmitt.20

Theorieën van het Duitse fascisme
‘De traditie van de onderdrukten leert ons dat de “uitzonderingstoestand”
waarin we leven, de regel is. We moeten tot een begrip van de geschiedenis komen dat daaraan beantwoordt. Dan zal het tot stand brengen van de
werkelijke uitzonderingstoestand ons als onze taak voor ogen staan; en
daardoor zal onze positie in de strijd tegen het fascisme verbeteren’ (GS
I/2, 697; SWP, 146, these VIII). De woorden zijn van Walter Benjamin,
afkomstig uit zijn geschiedfilosofische thesen, het laatste geschrift dat hij
voor zijn dood in 1940 zou voltooien. Dat Benjamin het begrip van de
‘uitzonderingstoestand’ tussen aanhalingstekens plaatst, is niet zonder
reden. Hij richt hier het woord nog een maal tot Schmitt.
Benjamin suggereert dat de ‘uitzonderingstoestand’ op een beslissende wijze heeft bijgedragen aan de zege van het fascisme. Was de
uitzonderingstoestand in theorie bedoeld om de constitutionele orde te
beschermen, in werkelijkheid heeft hij de overgang naar een totalitaire
staat mogelijk gemaakt. Zo kon Schmitt, door zich op de uitzonderingstoestand te beroepen, Hitlers gewelddadige overschrijding van de wet als
een verwerkelijking van het recht presenteren. Daarmee toonde het fascisme zijn ware gezicht: als een regime van wetteloosheid, vermomd
onder een schijn van rechtmatigheid. Waar Schmitt meende dat de uitzonderingstoestand het voortbestaan van de rechtsorde garandeerde, gelooft
Benjamin dat het recht daarin enkel wordt misbruikt om een onbegrensd
20

Schmitt, C. (1994, oorspr. 1934), ‘Der Führer schützt das Recht’, in Schmitt,
Positionen und Begriffe. Im Kampf mit Weimar, Genf, Versailles, Berlijn, Duncker und Humblot, 228-229.
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staatsgeweld te legaliseren. Tegenover Schmitts pleidooi voor de uitzonderingstoestand stelt Benjamin de opgave om een ‘werkelijke uitzonderingstoestand’ te creëren, waarin de band tussen recht en geweld definitief
zal worden doorbroken.
Tijdens de nadagen van de Weimar Republiek verblijft Benjamin
op Ibiza. Het is, zo verklaart hij aan Gershom Scholem, een ‘dictaat van
de rede om de openingsceremonies van het Derde Rijk door [zijn] afwezigheid te vereren’.21 Terwijl Schmitt zich een weg baant naar het centrum
van de macht, speelt Benjamin, lijdend aan een toenemende bestaansonzekerheid, met de gedachte aan zelfmoord.22 In een brief aan Scholem
beklaagt hij zich over zijn ‘diepe vermoeidheid’, ingegeven door het besef
dat hij enkel ‘overwinningen in het detail’ heeft geboekt, waarmee ‘nederlagen in de belangrijke zaken’ corresponderen.23 Al gauw dreigen ook die
kleinste zeges hun glans te verliezen. Zo wordt Benjamin, eenmaal terug
in Berlijn, geconfronteerd met de straatterreur die de nationaalsocialistische milities er steeds openlijker en brutaler kunnen uitoefenen.
Had hij zich eerder gerustgesteld met de gedachte dat ‘het Derde Rijk een
trein is, die niet vertrekt voordat iedereen is ingestapt’, dat moment lijkt
nu, in de winter van 1932-’33, met een duizelingwekkende snelheid
naderbij te komen.
Vanaf januari 1933 ziet Benjamin zijn bestaansmogelijkheden in
rap tempo slinken. Zo besluit de Frankfurter Zeitung, vooruitlopend op
mogelijke sancties, de publicatie van zijn artikelen ‘voor onbepaalde tijd’
op te schorten. Even later ontvalt hem ook een tweede inkomstenbron: de
leiding van de Duitse staatsradio, waarvoor hij bezig is een reeks van
hoorspelen te maken, wordt overgenomen door de nationaal-socialisten.
Het keerpunt komt eind februari, wanneer daags na de Rijksdagbrand
enkele van Benjamins naaste vrienden spoorloos verdwijnen. Sommigen,
zoals Ernst Schoen en Fritz Faeckel, belanden in haastig ingerichte concentratiekampen, anderen, waaronder Ernst Bloch en Siegfried Kracauer

21

Brief van Benjamin aan Scholem, d.d. 10 mei 1932, in Benjamin, W. (1998),
Gesammelte Briefe, bezorgd en van aantekeningen voorzien door Christoph
Gödde en Henri Lonitz, Frankfurt am Main, Suhrkamp (hierna in de tekst geciteerd als GB), band IV, 91.
22
Witte, B. (1991), Walter Benjamin. An intellectual biography, Detroit, Wayne
State University Press, 133.
23
Brief van Benjamin aan Scholem, d.d. 26 juli 1932, in GB IV, 113.
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zien zich gedwongen halsoverkop de wijk te nemen.24 Een dag later
schrijft Benjamin aan Scholem dat ‘de lucht [in Duitsland] nauwelijks
meer geschikt [is] om te ademen’.25
Op 17 maart besluit Benjamin, na een dringende oproep van Gretel Adorno, Duitsland te verlaten. Hij zal er nooit terugkeren. Aangekomen in Parijs oordeelt hij nuchter over zijn situatie: zij zou te begrijpen
zijn in termen, ‘niet zozeer van individuele terreur, maar van de algemene
culturele stand van zaken (…) Er zijn onmiskenbaar talloze gevallen
waarin mensen ’s nachts uit hun bedden zijn gelicht, en mishandeld of
vermoord (…). In mijn geval zijn het niet deze – lange tijd min of meer
voorzienbare – omstandigheden geweest die in mij (…) de beslissing om
Duitsland te verlaten tot snelle rijping hebben gebracht. Het was veeleer
de haast mathematische gelijktijdigheid waarmee [mijn] manuscripten van
alle relevante plekken werden teruggestuurd, waarmee zwevende respectievelijk bijna voltooide onderhandelingen werden afgebroken en verzoeken onbeantwoord bleven. De terreur die is gericht tegen iedere houding
of uitdrukkingswijze die niet volledig overeenstemt met de officiële, heeft
een schijnbaar niet te overtreffen niveau bereikt’.26
In januari wordt Benjamins laatste radiohoorspel uitgezonden.
Daarin vertelt hij het verhaal van een overstroming van de Mississippi die
zes jaar eerder in de Amerikaanse staat Louisiana heeft plaatsgevonden.
Benjamin houdt zijn luisteraars voor dat deze ‘natuurramp’ in werkelijkheid mede door toedoen van de staat was veroorzaakt. Zo had de Amerikaanse regering, in een poging de havenstad New Orleans voor een dreigende overstroming te behoeden, de uitzonderingstoestand afgekondigd
en zich ‘dictatoriale bevoegdheden’ toegeëigend. Zij had vervolgens
verordonneerd dat alle dammen langs de rivier, bedoeld om het hoger
gelegen landbouwgebied te beschermen, werden vernietigd – een besluit
dat in een ongekende catastrofe voor het land en zijn bewoners resulteerde. Zo doet Benjamin het relaas van twee broers, boeren uit Natchez, die
van het ene op het andere moment al hun bezittingen verliezen. Uit angst
voor het wassende water zoeken zij hun toevlucht op het dak van een
boerderij. Een van de twee besluit de dood niet lijdzaam af te wachten; hij
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springt in het water, de ander toeroepend: ‘Vaarwel, Louis! Je ziet, het
heeft te lang geduurd’ (GS VII/1, 242).
Wat de censor niet heeft opgemerkt, kan de goede verstaander
nauwelijks zijn ontgaan: Benjamins hoorspel bevat een impliciete – de
omweg van het verleden bewandelende – kritiek op de wijze waarmee
Hindenburg en de zijnen, Schmitt inbegrepen, met de uitzonderingstoestand waren omgesprongen. Want had niet de zege van de nationaalsocialisten eenzelfde schijn van noodzakelijkheid als de Amerikaanse
‘natuurramp’, terwijl zij in werkelijkheid, zoals die ramp, door de staat
zelf was teweeggebracht? Had niet de Duitse regering, zoals de Amerikaanse enkele jaren eerder, roekeloos alle constitutionele ‘dammen’
doorbroken, de uitzonderingstoestand afgekondigd en zich op ‘dictatoriale
bevoegdheden’ beroepen, teneinde een gevaar af te wenden dat zij ten
slotte enkel had bespoedigd? En had zij niet de burgerbevolking, in een
poging haar voor de dreigende vloed van het nationaal-socialisme te
behoeden, juist aan de totalitaire dictatuur prijsgegeven?
Een belangrijk deel van de geschriften die Benjamin in de eerste
jaren van zijn ballingschap tot stand brengt, is gewijd aan de poging om
het nationaal-socialisme – zelf spreekt hij liever in brede zin van ‘fascisme’ – geschiedfilosofisch te duiden. Zo tracht hij het fascisme tegen de
achtergrond van een specifieke historische transformatie te begrijpen: de
wijze waarop een oorspronkelijk in de traditie ingebedde ‘ervaring’ (Erfahrung) mede door de opkomst van moderne reproductietechnieken was
uiteengevallen in talloze onsamenhangende ‘schokbelevingen’ (Schockerlebnisse). In het fascisme herkent Benjamin de verwoede – en uiteindelijk
tot mislukken gedoemde – poging om deze nieuwe ‘ervaringsarmoede’
door de schepping van een politieke mythe te boven te komen. Daarbij
zou de mythe fungeren als een soort van surrogaat voor ervaringen die,
voor de geproletariseerde massa’s althans, waren verloren gegaan. Een
nieuwe religiositeit, ditmaal gericht op politieke profeten, zou de leemte
van ‘zin’ moeten opvullen die een gestaag – hier sneller, daar trager –
voortschrijdende secularisering in haar kielzog had achtergelaten.
Zo constateert Benjamin in zijn beroemdste opstel, ‘Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit’ (1935), dat de
moderne mens niet meer in staat is de ‘aura’ van dingen te ervaren. Deze
‘aura’, gedefinieerd als ‘de eenmalige verschijning van een verte, hoe
dichtbij die ook mag zijn’ (GS I/2, 479), vindt zijn oorsprong in een
zekere vertrouwdheid met de wereld, een vermogen om haar als de onze
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te herkennen, als de reflectie van vroegere ervaringen. Door de opkomst
van moderne reproductietechnieken zouden we onze gevoeligheid voor
deze aura hebben verloren: ‘Men vergelijke het doek waarop de film zich
ontrolt, met het doek waarop het schilderij zich bevindt. Het laatste nodigt
de toeschouwer uit tot contemplatie; hij kan zich ervoor overgegeven aan
zijn associatieloop. Ten overstaan van de filmopname kan hij dat niet.
Nauwelijks heeft hij haar in het oog gevat, of zij is reeds veranderd. Zij
kan niet worden gefixeerd’ (GS I/2, 502). De aaneenschakeling van vluchtige beelden die voor film kenmerkend is, laat geen tijd om ze duurzaam
als ervaring te verwerken. Het gevolg is dat ze, aan het bereik van de
traditie ontrukt, hun aura verliezen. Voor de moderne perceptie die niet
langer over de kracht van de ervaring beschikt, is de aura gedoemd om af
te sterven.
In het fascisme herkent Benjamin een nostalgisch verlangen naar
het verloren aura. Zo zou het fascisme te begrijpen zijn als poging om de
aura in de politieke sfeer te doen herleven. Het zou zich aldus trachten te
ontdoen van de last van de moderne, gefragmenteerde ervaring. Maar
omdat het fascisme is veroordeeld tot de moderniteit die het verfoeit, kan
het volgens Benjamin, in plaats van de aura te herwinnen, alleen maar een
mythische schijn creëren. Zo maakt het gebruik van dezelfde reproductietechnieken die aan een ‘vernietiging van de aura’ hebben bijgedragen, om
de aura op een kunstmatige wijze te reanimeren. Het mobiliseert bijvoorbeeld moderne media, zoals radio en film, teneinde gestalte te geven aan
een persoonlijkheidscultus van de leider, waarbij de ongrijpbare ‘eenmaligheid van diens verschijning’ wordt benadrukt (cf. GS VI, 103). Als
antidotum tegen deze fatale productie van aura, onder meer in de films
van Leni Riefenstahl en anderen, bedoeld om de massa’s met een ‘magisch’ schouwspel te hypnotiseren, bepleit Benjamin de illusieloze acceptatie van een verlies van de aura dat hoe dan ook onomkeerbaar is.
Deze roep om een illusieloze acceptatie is echter niet te verwarren
met een pleidooi voor passiviteit. Benjamin stelt dat de opgave is om de
aura actief en bewust in de moderne media te ‘liquideren’ teneinde het
maatschappijkritische potentieel daarvan wakker te roepen. Het medium
film zou bijvoorbeeld tot een ‘verdieping van de apperceptie’ hebben
geleid en een geheel nieuw visueel bereik dat voorheen tot het ‘optisch
onbewuste’ behoorde, voor de zintuiglijke waarneming hebben ontsloten
(GS I/2, 498-500). Zo zou de film, door inzicht te verschaffen in de
dwangmatigheden die ons dagelijks leven beheersen, een ‘onvermoede
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speelruimte’ hebben blootgelegd: ‘onze kroegen en de straten van onze
metropolen, onze kantoren en gemeubileerde kamers, onze stations en
fabrieken schenen ons hopeloos in te sluiten. Toen kwam de film, die deze
kerkerwereld met het dynamiet van tienden van seconden heeft opgeblazen, zodat we nu temidden van haar wijd verstrooide brokstukken gelaten
avontuurlijke reizen ondernemen’ (GS I/2, 499-500). De opgave om deze
nieuw ontdekte optische wereld – een van talloze buiten hun oorspronkelijke context geciteerde beeldfragmenten – te verkennen en in kaart te
brengen, schrijft Benjamin toe aan de communistische avant-garde. Zo
prijst hij het communisme omdat het de fascistische ‘esthetisering van de
politiek’ zou hebben beantwoord met een ‘politisering van de kunst’ (GS
I/2, 508). 27
De inkt van het Kunstwerkopstel is nog maar nauwelijks opgedroogd of Benjamin bereikt eind augustus 1936 het nieuws dat Zinoviev
en Kamenev, revolutionairen van het eerste uur, na een politiek showproces in Moskou zijn ter dood veroordeeld. Op 31 augustus schrijft hij in
een brief aan Max Horkheimer: ‘Vanzelfsprekend volg ik de gebeurtenissen in Rusland op de voet. En het lijkt me dat ik niet de enige ben die hier
geen antwoorden meer heeft’.28 In de daarop volgende maanden nemen
Stalins politieke ‘zuiveringen’ steeds massaler vormen aan. In januari
1937 worden Pyatakov en Radek in Moskou terechtgesteld, een jaar later
27

In een scherpzinnige artikel wijst Miriam Bratu Hansen op de ‘bijzondere
antinomie’ die aan Benjamins Kunstwerkopstel ten grondslag ligt: ‘Positie A,
ontwikkeld onder de traumatische impact van de Eerste Wereldoorlog, verwelkomt de technische media – fotografie, film en radio – omdat zij de “liquidatie”
van het culturele erfgoed bevorderen, van de burgerlijk humanistische noties van
kunst, persoonlijkheid en ervaring die hebben bewezen achterhaald te zijn door,
zoniet medeplichtig aan de militaire catastrofe en de economische crisis die
daarop volgde (…) Positie B, geformuleerd in de schaduw van het opkomende
fascisme en de “komende oorlog” die Benjamin reeds in 1933 voorzag (…)
betreurt de teloorgang van de ervaring, die synoniem is met “de disintegratie van
de aura in de schokbeleving”’ (310). Volgens Hansen heeft Benjamin in het
fascisme een ‘spiegelbeeldige antinomie’ herkend, te weten: de poging om een
anachronistische continuering van de aura (positie A) te verenigen met een
onvoorwaardelijke acceptatie van de technologische schokbeleving (positie B),
hetgeen volgens haar zou zijn uitgemond in een ‘fatale, gewelddadige en destructieve constellatie’ (in Hansen, M.B. (1999), ‘Benjamin and cinema. Not a oneway street’, in Critical inquiry, 25 (winter), 312. Vergelijk hierover ook Hansen,
M.B. (2004), ‘Room for play. Walter Benjamin’s gamble with cinema’, in October, 109, 3-45).
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in maart Boekarin en Rykov. Aanvankelijk lijkt Benjamin niet bereid zijn
in het communisme gestelde hoop te laten varen; zo kan hij nog in de
zomer van 1938 in een brief aan Max Horkheimer verklaren, ‘althans voor
dit moment en met de grootst mogelijke voorbehouden, (…) de Sovjetunie
[te zien] als de agent van onze belangen in een toekomstige oorlog of in
het uitstel van zo’n oorlog’.29 Maar tegelijkertijd noopt de onophoudelijke
stroom van berichten over het stalinistische geweld hem ertoe zijn eerdere
oordeel te heroverwegen. Zo zinspeelt hij in een persoonlijke aantekening
op een verwantschap tussen het communisme en het fascisme: ‘niet eerst
Hitler heeft een sadistisch element in de (…) praxis geïntroduceerd door
deze, in plaats van op de uitbuiters, op de joden te richten; dit sadistische
element was reeds aanwezig in de “onteigening van de onteigenaars”
zoals beschreven bij Brecht’ (GS VI, 540).
Op 19 augustus 1939 sluit de Sovjetunie een handelsverdrag met
Nazi-Duitsland, vijf dagen later gevolgd door een ‘non-agressie pakt’ dat
is voorzien van een geheim protocol waarin de beide dictaturen afspreken
om Oost-Europa onderling te verdelen. Op 1 september marcheren Duitse
troepen het Westen van Polen binnen, het Oosten wordt twee weken later
bezet door het Rode Leger. Voor Benjamin komt het nieuws als een
schok, waarvan de echo nog nagalmt in zijn geschiedfilosofische thesen
die hij enkele maanden later, in de winter van 1939-’40, op schrift stelt.30
Ze beogen, aldus de tiende these, ‘op een moment dat de politici op wie de
tegenstanders van het fascisme hun hoop hebben gevestigd, zijn verslagen
en hun nederlaag bekrachtigen met het verraad aan de eigen zaak, het
politieke kind van de wereld te bevrijden uit de netten waarin zij het
hadden verstrikt’ (GS I/2, 698; SWP, 147, these X). Inmiddels is Benjamin tot de overtuiging gekomen dat de verwantschap tussen het communisme en het fascisme allerminst oppervlakkig is, maar berust op een
gedeelde voorstelling van de geschiedenis: ‘De beschouwing gaat ervan
uit dat het stoere vooruitgangsgeloof van deze politici, hun vertrouwen in
hun “massabasis” en tenslotte hun serviele aanpassing aan een oncontroleerbaar apparaat, drie kanten van één en dezelfde zaak zijn geweest. Zij
poogt duidelijk te maken hoe duur een voorstelling van geschiedenis, die
iedere medeplichtigheid met die waaraan deze politici nog steeds vast29
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Benjamin zou de thesen als ‘antwoord op het pakt’ hebben voorgelezen aan de
Gallicische schrijver Soma Morgenstern (in Scholem, G. (1997), Walter Benjamin. Die Geschichte einer Freundschaft, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 275).
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houden vermijdt, ons vertrouwde denken komt te staan’ (GS I/2, 698;
SWP, 147, these X).
Duur is de prijs die Benjamin moet betalen wanneer de Duitse legers in mei 1940 Frankrijk binnenvallen en, na een korte strijd, Parijs
bezetten. Meer dan twee miljoen inwoners zijn genoodzaakt de stad te
ontvluchten, hun bezittingen haastig samengepakt, soms per auto, soms te
voet. Zij voegen zich bij de ongeveer vijf miljoen vluchtelingen uit het
Noorden die, vóór de Duitse legers uit, een eindeloze karavaan naar het
vrije Zuiden vormen. Onder hen bevindt zich Benjamin. Hij heeft, alvorens Parijs te verlaten, zijn appartement aan de Rue Dombasle ontruimd
en zijn boeken en manuscripten bij vrienden in bewaring gegeven. Georges Bataille zal het belangrijkste daarvan, het onvoltooide PassagenWerk, verbergen in de Bibliothèque Nationale, waar het ruim veertig jaar
lang zal wachten op zijn herontdekking.31 Benjamin komt aanvankelijk
terecht in Lourdes, dat door een stroom van vluchtelingen wordt overspoeld. Vandaar reist hij door naar Marseilles, in de hoop er een uitreisvisum voor de Verenigde Staten te bemachtigen. Niet in de staat de benodigde papieren te overleggen, besluit hij in september 1940 illegaal de
grens naar Spanje over te steken. Die tocht zal hem noodlottig worden.32

Katechon en Engel
Het werk van Schmitt en Benjamin dat na 1933 is totstandgekomen,
kenmerkt zich door een parallelle wending naar geschiedfilosofische
thema’s. Beide denkers bekritiseren, onafhankelijk van elkaar en vanuit
tegengestelde posities, het beeld van de geschiedenis als een continue
vooruitgang waarin de toename van kennis en technologische verworvenheden en de morele verlichting van de mensheid gelijk op zouden gaan.
Daarentegen laten Schmitt en Benjamin zich leiden door een voorstelling
van de geschiedenis als ‘één grote catastrofe’. Beide denkers suggereren
dat de idee van de vooruitgang zélf de bron is van deze catastrofe. ‘Het
begrip van de vooruitgang’, betoogt Benjamin, ‘is te funderen in de idee
van de catastrofe. Dat het “zo verder gaat”, is de catastrofe’ (GS V/I, 592,
N9a, 1). ‘Sinds tien jaar’, zo stelt ook Schmitt, ‘hebben wij geregeld
31

De herontdekking ervan zal pas in 1982 worden bekendgemaakt door de
Italiaanse filosoof Giorgio Agamben (cf. Agamben, G. (1982), ‘Un importante
ritrovamento di manuscritti di Walter Benjamin’, in Aut..Aut, 189:90, 4-6).
32
Brodersen (1996), 250-252.
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ervaren hoe snel de kunstmatige paradijzen van de techniek veranderen in
echte hellen’.33 Deze kritische tijdsdiagnose berust enerzijds op een historische ervaring, te weten: dat de totalitaire staten, in hun poging een
paradijs op aarde te creëren, in feite een ongekend technologisch geweld
hebben veroorzaakt. Zij komt anderzijds voort uit een theologische overtuiging: de idee van een paradijs op aarde zou een ontoelaatbare toeeigening van de verlossing door de mens verraden en daarmee bron zijn
van het grootste geweld.
Op grond van deze gedeelde voorstelling van de geschiedenis als
catastrofe komen Schmitt en Benjamin tot uiteenlopende conclusies.
Terwijl Schmitt meent dat de theologisch-politieke opgave is om de
catastrofe in afwachting van de eeuwigheid met alle geweld te onderdrukken, is het volgens Benjamin zaak haar onmiddellijk te beëindigen teneinde de eeuwigheid nu reeds, in ieder volgend ogenblik, te doen intreden.
Dat is ook de achtergrond van hun discussie over de uitzonderingstoestand: waar Schmitt erop uit is de catastrofe in de uitzonderingstoestand
op te houden, tracht Benjamin haar in een ‘werkelijke uitzonderingstoestand’ definitief tot een einde te brengen. Beiden proberen zo in zekere
zin te ontsnappen aan de macht van de tijd zelf, waarin zij niets dan een
onafgebroken catastrofe herkennen, zonder zich evenwel te verliezen in
het waanbeeld van een ‘valse’ want voortijdige eeuwigheid. In een poging
aan deze aporie recht te doen introduceert Schmitt de notie van een vertraagde tijd, die niet de eeuwigheid zelf is maar wel de catastrofe tijdelijk
onderdrukt, en Benjamin die van een stilgezette tijd, die wél de eeuwigheid is en ook de catastrofe beëindigt, maar slechts voor de duur van een
luttel ogenblik, een dat zo vluchtig is dat het niet in het begrip beklijft,
maar alleen kan worden vastgehouden als een ‘opflitsend beeld’ (cf. GS
I/2, 694; SWP, 144, these V).
In zijn late werk begrijpt Schmitt de opgave om de catastrofe te
onderdrukken in het licht van de theologisch-politieke figuur van de
katechon: ‘Ik geloof niet dat voor een oorspronkelijk christelijk geloof een
ander geschiedbeeld dan dat van de katechon überhaupt mogelijk is’.34 De
katechon staat voor een ‘historische macht die het verschijnen van de
33

Schmitt, C. (1950), Ex captivate salus. Erfahrungen der Zeit 1945/ 47, Keulen,
Greven Verlag (hierna geciteerd als CS), 84.
34
Schmitt, C. (1997, oorspr), Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum, Berlijn, Duncker und Humblot (hierna in de tekst geciteerd als
NdE), 29.
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antichrist en het einde van het tegenwoordige tijdperk weet op te houden,
een kracht qui tenet’ (NdE, 29, cursivering Schmitt). In dit verband verwijst Schmitt naar een passage uit Paulus’ tweede brief aan de Tessalonicenzen: ‘En gij weet thans wel, wat hem weerhoudt (to katechon), totdat
hij zich openbaart op zijn eigen tijd. Want het geheimnis der wetteloosheid is reeds in werking; [wacht] slechts totdat hij, die op het ogenblik nog
weerhoudt, verwijderd is. Dan zal de wetteloze (ho anomos) zich openbaren’ (2 Tess. 2: 6-8).35 Aanknopend bij deze passage suggereert Schmitt
dat de soeverein die in de uitzonderingstoestand de wetteloosheid onderdrukt, de functie vervult van de katechon: hij voorkomt dat de antichrist
zich kan openbaren. Schmitt beweert niet dat de soeverein de katechon is;
na de secularisering zou een dergelijke directe identificatie van politieke
en theologische figuren onmogelijk zijn.36 Wél suggereert hij dat het
soevereine geweld, ook waar het zich in een geseculariseerde wereld doet
gelden, enkel is te begrijpen naar analogie van het katechontische, dat wil
zeggen, als een ophoudend geweld dat de wetteloosheid onderdrukt en het
intreden van de eindtijd verhindert.37
In het zogeheten Glossarium, waarin naoorlogse dagboeknotities
van Schmitt zijn gebundeld, bevindt zich de schets voor een in het Frans
gestelde brief aan de filosoof Pierre Linn: ‘U kent mijn theorie van de
katechon; zij dateert van 1932. Ik geloof dat er in iedere eeuw een concrete drager van deze kracht (un porteur concret de cette force) bestaat en dat
het zaak is die te vinden (…) Het gaat om een totale presentie verborgen
onder de sluiers van de geschiedenis (une présence totale cachée sous les
voiles de l’histoire)’.38 Deze formulering vat precies het theologischpolitieke programma samen dat Schmitt in zijn late werk voor ogen staat:
35

Geciteerd is de Bijbelvertaling van 1951 door het Nederlands Bijbelgenootschap (Haarlem, 1995).
36
Zie hoofdstuk I.
37
Ook hier zijn wellicht – als we teruggrijpen op een onderscheid dat Schmitt in
Politische Theologie hanteerde – twee claims te onderscheiden: niet alleen zou
het theologische begrip van de katechon in een ‘historische ontwikkeling’ op het
staatsrechtelijke van de soeverein zijn ‘overgedragen’ in die zin dat de functie van
de eerste, het onderdrukken van de wetteloosheid, thans wordt toegeschreven aan
de laatste (genealogische claim), ook zou het soevereine geweld in zijn ‘systematische structuur’ vergelijkbaar zijn met het katechontische, daar beide zich manifesteren als een ‘ophoudende’ of ‘opschortende’ macht (systematische claim)
(vergelijk PT, 43).
38
Schmitt, C. (1991), Glossarium. Aufzeichnungen der Jahre 1947-1951, Berlijn,
Duncker und Humblot (hierna in de tekst geciteerd als G), 80 (11-01-1948).
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voor iedere eeuw is een concrete historische instantie aan te wijzen die de
functie van de katechon vervult, dat wil zeggen, die de wetteloosheid
onderdrukt en de eindtijd ophoudt. Wij willen hier suggereren – en in het
laatste hoofdstuk aannemelijk maken – dat Schmitt dit theologischpolitieke programma ook daadwerkelijk heeft trachten uit te voeren. Zo
vinden wij verspreid over zijn late geschriften tal van verwijzingen naar
de katechontische ‘kracht’ van deze of gene historische actoren. Tezamen
vormen zij een enigszins willekeurig aandoende reeks: van de Byzantijnse
keizers die de opmars van de Islam wisten te stuiten, tot de Duitse vorsten
die kans zagen de eenheid van hun christelijke rijk te bewaren, van de
Oostenrijkse keizer Franz Josef die erin slaagde zijn ‘overoude’ rijk bijeen
te houden, tot de Poolse maarschalk Pilsudski die de nieuwe orde belichaamde.
Opmerkelijk genoeg laat Schmitt zich nergens uit over de vraag
wie in zijn eigen tijd beschikt over de katechontische kracht. Wij vermoeden dat het antwoord op deze vraag impliciet besloten ligt in het geciteerde brieffragment: ‘U kent mijn theorie van de katechon; zij dateert van
1932’. Deze datum kan nauwelijks toevallig gekozen zijn, want 1932 was
tevens het jaar waarin Schmitt, in dienst van de regering-Schleicher,
bepleitte een uitzonderingstoestand af te kondigen om zo de dreigende
wetteloosheid af te wenden. Tegen deze achtergrond lijkt de vermelding
van het jaar 1932 maar één interpretatie toe te laten: Schmitt moet aanvankelijk in Rijkspresident Paul von Hindenburg, bij wie de beslissing
over de uitzonderingstoestand berustte, de concrete drager van de katechontische kracht hebben herkend, en in diens voornaamste tegenstrever, Adolf Hitler, de concrete drager van de wetteloosheid. Maar hij
vergiste zich. Want Hitlers benoeming tot Rijkskanselier luidde niet de
complete anarchie in, maar versterkte juist de orde door deze te funderen
in een onbegrensd staatsgeweld. Zo moet Schmitt – die eerst op 1 mei
1933 toetrad tot de NSDAP – langzaam maar zeker tot het inzicht zijn
gekomen dat Hitlers openlijke overschrijding van de wet, meer nog dan
Hindenburgs poging de bestaande constitutie te bewaren, getuigde van een
katechontische bereidheid om de orde tegen iedere prijs te handhaven.
Had Schmitt aanvankelijk zijn hoop gevestigd op Hindenburg als ‘hoeder
van de constitutie’, spoedig zou hij in Hitler een ‘beschermer van het
recht’ herkennen. Zo raakte hij er in het voorjaar van 1933 van overtuigd
dat de katechontische ‘kracht’ op een andere ‘drager’ was overgegaan.
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Terwijl Schmitt zijn theorie ontwikkelt van een katechontische kracht die
de catastrofe weet op te houden, schetst Benjamin in zijn geschiedfilosofische thesen het beeld van een ‘engel van de geschiedenis’ die, zijn blik
gericht op het verleden, machteloos moet toezien hoe de catastrofe zich
daarin reeds voltrekt: ‘Er bestaat een schilderij van Klee dat Angelus
Novus heet. Daarop staat een engel afgebeeld die eruitziet als stond hij op
het punt zich te verwijderen van iets waar hij naar staart. Zijn ogen zijn
opengesperd, zijn mond staat open en zijn vleugels zijn uitgespreid. Zo
moet de engel van de geschiedenis eruitzien. Hij heeft het gelaat naar het
verleden toegekeerd. Waar voor ons een aaneenschakeling van gebeurtenissen verschijnt, ziet hij één grote catastrofe die onafgebroken puinhoop
op puinhoop stapelt en ze hem voor de voeten smijt. Hij zou wel willen
stilstaan, de doden wekken en het verpletterde samenvoegen. Maar een
storm waait uit het paradijs die in zijn vleugels blijft hangen en zo sterk
is, dat de engel ze niet meer kan sluiten. Die storm drijft hem onstuitbaar
de toekomst in, die hij de rug toekeert, terwijl de puinhoop vóór hem tot
de hemel rijst. Wat wij vooruitgang noemen is die storm’ (GS I/2, 697698; SWP, 146-147, These IX, cursivering Benjamin).
Waar Schmitts katechon een dreigende catastrofe weet af te wenden, zou Benjamins engel ‘wel willen stilstaan, de doden wekken en het
verpletterde samenvoegen’, maar tevergeefs, want de ‘storm van de vooruitgang’ drijft hem onstuitbaar de toekomst in. Hoewel vermoedelijk niet
in reactie op Schmitts theorie totstandgekomen, is Benjamins allegorie
wel als antwoord daarop te lezen. Want al deelt Schmitt niet het vooruitgangsgeloof dat Benjamin kritiseert, ook hij rechtvaardigt het tegenwoordige geweld in het licht van een toekomstig gebeuren, te weten: het einde
der tijden dat, aangekondigd door een periode van wetteloosheid en anarchie, met alle geweld is op te houden. Zo lijkt Schmitt geneigd het leed
van de slachtoffers voor te stellen als de betekenisvolle episode in een
heilshistorisch drama: het verschijnt hem als ‘noodzakelijk offer’, niet om
een op handen zijnde verlossing te bespoedigen, maar om een dreigende
catastrofe af te wenden. Terwijl Schmitt er met zijn theorie van de katechon op aandringt om de wetteloosheid met alle geweld te onderdrukken, suggereert Benjamin met zijn allegorie van de engel dat het streven
om de rechtsorde te funderen in het geweld juist de wetteloosheid in de
hand heeft gewerkt. In plaats van de catastrofe op te houden, zou een
‘kleine sprong in de continue catastrofe’ geboden zijn. Want het verleden
is, zo suggereert Benjamin, alleen voor de eeuwigheid te ‘redden’ door het
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zonder enige illusie prijs te geven aan de vergankelijkheid (cf. GS I/2,
683).
Overigens claimt Schmitt noch Benjamin dat de katechon respectievelijk de engel zélf in de geschiedenis werkzaam zijn. Hun status is
eerder die van theologisch-politieke zinnebeelden die, indien gedragen
door concrete historische actoren, een zeker historisch potentieel vertegenwoordigen. Terwijl Schmitt aan de soeverein de taak toeschrijft om,
met het beeld van de katechon voor ogen, de orde te bewaren en de wetteloosheid te onderdrukken, belast Benjamin de ‘historisch materialist’ met
de opgave om, de metafoor van de engel indachtig, te breken met de
bestaande orde en de onderdrukking te beëindigen. Beiden, de soeverein
en de historisch materialist, dienen hun taak kortom te beschouwen in het
licht van de theologie, zonder evenwel te claimen dat zij het heilshistorische gebeuren zelf kunnen beïnvloeden.

Mythische en dialectische beelden
Zowel Benjamin als Schmitt introduceren in hun late geschiedfilosofische
werk een figuratief element in het denken: in plaats van een narratieve
conceptie van de geschiedenis stellen zij de categorie van het beeld centraal. Zo dient de soeverein volgens Schmitt een ‘mythisch beeld’ (mythisches Bild) te scheppen in het licht waarvan de bestaande orde noodzakelijk lijkt. Daartoe dient hij zich te presenteren als de laatste in een lange
reeks van soevereinen die zich allen van dezelfde taak hebben gekweten,
namelijk de catastrofe hebben afgewend. Volgens Benjamin moet de
historisch materialist daarentegen gestalte geven aan een ‘dialectisch
beeld’ (dialektisches Bild) waarin de noodzaak van de bestaande orde als
een mythe wordt ontkracht. Zo brengt dit beeld tegenspraken aan het licht
die suggereren dat de catastrofe reeds bezig is zich te voltrekken, niet
ondanks, maar dankzij de soevereine productie van mythes.
Schmitt noemt de Leviathan van Hobbes als voorbeeld van zo’n
mythisch beeld. Hobbes zou in dit zeemonster het mythische symbool
hebben herkend van een duurzame en absolute staatsmacht. In Schmitts
beschrijving klinkt een impliciete referentie door aan de ophoudende
macht van de katechon: ‘De staat is volgens Hobbes de met grote kracht
voortdurend verhinderde burgeroorlog (fortwährend verhinderte Bürgerkrieg). De verhoudingen liggen dan ook zo, dat het ene monster, de Leviathan “staat”, het andere, de Behemot “revolutie”, duurzaam onderdrukt
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(niederhält)’.39 Dat Schmitt in deze passage het oog heeft op de ophoudende macht mag worden afgeleid uit zijn woordkeus. Zo gebruikt hij
elders het woord ‘onderdrukken’ (Niederhalten) als vertaling van het
Griekse ‘katechon’.40
Volgens Schmitt herkent Hobbes in de Leviathan een soort van
‘sterfelijke god’ (Mortal God) die van zijn onderdanen, daar hij ze vrede
en veiligheid garandeert, een onvoorwaardelijke gehoorzaamheid mag
verlangen.41 In dit verband benadrukt Schmitt dat de soeverein niet over
de absolute staatsmacht beschikt omdat hij krachtens een ‘goddelijk recht’
regeert, maar omdat hij schepper is van een profane vrede: ‘De soeverein
is niet defensor pacis van een op god terug te voeren vrede; hij is de
schepper van een louter profane vrede, creator pacis. De legitimatie
verloopt dus omgekeerd ten opzichte van gedachtegangen van het “goddelijke” recht: omdat het staatsgeweld almachtig is, heeft het een goddelijk
karakter’ (L, 50-51). Nergens blijkt die almacht duidelijker dan in het
prerogatief van de soeverein om, wanneer de eenheid van de staat in het
geding is, te beslissen over vragen van het geloof. Zo zou hij in laatste
instantie zelfs bevoegd zijn te bepalen wat zijn onderdanen als een wonder
dienen te beschouwen: ‘een wonder’, schrijft Schmitt, ‘is dat waarin de
soevereine staatsmacht beveelt als in een wonder te geloven’ (L, 82).
Daarmee zou Hobbes’ soeverein tevens aanspraak maken op de hoogste
macht, want door de authenticiteit en betekenis van het wonder te bepalen,
werpt hij zich feitelijk op als gods hoogste plaatsvervanger op aarde (L,
84).
Maar juist waar Hobbes de eenheid van theologie en politiek bevestigt door de soeverein als ‘lieutenant of God’ aan te merken, toont zich
volgens Schmitt een ‘zwakke plek’ (Bruchstelle) in zijn leer. Want, hoewel Hobbes de definitiemacht over wonderen toekent aan de soeverein, is
hij tegelijkertijd gedwongen een ‘individualistisch voorbehoud’ te maken.
39

Schmitt, C. (2003, oorspr. 1938), Der Leviathan in der Staatslehre des Thomas
Hobbes. Sinn und Fehlschlag eines politischen Symbols, Stuttgart, Klett-Cotta, 34
(hierna in de tekst geciteerd als: L).
40
Schmitt, C. (1995, oorspr. 1942), ‘Beschleuniger wider Willen, oder: Problematik der westlichen Hemisphäre’, in Schmitt, Staat, Grossraum, Nomos. Arbeiten aus den Jahren 1916-1969, bezorgd en van een voorwoord en aantekeningen
voorzien door Günter Maschke, Berlijn, Duncker und Humblot, 436.
41
De oorspronkelijk tekst luidt: ‘This is the generation of that great Leviathan, or
rather (to speak more reverently) of that Mortal God, to which we owe under the
Immortal God, our peace and defence’ (geciteerd in L, 30, noot 1).
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De soeverein is weliswaar gerechtigd te bepalen wat in het openbaar als
wonder heeft te gelden, het is aan zijn onderdanen, en aan hen alleen, om
krachtens hun gewetensvrijheid – quia cogitatio omnis libera est – na te
gaan of zij ook daadwerkelijk in het wonder kunnen geloven. Zo zou
Hobbes de staatsmacht uiteindelijk toch hebben begrensd: is de soeverein
bevoegd te beslissen over de publieke cultus en, waar nodig, van zijn
onderdanen een uiterlijke bekentenis af te dwingen, de onderdanen bepalen zelf, vanuit hun innerlijke overtuiging, wat zij kunnen geloven en wat
niet. Met deze onderscheiding tussen innerlijke geloofsbeleving en uiterlijke bekentenis, tussen fides en confessio, zou Hobbes niet alleen de
grondslag hebben gelegd voor het moderne begrip van de ‘neutrale staat’,
maar tevens voor de daarbij behorende conceptie van een individuele
geloofs- en gewetensvrijheid. Daarin herkent Schmitt evenwel de ‘doodskiem’ (Todeskeim) die ‘de machtige Leviathan van binnenuit vernietigt en
de sterfelijke god heeft omgebracht’ (L, 87).
Juist in dit verband – de diagnose van de doodsoorzaken van de
Leviathan – stuiten we op een van de meest expliciete antisemitische
passages in Schmitts werk. Zo zou Baruch de Spinoza in zijn Tractatus
theologico-politicus (1670), aanknopend bij het door Hobbes gemaakte
onderscheid tussen uiterlijke bekentenis en innerlijke geloofsbeleving, de
‘vroomheid zelf’ hebben toegeschreven aan de rechtssfeer van het individu. Spinoza zou daardoor de aanzet hebben gegeven tot de formulering
van een algemene geloofs- en gewetensvrijheid. ‘De scheiding van innerlijk en uiterlijk’, schrijft Schmitt, ‘is ook bij Hobbes reeds (…) in de kiem
aanwezig. Maar de joodse filosoof drijft deze kiem tot zijn uiterste ontplooiing, totdat het tegendeel wordt bereikt en de Leviathan van binnenuit
wordt ontzield’ (L, 87). Door het onderscheid tussen innerlijk en uiterlijk
aan te merken als fundament van de juridisch-politieke orde zou de ‘joodse filosoof’ het lot van de Leviathan hebben bezegeld. Want een staat die,
al mag hij dan nog zo loyaal worden gehoorzaamd, enkel de uiterlijke
bekentenis beheerst, is gedoemd zijn legitimiteit te verliezen. ‘Zo’n profane god’, schrijft Schmitt ‘heeft alleen nog de schijn en de simulacra van
het goddelijke aan zijn zijde’, maar blijkt de innerlijke geloofsbeleving
van zijn onderdanen niet langer te kunnen beroeren (L, 94).
Volgens Schmitt heeft zich met deze ‘gedachtebeweging vanuit de
joodse existentie (… ) in de loop van luttele jaren een beslissende wending in het lot van de Leviathan voltrokken’ (L, 88). Zo zou Moses Mendelssohn, in het voetspoor van Spinoza, een absolute gewetensvrijheid
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hebben bepleit, en wel, zoals Schmitt met een openlijk antisemitisme
formuleert, ‘met een vastberaden instinct daarvoor, dat een dergelijke
ondermijning en uitholling van de staatsmacht de verlamming van het
vreemde en de emancipatie van het eigen joodse volk het beste dient’ (L,
93). In de negentiende eeuw zou de jurist Friedrich Julius Stahl-Jolson42,
de ‘van Spinoza tot Moses Mendelsohn lopende lijn doel- en instinctzeker’ hebben voortgezet door de tegenstelling van innerlijk en uiterlijk in
de definitie van het begrip ‘rechtsstaat’ te verankeren: ‘rechtsstaat betekent’, zo citeert Schmitt de jurist, ‘überhaupt niet doel en inhoud van een
staat, maar alleen de wijze en het karakter om deze te verwezenlijken’
(geciteerd in L, 106). Bij Stahl-Jolsen zouden zich ‘in een breed front’
talloze ‘geëmancipeerde jonge joden’ hebben gevoegd, waaronder de
Rothschilds, Karl Marx, Börne, Heine en Meyerbeer, die zouden hebben
getracht de staatsmacht ‘ideologisch te verwarren en geestelijk te verlammen’ (L, 108).
Laten we één ding vooropstellen: anders dan Günther Maschke
beweert, zijn dit geen ‘tamelijk gematigde (recht zahmen) antisemitische
opmerkingen’.43 Wij zijn eerder geneigd het oordeel van Paul Bookbinder
te onderschrijven dat het ‘venijnige en giftige karakter van dit proza’
evengoed had kunnen stammen van een Julius Streicher of Joseph Goebbels.44 Belangrijker is evenwel dat Schmitt zich niet op een louter opportunistische wijze van antisemitische argumenten bedient en dat hij evenmin uitdrukking geeft aan een ‘klassiek katholiek anti-judaïsme’.45
Weliswaar zijn in het Glossarium tal van referenties te vinden aan het
Johannes-evangelie dat, in zijn klassieke anti-judaïstische duiding, de
joden verantwoordelijk maakt voor de kruisiging van Christus.46 Bij
Schmitt lijken die referenties ondergeschikt aan een ander motief dat
42

Friedrich Julius Stahl-Jolson (1802-1861), beter bekend als Julius Stahl, was
een hoogleraar kerkelijk recht te Berlijn. Na als kind een joodse opvoeding te
hebben genoten, had hij zich op zijn negentiende bekeerd tot het protestantisme.
Schmitt noemt de jurist bewust bij zijn volledige naam, dit om te onderstrepen dat
het een joodse auteur betreft (vergelijk hierover Gross, R. (2000), Carl Schmitt
und die Juden. Eine deutsche Rechtslehre, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 129).
43
Maschke, G. (2003), ‘Zum Leviathan von Carl Schmitt’, in L, 207
44
Bookbinder, P. (1991), ‘Carl Schmitt, the Leviathan, and the Jews’, in International social science review, nummer 66, 101. Vergelijk ook: Gross (2000), 277.
45
Vergelijk opnieuw Maschke: ‘Hier speelt zeker ook een techniek van zelfbescherming. Schmitt is weliswaar een klassiek katholiek anti-judaïsme toe rekenen, maar toch moeilijk een racistisch antisemitisme’ (in Maschke (2003), 209).
46
Vergelijk bijvoorbeeld: G, 208 (02-12-1948).
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moeilijk kan worden gerekend tot een ‘klassiek katholiek anti-judaïsme’.
Zo luidt onze these dat Schmitts antisemitisme in laatste instantie is terug
te voeren op de theologische voorstelling van de katechon die tot taak
heeft de wetteloosheid, belichaamd in het ‘innerlijk voorbehoud’ dat de
joodse intellectuelen zouden prediken, met alle geweld te onderdrukken.
Om deze these aannemelijk te maken, moeten we terugkeren naar
de bron. In zijn tweede brief aan de Tessalonicenzen beschrijft Paulus de
wetteloze als een valse Messias, wiens komst is omkleed met ‘allerlei
krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, en met allerlei verlokkende
ongerechtigheid, voor hen die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de
waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden
worden’ (2 Tess 2: 9-10). Dat Schmitt dit Paulinische beeld van de wetteloze als een valse Messias al vroeg voor ogen heeft gehad, bewijst een
passage uit zijn jeugdwerk Theodor Däublers ‘Nordlicht’ (1916): ‘Wat is
het huiveringwekkende (das Grausige) aan hem [de antichrist, MdW]?
Waarom is hij meer te vrezen dan een machtige tiran (…)? Omdat hij
Christus weet na te bootsen en zich zozeer aan hem gelijkmaakt, dat hij
van allen de zielen aftroggelt’ (TD, 61). Het is precies dit kenmerk van de
wetteloze dat Schmitt na 1933 projecteert op de joden die, aldus het
Leviathanboek, getuigen van ‘het dubbelzinnige wezen van een gemaskeerde existentie die des te huiveringwekkender (grauenhafter) wordt
naar mate zij vertwijfelder een andere wil zijn dan zij is’ (L, 109). ‘Huiveringwekkend’ als de wetteloze zijn in Schmitts ogen de joden, in het
bijzonder de geassimileerde, omdat zij zich anders zouden voordoen dan
ze zijn. ‘De geassimileerde jood’, stelt Schmitt, ‘is de ware vijand’; hem
dient de soeverein te bestrijden, zoals de katechon de wetteloze bestrijdt,
dat wil zeggen, met het grootste – en in laatste instantie onmenselijke –
geweld (G, 18 (25-09-1947)).
In dezelfde tijd dat Schmitt het mythische beeld van de Leviathan
tracht te doen herleven, ontwikkelt Benjamin zijn notie van het ‘dialectische beeld’ dat de mythe, waarin het antisemitisme zijn oorsprong vindt,
beoogt te ontkrachten. Geeft Schmitts mythische beeld uitdrukking aan
een continuïteit tussen verleden en heden in het licht waarvan de bestaande orde verschijnt als een legitieme, in Benjamins dialectische wordt
veeleer een discontinuïteit zichtbaar die maakt dat deze orde haar legitimiteit verliest. Volgens Benjamin heeft de mythe ‘tot doel om de revolutionaire momenten in het verloop van de geschiedenis te verhullen. Haar ligt
de vestiging van een continuïteit na aan het hart’ (GS V/1, 592, N9, a5).
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Daarentegen zou de dialectische voorstelling van de geschiedenis aanknopen bij de ‘plaatsen waar de overlevering afbreekt’, bij de zwakke plekken
in het mythische geschiedbeeld die een ‘houvast bieden aan hen die daaraan voorbij willen gaan’ (GS V/1, 592, N9, a5). Zo beoogt het door Benjamin geschetste ‘dialectische beeld’, zonder een definitieve waarheid
over de geschiedenis te claimen, een stem te geven aan al diegenen die
door de mythe het zwijgen is opgelegd. Door de tegenspraken van de
geschiedenis bloot te leggen, tracht het dialectische beeld te bewerkstelligen dat de mythe haar greep op het heden verliest.
In zijn opstel over Baudelaire, tot stand gekomen in hetzelfde jaar
als Schmitts studie over Hobbes (1938), geeft Benjamin een voorbeeld
van zo’n dialectisch beeld: hij laat de twintigste-eeuwse intellectueel
verschijnen naast de laat negentiende-eeuwse figuur van de flaneur.47
Anders dan de traditionele geleerde die in zijn studeerkamer eenzaam
bespiegelend over zijn boeken gebogen zit, zoekt de flaneur bewust de
drukte van de straten op om er de ‘massa’ te bestuderen. Terwijl hij zijn
ogen laaft aan dit fascinerende schouwspel, blijft hij evenwel een buitenstaander, een sociale rebel, die de massa gedistantieerd en zelfs ‘met een
verwoestende ironie’ gadeslaat (GS I/2, 516). Politiek beschouwd, zo
meent Benjamin, is deze gelijktijdige fascinatie voor en minachting van
de massa allerminst onschuldig. Zij voedt een culte de la blague die ten
slotte in de twintigste eeuw, bij een auteur als Louis-Ferdinand Céline, zal
omslaan in een virulent antisemitisme: ‘De titel waaronder en de geest
waarin Céline zijn Bagatelles pour un massacre heeft geschreven zijn
rechtstreeks terug te voeren op een dagboekaantekening van Baudelaire:
“Een mooie samenzwering liet zich organiseren met als doel de vernietiging van het joodse ras”’ (GS I/2, 516).
Het door Benjamin beschreven beeld van de flaneur is te kwalificeren als een ‘dialectisch beeld’, omdat het verschillende momenten van
de geschiedenis die uit hun oorspronkelijke context zijn gelicht, in één
beeld samenneemt. Zo verschijnt achter het beeld van de flaneur ook reeds
dat van de twintigste-eeuwse intellectueel die het antisemitisme niet
schuwt en collaboreert met de macht. De ‘schijn van een uit zichzelf
bewegende, in zich bezielde massa’ die de flaneur in zijn greep houdt,
verwijst bovendien naar de fascistische mythe van de ‘volksgemeenschap’: ‘de “massa” waaraan de flaneur zich wijdt, is de mal waaruit
47

Cf. Buck-Morss, S. (1999), The dialectics of seeing. Walter Benjamin and the
Arcades Project, Cambridge (Mass.), MIT Press, 304.
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zeventig jaar later de volksgemeenschap (Volksgemeinschaft) werd gegoten. De flaneur (…) was ook daarin zijn tijdgenoten vooruit gegaan, dat
hij als eerste ten prooi viel aan het drogbeeld dat sindsdien vele miljoenen
heeft verblind’ (GS V/1, 436, J66,1). Was de flaneur gebiologeerd door de
schijn van een massa die als een natuurlijk organisme met een eigen leven
begiftigd leek, in de twintigste eeuw zou deze massa in de mythische
gedaante van een fascistische ‘volksgemeenschap’ de zin van tallozen,
waaronder Schmitt, begoochelen.
Met zijn dialectische beeld tracht Benjamin een immanente kritiek
in de geschiedenis wakker te roepen; zo verschijnt in het beeld een ‘kritische constellatie’ van heden en verleden die de macht van de mythe
beoogt te doorbreken. Geplaatst naast het beeld van de geproletariseerde
massa’s die de negentiende-eeuwse metropolen bevolken, lijkt de fascistische mythe van de volksgemeenschap haar vanzelfsprekendheid te verliezen. Maar ook het antisemitisme en de collaboratie van eigentijdse intellectuelen lijken, geconfronteerd met de ‘verwoestende ironie’ van de
flaneur, aan betekenis en kracht in te boeten. Anders dan Schmitts mythische beeld dat de tegenwoordige orde in het licht van het verleden als een
legitieme laat verschijnen, voert Benjamins dialectische beeld het verleden ertoe ‘het heden in een kritieke toestand te brengen’ (GS V/1, 588,
N7a, 2). Zo beoogt het ‘de springstof die in het verleden ligt (…) tot
ontsteking’ te brengen (GS V/1, 495, K2, 3).

‘Durende tegenwoordigheid’ en ‘tot stilstand gekomen tijd’
Het onderscheid tussen Schmitts mythische en Benjamins dialectische
beeld is in laatste instantie terug te voeren tot een uiteenlopende ervaring
van de tijd. Zo berust Schmitts mythische beeld op een ervaring van de
tijd als ‘durende tegenwoordigheid’ (dauernde Gegenwart) (G, 45 (19-111947). De juridisch-politieke orde verschijnt daarin als een continue en
blijvende presentie ondanks de eindigheid en sterfelijkheid van haar
soevereinen. Daarentegen gaat Benjamins dialectische beeld uit van een
‘begrip van een heden (Gegenwart), dat geen overgang is, maar waarin de
tijd is geborgen en tot stilstand gekomen (in der die Zeit einsteht und zum
Stillstand gekommen ist)’ (GS I/1, 702). Dit heden dient zich aan als een
‘cesuur’, namelijk als een plotselinge onderbreking van het historische
continuüm waaraan de juridisch-politieke orde haar schijn van noodzakelijkheid en duurzaamheid ontleende.
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Schmitts begrip van een ‘durende tegenwoordigheid’ staat voor een tijd
die het midden houdt tussen eeuwigheid en vergankelijkheid en die zich
nog het beste laat omschrijven met de theologische categorie van het
aevum. Kantorowicz heeft het aevum eens getypeerd als een ‘soort van
oneindigheid en duur (infiniteness and duration) die beweging had en
verleden en toekomst kende, een continuïteit (sempiternity) die volgens
alle autoriteiten eindeloos was’.48 Naar analogie van het theologische
aevum beschrijft Schmitt de juridisch-politieke orde als een duurzame en
blijvende presentie, als een orde die blijft bestaan ondanks het verscheiden
van haar soevereinen. Deze orde is niet utopisch, dat wil zeggen niet
zonder geschiedenis, maar geworteld in een historische ervaring, namelijk
die van een continuïteit ondanks verandering. In dit verband beschrijft
Schmitt de tijd als een ‘tussentijd’ (Zwischenzeit) en de orde als een
‘tussenorde’ (interregnum): hoewel zij niet gelijkstaan aan de goddelijke
tijdloosheid zelf, getuigen zij van een soort van oneindigheid en duur,
omdat zij blijven bestaan tot het einde der tijden. Zo kan de eindtijd pas
beginnen wanneer de katechon zijn ophoudende activiteit heeft gestaakt.49
Anders dan Schmitts ‘durende tegenwoordigheid’, manifesteert
Benjamins ‘heden’ zich als een discontinuïteit, namelijk als een abrupte
en radicale breuk met de bestaande orde. In dit verband bekritiseert Benjamin uitdrukkelijk een voorstelling van de tijd als ‘doorlopende voortgang’ die enkel aan de heersende klasse ten goede zou komen (GS I/1,
701; SWP, 150, these XIII). Benjamins ‘heden’ dient zich dan ook niet
aan als een ‘overgang’, maar als een interruptie of ‘sprong’: ‘terwijl de
betrekking van het heden tot het verleden een zuiver temporele, continue
is, is die van het voorbij tot het nu dialectisch: is niet verloop maar beeld,
sprongachtig (sprunghaft)’ (GS V/1, 577 (N2a, 3). Geeft Schmitts ‘durende tegenwoordigheid’ uitdrukking aan een zuiver temporele, continue
verhouding van het verleden tot het heden, Benjamins ‘heden’ berust,
omgekeerd, op een plotselinge actualisering van het voorbije, een ‘sprong
in het nu’, waardoor het continuüm van de geschiedenis wordt onderbroken en het verleden een nieuw leven lijkt te krijgen.
48

Kantorowicz, E. (1985), The king’s two bodies. A study in medieval political
theology, Princeton, Princeton University Press, 279.
49
Hoewel Kantorowicz uitvoerig ingaat op de theologisch-politieke uitleg die aan
het aevum is gegeven, legt hij niet het verband met de traditie van de katechon.
Wel suggereert hij in een voetnoot dat Paulus’ tweede brief aan de Tessalonicenzen heeft gediend als basis voor het middeleeuwse geloof in de continuïteit van
het Romeinse Rijk in finem saeculi (in ibidem, 292, voetnoot 38).
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In zijn Glossarium brengt Schmitt de ervaring van een ‘durende tegenwoordigheid’ in verband met een ruimtelijke samenballing van de tijd. Zo
is er is één zin die in zijn late werk steeds weer terugkeert: ‘Ik verlies mijn
tijd en win mijn ruimte’.50 Schmitt doelt op een ruimte die is ‘vervuld van
de tijd’ – een waarin de echo van het verleden overal hoorbaar zou zijn,
bijvoorbeeld in de klank van plaatsnamen (G, 171 (28-06-1948)). Aan
Martin Heidegger, die Schmitt elders heftig kritiseert51, zou de eer toevallen deze notie van een van tijd vervulde ruimte te hebben blootgelegd (cf.
G, 236 (26-04-1949)). Hierin wordt de tijd niet langer ervaren als een
‘temporele opeenvolging’, maar als een ‘durende tegenwoordigheid’ (cf.
G, 45 (19-11-1947) en 187 (05-08-1948)). Zodra de tijd zich transformeert
tot een ruimtelijke figuur, zou zich een moment lang en vluchtig het beeld
openbaren van de eeuwigheid zelf, waarin god als een ‘totale’ en ‘eeuwige
presentie’ (ewige Präsenz) aan de mens tegenwoordig zal zijn (G, 18 (2709-1947)). Omgekeerd geldt voor wie de tijd niet ruimtelijk kan ervaren,
dat hem tevens een ervaring van god onmogelijk moet zijn: ‘god is dood’,
stelt Schmitt, ‘betekent: de ruimte is dood’ (G, 187 (05-08-1948)).
In zijn naoorlogse hoofdwerk, Der Nomos der Erde (1950), tracht
Schmitt de juridisch-politieke orde, in overeenstemming met deze ervaring van de tijd, te beschrijven als een door de geschiedenis getekende
ruimte. Zo benadrukt hij dat de schepping van deze ‘orde’ (Ordnung)
altijd ook berust op een historische en ruimtelijke ‘plaatsing’ (Ortung).
Deze samenhang van orde en plaatsing zou zichtbaar worden in de meest
oorspronkelijke ‘rechtshandeling’ van de staat, namelijk de ‘landinname’
(Landnahme): ‘Zij omvat de ruimtelijke beginorde, de oorsprong van de
gehele verdere concrete orde en al het verdere recht (…) Uit deze oorsprong voedt zich (…) al het daaropvolgende recht en alles wat later nog
aan maatregelen en bevelen zal worden uitgevaardigd en gedecreteerd’
(NdE, 19, cursivering Schmitt). In laatste instantie zou de identificatie en
benoeming van het geldende recht (Name) zijn terug te voeren op deze
50

Deze formulering is bijvoorbeeld te vinden in G,16 (21-09-1947) en 60 (14 en
16-12-1947) alsmede in CS, 90. Een alternatieve formulering is te vinden in de
schets voor een brief aan de conservatieve publicist Gerhard Günther: ‘De tijd
valt van mij af, de ruimte komt op mij toe en houdt mij omvangen (…) De ruimte
is het paradijs; de tijd is de hel’ (G, 171 (28-06-1948)).
51
Schmitt verwerpt Heideggers ontologie op theologische gronden: ‘Ik ken de
Psalm en lees in de bijbel: “de Heer is mijn hoeder, mij zal het aan niets ontbreken”. Ik ken de moderne filosofie en lees bij Heidegger: de mens is de hoeder
(van het zijn)’ (Cf. G, 232-233 (24-04-1949)).
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oorspronkelijke ‘inname’ (Nahme). Zo wordt de rechtsorde volgens
Schmitt, tenminste voorzover zij levensvatbaar en ‘concreet’ mag worden
genoemd, ‘gevoed’ door haar historische en geografische plaatsing.
Schmitt verwijt de ‘utopisten’ deze eenheid van recht en ruimte te
hebben doorbroken: ‘Utopie betekent (…) consequente ontplaatsing
(Entortung) (…), opheffing van de samenhang tussen orde en plaatsing’
(G, 47 (21-11-1947)). Door deze utopische ‘ontplaatsing’ zou de weg zijn
vrijgemaakt voor de meest gewelddadige vormen van ‘ontrechting’ (Entrechtung). Schmitt schrijft deze toe aan het moderne mensenrechtenvertoog dat de gelding van het recht niet langer zou laten afhangen van een
historische en geografische plaatsing, maar van de ‘menselijke natuur’ als
zodanig die overal en altijd dezelfde zou zijn. Onder invloed daarvan
zouden internationale conflicten die voorheen door het oorlogsrecht
werden beheerst, zijn getransformeerd in een wereldwijde burgeroorlog
die in het recht geen begrenzing meer vindt. Schmitt acht deze ‘ontrechting’ des te verontrustender, daar zij geschiedt ‘in naam van het recht’
(CS, 58). ‘Ontrechting’ betekent dus niet dat het recht geheel afwezig is,
maar dat het, omdat het door een consequente ontplaatsing zo alomvattend
en onbepaald is geworden, zijn oorspronkelijke betekenis en verbindende
kracht heeft verloren en van binnenuit is uitgehold.52
Teneinde deze utopische ontplaatsing van het recht en de praktijken van ontrechting waarin zij dreigt uit te monden, een halt toe te roepen,
tracht Schmitt het recht te herdefiniëren als een ‘deling en verdeling van
de grond (Teilung und Verteilung des Bodens)’ (G, G, 205 (21-10-1948))
Daartoe introduceert hij het begrip nomos – in het Grieks letterlijk: ‘wet’–
dat zou staan voor ‘de eerste, alle volgende maatstaven funderende meting, (…) de oer-deling en oer-verdeling (Ur-Teilung und Ur-Verteilung)’
(NdE, 36). Schmitt belast de soeverein met de taak om de eenheid van
recht en ruimte te waarborgen door grenzen te stellen en de vijand zijn
rechtmatige plaats te wijzen. Zo zou de soevereine beslissing (Entscheidung) niet alleen een ‘onderscheiding’ (Unterscheidung) behelzen, maar
52

Wouter Veraart heeft in een systematische en nauwgezette studie naar ontrechting en rechtsherstel in Nederland en Frankrijk in de jaren van bezetting en
wederopbouw laten zien hoe het recht – in dit geval het privaatrecht – tijdens de
bezetting werd misbruikt om de joden hun rechten en in laatste instantie ook hun
rechtssubjectiviteit te ontnemen. In dit verband beschrijft hij ‘ontrechting’ als een
uitsluiting uit de rechtsorde met behulp van het recht zelf (in Veraart, W. (2005),
Ontrechting en rechtsherstel in Nederland en Frankrijk in de jaren van bezetting
en wederopbouw, Alphen aan de Rijn, Kluwer).
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tevens een ‘scheiding’ (Scheidung) van de ruimte en een ‘uitsluiting’
(Ausgrenzung) van de vijand (G, 146 (06-05-1948)). Dit begrenzende
geweld van de beslissing betekent volgens Schmitt ‘de doodsteek voor de
utopie’ (G, 150 (15-05-1948)).
Anders dan Schmitt lijkt Benjamin juist bewust een utopische
‘ontplaatsing’ van het recht na te streven. Voor hem is deze ontplaatsing
echter niet verbonden met een uitholling van het recht, laat staan met een
‘ontrechting’, maar veeleer met een uitschakeling van het recht überhaupt. Daarbij dient het recht plaats te maken voor een rechtvaardigheid
die zich niet langer in algemene regels laat vatten. Deze rechtvaardigheid
laat zich beschrijven als een ‘uitzonderingstoestand’ die ‘werkelijk’ is,
omdat de bijbehorende regels daarin niet langer zijn opgeschort, maar
geheel zijn weggevallen. In dit verband tracht Benjamin het utopische
potentieel dat in de geschiedenis besloten ligt, in een actuele ervaring
wakker te roepen. Daartoe grijpt hij terug op de wensbeelden van vroegere generaties om de utopische belofte die zij belichaamden, in het heden
alsnog gestand te doen. Hoewel deze beelden zijn getekend door de
plaats en tijd waarin zij totstandkwamen, zouden zij tevens de sporen
verraden van een hoop die is gericht op het onbepaalde. Daarom wordt
Benjamin in deze wensbeelden een ‘heimelijke index’ gewaar waardoor
ze zouden verwijzen naar de verlossing. Terwijl de samenhang van recht
en plaats slechts de bestaande orde zou bevestigen, zou de utopische
ontplaatsing van het recht de mogelijkheid openen van het geheel andere.
Ook Benjamin beschrijft een ervaring van de tijd die zich in een
ruimtelijke figuur, die van het dialectische beeld, lijkt samen te ballen. In
dit beeld komen namelijk verschillende momenten van de geschiedenis
samen, maar dan verkort als ‘monade’. In dit verband spreekt Benjamin
ook wel van een verschränkte Zeit: een tijd die is samengebald tot een
enkel nu-moment (GS II/1, 320). De ervaring van deze samengebalde tijd
zou zijn terug te voeren op een actualisering van het verleden. Wanneer
het voorbije namelijk plotseling herleeft in het heden, wordt het tijdsverloop een moment lang teniet gedaan. Het balt samen tot een luttel ogenblik, tot een ‘nu’ (Jetzt) waarin ‘de waarheid tot barstens toe met tijd [is]
gevuld (die Wahrheit mit Zeit bis zum Zerspringen geladen [ist])’ (GS
V/1, 578, N3, 1). Door deze ervaring wordt het beeld opgeroepen van een
‘nu’ waarin de geschiedenis in elk van haar momenten actueel en citeerbaar is geworden. Dit ‘nu’ zou in een ‘immense verkorting’ de gehele
geschiedenis van de mensheid ‘samenvatten’ (GS I/2, 694 en 703; SWP,

Katechon en engel

121

143 en 152, these III en XVIII). Zo verschijnt het visioen van de eeuwigheid zelf, niet als een durende presentie, maar als een plotselinge herleving van het voorbije in het meest vluchtige en vergankelijke numoment.53
Volgens Benjamin dient de historisch materialist het verleden uitsluitend daar te vatten waar het hem verschijnt als ‘monade’, dat wil
zeggen als een ‘nu’ waarin de tijd is samengebald en verkort. In de structuur daarvan zou hij namelijk het ‘teken [herkennen] van een Messiaanse
stilzetting van het gebeuren, anders gezegd, van een revolutionaire kans
voor het onderdrukte verleden’ (GS I/2, 703; SWP, 152, these XVIII).
Voor de historisch materialist heeft het ‘nu’ een theologische én een
politieke betekenis. Dit nu kent geen tijdsverloop meer; de tijd lijkt daarin
tot stilstand gekomen. Vandaar dat de historisch materialist in het nu de
voorafspiegeling herkent van een Messiaanse stilzetting van het gebeuren.
De uitschakeling van het tijdsverloop maakt tegelijkertijd ook dat het
historische ‘continuüm’ wegvalt in het licht waarvan de ‘heersende klasse’ haar macht legitimeerde. De historisch materialist ziet hierin een
‘revolutionaire kans’ om de bestaande orde in naam van het ‘onderdrukte
verleden’ op het spel te zetten.
Juist waar Benjamin de theologisch-politieke betekenis van het
‘nu’ articuleert, blijkt het contrast tot Schmitts ervaring van een ‘durende
tegenwoordigheid’ het grootst. Want terwijl Schmitt in dit verband benadrukt dat ‘alles wat wezenlijk is (…) onveranderlijk en onveranderd
[blijft] en in periodieke intervallen steeds weer op[duikt]’, meent Benjamin dat het juist eigen is aan de ervaring van het nu ‘dat zij de schijn van
het altijd-gelijke, ja ook van de herhaling in de geschiedenis, verstrooit’
(GS V/1, 591, N9, 5 en G, 18 (27-09-1947)). In de door Schmitt geschetste ervaring van een durende tegenwoordigheid herkent Benjamin dan ook
het teken van de mythe, de ‘schijn van het altijd-gelijke’. Die schijn is te
‘verstrooien’ door het voorbij te ervaren als ‘nu-tijd’. Want in het ‘nu’
wordt het voorbije niet ervaren als het altijd-gelijke, laat staan als blijvende en onveranderlijke, maar als het ‘waarlijk nieuwe’ (wahrhaft Neues).

53

Dit aspect van de door Benjamin beschreven tijdservaring – dat de eeuwigheid
zich openbaart in het meest vluchtige en vergankelijke ‘nu-moment’ – heeft
Adorno in Negative Dialektik overgenomen en als kritiek ingebracht tegen Hegels
conceptie van de eeuwigheid als een totaliteit van het vergankelijke (in Adorno,
Th.W. (1997), Negative Dialektik, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 353).
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Daarmee opent zich in politiek én theologisch opzicht de mogelijkheid
van het geheel andere.

Herinneren en vergeten
Schmitts soeverein trekt niet alleen grenzen in de ruimte, maar ook in de
tijd. Zo zou zijn vermogen om de wetteloosheid te onderdrukken en de
orde te bewaren, berusten op de macht om een streep te zetten onder het
verleden: ‘Alle burgeroorlogen van de wereldgeschiedenis die niet in een
totale vernietiging van de tegenpartij eindigden, zijn geëindigd met een
amnestie. Het woord amnestie betekent letterlijk “vergeten”, en niet
eenvoudig vergeten, maar het strenge verbod om in het verleden te wroeten en daar aanleiding te zoeken voor verdere wraakhandelingen en aanspraken voor schadeloosstelling’.54 Schmitts bewering is niet mis te verstaan als een zwakke echo van Ernest Renans beroemde these dat het
vergeten soms om praktische redenen nodig is voor het behoud van de
politieke gemeenschap.55 Daarentegen heeft de imperatief van het vergeten bij Schmitt een meer principiële, theologische betekenis: het vergeten
is het ordescheppende moment bij uitstek – hét moment waarop de wetteloosheid door een ‘schepping uit het niets’ wordt afgewend. De ‘kracht
van het vergeten’ is, met andere woorden, een katechontische. Zo identificeert Schmitt het recht van de soeverein om de vijand amnestie of gratie te
verlenen als een laatste restant van het ‘heilige recht’ der koningen (AKV,
219).
Terwijl Schmitt wijst op de noodzaak van het vergeten, vinden we
bij Benjamin een pleidooi voor het gedenken. De ‘kracht van het gedenken’ zou volgens hem berusten op het vermogen om een vroeger moment
dat voorbij en afgesloten leek, in het heden een nieuw leven in te blazen.
Theologisch beschouwd zou het gaan om een ‘zwakke Messiaanse kracht’
(schwache messianische Kraft) die, door het verleden opnieuw als ‘nutijd’ tegenwoordig te maken, een vluchtig visioen van de eeuwigheid weet
op te roepen. Berust de katechontische kracht van Schmitts mythische
beeld op het vergeten, een bewust doodzwijgen van het vroegere geweld
54

Schmitt, C. (1995), ‘Amnestie oder die Kraft des Vergessens’, in Schmitt,
Staat, Grossraum, Nomos, Berlijn, Duncker und Humblot, 218 (hierna in de tekst
geciteerd als AKV).
55
Renan, E. (1996, oorspr. 1882), ‘What is a nation?’, in Eley, G en Suny, R.G.
(red), Becoming national. A reader, Oxford en New York, Oxford University
Press, 41-55.
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teneinde wraakhandelingen en ‘aanspraken’ van het verleden te voorkomen en een levensvatbare juridisch-politieke orde mogelijk te maken,
Benjamins dialectische beeld is, omgekeerd, een herinneringsbeeld dat het
vroegere geweld juist bewust uit de vergetelheid tracht op te rakelen om
de ‘aanspraken’ van vroegere generaties te doen herleven en de tegenwoordige orde radicaal ter discussie te stellen. In dit verband is het opmerkelijk dat Benjamin en Schmitt dezelfde juridische terminologie
bezigen en reppen van ‘aanspraken’ (Ansprüchen) van het verleden, die
volgens de eerste wél en volgens de tweede niet zijn in te willigen (cf.
AKV, 218 en GS I/2, 694; SWP, 142, these II).
Waar Schmitt aan het vergeten een ordescheppende kracht toeschrijft, herkent Benjamin in het gedenken een revolutionair potentieel, de
voedingsbodem voor een rechtsvernietigend geweld dat de bestaande orde
in naam van de onderdrukten belooft omver te werpen. Zo zouden de
‘haat en de offervaardigheid’ van de arbeidersklasse, door Benjamin haar
‘beste krachten’ genoemd, worden gevoed door de herinnering aan de
‘geknechte voorouders’ (GS I/2, 700; SWP, 149, these XII). Deze herinnering is explosief, omdat zij zich niet verdraagt met de bestaande orde.
Schmitts mythische beeld is katechontisch, omdat het, door een streep
onder het verleden te trekken, de wetteloosheid onderdrukt en de bestaande orde garandeert. Daarentegen getuigt Benjamins dialectische beeld van
een ‘zwakke Messiaanse kracht’, omdat het, door het verleden te doen
herleven, aandringt op een andere orde dan de bestaande, namelijk die van
de eeuwigheid zelf.

Conclusie
In dit hoofdstuk hebben we de theologisch-politieke motieven in het werk
van Schmitt en Benjamin dat na 1933 is totstandgekomen, naast elkaar
geplaatst en vergeleken. Zo evoceert Schmitt het beeld van de katechon,
de ophoudende macht uit Paulus’ tweede brief aan de Tessalonicenzen die
de komst van de antichrist en het intreden van de eindtijd verhindert. Naar
analogie van deze katechon zou de soeverein in de uitzonderingstoestand
tot taak hebben om de wetteloosheid te onderdrukken en de catastrofe af
te wenden. Daarentegen schetst Benjamin het beeld van een ‘engel van de
geschiedenis’ die met ontzetting aanschouwt hoe de catastrofe zich nu
reeds in de geschiedenis voltrekt. Het beeld van de engel indachtig zou de
‘historisch materialist’ voor de opgave staan om de brokstukken van het
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verleden bijeen te rapen en de catastrofe in een ‘werkelijke uitzonderingstoestand’ tot een einde te brengen.
Teneinde zich van zijn katechontische taak te kwijten dient de
soeverein volgens Schmitt ‘mythische beelden’ te scheppen die suggereren dat de bestaande orde duurzaam en noodzakelijk is. Volgens Benjamin
dient de historisch materialist daarentegen ‘dialectische beelden’ te construeren die maken dat de mythe haar greep op het heden verliest. Geven
Schmitts mythische beelden uitdrukking aan een continuïteit tussen verleden en heden in het licht waarvan de bestaande orde als een legitieme
verschijnt, in Benjamins dialectische wordt veeleer een discontinuïteit
zichtbaar, waardoor deze orde haar legitimiteit verliest. In dit verband
hebben wij gezien hoe het antisemitisme van Schmitt is terug te voeren op
een mythisch beeld dat is bedoeld om de ophoudende macht van de staat
te ondersteunen. Daarentegen tracht Benjamin dit antisemitisme in een
dialectisch beeld te ontkrachten door het te confronteren met de ‘verwoestende ironie’ van de flaneur.
Wij hebben voorts gezien hoe aan Schmitts mythische en Benjamins dialectische beeld uiteenlopende ervaringen van de tijd ten grondslag
liggen. Zo geeft Schmitts mythische beeld uitdrukking aan een ‘durende
tegenwoordigheid’: het wekt de indruk dat de juridisch-politieke orde,
ofschoon niet tijdloos en eeuwig, wordt gekenmerkt door een zekere
continuïteit en duur, omdat zij tot het einde der tijden zou blijven bestaan.
Volgens Benjamin berust het dialectische beeld daarentegen op de ervaring van een ‘heden’ waarin het ‘continuüm van de geschiedenis’ wordt
onderbroken en het tijdsverloop teniet gedaan. In dat heden verliest de
bestaande orde haar schijn van noodzakelijkheid, zodat de revolutionaire
klasse plotseling kans ziet haar in naam van het onderdrukte verleden
terzijde te schuiven. Tegelijkertijd zou daarin het vluchtige visioen verschijnen van de eeuwigheid zelf waarin het voorbije niet langer wordt
onderdrukt en vergeten, maar als ‘nu-tijd’ actueel en citeerbaar is geworden.
Na deze theologisch-politieke motieven bij Schmitt en Benjamin
op hoofdlijnen te hebben weergegeven, willen wij thans de concrete
uitwerkingen daarvan onderzoeken. Daartoe zullen wij onze blik in de
volgende hoofdstukken wenden tot het late geschiedfilosofische werk van
beide denkers afzonderlijk.

4
Arrêter le jour
Gedenken en ‘nu-tijd’ bij Benjamin
‘Handle so, dass die Engel zu tun bekommen’
Franz Kafka

In dit en het volgende hoofdstuk zullen wij de theologisch-politieke
opvattingen in het late werk van Schmitt en Benjamin afzonderlijk van
elkaar bespreken. Wij menen dat dit noodzakelijk is om ze in hun volle
complexiteit inzichtelijk te maken. Een opmerkelijke parallel in het late
werk van beide denkers is dat zij ervoor kiezen om de kwestie van politieke theologie vanuit een geschiedfilosofisch perspectief te benaderen. Zo
trachten zij het begrip van het politieke te herleiden tot een bepaalde
ervaring van de geschiedenis die niet anders dan theologisch zou zijn te
begrijpen. In dit verband bekritiseren zij, onafhankelijk van elkaar maar in
vergelijkbare zin, het moderne geloof in de vooruitgang waarin zij een
ontoelaatbare toe-eigening van de eeuwigheid door de mens herkennen.
Zij stellen daar een notie van de historische tijd tegenover die niet de
eeuwigheid zelf is en evenmin een loutere vergankelijkheid, maar een
soort van ‘tussentijd’: Schmitt ervaart haar als een ‘uitstel’, Benjamin als
een ‘nu’ waarin wat voorbij en afgesloten leek plotseling kan herleven.
Op grond van deze uiteenlopende ervaringen van de geschiedenis
komen Benjamin en Schmitt tot verschillende en in zekere zin ook tegengestelde opvattingen over het politieke: terwijl de bestaande politieke orde
in het licht van het door Schmitt beschreven ‘uitstel’ moet verschijnen als
een tijdelijke maar duurzame ‘tussenorde’, is zij vanuit het perspectief van
het door Benjamin geschetste ‘nu’ gedoemd haar schijn van duurzaamheid
te verliezen. De theologisch-politieke voorstelling die Schmitt met zijn
notie van het ‘uitstel’ verbindt, is die van een ophoudende macht die de
bestaande orde in afwachting van de eeuwigheid garandeert. Daarentegen
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staat Benjamin het beeld voor ogen van een ‘revolutionaire klasse’ die
zich in het ‘nu’ verbonden weet met een traditie van ‘onderdrukten’ en die
tot taak heeft de bestaande orde in haar naam omver te werpen. Schmitt en
Benjamin zinspelen op twee in wezen tegengestelde tradities: die van de
soevereinen die een repressief staatsgeweld noodzakelijk achten omwille
van een ‘uitstel’ van de catastrofe, en die van de ‘onderdrukten’ die de
catastrofe nu reeds aan den lijve ondervinden en aandringen op haar
onmiddellijke beëindiging.
In de context van Benjamins late geschiedfilosofische beschouwingen heeft het geweld van de staat een naam gekregen: het is dat van
een mythisch vergeten. Nergens manifesteert zich de macht van de tijd zo
scherp en fataal als in het korte geheugen waarvan de mens blijk geeft, in
weerwil van de duurzame orde die hij poogt te scheppen. In Benjamins
ogen verschijnt het vergeten, niet alleen vanwege de miskenning van het
verleden zelf maar ook door de lessen die een huidige generatie nalaat
daaruit te trekken, als de oorsprong van een steeds hernieuwde geweldscyclus. In dit verband laakt hij vooral de totalitaire ideologieën die het
verleden zouden onderdrukken en instrumentaliseren omwille van actuele
politieke belangen. Teneinde deze ideologieën effectief te kunnen bestrijden, formuleert Benjamin in zijn late werk een imperatief van het gedenken: de revolutionaire klasse moet de nagedachtenis aan vroegere generaties in een actuele politieke ervaring zien ‘recht te doen’. Daartoe dient zij
zich in dienst te stellen van het verleden en de belangen van vroegere
generaties tot de hare te maken.
In Benjamins late werk vormt de imperatief van het gedenken,
naar wij menen, het wankele fundament waarop zijn theologisch-politieke
reflecties berusten. Om deze these aannemelijk te maken, zijn wij genoodzaakt een kleine omweg te bewandelen: zo zullen wij eerst bespreken hoe
Benjamin zijn notie van het gedenken ontwikkelt in een kritische uiteenzetting met het werk van Marcel Proust. Hieraan ontleent hij het inzicht
dat de wijze waarop de geschiedenis in een praktijk van het gedenken
wordt ervaren, verwijst naar een bepaalde voorstelling van de eeuwigheid.
Kenmerkend daarvoor is dat de eeuwigheid zich openbaart in het meest
vluchtige en vergankelijke ogenblik, namelijk in het ‘nu van de herinnering’. Wij zullen laten zien hoe Benjamin deze aan Proust ontleende
voorstelling van de eeuwigheid in zijn geschiedfilosofische werk onttrekt
aan haar oorspronkelijke context in een poging het politieke en kritische
potentieel ervan te articuleren. Zo herkent hij in het ‘nu van de herinne-
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ring’ niet alleen ‘het teken van een Messiaanse stilzetting van het gebeuren’, maar ook een ‘revolutionaire kans in de strijd voor het onderdrukte
verleden’ (GS I/2, 703; SWP, 152, these XVII).
In dit verband willen wij de aandacht vestigen op een motief in
Benjamins late werk dat in de literatuur, voorzover wij kunnen overzien,
tot op heden onopgemerkt is gebleven: deze teksten – en in het bijzonder
de tijdservaring waarvan ze getuigen – zijn terug te voeren op een ‘spirituele oefening’. Benjamin blijkt zelfs aan te sluiten bij een eeuwenoude
filosofische traditie wanneer hij suggereert dat het werk van Proust niet
alleen op het niveau van abstracte en begripsmatige reflectie is te lezen,
maar vooral ook op dat van een vorming van onze geestelijke vermogens.
Dit inzicht is voor ons relevant en in zekere zin ook onontbeerlijk, omdat
deze vorming bij Proust specifiek betrekking heeft op het vermogen om
de historische tijd op een bepaalde wijze te ervaren. Zo zou de spirituele
oefening bij hem zijn te begrijpen als een oefening in de ‘opmerkzaamheid’, dat wil zeggen een poging om het voorbije door een uiterste concentratie als ‘nu-tijd’ te ervaren. Voor Benjamin is de inzet van deze
oefening om uiteindelijk de gehele geschiedenis van de mensheid in een
‘immense verkorting’ tegenwoordig te maken. Het is deze ervaring van
een geschiedenis die herleeft en actueel wordt in het ‘nu’, die ten grondslag ligt aan zijn late opvattingen over politieke theologie.

‘Mémoire involontaire’ en ‘Eingedenken’. Benjamin leest Proust
De invloed van Marcel Prousts A la recherche du temps perdu op Benjamins late geschiedfilosofische werk is nauwelijks te overschatten.1 Zo
vertelde Benjamin eens aan Theodor Adorno ‘dat hij geen woord meer
van Proust wilde lezen (...), omdat hij anders in een verslaafde afhankelijkheid zou raken die zijn eigen productie in de weg zou staan’.2 Door
Proust te lezen zouden zelfs ‘van tijd tot tijd zoiets als innerlijke vergifti-

1

De auteur dankt Yolande Jansen voor haar bijzondere waardevolle commentaar
op de passages over Proust (cf. Jansen, H.Y.M. (2006), Stuck in a revolving door.
Assimilation, secularism, and democratic pluralism, Amsterdam (academisch
proefschrift)).
2
Adorno, Th.W. (1990), Gesammelte Schriften, band II, Frankfurt am Main,
Suhrkamp, 670.
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gingsverschijnselen optreden’.3 Toch duiden de geschriften die Benjamin
aan Proust zou wijden, ondanks de geclaimde ‘slaafse afhankelijkheid’,
allerminst op een kritiekloze bewondering. Zo schrijft Benjamin in februari 1926 in een brief aan Hugo von Hofmannsthal dat het werk van Proust
hem met ‘ambivalente indrukken’ vervult.4 Die kanttekening lijkt niet,
althans niet primair, betrekking te hebben op Prousts subjectivisme.5 Zij
lijkt evenmin verband te houden met Prousts behoudende en burgerlijke
wereldbeeld.6 Daarentegen blijkt zij gericht op diens notie van de ‘onwillekeurige herinnering’ (mémoire involontaire) en de daarmee verbonden
tijdservaring.
In A la recherche du temps perdu beschrijft Proust de ‘onwillekeurige herinnering’ als een beeld van het verleden dat op een moment
van verminderde oplettendheid in gedachten komt om vrijwel onmiddellijk weer te worden vergeten. Dit beeld wordt opgeroepen door een klank
of de tast van een voorwerp of, zoals in de beroemde madeleine-passage,
door een smaak.7 In het eerste deel van Du côté de chez Swann, getiteld
Combray, schiet de hoofdpersoon Marcel plotseling het beeld van zijn
kindertijd te binnen wanneer hij op een koude winterdag, tegen zijn gewoonte in, een slok lauwe thee vermengd met de kruimels van een madeleinekoekje tot zich neemt. Aanvankelijk weet hij het ‘heerlijke gevoel
van vreugde’ dat zich van hem meester maakt niet te duiden. Tevergeefs
spant hij zich in het nogmaals te ervaren. Juist wanneer hij heeft besloten
om verdere pogingen te staken, ontdekt hij de oorsprong ervan: ‘Het was
de smaak van het stukje madeleine, dat tante Léonie mij zondagsmorgens
3

Brief van Benjamin aan Gershom Scholem, d.d. 18 september 1926, in Benjamin (1997), Gesammelte Briefe, bezorgd door Christoph Gödde en Henri Lonitz,
Frankfurt am Main, Suhrkamp, band III, 195.
4
Brief van Benjamin aan Hugo von Hofmannsthal, d.d. 23 februari 1926, in
ibidem, band III, 122.
5
Dit in tegenstelling tot het door Teschke beweerde: ‘Onwaar was Proust, ondanks al zijn bezeten zoeken naar waarheid, omdat hij het subjectief bepaalde van
zijn ervaring als het onbepaalde had waargenomen. Daarop heeft Benjamins
kritiek zich gericht’ (in Teschke, H. (2000), Proust und Benjamin. Unwillkürliche
Erinnerung und dialektisches Bild, Würzburg, Königshausen und Neumann, 117).
6
Cf. Kahn, R. (1998), Images et passages. Marcel Proust et Walter Benjamin,
Parijs, Éditions Kimé, 80-83.
7
Proust, M. (1954, oorspr. 1919), Du côté de chez Swann. Première partie:
Combray, Parijs, Bibliothèque de la Pléiade (Gallimard) (hierna geciteerd als
CS), 46-47; vertaald als Proust (1989), De kant van Swann. Deel een: Combray,
vertaald door C.N. Lijsen, Amsterdam, De Bezige Bij (hierna geciteerd als C), 54.
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in Combray (want op die dag ging ik niet vóór de mis het huis uit) als ik
haar in haar kamer goedemorgen kwam zeggen, gaf, nadat ze het in de
lindebloesemthee had gedoopt’.8 Deze herinnering roept een reeks van
nieuwe beelden in Marcel wakker, zodat ten slotte ‘heel Combray en zijn
omgeving’ tegenwoordig lijken te zijn.9
De beschrijving van de ‘onwillekeurige herinnering’ maakt duidelijk dat zij spontaan is en onafhankelijk van de subjectieve intentie. Daarom blijven Marcels inspanningen om zich het beeld van zijn kindertijd
voor de geest te roepen zonder resultaat. Ze lijken de herinnering zelfs in
de weg te staan. Pas wanneer de vermoeidheid toeslaat valt Marcel het
beeld van zijn jeugd, geheel onverwacht, alsnog ten deel. Zij blijkt echter
van korte duur, want zodra het beeld van die zondagmorgen in Combray
in zijn bewustzijn is opgelicht, blijkt het onmiddellijk weer te vervluchtigen en de vergetelheid toe te slaan. Proust suggereert dat de mémoire
involontaire niet in het bewustzijn beklijft, dat wij haar niet bewust kunnen afdwingen, maar dat zij ons enkel een moment lang overkomt. ‘Het
toeval’, concludeert hij, ‘speelt in deze dingen een grote rol en een ander
toeval, ik bedoel dat van de dood, staat ons heel dikwijls niet toe, de
gunsten van het eerste af te wachten’.10
In Prousts beschrijving dient de mémoire involontaire zich aan als
een beeld: ‘Zeer zeker moet datgene, wat in mijn binnenste zo in beroering geraakt is, het beeld, de visuele herinnering zijn’.11 Twee momenten
die jaren uiteen liggen, vallen plotseling samen. Daardoor lijkt de tijd met
een schok tot stilstand te komen; zij kristalliseert uit tot een beeld. Aanvankelijk suggereert Proust dat dit beeld zijn oorsprong vindt in een
identiteit van heden en verleden. Zo dient de herinnering zich aan als ‘dat
ogenblik van vroeger, dat aangetrokken door een identiek moment (un
instant identique), van zo ver weg is gekomen om alles in mij levend te
maken, in beweging te brengen en weer naar boven te brengen’.12 Later
zal echter blijken dat het beeld niet berust op een identiteit, maar op een
vergelijkbaarheid van momenten. Marcel heeft daardoor een ogenblik
lang het gevoel te ontsnappen aan de macht van de tijd: ‘terstond lieten de

8

CS, 46-47/ C, 54.
CS, 48/ C, 55.
10
CS, 44/ C, 51.
11
CS, 46/ C, 54, cursivering, MdW.
12
CS, 46/ C, 53.
9
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wisselvalligheden van het leven mij onverschillig (...) Ik voelde mij niet
meer middelmatig, afhankelijk van de omstandigheden en sterfelijk’.13
Pas in het laatste deel van Prousts Recherche, getiteld Le temps
retrouvé, zal Marcel – of de verteller die in deze passage wellicht spreekt
met een andere stem dan de zijne14 – de oorzaak van dit ‘gelukzalige
gevoel’ ontdekken: ‘het wezen dat in mij zo’n impressie ervoer, ervoer die
in wat er op een vroeger tijdstip en nu gemeenschappelijk van was, in wat
er extratemporeel aan was, een wezen dat alleen verscheen wanneer het
zich door zo’n conformiteit van heden en verleden in het enige milieu
bevond waarin het kon leven en genieten van de essentie der dingen, dat
wil zeggen, buiten de tijd. Dit verklaarde dat mijn bekommering om de
dood ophield te bestaan op het moment dat ik onbewust de smaak van de
madeleine had herkend, immers op dat moment werd degeen die ik geweest was een extratemporeel wezen, onbezorgd dientengevolge over de
wisselvalligheden van de toekomst’.15 In de onwillekeurige herinnering
lijkt zich een bereik te ontvouwen dat aan de macht van de tijd is onttrokken. Zo ondervindt Marcel een ‘gelukzalig gevoel’, omdat hij in de herinnering een tijdloze ‘essentie der dingen’ meent gewaar te worden. De
onwillekeurige herinnering, suggereert Proust, doorbreekt een ogenblik
lang het continuüm van de tijd en brengt aldus een ‘vluchtige aanschouwing van de eeuwigheid’ teweeg.16
Benjamin beaamt het inzicht van Proust dat het ‘ware beeld van
het verleden’ allerminst willekeurig is, maar een onwillekeurige – zij het
uiterst zwakke en precaire – reflectie van een bepaald verleden dat zich
onttrekt aan de subjectieve intentie. In ‘Berliner Kindheit um neunzehnhundert’, een serie van autobiografische aforismen die hij in 1932 in een
eerste en in 1938 in een definitieve versie optekent, beschrijft Benjamin
de herinneringen aan zijn jeugd in Berlijn naar het model van Prousts
13

De oorspronkelijke tekst luidt: ‘Il m’avait aussitôt rendu les vicissitudes de la
vie indifférentes (…) J’avais cessé de me sentir mediocre, contingent, mortel’ (in
CS, 45/ C, 52).
14
Vergelijk Ricoeur, P. (1984), Temps et récit II. La configuration dans le récit
de fiction, Parijs, Éditions du Seuil, 252.
15
Proust, M. (1989, oorspr. 1927), Le temps retrouvé, Parijs, Bibliothèque de la
Pléiade (Gallimard) (hierna geciteerd als TR), 450; vertaald als Proust, M. (2002),
De tijd hervonden, vertaald door Thérèse Cornips, Amsterdam, De Bezige Bij,
205 (hierna geciteerd als TH), 205.
16
De oorspronkelijke formulering luidt: ‘cette contemplation, quoique d’éternité,
était fugitive’ (TR, 454/ TH, 209).
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mémoire involontaire: door zich bijvoorbeeld de tast van amandelen in
een onverlichte provisiekast, de klank van plaatsnamen als Blumeshof 12
en Tiergarten of de geur van ’s ochtends gebakken appeltjes voor de geest
te halen, tracht hij zijn kindertijd in Berlijn uit de diepte van de vergetelheid tevoorschijn te roepen. De herinnering komt ook hier als een beeld:
‘[ik] heb geprobeerd me de beelden eigen te maken, waarin de ervaring
van de metropool in een kind van de burgerij haar neerslag heeft’ (GS
VII/1, 385). In een voorbereidende aantekening voor de geschiedfilosofische thesen zal Benjamin deze gedachte nogmaals onder woorden brengen: ‘de onwillekeurige herinnering biedt zich nooit aan – daarin verschilt
zij van de willekeurige – als een verloop, maar alleen als een beeld’ (GS
I/3, 1243).
Dankzij het vergeten, zo betoogt Benjamin in de openingsparagrafen van ‘Über einige Motive bei Baudelaire’ (1939), blijft de onwillekeurige herinnering – in tegenstelling tot de willekeurige – een zekere verschraling door de tijd bespaard. Het vergeten zorgt er namelijk voor dat de
herinnering min of meer intact wordt overgeleverd, zonder met latere
bewustzijnsinhouden vermengd te raken. Reeds bij Proust is het inzicht te
vinden dat de herinnering, juist omdat zij aanvankelijk was vergeten,
‘geen enkele verbinding heeft kunnen aangaan, geen enkele schakel heeft
kunnen leggen tussen toen en nu, en op haar plaats, haar datum is gebleven’.17 In navolging van Proust suggereert Benjamin dat de herinnering
ontstaat bij de gratie van het vergeten: alleen in de herinnering die een
tijdlang werd vergeten en aldus van onze subjectieve intentie gevrijwaard
is gebleven, kan een vroeger moment zich in zijn ongeschonden staat, dat
wil zeggen zonder de wensen en angsten van nu te weerspiegelen, aan ons
openbaren. Dat moment heeft niet, zoals andere momenten die wél in
onze blik en gedachten zijn gebleven, blootgestaan aan de voortdurende
herinterpretatie waaraan wij ons verleden plegen te onderwerpen. Het
17

TR, 449/ TH, 204. Joyce Megay betoogt dat Prousts notie van de mémoire
involontaire zich onderscheidt van Bergsons concept van een mémoire pure
vanwege het belang dat Proust toekent aan het vergeten: ‘bij Bergson [is er] geen
enkel spoor [te bekennen] van deze belangrijke rol toegekend aan het vergeten.
Het is zelfs mogelijk dat hij het vergeten als een pseudo-probleem heeft beschouwd’ (in Megay, J. (1976), Proust et Bergson. Essai de mise au point de la
question de l’influence de Bergson sur Proust, Parijs, Vrin, 95. Vergelijk hierover
ook Jauss, H.R. (1986), Zeit und Erinnerung in Marcel Prousts A la recherche du
temps perdu. Ein Beitrag zur Theorie des Romans, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 14).
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vergeten, doorgaans opgevat als een figuur van de vergankelijkheid,
verschijnt hier als datgene wat de overlevering van een vroeger moment
überhaupt mogelijk maakt.
Bij Proust is de zoektocht naar het verleden mede te begrijpen als
de poging om een onzekere toekomst af te wenden. ‘Het eigenlijke doel’,
stelt Peter Szondi, ‘is te ontkomen aan de toekomst, vol gevaren en dreigingen, waarvan de dood de ultieme is’.18 Daarentegen is Benjamin juist
op zoek naar sporen van die onzekere toekomst in het verleden. Zo
spreekt hij in ‘Berliner Kindheit’ de hoop uit dat ‘de beelden van mijn
jeugd in de grote stad misschien in staat [zijn] in hun innerlijk latere
historische ervaringen te preformeren’ (GS VII/1, 385). Inderdaad verraden de beelden die Benjamin hier beschrijft de voortekenen van toekomstige gebeurtenissen en dan vooral die van een toekomstige catastrofe.
Zijn latere vlucht voor het nationaal-socialisme wordt er bijvoorbeeld op
onheilspellende wijze in aangekondigd. Zo constateert Adorno: ‘Een
dodelijke lucht hangt om die plaatsen welke in Benjamins schildering op
het punt staan te ontwaken. De blik van een veroordeelde valt op hen, en
als veroordeelde neemt hij ze waar’.19
Zoals Proust op zoek is naar de ‘verloren tijd’ (temps perdu), zo is
Benjamin op zoek naar een ‘voorbije toekomst’ (vergangene Zukunft).20
Iedere generatie schept utopieën, wensbeelden en voorstellingen van de
toekomst die in feite het stempel dragen van de historische situatie waarin
ze ontstonden. Benjamin tracht deze utopieën zichtbaar te maken in het
beeld van het verleden. Daarbij gaat zijn aandacht vooral uit naar de
belofte die de techniek voor een vroegere generatie belichaamde. Zo voert
hij in ‘Berliner Kindheit’ de droomwereld van het panorama voor ogen,
een voorloper van de moderne film die de illusie wekte dat de toeschouwer zich in een onbegrensde ruimte bevond, waarin hij ‘alles kon zien’
18

Szondi, P. (2005, oorspr. 1961), ‘Hope in the past. On Walter Benjamin’, in
Osborne, P. (red.), Walter Benjamin. Critical evaluations in cultural theory,
Londen, Routledge, band III, 145.
19
Adorno, Th. W. (1986, oorspr. 1950), ‘Nachwort zur Berliner Kindheit um
Neunzehnhundert’, in Adorno, Gesammelte Schriften, bezorgd door Rolf Tiedemann, Frankfurt am Main, Suhrkamp, band XX/1, 171; vertaald als Adorno, Th.
W. (1974), ‘Nawoord’ in Benjamin, W., Berlijnse jeugd, vertaald door Hans
Hom, Amsterdam, Arbeiderspers, 132 (vertaling gewijzigd).
20
Het begrip stamt niet van Benjamin zelf, maar is ontleend aan Koselleck, R.
(1973), Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten, Frankfurt am
Main, Suhrkamp.
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zonder dat hem een bepaald perspectief werd opgedrongen (GS VII/1,
388-389).21 In een ander fragment beschrijft Benjamin de dromen en
verlangens die de eerste telefoon in het Berlijnse huishouden veroorzaakte: zodra men de hoorn van de haak had gelicht, deed zijn ‘warme zoemen’ ieder besef van ‘tijd en plicht en voornemens’ vervluchtigen; zo
ontstak hij in de eenzamen het ‘licht van een sprankje hoop’ (GS VII/1,
390-391). ‘Apparaten’ zoals de telefoon en het panorama vertegenwoordigden, aldus Benjamin, de droom van een kunstmatige wereld die onbegrensd en tijdloos leek te zijn.
Aan Benjamins herinneringsbeelden is echter steeds ook af te lezen hoe eertijds gekoesterde dromen in het heden onvervuld zijn gebleven. Zo staat de droomwereld van het verleden in schril contrast tot de
ontnuchtering van het heden waarin de techniek haar destructieve vermogens heeft geopenbaard. Benjamins herinneringsbeelden zijn niet nostalgisch; ze proberen de latere ontnuchtering niet te verhullen. Zo klinken de
geluiden van de eerste telefoongesprekken als ‘nachtgeluiden’ die suggereren dat een ‘echte geboorte’, die van een desillusie, op handen is (GS
VII/1, 390). In Benjamins herinneringsbeelden staat de droomwereld van
het verleden steeds op het punt te ontwaken. Zo wijst de utopische belofte
van de techniek om de menselijke verhoudingen in een tijdloze natuur te
verankeren, reeds vooruit naar de latere ervaring van een techniek die in
een vernietiging van de natuur zal zijn omgeslagen. Voor Benjamin maakt
dit latere ‘verraad van de utopie’ deel uit van het ‘objectieve’ beeld van
het verleden.22 Het is dit ‘verraad’, de ontluistering over een destructieve
techniek in het heden, dat de onwillekeurige herinnering aan haar vroegere beloftes uitlokt.
In convoluut K van het Passagen-Werk stelt Benjamin voor de
notie van een ‘onwillekeurige herinnering’ te vervangen door die van het
‘gedenken’ (Eingedenken). Het gedenken grijpt, anders dan de onwillekeurige herinnering, actief en bewust terug op het verleden, niet om het te
bewaren, met alle illusies en beperkingen van dien, maar om het te actualiseren. Zo constateert Stéphane Mosès dat ‘de Proustiaanse ervaring die
21

Andrea von Hülsen-Esch beschrijft hoe het ronde beeld van het panorama tot
doel had de ervaring van een onbegrensde ruimte op te roepen, waardoor de
indruk werd gewekt dat een beperkend kader of perspectief ontbrak. Zij typeert
het panorama daarom als ‘de gematerialiseerde droom van een wereld zonder
grenzen’ (ongepubliceerd paper gepresenteerd op de conferentie ‘Walter Benjamin. Topographies du souvenir’, Parijs, 13-15 juni 2005).
22
Vergelijk Szondi (2005), 147.
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een wederopstanding van het verleden in het heden betreft, hier wordt
vervangen door het historische bewustzijn van een heden, waarin de
nagedachtenis aan vroegere generaties samenvloeit en dat tegelijkertijd
verschijnt als het radicaal nieuwe, als de manifestatie van iets wat nooit
eerder is voorgevallen’.23 Kenmerkend voor het gedenken is dat het de
nagedachtenis aan vroegere generaties probeert ‘recht te doen’ in een
actuele ervaring. Het tracht het verleden uit de vergetelheid op te rakelen
om het – in de woorden van Stéphane Mosès – ‘nieuw leven te geven en
nu, waar mogelijk, datgene eraan te voltooien, wat eertijds onvervuld
gebleven of verzuimd is’.24 Het gedenken grijpt terug op de wensbeelden
van een vroegere generatie, niet om – met het gebaar van een bitter cynisme – het naïeve ongelijk daarvan te bewijzen, maar om de belofte die
ze belichaamden in het heden alsnog gestand te doen.
Door zich op de imperatief van het ‘gedenken’ te beroepen sluit
Benjamin – ongetwijfeld bewust, zij het niet expliciet – aan bij een oude
joodse traditie die teruggaat tot bijbelse tijden. Zo heeft de historicus
Yosef Hayim Yerushalmi laten zien hoe het Hebreeuwse woord ‘zakhor’
– letterlijk: ‘gedenkt!’ – niet minder dan 169 maal in de joodse bijbel
wordt uitgesproken.25 Tezamen met de negatieve formulering ervan –
‘vergeet niet!’ – heeft deze dubbele imperatief ‘sinds bijbelse tijden niet
opgehouden te weerklinken’ en wellicht, zo suggereert Yerushalmi, heeft
het joodse volk het daaraan te danken dat het in de diaspora zijn identiteit
wist te behouden: ‘om te begrijpen hoe een volk heeft kunnen overleven
terwijl zijn geschiedenis zich in essentie in ballingschap heeft afgespeeld,
zou ik (…) willen opperen dat de geschiedenis van zijn herinnering,
goeddeels veronachtzaamd en nog te schrijven, een onderwerp van belang
is’.26 Tegelijkertijd moet Yerushalmi echter constateren dat het joodse
volk, ondanks deze instigatie tot het gedenken, een historiografische
traditie nagenoeg ontbeert. Deze ‘paradox’ is volgens hem als volgt te
verklaren: volgens de post-bijbelse rabbijnse interpretatie was niet ieder
historisch moment te gedenken, maar alleen die ogenblikken die een
dialectiek van gods almachtige wil en de vrijheid van de mens aanschou23

Mosès, S. (1993), ‘Eingedenken und Jetztzeit. Geschichtliches Bewusstsein im
Spätwerk Walter Benjamins’, in Haverkamp, A. en Lachmann, R. (red.), Vergessen und Erinnern, München, Wilhelm Fink Verlag, 390.
24
Ibidem, 389.
25
Yerushalmi, Y.H. (1984), Zakhor. Histoire juive et mémoire juive, Parijs,
Éditions La Découverte, 21.
26
Ibidem, 21.
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welijk konden maken. Wat niet diende als illustratie van deze dialectiek,
was het niet waard te worden herinnerd; het was zelfs bij voorkeur te
vergeten.27
Juist op dit laatste punt lijkt Benjamin van de rabbijnse traditie
afscheid te nemen, of daarvan althans een onorthodoxe interpretatie voor
te stellen: volgens hem is namelijk geen moment van het verleden prijs te
geven aan de vergetelheid. Het gedenken kan zich nog het minst oriënteren op een dialectiek van de goddelijke wil en de menselijke vrijheid,
aangezien het goddelijke, zoals Benjamin reeds in ‘Zur Kritik der Gewalt’ had vastgesteld, niet als zodanig voor de mens (her)kenbaar is (cf.
GS II/1, 203; SWP, 79). De theologisch-politieke inzet van het gedenken
is dan ook elders gelegen: niet bij gods wil, maar bij de hoop van de
mens. ‘In de voorstelling van het geluk’, zo betoogt Benjamin in zijn
tweede geschiedfilosofische these, ‘klinkt onmiskenbaar die van de
verlossing door’ (GS I/1, 693; SWP, 142, vertaling gewijzigd). Hoewel
deze voorstelling van het geluk is ingegeven door de technische mogelijkheden van een tijdperk en daarom, voor wat betreft haar concrete
verbeeldingskracht, misschien achterhaald of ‘gedateerd’ is geraakt,
verraadt zij volgens Benjamin altijd ook de sporen van een utopische
hoop die, voorzover zij gericht is op het onbepaalde, niet onmiddellijk
blootstaat aan de veroudering. Zo beoogt het gedenken, aldus Benjamin,
het utopische potentieel dat in de geschiedenis besloten ligt, te actualiseren teneinde de ‘vonken van hoop’ daarin te ontsteken.

Een vertelling over de tijd
Benjamin beschouwde zichzelf in de eerste plaats als vertaler van Proust.
Nadat de oorspronkelijke Duitse vertaling van A la recherche du temps
perdu door Rudolf Schottlaender was uitgelopen op een ‘publicitairkritisch fiasco’ kregen Benjamin en Franz Hessel in de zomer van 1925 de
opdracht een nieuwe vertaling voor te bereiden. Van hun hand zouden in
1927 Im Schatten der jungen Mädchen en in 1930 Die Herzogin von
Guermantes verschijnen.28 Gedurende zijn werkzaamheden als vertaler
27

Ibidem, 35-38.
Hessel en Benjamin werkten bovendien aan een vertaling van Sodome et
Gomorrhe die ongepubliceerd zou blijven. Vermoedelijk is het manuscript
daarvan tijdens de Tweede Wereldoorlog verloren gegaan (Vergelijk hierover het
commentaar van Tiedemann en Schweppenhäuser in GS II/3, 1044).
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schreef Benjamin een reeks van kritisch-filosofische reflecties over
Prousts begrip van de mémoire involontaire. Hij verzamelde deze in een
map die hij voorzag van de titel ‘Proust Papiere’. De notities lagen ten
grondslag aan een opstel dat hij in de zomer van 1929 onder de titel ‘Zum
Bilde Prousts’ in het tijdschrift Literarische Welt zou publiceren. Het was
geconcipieerd als een begeleidende tekst, mogelijk een inleiding, bij zijn
vertaling van de Recherche en had oorspronkelijk de titel ‘En traduisant
Marcel Proust’ zullen dragen (GS II/3, 1045).
Vooral dankzij dit opstel heeft Benjamins receptie van Proust in
de secundaire literatuur de nodige aandacht getrokken. Zo verschenen
hierover maar liefst twee monografieën alsmede een reeks van artikelen.29
Twee soorten interpretaties lijken de discussie te domineren: een deconstructivistische en een marxistische. Leggen de deconstructivisten het
accent op Benjamins observatie dat het werk van Proust uitdrukking geeft
aan een ‘onafgebroken toenemende discrepantie tussen poëzie en leven’30,
de marxisten benadrukken zijn constatering dat Proust zijn ‘gehele onbegrensde kunst tot de sluier van dit ene en meest levenbepalende mysterie
van zijn klasse [heeft gemaakt]: het economische’ (GS II/1, 311 en 319).31
In weerwil van deze lezingen die aspecten van de tekst benadrukken –
respectievelijk het ‘beeld’ en zijn ‘materialiteit’ – die weliswaar relevant
zijn, maar niet de samenhang daarvan bepalen, willen wij betogen dat
Benjamin het werk van Proust primair heeft gelezen als ‘een vertelling
over de tijd’: wat Benjamin in zijn lezing van de Recherche benadrukt is
de poging een bepaalde ervaring van de tijd te articuleren die niet alleen in

29

Het gaat om de volgende teksten: Kahn (1998); Teschke (2000); Szondi
(2005) ; Knips, I. (1994), ‘Eingedenken und mémoire involontaire. Über Walter
Benjamin und Marcel Proust’, in Weimarer Beiträge, jaargang 40, nummer 1,
128-134; Jacobs, C. (1999, oorspr. 1971), ‘Walter Benjamin’s Image of Proust’,
in Jacobs, In the language of Walter Benjamin, Baltimore en Londen, Johns
Hopkins University Press, 39-58; Schlossmann, B. (1988), ‘Proust and Benjamin.
The invisible image’, in Nägele, R. (red.), Benjamin’s ground. New readings of
Walter Benjamin, Detroit, Wayne University Press, 105-118; Wohlfarth, I.
(1979), ‘Walter Benjamin’s image of interpretation’, in New German critique,
nummer 17, 70-98.
30
Jacobs (1999), 41. Vergelijk ook Schlossmann (1988), 107.
31
Kahn typeert Benjamin zelfs als een ‘marxo-proustien’. Wat Benjamin met zijn
essay over Proust zou hebben beoogd, was het werk van Proust te introduceren in
marxistische kring waarin het tot dan toe als ‘burgerlijk’ te boek had gestaan (in
Kahn (1998), 221).
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het vertelde zelf, maar ook in de wijze van vertellen tot uitdrukking
komt.32
In Benjamins lezing beweegt Prousts Recherche zich tussen twee
momenten, die van de ‘hervonden tijd’ (temps retrouvé) en de ‘verloren
tijd’ (temps perdu), oftewel: van het herinneren en het vergeten. Vanaf het
eerste deel, Combray, staat Marcel de belofte van een ‘elegisch geluk’
voor ogen: in de onwillekeurige herinnering meent hij, vanwege de vergelijkbaarheid van twee ervaringen door de tijd heen, een tijdloze ‘essentie
der dingen’ te herkennen, die de macht van de tijd belooft te doorbreken
(GS II/1, 313). Al gauw maakt zich echter een ‘vreselijk pijnlijk vermoeden’ van hem meester: een opmerking van zijn vader doet hem plotseling
inzien dat hij ‘niet buiten de tijd [staat], maar onderworpen [is] aan de
wetten daarvan’.33 Dit ‘gevoel van benauwenis’ wordt des te heviger
wanneer hij geheel onverwachts de ‘destructieve werking van de Tijd’
ontdekt.34 Wanneer Marcel in het laatste deel van Prousts Recherche
tijdens een matinee bij de Princesse de Guermantes enkele van de belangrijkste personen uit zijn jeugd opnieuw ontmoet en tot zijn schrik constateert dat ze, omdat de tijd niet heeft stilgestaan, haast onherkenbaar zijn
geworden, als acteurs met maskers en witte pruiken, blijkt het ‘elegische
geluk’ uit het eerste deel door een geheel andere ervaring te zijn verdrongen: die van een onstuitbare veroudering.35 Tijdens dit bal des têtes beseft
Marcel plotseling dat de belofte van de mémoire involontaire, een stilzetting van de tijd door de wederopstanding van een vroeger ogenblik, onvervuld is gebleven en dat ten slotte ook de herinnering zelf, opgesloten in
een ‘door de dood belegerd lichaam’, zal worden prijsgegeven aan de
vergetelheid.36
Studies naar de totstandkoming van Prousts Recherche van Bernard Brun en anderen laten zien hoe de aan het bal des têtes gewijde
passages uit Le temps retrouvé waarschijnlijk al in een vroeg stadium,
mogelijk zelfs direct aansluitend op de madeleine-passage uit Combray,
32

De term ‘vertelling over de tijd’ (fable sur le temps) is ontleend aan Paul
Ricoeur (in Ricoeur (1984), 191-192).
33
Proust, M. (1954), A l’ombre des jeunes filles en fleurs. Autour de Mme Swann,
Parijs, Bibliothèque de la Pléiade (Gallimard), 482, vertaald als Proust, M.
(1994), In de schaduw van de bloeiende meisjes. Rondom Mme Swann, vertaald
door C.N. Lijsen, Amsterdam, De Bezige Bij, 62.
34
TR, 508/ TH, 270.
35
TR, 499 e.v./ TH, 260 e.v.
36
Cf. TR, 613/ TH, 390.
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zijn gepland en geschreven.37 Dit vermoeden heeft belangrijke consequenties voor een interpretatie van de mémoire involontaire: de hoop dat de
onwillekeurige herinnering tot een ‘milieu buiten de tijd’ toegang zal
geven, blijkt van het begin af aan in het teken te hebben gestaan van haar
tegendeel, een illusieloos besef van het voortschrijden van de tijd en van
de onafwendbaarheid van de dood. Benjamin anticipeert op deze interpretatie door Prousts verlangen naar eeuwigheid ‘roesmatig’ te noemen (GS
II/1, 320). Dit verlangen zou niet betrekking hebben op een ‘onbegrensde
tijd’, maar op ‘het tijdsverloop in zijn meest werkelijke gedaante’. In dit
verband introduceert Benjamin het begrip van een ‘gekruiste tijd’ (verschränkte Zeit): ‘De eeuwigheid waarop Proust perspectieven opent, is de
gekruiste, niet de onbegrensde tijd. Zijn ware aandeel geldt het tijdsverloop in zijn meest werkelijke, dat wil zeggen gekruiste gedaante, die
nergens minder vervormd heerst dan in de herinnering, binnen, en in de
veroudering, buiten’ (GS II/1, 320).38 Proust, zo suggereert Benjamin,
heeft de eeuwigheid niet eenvoudig ‘idealistisch’ ervaren, zoals zijn
herhaaldelijke verwijzingen naar de ‘essentie der dingen’ en een ‘milieu
buiten de tijd’ doen vermoeden, maar ‘roesmatig’, als een door het tijdsverloop getekende ‘gekruiste tijd’.
De literatuur weet zich met Benjamins ‘tamelijk enigmatische’
(Beryl Schlossmann), zelfs ‘onbegrijpelijke’ (Carol Jacobs) formulering
nauwelijks raad.39 ‘Het werkwoord “Verschränken”’, zo merkt
Schlossmann op, wordt gewoonlijk ‘gebruikt om het kruisen of over
37

Uit een reconstructie door het onderzoeksteam ‘Marcel Proust’ van het Parijse
Institut des Textes et Manuscrits Modernes (CNRS), onder leiding van Bernard
Brun, blijkt dat het leeuwendeel van Le temps retrouvé, waaronder het bal des
têtes behoort tot de vroegste passages van Prousts Recherche. Zo zou Proust Le
temps retrouvé oorspronkelijk hebben geconcipieerd als het tweede deel van de
Recherche. In de loop van de tijd ontstonden er echter steeds nieuwe ‘tussendelen’, zodat Le temps retrouvé pas in 1927 in een sterk geredigeerde vorm kon
verschijnen. De vroegste versies van het bal des têtes zijn te vinden in de cahiers
51 (1909), 58 en 59 (1911), die worden bewaard in de Franse Bibliothèque
Nationale. Daarin nemen reflecties op vergeten, ouderdom en dood reeds een
centrale plaats in (vergelijk hierover: Brun, B. (1986), ‘Genèse du temps retrouvé’, in Proust, M., Le temps retrouvé, Parijs, Flammarion, 15, 32 en 46).
38
De oorspronkelijke tekst luidt: ‘Die Ewigkeit, in welche Proust Aspekte eröffnet, ist die verschränkte, nicht die grenzenlose Zeit. Sein wahrer Anteil gilt dem
Zeitverlauf in seiner realsten, das ist aber verschränkten Gestalt, der nirgens
unverstellter herrscht als im Erinnern, innen, und im Altern, aussen’ (GS II/1,
320).
39
Jacobs (1999), 48 en Schlossmann (1988), 112.
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elkaar vouwen (clasping) van iemands armen, de tanden van een zaag of
de sporen van een hert te beschrijven’.40 In de context waarin Benjamin
het bezigt zou het staan voor een ‘ruimtelijk aspect’ van de tijd, namelijk
het verschijnen van ‘correspondenties’ tussen verschillende momenten uit
het leven die elkaar plotseling kruisen in het ‘welhaast onzichtbare beeld
van het autobiografische weefsel’.41 Op haar beurt herleidt Jacobs het
woord ‘Verschränkung’ tot een herinneringsbeeld dat zou getuigen van
een ‘verweving’ (intertwining) van verschillende ervaringen door de tijd
heen. Deze ‘verweving’ is volgens haar te begrijpen naar analogie van de
wereld zoals die in een droom verschijnt, waarin eveneens ‘vergelijkbare,
maar niet-identieke’ ervaringen zouden worden aaneengeweven.42
Hoewel Schlossmann en Jacobs het begrip ‘verschränkte Zeit’ terecht verbinden met een samenvallen van verschillende vergelijkbare,
maar niet-identieke ervaringen in het herinneringsbeeld, miskennen zij de
semiotische gelaagdheid ervan. Zo zijn in de uiteenlopende contexten
waarin Benjamin het gebruikt, niet minder dan drie verschillende betekenissen te ontwaren: het zou duiden op een ‘verstrengeling’ (Verschlingung), een ‘inrollen’ (Einrollen) en een ‘concentratie’ (Konzentration)
van de tijd. Deze betekenissen staan, naar wij menen, niet los van elkaar,
maar zijn bedoeld om verschillende, aan elkaar gerelateerde aspecten van
deze tijdservaring te belichten.
Benjamin zinspeelt op de eerstgenoemde betekenis door te verwijzen naar een passage uit Le temps retrouvé: Wanneer Marcel een
laatste keer de omgeving van Combray doorloopt en er een ‘verstrengeling’ (Verschlingung) van wegen ontdekt, ‘kruisen zich’ (verschränken
sich) in zijn herinnering plotseling de verschillende fasen van zijn leven
die met deze wegen zijn verbonden (GS II/1, 320). In de oorspronkelijke
passage – die Benjamin enigszins onzorgvuldig en mogelijk uit de herinnering citeert – ontmoet Marcel de dochter van zijn zojuist overleden
vriend Robert de Saint-Loup, hetgeen een reeks van ‘kruiselingse’ herinneringen bij hem wakker roept: ‘was die laatste [Mlle de Saint-Loup,
MdW], zoals de meeste wezens overigens, niet als de “sterren” die in het
bos de kruispunten vormen, waar de wegen vanuit, ook wat ons leven

40
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Ibidem, 112.
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betreft, de meest verschillende punten samenkomen?’43 Door te verwijzen
naar deze passage suggereert Benjamin dat het begrip van een ‘verschränkte Zeit’ refereert aan wat we – met een variatie op een formulering
van Aleida Assmann – kunnen omschrijven als een ‘topologie van de
herinneringsruimte’.44 Het staat in deze context voor het ‘kruisen’ van
verschillende fases uit het geleefde leven – ‘richtingen’ die dat leven heeft
genomen – wanneer de tijd plotseling neerslaat in de ruimtelijke figuur
van een herinneringsbeeld.
Benjamin beschrijft de tweede betekenis van het begrip ‘verschränkte Zeit’ aan de hand van een metafoor: in de herinnering ligt de
tijd ‘ingerold’ (eingerollt) zoals een kous in de linnenkast die voor de
kinderen die ermee spelen tegelijkertijd dienst doet als een zakje en als de
inhoud daarvan, het meegebrachte (GS II/1, 314). Wanneer de kinderen in
het binnenste van het zakje grijpen om zichtbaar te maken wat daarin
verborgen ligt, ontvouwt zich slechts het oppervlak van de kous: de inhoud blijkt niets dan het zakje zelf, de binnenkant niets dan de buitenkant.
Benjamin suggereert dat Proust op een vergelijkbare wijze in het diepst
van zijn herinnering reikt naar de verloren tijd, om enkel het beeld daarvan, dat wil zeggen een buitenkant, tevoorschijn te halen. Carol Jacobs
herkent hierin de metafoor van een falen: terwijl de onwillekeurige herinnering de belofte in zich draagt dat de hoofdpersoon van Prousts romancyclus, Marcel, zich zijn verleden eigen zal maken – dat hij zichzelf in
zijn herinnering tegenwoordig zal zijn –, verschijnt in werkelijkheid dat
verleden noch het zelf, maar slechts een beeld daarvan: een dummy. ‘Het
gebaar van Proust’, zo stelt Jacobs, ‘is enkel een spel, zoals dat van de
kinderen. Zijn onverzadigbare behoefte is geen verlangen naar de tegenwoordigheid van het zelf (presence of the self), maar eenvoudig het verlangen om de beweging te herhalen, om de dummy steeds weer te transformeren in een leeg beeld’.45
Jacobs’ lezing van de ‘kousmetafoor’ is in zoverre overtuigend
dat Benjamin inderdaad de aandacht vestigt op Prousts ‘onverzadigbare’
behoefte om zijn verleden – en daarmee het zelf – in het beeld van de
43

De oorspronkelijke tekst luidt: ‘Comme la plupart des êtres d’ailleurs, n’étaitelle pas comme sont dans les forêts les “étoiles” des carrefours òu viennent
converger des routes venues, pour notre vie aussi, des points les plus différents’
(in TR, 606/ TH, 234-235).
44
Cf. Assmann, A. (1999), Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des
kulturellen Gedächtnisses, München, Beck, 311.
45
Jacobs (1999), 45.
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herinnering ‘uit te hollen’ (zu entleeren, GS II/1, 314). Die behoefte is
echter niet, zoals Jacobs met een impliciet psychologisme suggereert, te
herleiden tot het verlangen de beweging van een falen op dwangmatige
wijze te herhalen. In Benjamins interpretatie, zo willen wij betogen, is het
geen falen dat Prousts verlangen voedt, maar een belofte, namelijk dat
zich in de mémoire involontaire plotseling, spontaan en onverwacht, de
eeuwigheid zelf zal ontvouwen. Zo is Proust volgens Benjamin ‘onverzadigbaar’ (unersättlich, GS II/1, 314), omdat hij in de beweging waarmee
het verleden vorm krijgt in een herinneringsbeeld de structuur herkent van
een andere transformatie: die van de tijd in de eeuwigheid. Zo zou de
eeuwigheid voor Proust ‘ingerold’ liggen in de tijd zoals voor de kinderen
het ‘meegebrachte’ in de kous. Zodra hij echter zou reiken naar de verloren tijd teneinde de eeuwigheid te ‘ontrollen’, zou hem enkel een beeld
daarvan ten deel vallen, oftewel: een ‘buitenkant’ van de tijd, die Benjamin elders omschrijft als een ‘verouderen’ (cf. GS II/1, 320). Al mag dit
beeld slechts een onstuitbaar voortschrijden van de tijd aan het licht te
brengen, de beweging waarmee het uitkristalliseert – een beweging die
Proust niet moe wordt te herhalen – zou door hem als een ‘roesmatige
eeuwigheid’ worden ervaren.
Volgens Benjamin is de derde – en beslissende – betekenis van
het begrip ‘verschränkte Zeit’ die van een ‘concentratie’ (Konzentration)
van de tijd in een ‘nu-moment’. Wanneer het verleden namelijk ‘valt’ in
het nu van de herinnering, grijpt een ‘pijnlijke schok van de verjonging
het nog eenmaal (…) onstuitbaar samen’ (GS II/1, 320). Het historische
gebeuren krimpt ineen tot een luttel ogenblik en het verleden raakt plotseling van ‘nu-tijd’ vervuld. Het begrip ‘verschränkte Zeit’ duidt hier, naar
wij menen, op het precieze tegendeel van een onbegrensde tijd, namelijk
op een tijd die in de herinnering juist oneindig lijkt verkort. In dit verband
citeert Benjamin een vers van Baudelaire ‘Ah! que le monde est grand à la
clarté des lampes! Aux yeux du souvenir que le monde est petit!’46 In de
onwillekeurige herinnering, zo suggereert Benjamin, ballen de verschillende fases van het geleefde leven plotseling samen tot een luttel ogenblik: dat ogenblik wordt ervaren als een ‘nu’ (Jetzt) waarin het verleden
46

Citaat van Charles Baudelaire in GS II/1, 320. Benjamin wekt de suggestie dat
de regels stammen van Proust; in werkelijkheid zijn ze afkomstig uit Baudelaire’s
‘Voyage’ (in Baudelaire, C. (1968), Oeuvres complètes, bezorgd en van aantekeningen voorzien door Y.-G. le Dantec, Parijs, Bibliothèque de la Pléiade (Gallimard), band I, 122).
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zijn duur heeft verloren. Juist hierin herkent Benjamin ‘het werk van de
mémoire involontaire, haar verjongende kracht, die tegen de onverbiddelijke veroudering is opgewassen’ (GS II/1, 320). Want wanneer het verleden valt in het ‘dauwfrisse nu’ (taufrisches Nu) van de herinnering brengt
zij plotseling een implosie van de tijd teweeg; daardoor lijkt het voorbije
een moment lang, gecomprimeerd tot een beeld en oneindig verkort,
tegenwoordig te zijn.
In de laatste pagina’s van ‘Zum Bilde Prousts’ domineert echter,
de belofte van verjonging ten spijt, de figuur van de dood. Er is geen
ingrijpender ervaring van de dood, zo oppert Benjamin, dan die waarvan
de onwillekeurige herinnering getuigt die, direct nadat zij is gekomen, ten
prooi valt aan de vergetelheid, zodat een heel leven in de fractie van een
ogenblik lijkt voorbij te gaan. Deze ervaring van de dood zou niet alleen
de structuur van de herinnering bepalen, maar ook de formele kenmerken
van Prousts kunst. Zo zou zelfs het ritme van zijn schrijven nog getuigen
van de angst voor de dood.47 Dit zou onder meer blijken uit Prousts verlangen om geen moment onbenut en geen regel wit te laten, en zelfs de
marges van de drukproeven – tot wanhoop van zijn correctoren – vol te
schrijven met de kleinste lettertjes (cf. GS II/1, 312). Het was volgens
Benjamin een ‘angst voor de dood die hem onafgebroken, en het meest
wanneer hij schreef, tegenwoordig was, de dreigende, verstikkende crisis’
(GS II/1, 323). Zo zou Proust de woorden hebben aaneengeregen zoals de
herinnering de beelden van het verleden weeft, beseffend dat ze slechts
een moment lang oplichten om nooit meer te worden teruggezien.

Prousts ‘spirituele oefening’
In zijn opstel over Proust suggereert Benjamin dat de plotselinge ‘concentratie’ van het tijdsverloop in een ‘nu-moment’ – ervaren als een ‘val in
het nu’48 – het resultaat is van een bepaalde geestelijke concentratie, een
47

Met deze observatie anticipeert Benjamin op de interpretatie van Hans-Robert
Jauss die zal benadrukken dat de betekenis van de herinnering en de tijd bij
Proust niet slechts aan de hand van thematische passages is vast te stellen, maar
bovendien door een analyse van de stijl die onder meer betrekking heeft op de
volgorde en het ritme van het vertellen (vergelijk hierover Jauss (1986), 14-15).
48
Tijdens het Interbellum beschrijven verschillende auteurs, zoals Ernst Bloch en
Hugo Ball, de ervaring van een ‘val in het nu’ waardoor het voorbije plotseling
actueel zou worden. Waarschijnlijk houdt deze ervaring verband met het pathos
waarmee in deze periode het motief van het ‘ogenblik’ (Augenblick) is omgeven,
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‘tegenwoordigheid van geest’ (Geistesgegenwärtigkeit). Zo zou Prousts
Recherche te begrijpen zijn als ‘de onafgebroken poging om een heel
leven te doordringen met de hoogst mogelijke tegenwoordigheid van
geest’ (GS II/1, 320). Enkele jaren later zal Benjamin deze tegenwoordigheid van geest herdefiniëren als de ‘opmerkzaamheid’ (Aufmerksamkeit).
Zo schrijft hij in zijn essay over Franz Kafka (1934): ‘Indien Kafka niet
zou hebben gebeden – wat wij niet weten – dan was hem toch het meest
eigen wat Malebranche “het natuurlijke gebed van de ziel” noemt – de
opmerkzaamheid. En in haar heeft hij, zoals de heiligen in hun gebeden,
de gehele schepping ingesloten’ (GS II/2, 432). Bij Kafka is de opmerkzaamheid naar buiten gekeerd, gericht op een schepping waarin geen
spoor van de verlossing valt te ontwaren.49 Daarentegen blijkt zij bij
Proust juist naar binnen gekeerd, georiënteerd op datgene wat zich onverwacht aandient binnen het zelf, namelijk in een spontane herinnering. In
beide gevallen is de opmerkzaamheid te begrijpen als een ‘openstaan’50
dat zich, voor een deel althans, laat herleiden tot de filosofie van Søren Kierkegaard. Voor Kierkegaard behelst het ‘ogenblik’ een inbreuk in het continuüm van
de tijd dat in conventies, instituties en rituelen wordt gereproduceerd. Hierbij
belichaamt het ogenblik de belofte van een verhouding tot het ‘geheel andere’.
Rüdiger Safranski heeft erop gewezen dat het Kierkegaardiaanse motief van het
‘ogenblik’ in een geseculariseerde gedaante is terug te vinden bij tal van auteurs
uit de Weimar Republiek, niet alleen bij Bloch en Ball, maar bijvoorbeeld ook bij
Martin Heidegger. Wat volgens Heidegger als de ‘tijd van het zijn’ is aan te
merken, ‘balanceert’, aldus Safranski, ‘op het puntje van het telkens geleefde
ogenblik’. Dat ‘ogenblik’ is niet eenvoudig ‘gegeven’, maar een authentieke
tijdservaring die überhaupt nog moet worden blootgelegd (Safranski, R. (1994),
Ein Meister aus Deutschland. Heidegger und seine Zeit, München en Wenen,
Carl Hanser Verlag; vertaald als Safranski, R. (2000), Heidegger en zijn tijd,
vertaald door Mark Wildschut, Amsterdam, Contact, 219; cf. Bloch, E. (1985,
oorspr. 1930), Spuren, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 99 en Ball, H. (1927), Der
Flucht aus der Zeit, München, Duncker und Humblot, 64).
49
Cf. Hanssen, B. (1998), Walter Benjamin’s other history. Of stones, animals,
human beings, and angels, Berkeley, University of California Press, 154.
50
De dichter Paul Celan betoogt in zijn voordracht ‘Der Meridian’, gehouden ter
gelegenheid van de toekenning aan hem van de Georg Büchner Prijs in 1960, dat
het motief van de ‘opmerkzaamheid’ bij Benjamin, Büchner en Kafka staat voor
de ervaring van ‘het opene’ (das Offene). In haar interpretatie van deze voordracht betoogt Beatrice Hanssen dat de ervaring van het opene enerzijds de
mogelijkheidsvoorwaarde voor een ‘ethisch-theologische verantwoordelijkheid’
behelst en anderzijds het risico van een blootstelling aan het Unheimliche, namelijk de bereidheid om, zoals Celan het formuleert, ‘te gaan voorbij wat menselijk
is’ (in ibidem, 156).
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voor datgene wat zich, in of buiten het zelf, aandient als het andere en
onvoorziene. De opmerkzaamheid is met andere woorden gericht op de
‘ontvangst’ van een ‘ware ervaring’ die, zo stelt Benjamin in zijn ‘Proust
Papiere’, alleen ‘als een ongenode gast op een ongebruikelijke tijd en via
de achterdeur bij ons binnenkomt’ (GS II/3, 1057).
Met een haast terloopse verwijzing brengt Benjamin het motief
van de ‘tegenwoordigheid van geest’ in verband met de christelijkmystieke traditie van ‘spirituele oefeningen’ (geistliche Übungen) die
teruggaat op antieke auteurs en door Augustinus binnen het christendom
werd geïntroduceerd. Zo stelt Benjamin voor het werk van Proust niet
louter informatief te lezen, maar als een oefening van bepaalde geestelijke
vermogens. Daarbij doelt hij vooral op het vermogen tot opmerkzaamheid:
het werk van Proust zou de lezer ertoe aanzetten zich te concentreren op
het tegenwoordige moment, waarin het voorbije plotseling kan herleven.51
Deze spirituele oefening zou, meer in het bijzonder, berusten op de poging
om de tegenwoordigheid van het voorbije in het zelf te ervaren. In dit
verband suggereert Benjamin dat er ‘sinds de spirituele oefeningen van
Loyola’ (seit den geistlichen Übungen des Loyola) in de Europese literatuur geen ‘radicalere poging tot verzinking in het zelf’ (radikaleren Versuch zur Selbstversenkung) is geweest dan die van Proust (GS II/1, 321).
In zijn invloedrijke monografie over de spirituele oefening, getiteld Excercises spirituels et philosophie antique, stelt de Franse filosoof
en historicus Pierre Hadot dat de ‘opmerkzaamheid’ reeds door stoïcijnse
auteurs als Epictetus en Marcus Aurelius werd beschouwd als het ‘middelpunt’ en het ‘geheim’ van de spirituele oefening.52 Deze auteurs definieerden de opmerkzaamheid als een ‘concentratie op het tegenwoordige
moment’ die de ‘oneindige waarde van ieder ogenblik’ tot bewustzijn zou
brengen en de zorg om het verleden en de angst voor de toekomst beloof51

Ook Joshua Landy wijst op het verband tussen Proust en de traditie van spirituele oefeningen. Zo benadrukt hij dat het werk van Proust niet alleen ‘informatief’,
maar ook ‘vormend’ is te lezen: ‘Terwijl wij erin op zoek kunnen gaan naar
lessen (teaching), moeten we het ook, en meer nog, gebruiken als oefening
(training)’. Zo zou de lezer het proza met zijn vele betekenislagen moeten aangrijpen als oefening om zijn vermogen tot ‘aandacht’ (readely attention) te
scherpen (in Landy, J. (2004), Philosophy as fiction. Self, deception, and knowledge in Proust, Oxford en New York, Oxford University Press, 143).
52
Hadot, P. (2002), ‘Exercises spirituels’, in Hadot, Exercises spirituels et philosophie antique, met een voorwoord van Arnold Davidson, Parijs, Albin Michel,
26-27.
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de weg te nemen.53 Doel van de spirituele oefening was om het zelf te
‘vormen’: zo trachtten de antieke filosofen zich te bevrijden van hun
hartstochten en het bestaan te aanvaarden ‘vanuit het perspectief van de
wet van de kosmos’. Op die manier probeerden zij hun individuele bewustzijn open te stellen voor een soort van tijdloos ‘kosmisch bewustzijn’
(conscience cosmique).54
De overeenkomsten tussen de spirituele oefening die Benjamin
toeschrijft aan Proust en die waaraan Hadot refereert, springen in het oog.
In beide gevallen behelst de spirituele oefening een oefening in de opmerkzaamheid. In beide gevallen ook is zij begrepen als een concentratie
op het tegenwoordige moment. Deze overeenkomsten mogen ons evenwel
niet het zicht benemen op de verschillen. Is de inzet van de spirituele
oefening volgens Hadot om een verhouding te scheppen tussen het zelf en
een soort van tijdloos ‘kosmisch bewustzijn’, bij Benjamin gaat het er
juist om een bepaalde ervaring van de historische tijd mogelijk te maken;
het begrip van een kosmisch bewustzijn dat aan de macht van de tijd is
onttrokken, is hem vreemd. Volgens Benjamin is het doel van de spirituele oefening juist om ons bewust te maken van de ‘nu-tijd’ waarin wij ons
altijd al ophouden. Zo beoogt de spirituele oefening , meer specifiek, om
het voorbije als ‘nu-tijd’ tegenwoordig te maken. De geestelijke houding
die daarbij past, is volgens Benjamin niet die van een aanvaarding, maar
veeleer die van een afwijzing, namelijk een weigering om ook maar een
moment van het verleden los te laten en te vergeten.
Wij moeten ervoor waken het verschil tussen de traditie van spirituele oefeningen die Hadot beschrijft en Benjamins interpretatie daarvan
niet te groot te maken. De poging een relatie tot stand te brengen tussen
het zelf en een soort van tijdloos ‘kosmisch bewustzijn’ mag dan kenmerkend zijn voor sommige auteurs binnen de antieke traditie waaraan Hadot
refereert, in de christelijke voortzetting daarvan blijkt dit aspect van het
kosmische spoedig op de achtergrond te raken.55 Zo blijkt de ‘opmerkzaamheid van de ziel’ (attentio animi) die Augustinus beschrijft in het
elfde boek van zijn Confessiones (ca. 397 na Chr.), niet langer toegang te
geven tot een soort van tijdloos kosmisch bewustzijn, maar juist tot een
53

Ibidem, 26.
Ibidem, 27.
55
Vergelijk Vries, H. de (2004), ‘Instances. Temporal modes from Augustine to
Derrida and Lyotard’, in Caputo, J. (red.), Confessions, Indianapolis, Indiana
University Press, 78.
54
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bepaalde historische ervaring van de tijd; zij wordt hier, meer specifiek,
begrepen als een geestelijke concentratie op de tegenwoordigheid van de
tijd, waarin heden, verleden en toekomst zich gelijktijdig ontvouwen als
waarneming, herinnering en verwachting.56 Benjamin blijkt deze interpretatie van Augustinus dicht te benaderen, wanneer hij zijn notie van de
opmerkzaamheid opvat als mogelijkheidsvoorwaarde voor een herinnering waarin de tijd op een authentieke, namelijk tegenwoordige wijze
wordt ervaren.
Zo legt Benjamin een verband tussen de opmerkzaamheid en de
mémoire involontaire van Proust. Een dergelijke herinnering zou ons
slechts ten deel kunnen vallen indien wij erin slaagden het heden te ervaren als ‘nu-tijd’ waarin het voorbije opnieuw actueel kan worden. Niet de
oriëntatie op het verleden, maar de concentratie op het actuele moment, of
liever: op het verleden als tegenwoordige tijd, zou maken dat ons plotseling een onwillekeurige herinnering kan te binnen schieten. Volgens
Benjamin wordt deze herinnering überhaupt eerst mogelijk gemaakt door
de opmerkzaamheid. Zij zou niet voortvloeien uit een poging om het
verleden te ervaren ‘zoals het werkelijk was’, dat wil zeggen onafhankelijk van latere inzichten en belangen, maar juist uit een bepaalde bewustwording van het heden, namelijk een ervaring van het heden als ‘nu-tijd’
waarin het verleden steeds op het punt staat te herleven. ‘Niet reflectie’,
concludeert Benjamin, maar ‘tegenwoordig maken is Prousts methode’
(GS II/1, 320).
Binnen de antieke traditie van spirituele oefeningen die Hadot beschrijft, bestond er reeds een verschil tussen de nadruk die epicurische
auteurs legden op de opmerkzaamheid als voorwaarde voor een serene en
harmonieuze levenswijze en het belang dat de stoïcijnse schrijvers hechtten aan de tegenwoordigheid van geest als een voortdurende waakzaamheid voor de eisen en morele uitdagingen van het moment.57 Benjamin
lijkt vooral bij deze laatste interpretatie aan te sluiten. Zijn begrip van een
tegenwoordigheid van geest – dat hij in zijn late geschiedfilosofische werk
verkiest boven dat van de opmerkzaamheid – duidt op een bewustwording
van de gevaren en mogelijkheden die in ieder ogenblik besloten liggen.
56

Augustinus (1992, oorspr. circa 397), Confessiones, ingeleid en van aantekeningen voorzien door James J. O’Donnell, Oxford, Clarendon, Band III, Boek XI,
XX, 26; vertaald als Augustinus (1997), Belijdenissen, vertaald en ingeleid door
Gerard Wijdeveld, Amsterdam, Ambo, 277.
57
Hadot (2002), 37.
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Benjamin geeft hieraan bovendien een typisch moderne uitleg: zo verwijst
de notie van een tegenwoordigheid van geest bij hem naar een norm die
maatgevend is voor het moderne leven, namelijk dat men ‘bij de tijd’
dient te zijn en tegen de tijd ‘opgewassen’. Zij getuigt kortom van de
angst om het ‘beslissende ogenblik’ te missen, een angst die ook andere
modernistische auteurs, zoals Kafka en Brecht, in hun werk tot uitdrukking hebben gebracht.58
Bij Benjamin is het ‘beslissende ogenblik’, dat niet gemist mag
worden en dat alleen dankzij een tegenwoordigheid van geest kan worden
‘gevat’, dat waarop het voorbije plotseling vluchtig ‘opflitst’ in een onwillekeurig herinnering. In zijn late geschiedfilosofische werk zal Benjamin
het ‘ware beeld van het verleden’ naar het model daarvan beschrijven:
‘het ware beeld van het verleden flitst voorbij. Alleen als beeld dat op het
ogenblik van zijn herkenbaarheid even opflitst om nooit meer te worden
teruggezien, kan het verleden worden vastgehouden’ (GS I/2, 695; SWP,
144). Het beslissende ogenblik is hier omschreven als dat waarop het
voorbije plotseling in het heden ‘herkenbaar’ wordt. De ‘tegenwoordigheid van geest’ heeft daarmee de connotatie gekregen van de waakzaamheid die nodig is om dat ‘ware beeld van het verleden’ vast te kunnen
houden. Zo luidt een voorbereidende aantekening voor Benjamins geschiedfilosofische thesen: ‘tegenwoordigheid van geest in het vatten van
de vluchtige beelden’ (GS I/3, 1244). Volgens Benjamin is dát, het vatten
van de vluchtige beelden, de spirituele les die wij door Prousts werk
kunnen leren.

Het dialectische beeld als herinneringsbeeld
Terecht heeft Ignaz Knips erop gewezen dat Prousts invloed op Benjamins
late geschiedfilosofische werk nader onderzoek verdient.59 Zo betoogt
Knips dat de onafgesloten tekst- en beeldfragmenten waaruit Benjamins
Passagen-Werk (1927-1940) is samengesteld, duiden op een poging om
ingrepen van de auteur zoveel mogelijk te vermijden teneinde een onwillekeurige herinnering uit te lokken.60 Hoewel Knips de aandacht vestigt op
de structurele kenmerken van het Passagen-Werk, lijkt hij het constructieprincipe daarvan te veronachtzamen. Zo vertrouwt Benjamin allerminst op
58

Vergelijk hierover Safranski (1994), 220.
Knips (1994), 128.
60
Ibidem, 132.
59

148

Hoofdstuk IV

de spontane zeggingskracht van het door hem verzamelde materiaal, maar
acht hij een ‘vaste en schijnbaar brute ingreep’ daarin noodzakelijk (cf.
GS V/1, 592, N9a, 1). Deze ingreep is er een van montage: het naast
elkaar plaatsen van tekst- en beeldfragmenten die, aan hun oorspronkelijke samenhang onttrokken, nieuwe betekenissen krijgen (GS V/1, 574,
N1a, 8). Paradoxaal genoeg doet juist deze bewuste ingreep betekenissen
oplichten die onafhankelijk zijn van de subjectieve intentie. Zo kan een
praktijk van kritisch citeren en monteren de weg vrijmaken voor een
onwillekeurige herinnering, aldus Benjamin.
Nog in een ander opzicht lijken Benjamins late geschriften de
sporen van Prousts invloed te verraden. Benjamin introduceert hierin
namelijk een geschiedfilosofische methode die het zwaartepunt verlegt
van een narratieve naar een ‘optische’ representatie van het verleden.61
Daarmee tracht hij recht te doen aan Prousts modernistische inzicht dat
het schrijven niets anders is dan het lange commentaar achteraf bij de
vluchtige beelden die onze ervaring eigenlijk kenmerken. Teneinde het
utopische potentieel van deze beelden wakker te roepen, introduceert
Benjamin de notie van het ‘dialectische beeld’. Kenmerkend voor het
dialectische beeld is dat het verschillende vergelijkbare, maar nietidentieke momenten uit de geschiedenis samenbrengt. In het dialectische
beeld verbinden zich, meer in het bijzonder, de utopische wensbeelden
van vroegere generaties met een ontnuchterende ervaring van het heden,
om tezamen een kritische constellatie te vormen die de (legitimiteit van
de) bestaande orde op het spel zet.
Benjamins dialectische beeld heeft, naar wij menen, een vergelijkbare structuur als het beeld dat volgens Proust een moment lang oplicht in een onwillekeurige herinnering: het is alleen als een vluchtig beeld
vast te houden; het is fragmentarisch en aan zijn vroegere samenhang
onttrokken; het is een droombeeld waarvan wij de ware betekenis pas
door een later inzicht gaan beseffen; het toont de wereld van het voorbije
verkleind en verkort. Ook de tijdservaring waarvan Benjamins dialectische beeld getuigt, is verwant aan die van de mémoire involontaire: het
tijdsverloop is daarin namelijk gecomprimeerd tot het ‘kleinste afzonderlijke moment’ (GS V/1, 575, N2, 6). Wij zijn zelfs geneigd te suggereren
dat het woord ‘beeld’ in deze uitdrukking staat voor ‘herinneringsbeeld’
61

Tiedemann, R. (2005), ‘Dialectics at a Standstill. Approaches to the PassagenWerk’, in Osborne, P. (red.), Walter Benjamin. Critical evaluations in cultural
theory, Londen, Routledge, band I, 232.
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en ‘dialectisch’ voor ‘gekruiste tijd’. De uitdrukking ‘dialectisch beeld’ is
dan te begrijpen als het (onwillekeurige) herinneringsbeeld waarin de
mensheid zich haar verleden gedenkt en waarin het tijdsverloop is samengebald tot het ‘kleinste afzonderlijke moment’.
In zijn Passagen-Werk geeft Benjamin een voorbeeld van zo’n dialectisch beeld: ‘Bommenwerpers helpen ons herinneren aan wat Leonardo da Vinci verwachtte van de vliegende mens, die moest opstijgen “teneinde op de bergtoppen naar sneeuw te zoeken en, terugkerend, deze uit te
strooien over de straten van de stad die trilden in de zomerhitte”’ (GS V/1,
609, N18a, 2). Het hier geschetste dialectische beeld beoogt zichtbaar te
maken hoe de wensbeelden van het verleden en de utopische hoop waarvan ze getuigden, in de loop van de tijd zijn achterhaald geraakt en verraden. Door de wensbeelden die vroegere generaties koesterden (Da Vinci’s
vliegende mens) te confronteren met een voorstelling van de terreur die de
techniek tegenwoordig over de mensheid uitoefent (de bommenwerpers),
zet het de lezer ertoe aan zich van deze ‘vooruitgang’ af te keren. De lezer
beseft plotseling dat de verlossing zich niet in de geschiedenis ontvouwt,
maar zich hoogstens aankondigt in de hoop op een andere wereld dan die
feitelijk bestaat.
In haar originele en overtuigende lezing van het Passagen-Werk
laat Susan Buck-Morss zien hoe Benjamins dialectische beeld deel uitmaakt van een meer omvattende ‘materialistische pedagogie’.62 Deze
behelst de poging om een ‘beeldscheppend medium’ in de lezer tot ontwikkeling te brengen, namelijk het vermogen om (het beeld van) het
verleden in verband te brengen met de ‘vluchtige beelden van zijn of haar
eigen geleefde ervaring’.63 Op zichzelf beschouwd lijken de door Benjamin verzamelde beeld- en tekstfragmenten misschien kritiekloos geciteerd
en het broodnodige analytische commentaar te ontberen.64 Volgens BuckMorss zijn ze echter in werkelijkheid zo uitgekozen, dat ze vanwege de
utopische belofte die ze voor een vroegere generatie belichaamden het
exacte tegendeel vormen van de actuele historische situatie waarin de
lezer van Benjamins generatie zich bevindt, dat wil zeggen de jaren 20’ en
30’, van fascisme en communisme, waarin die belofte is verraden. Waar
62

Buck-Morss, S. (1999), The dialectics of seeing. Walter Benjamin and the
Arcades Project, Cambridge (Mass.), MIT Press, 287 e.v.
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Ibidem, 292. Cf. GS V/1, 571, N1, 8.
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Vergelijk ook de beroemde brief van Theodor Adorno aan Benjamin, d.d. 10
november 1938, waarin Adorno suggereert dat het dialectische beeld het midden
houdt tussen ‘magie en positivisme’ (geciteerd in GS I/3, 1096).
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Benjamin, kortom, schijnbaar kritiekloos het droombeeld van het verleden
lijkt te schetsen, zou het in feite aan de lezer zelf zijn om daaraan het
beeld toe te voegen van zijn of haar eigen actuele situatie, die er een van
ontnuchtering is.65
Buck-Morss vindt Irving Wohlfarth aan haar zijde die reeds in
1986, kort nadat het Passagen-Werk voor het eerst in druk is verschenen,
betoogt dat het werk een ‘vaste maar schijnbaar brute ingreep in onze
eigen historische conjunctuur’ vereist.66 Zo zou het dialectische beeld
staan voor een praktijk van kritisch citeren, ingegeven door de Messiaanse
intentie om het verleden te behoeden voor de vergetelheid. Willen we
trouw blijven aan Benjamins praktische insteek, dan moeten we volgens
Wohlfarth ‘leren hoe zijn werk te gebruiken, hoe zijn herinterpretaties
opnieuw te interpreteren, hoe het anders te citeren – vroom noch willekeurig.’67 Daarbij zou het zaak zijn om Benjamins dialectische beelden op een
betekenisvolle wijze ‘in te zetten’ in onze eigen historische situatie. Alleen een dergelijke, vrije omgang met deze beelden, die hun actualisering
als de enig waarlijk getrouwe interpretatie beschouwt en die geen overdreven ‘vroomheid’ betracht ten aanzien van Benjamins Messianisme, zou
kunnen resulteren in een ‘verzwakte, maar praktische versie van zijn
Messiaanse theorie en praktijk van citeren’, aldus Wohlfarth.68
Door te wijzen op de ‘materialistische pedagogie’ en op de noodzaak van een ‘actualisering’ die Benjamins dialectische beelden veronderstellen, vestigen Buck-Morss en Wohlfarth onbedoeld de aandacht op het
daaraan ten grondslag liggende motief van de spirituele oefening. Zo dient
de lezer van het Passagen-Werk niet alleen op zoek te gaan naar de betekenis die de auteur hecht aan het verleden, maar vooral ook zelf betekenis
te geven aan het verleden in het licht van zijn of haar eigen ervaring. Bij
Benjamin behelst de spirituele oefening waartoe het dialectische beeld
aanzet, meer specifiek, een oefening van het vermogen om het voorbije
als ‘nu-tijd’ te ervaren. Het spirituele equivalent van deze actualisering is
eveneens terug te vinden in het Passagen-Werk: het dialectische beeld, zo
suggereert Benjamin in convoluut N, dient zich aan bij de gratie van een
‘tegenwoordigheid van geest’ (GS V/1, 586, N7, 2). Alleen degene die
65
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over voldoende ‘tegenwoordigheid van geest’ beschikt, zou in staat zijn
om het dialectische beeld gewaar te worden en te duiden.
Een belangrijk strijdpunt in de literatuur betreft de vraag in hoeverre Benjamins dialectische beeld zijn betekenis onmiddellijk prijsgeeft
als beeld dan wel bemiddeld als tekst of beeldspraak. Volgens Michael
Jennings stelde Benjamin een ‘enorm vertrouwen in de oorspronkelijke
kwaliteit van zijn beelden, waarbij hij ervan overtuigd bleef dat de verborgen correspondenties als vanzelf voor de lezer naar voren zouden
springen’.69 Ook Buck-Morss meent dat Benjamins beelden ‘de historische feiten voor zichzelf [laten] spreken’ en een spontane reactie bij de
toeschouwer teweegbrengen. Zij doet haar studie naar het Passagen-Werk
dan ook vergezeld gaan van een reeks van ‘nabeelden’ (afterimages) die
suggereren dat wij, als wij het dialectische beeld tot richtsnoer zouden
nemen, überhaupt niet meer hoeven te lezen, maar enkel nog moeten
kijken. Anders dan de burgerlijke vormen van cultuuroverdracht zou een
dergelijke ‘dialectiek van het kijken’ de toeschouwer instrueren, zonder
hem een bepaald, door conformisme getekend perspectief op te leggen.70
Volgens Anselm Haverkamp is het dialectische beeld echter niet
zo ‘evident’ als Jennings en Buck-Morss doen voorkomen. Zo zouden de
verborgen correspondenties waarvan het getuigt zich geenszins spontaan
aan de lezer opdringen, maar slechts middels een moeizaam proces van
interpretatie, van lezen en herlezen in de taal ontvouwen.71 In dit verband
citeert Haverkamp een aantekening van Benjamin zelf: ‘alleen dialectische beelden zijn echte (dat wil zeggen: niet archaïsche) beelden; en de
plaats waar men ze aantreft, is de taal’ (GS V/1, 577, N2a, 3). In lijn met
Haverkamp betoogt Samuel Weber dat het dialectische beeld ‘niet iets is
wat eenvoudig gezien kan worden, maar iets wat gelezen moet worden’.72
Een referentie aan Derrida’s notie van de ‘algemene tekst’ (texte général)73 stelt Weber in staat om de structuur van de verantwoordelijkheid –
69
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het appel tot een antwoord dat aan het lezen ten grondslag ligt – in het
dialectische beeld zichtbaar te maken: ‘dit is misschien de geheime fascinatie van Benjamins geschriften: door de allegorische hoedanigheid van
hun onderwerpen bloot te stellen, roepen zij op tot een antwoord dat reikt
voorbij de conventionele notie van lezen als het weergeven van betekenis’.74
Buck-Morss en Jennings hebben in zoverre gelijk dat Benjamin
met zijn dialectische beeld een ervaring van het voorbije probeert uit te
lokken die zich spontaan opdringt aan de lezer. Zo tracht Benjamin het
voorbije, naar analogie van Prousts mémoire involontaire, te beschrijven
als een beeldruimte die ontsnapt aan subjectieve willekeur. De moeilijkheid is echter, dat hij zich hierbij bedient van bewuste en ‘schijnbaar brute
ingrepen’, zoals ‘constructie’ en ‘montage’, om de omstandigheden te
scheppen waaronder een dergelijke onwillekeurige ervaring van het
verleden mogelijk is. Haverkamp en Weber hebben daarom eveneens
gelijk wanneer zij stellen dat het dialectische beeld alleen tot leesbaarheid
komt in de taal. Door de lezer een bepaalde configuratie van heden en
verleden voor ogen te voeren, zet Benjamins dialectische beeld hem of
haar ertoe aan het voorbije met een bepaalde sensibiliteit tegemoet te
treden, een gevoeligheid voor de tegenspraken en discontinuïteiten die in
de geschiedenis besloten liggen. Deze ervaring is, ofschoon geënsceneerd
en bewust uitgelokt, uiteindelijk toch onwillekeurig, in die zin dat zij de
subjectieve impuls tot zingeving en situering van het verleden weerlegt.
De tegenspraak tussen de hierboven geschetste posities verdwijnt
wanneer wij de notie van de spirituele oefening bij de beschouwing van
het dialectische beeld betrekken. Zo willen wij suggereren dat Benjamin
de lezer met zijn dialectische beeld een oefening beoogt aan te reiken in
het leren lezen van de historische werkelijkheid. In een andere context
heeft Pierre Hadot het ‘leren lezen’ eens getypeerd als een spirituele
oefening: ‘we brengen ons leven door met lezen, maar we weten niet meer
hoe te lezen, dat wil zeggen: hoe stil te staan, ons te bevrijden van onze
zorgen, terug te keren tot onszelf, onze studie naar subtiliteiten en originaliteit terzijde te schuiven, rustig te mediteren, na te denken, de teksten tot

manier van een tekst, omdat ze hun betekenis articuleren in differentiële relaties,
in netwerken van betekenaars die, zonder zelf een ‘vaste betekenis’ te hebben,
betekenis genereren door naar elkaar te verwijzen (vergelijk hierover ibidem, 19).
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ons te laten spreken’.75 Volgens Hadot hebben wij het lezen verleerd; wij
zouden niet meer in staat zijn om ons door een tekst ‘te laten bewegen’.
Kenmerkend voor het leren lezen als spirituele oefening is dat wij opnieuw het vermogen ontwikkelen om de implicaties van een tekst voor
onszelf bewust te worden. Het leren lezen beperkt zich dan ook niet tot de
activiteit van tekstuele interpretatie alleen, maar dringt aan op de ‘vorming en transformatie van het zelf’.76
Ook Benjamin suggereert dat we het lezen hebben verleerd; zo
zouden we ons alleen nog door teksten laten informeren.77 Met zijn dialectische beeld tracht hij deze ontwikkeling te keren: het dialectische beeld
beoogt de lezer ertoe aan te zetten om opnieuw scherp en aandachtig te
luisteren naar het voorbije en zich erdoor te laten bevragen en bewegen
(cf. GS V/1, 587, N7, 2). Wat Benjamin, meer in het bijzonder, met het
dialectische beeld beoogt, is dat wij ons openstellen voor het appel dat
uitgaat van het verleden en dat aandringt op een transformatie van onszelf
en van de historische situatie waarin wij ons bevinden. Deze oefening
vergt dat wij onze blik scherpen voor het ‘gevaarlijke, kritische moment’
dat aan de activiteit van het lezen ten grondslag ligt. Alleen een dergelijke
‘methode van lezen’ die in een uiterste opmerkzaamheid voor het actuele
moment – voor het lezen als een tegenwoordige activiteit – zijn oorsprong
vindt, zou kunnen fungeren als antidotum tegen een conformistische
interpretatie van de geschiedenis waarin het voorbije tot het zwijgen wordt
75
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gebracht. Benjamins dialectische beeld heeft kortom een pedagogische
strekking, doordat het de lezer niet alleen beoogt te informeren, maar ook
te transformeren, in die zin dat hij leert het voorbije tot zich te laten spreken. Dit vermogen vormt, zoals we nog zullen zien, de grondslag van
Benjamins late theologisch-politieke project.

De dwerg in de schaakautomaat. Theologie, materialisme, gedenken
In zijn laatst voltooide werk, getiteld ‘Über den Begriff der Geschichte’
(1940), tracht Benjamin de aan het Passagen-Werk ten grondslag liggende
geschiedfilosofische overtuigingen te expliciteren.78 Het tien pagina’s
tellende geschrift leest als een intellectueel testament en heeft vermoedelijk, zo suggereert Benjamin in een brief aan Gretel Adorno, ook die
strekking gehad: ‘De oorlog en de constellatie waartoe deze leidde, heeft
mij ertoe gebracht enkele gedachtes neer te schrijven waarvan ik kan
zeggen dat ik ze gedurende twintig jaar verborgen, ja zelfs verborgen voor
mijzelf heb gehouden.’79 In de brief geeft Benjamin aan waar het inhoudelijke zwaartepunt van zijn geschiedfilosofische thesen is gelegen: ‘Ze
laten mij vermoeden dat het probleem van de herinnering (en van het
vergeten), dat in hen op een ander niveau verschijnt, me nog geruime tijd
zal bezighouden’.80 In deze paragraaf verdedigen we de stelling dat het
‘probleem van de herinnering (en van het vergeten)’ bepalend is voor wat
Benjamin in de geschiedfilosofische thesen aanmerkt als het ‘ware beeld
van het verleden’. Zo keert hij zich tegen de geschiedopvattingen van het
historisme en het ‘vulgaire’ marxisme, omdat hij daarin vormen van een
mythisch vergeten belichaamd ziet. Daartegenover plaatst hij het dialectische geschiedbeeld dat berust op de imperatief van het gedenken en de
daarmee verbonden tijdservaring.
Benjamins geschiedfilosofische thesen openen met een beroemde
metafoor, bedoeld om de verhouding tussen zijn ‘historisch materialisme’
en de theologie te verhelderen:
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‘Zoals bekend moet er een automaat hebben bestaan die zo was geconstrueerd, dat hij elke zet van een schaakspeler met een tegenzet beantwoordde, die hem de winst van de partij opleverde. Een pop in Turkse
klederdracht, een waterpijp in de mond, zat voor het bord, dat op een grote
tafel lag. Door een systeem van spiegels werd de illusie gewekt dat deze
tafel van alle kanten doorzichtig was. In werkelijkheid zat er een gebochelde dwerg in, die een meester was in het schaakspel en die de hand van
de pop aan touwtjes stuurde. Van dit toestel kunnen wij ons een tegenhanger in de filosofie voorstellen. Winnen moet altijd de pop die “historisch
materialisme” wordt genoemd. Ze kan het zonder meer tegen iedereen
opnemen, mits zij de theologie in dienst neemt, die vandaag de dag zoals
iedereen weet klein en lelijk is en zich toch al niet mag vertonen’ (GS I/2,
694; SWP, 142, these I).
Afgaande op de interpretaties die zijn voorgesteld in de literatuur, blijkt
Benjamins metafoor van de dwerg in de schaakautomaat vooral een bron
van verwarring.81 Terwijl de metafoor zelf suggereert dat de dwerg (oftewel: de theologie) de ‘touwtjes in handen heeft’ en de ‘zetten’ van de pop
(oftewel: het historisch materialisme) kan bepalen, blijkt Benjamin in zijn
uitleg daarvan juist het omgekeerde voor te stellen: de theologie staat
slechts ‘in dienst’ van het historisch materialisme; zij is daarvan volkomen
afhankelijk, omdat zij zelf ‘klein en lelijk’ is en zich ‘toch al niet mag
vertonen’. De vraag ligt dus voor de hand: wie heeft het eigenlijk voor het
zeggen in de thesen, de dwerg van de theologie of de pop van het historisch materialisme?
Mede dankzij deze metafoor is in de literatuur sinds jaar en dag
een verwoed debat gaande tussen enerzijds marxistisch georiënteerde
auteurs die, in het kielzog van Bertolt Brechts constatering dat ‘het kleine
werk duidelijk en verhelderend [is] (ondanks alle metaforiek en judaïsmen)’, het belang van het historisch materialisme benadrukken ten koste
van de theologische aspecten daarvan, en anderzijds commentatoren uit de
cultuurfilosofische hoek die, in navolging van Gershom Scholem, menen
dat ‘van het historisch materialisme [vaak] niets meer overblijft dan enkel
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het woord’.82 Van de marxistisch georiënteerde schrijvers is Rolf Tiedemann de meest genuanceerde; hij beantwoordt de in de titel van zijn essay
gestelde vraag, ‘Historischer Materialismus oder politischer Messianismus?’, onomwonden ten gunste van het eerstgenoemde begrip, het historisch materialisme. Zo zouden zelfs de expliciet theologische begrippen in
Benjamins thesen, zoals de Messias, de verlossing, de engel en de antichrist, alleen te begrijpen zijn ‘als beelden, analogieën en parabels, niet in
hun werkelijke vorm’.83 Waar Tiedemann beweert dat ‘Benjamin niet
afhankelijk is van de Messias die de religie in het vooruitzicht stelt’,
benadrukt Irving Wohlfarth in zijn scherpzinnige lezing van de tekst juist
de ‘Messianistische structuur van Benjamins laatste reflecties’.84 Zo zou
het dialectische geschiedbeeld waarop de historisch materialist zich oriënteert, getuigen van tegenspraken die zich niet laten oplossen in een ‘universele geschiedenis’ alvorens de Messias zal zijn teruggekeerd. ‘Alleen
wanneer de verlossing compleet is’, zo suggereert Wohlfarth, ‘kunnen de
lokale citaten die uit hun historische samenhang zijn gerukt, daarin worden teruggeplaatst.’85 In Wohlfarths lezing fungeert het historisch materialisme kortom als een dienstmaagd van de theologie, ofschoon deze laatste
zich voorlopig nog verborgen moet houden.
De uiterst complexe verhouding tussen historisch materialisme en
theologie die Benjamin in zijn geschiedfilosofische thesen schetst, is naar
onze mening alleen te begrijpen in het licht van de imperatief van het
gedenken, waarin theologie en materialisme met elkaar zijn verbonden
zonder dat het ene begrip aan het andere is ondergeschikt gemaakt. Zo
blijkt juist de theologische overtuiging dat de mens niet in staat is uit
zichzelf, vanuit een eindige en aan de macht van de tijd onderworpen
situatie, een relatie te scheppen tot het Messiaanse, aan te dringen op een
materialistische, van alle idealiserende waarheidsclaims verschoonde
beschouwing van het verleden. Belangrijker nog, de theologie blijft in dit
‘historisch materialisme’ doorwerken als het kritische element dat iedere
82
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voortijdige toe-eigening van de waarheid, ieder geschiedbeeld dat tot een
dogma dreigt te verstarren, van binnenuit openbreekt. Bij Benjamin heeft
de theologie echter niet alleen een negatieve, kritische functie; zij zou
daarnaast in het historisch materialisme werkzaam zijn als het ‘reddende’,
als datgene wat het verleden behoedt voor de vergetelheid. Wat wij hier
hebben omschreven als een ‘reddende kritiek’, is in feite niets anders dan
de opgave van het gedenken om het verleden in het hart van het heden een
nieuwe actualiteit te geven.
In dit verband willen wij suggereren dat de ‘omkering’ die impliciet besloten ligt in Benjamins metafoor van de dwerg in de schaakautomaat – aanvankelijk, in de metafoor zelf, heeft de theologie ‘de touwtjes
in handen’, maar later, in Benjamins uitleg daarvan, blijkt zij slechts ‘in
dienst’ te staan van het historisch materialisme – niet zozeer aanwijzingen
geeft omtrent het primaat van een van beide begrippen, maar veeleer
verwijst naar de verschillende functies van de theologie zelf: enerzijds
naar haar negatieve, kritische functie (in zoverre staat zij ‘in dienst’ van
het historisch materialisme) en anderzijds naar haar affirmatieve, ‘reddende’ functie (in zoverre houdt zij ‘de touwtjes in handen’). In beide gevallen is Benjamins metafoor overigens op te vatten als een tot het historisch
materialisme gerichte aansporing om zich opnieuw van zijn theologische
oorsprong bewust te worden. Die oorsprong is de opgave van het gedenken. Benjamins metafoor van de dwerg in de schaakautomaat is dus als
volgt te lezen: alleen wanneer het historisch materialisme, zijn theologische oorsprong indachtig, is ingebed in een praktijk van het gedenken, kan
het zijn waarheidsgehalte, zijn vermogen tot (zelf)kritiek en tot redding
van het verleden, bewaren en ontvouwen.
Naar onze mening kan het nauwelijks toeval zijn dat het historisch
materialisme in Benjamins metafoor de gedaante van een ‘pop’ heeft
aangenomen en evenmin dat de theologie daarin verschijnt als een ‘gebochelde dwerg’. Zo constateert Benjamin reeds in het Trauerspielbuch dat
de personages van het barokke treurspel – de soeverein voorop – zich
‘poppenachtig star’ op het toneel bewegen, als marionetten die door een
verborgen hand worden gestuurd (GS I/1, 303-304). In deze context
verwijst de figuur van de pop naar een door de melancholie geteisterde,
allegorische blik die in het theatrale schouwspel enkel een gefragmenteerde, van zin verstoken wereld kan gewaarworden – een blik waarvan de
historisch materialist met zijn oriëntatie op de ‘brokstukken’ van het
verleden de laatste erfgenaam is. Belangrijker zijn echter de vele dwergen
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die Benjamins geschriften bevolken en die daarin steeds – daarom vormen
ze naar onze mening de sleutel tot de metafoor – blijken op te duiken in de
context van een herinnering.86 Zo stuiten wij reeds in ‘Berliner Kindheit’
op de figuur van een ‘gebocheld mannetje’ (bucklicht Männlein), afkomstig uit een oud kinderliedje (GS VII/1, 430). Zijn gedrongen gestalte lijkt
te verwijzen naar de wereld van de onwillekeurige herinnering, dat wil
zeggen naar een samengetrokken, verkleinde wereld. Zo schrijft Benjamin: ‘Waar het [mannetje] verscheen, had ik het nakijken. Een nakijken
waaraan de dingen zich onttrokken tot een jaar later de tuin een tuintje,
mijn kamer een kamertje, en de bank een bankje geworden was. Ze krompen en het was alsof ze een bochel kregen waardoor ze zelf voor langere
tijd in de wereld van het mannetje werden ingelijfd’ (GS VII/1, 430).
Benjamin suggereert hier dat de plaatsen en voorwerpen van onze jeugd
plotseling krimpen wanneer zij ons in een onwillekeurige herinnering te
binnen vallen. Aan ons zou een verkleinde wereld verschijnen – een
wereld van ‘gebochelde mannetjes’ – waarin alle gebeurtenissen met
elkaar zijn verweven.
Hoe kunnen we echter over Benjamins ‘gebochelde mannetje’
schrijven zonder tegelijkertijd te denken aan die onvergetelijke figuren uit
Kafka’s romans die, omdat de deurposten te smal of de plafonds te laag
zijn, zijn gedwongen om gebukt door het leven gaan? Bij Kafka lijken
deze met een gebaar van nederigheid buigende figuren te getuigen van een
theologische waarheid: dat de mensheid zich, tot de komst van de Messias, niet in deze wereld thuis zal voelen, dat de wereld niet op haar maat is
gesneden. Het mag dan ook niet verbazen dat Benjamin de figuur van het
‘gebochelde mannetje’ opnieuw ten tonele voert in een essay over Kafka,
ditmaal om de theologische betekenis van de herinnering toe te lichten.
Het gebochelde mannetje blijkt in deze context te fungeren als het ‘oerbeeld’ van een leven dat door het voortschrijden van de tijd uit zijn voegen is gelicht. ‘Dit mannetje’, zo betoogt Benjamin, ‘is de ingezetene van
het ontstelde leven (entstelltes Leben); het zal verdwijnen wanneer de
Messias komt, waarvan een grote rabbijn ooit heeft gezegd dat hij de
wereld niet met geweld wil veranderen, maar enkel vanwege iets gerings
zal rechtzetten’ (GS II/1, 432). In Benjamins interpretatie blijkt de Messias het aanzien van deze wereld niet ingrijpend te veranderen, maar slechts
het ‘ontstelde leven’ recht te zetten, oftewel: een herinnering te brengen
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waar nu de vergetelheid heerst.87 In dit verband willen we voorstellen te
spreken van een ‘minimale verlossing’: bij het einde der tijden zal de
Messias geen nieuwe wereld scheppen, maar slechts de oude, bevrijd van
de vergetelheid, in ere herstellen. In de figuur van het gebochelde mannetje herkennen wij kortom een verwijzing naar de ‘zwakke’ maar ‘reddende
kracht’ van het gedenken.

De engel van de geschiedenis. Benjamin versus Hegel
In zijn geschiedfilosofische thesen schetst Benjamin het programma voor
wat wij kunnen omschrijven als een ‘politiek van het gedenken’ die
voortkomt uit een theologische verantwoordelijkheid jegens het verleden.
Wij menen dat Benjamin deze politiek van het gedenken ontwikkelt om
een tegenwicht te bieden aan de ideologieën van het nationaal-socialisme
en het communisme waarin hij de macht van een mythisch vergeten
herkent. Kenmerkend voor deze ideologieën is volgens hem een retoriek
van de vooruitgang die dient om het politieke geweld een schijn van
noodzakelijkheid te geven. Hun vertegenwoordigers zijn dan ook niet
bereid dit geweld bij de naam te noemen, maar spreken liever van ‘zuivering’, ‘verzoening’ of ‘eindoplossing’. Benjamin tracht deze totalitaire
ideologieën te bestrijden door de concepties van de geschiedenis die eraan
ten grondslag liggen, te weerleggen. Zo zou het communisme berusten op
een ‘vulgaire’ notie van het marxisme die het geweld rechtvaardigt als
noodzakelijk middel om de klassenloze maatschappij te verwezenlijken.
Op zijn beurt zou het fascisme gebaseerd zijn op een dogmatische vorm
van historisme die de bestaande machtsverhoudingen voorstelt als de
enige mogelijke uitkomst van de geschiedenis, dat wil zeggen als ‘roeping’ en ‘lotsbeschikking’. In de geschiedfilosofische thesen richt Benjamin zijn kritische pijlen op deze concepties van de geschiedenis teneinde
de totalitaire ideologieën die zij ondersteunen, van hun legitimiteit en
wervingskracht te beroven.
In voorbereidende aantekeningen voor de thesen suggereert Benjamin dat het fascisme en het communisme, ondanks hun uitgesproken
afkeer van traditionele vormen van religie, afhankelijk zijn van een quasireligieus spreken, namelijk een ‘geloof’ in de vooruitgang. Zij zouden,
meer specifiek, steunen op het geloof dat de eeuwigheid zich langzaam
maar zeker in de geschiedenis ontvouwt, belichaamd in de lotgevallen van
87

Cf. Wohlfarth (2005), 182.

160

Hoofdstuk IV

respectievelijk het volk en het proletariaat. In de structuur van dit vooruitgangsgeloof herkent Benjamin de erfenis van de Hegeliaanse geschiedfilosofie. Volgens Hegel is de geschiedenis namelijk betekenisvol, omdat
zich in de gestage toe-eigening van historische ervaringen in het begrip
een voortschrijdend zelfbewustzijn openbaart. Dit zou resulteren in het
‘absolute weten’, oftewel: een weten van de waarheid dat alleen als ‘geheel’ en ‘systeem’ van het ‘door zijn ontwikkeling zich voltooiende
wezen’ werkelijk zou zijn.88 Wat niet deelheeft aan deze geschiedenis van
de waarheid, dat wil zeggen wat zich niet laat inpassen in het ‘geheel’ en
ontsnapt aan het ‘systeem’, moet volgens Hegel zonder betekenis blijven.
Zo zou het verleden niet op zichzelf betekenisvol zijn, maar alleen als deel
van het beschavingsproces in zijn totaliteit; het zou zijn zin ontlenen aan
de omstandigheid – een die eerst met de voltooiing van de geschiedenis
tot zekerheid zal zijn geworden – dat het in de vorm van cultuurgoederen
werd overgeleverd. Al het andere is volgens Hegel te vergeten; het zou
niets dan een ‘luie bestaansvorm’ (faule Existenz) zijn.89
Oog in oog met het onmenselijke geweld dat de totalitaire regimes, zich op de vooruitgang beroepend, bereid zijn uit te oefenen, stuurt
Benjamin aan op een radicale omkering van het Hegeliaanse schema: het
zinloze en anonieme lijden van al diegenen die in naam van de vooruitgang werden opgeofferd, kan niet worden beschouwd als een betekenisvolle episode in de geschiedenis van een voortschrijdend zelfbewustzijn.
Het Hegeliaanse postulaat van een waarheid die zich in de loop van de
geschiedenis als ‘geheel’ en ‘systeem’ zal openbaren, wordt van binnenuit opengebroken door de concrete ervaring van een lijden dat daarin
geen plaats kan krijgen. Wat Hegel beschrijft als faule Existenz, wordt
voor Benjamin de bron van ware kennis over het verleden: ‘wat voor de
anderen afwijkingen zijn, zijn voor mij de gegevens die mijn koers
bepalen’ (GS V/ 1, 570, N1, 2). Zo schetst Benjamin in zijn zevende
geschiedfilosofische these het duistere beeld van de ‘heersers’ die in een
‘triomftocht’ heen walsen over een anonieme massa die – ook tegenwoordig nog – in het stof moet bijten. De heersers voeren de Hegeliaanse
cultuurgoederen, feestelijk gevierd, als buit met zich mee. Volgens Benjamin kan de ‘historisch materialist’ deze cultuurgoederen ‘niet zonder
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afschuw’ beschouwen, want ze danken hun ‘bestaan niet alleen aan de
inspanning van de grote genieën die ze hebben geschapen, maar ook aan
de naamloze herendienst van hun tijdgenoten’ (GS I/2, 696; SWP, 145,
These VII). De historisch materialist herkent in de Hegeliaanse cultuurgoederen dan ook even zovele ‘documenten van de barbaarsheid’. Voor
Benjamin is hun barbaarsheid er vooral in gelegen dat ze onafhankelijk
van het anonieme lijden dat hun overlevering heeft mogelijk gemaakt
worden bewonderd (cf. GS V/1, 584, N5, a7). Het zijn, met andere woorden, de documenten van een mythisch vergeten.
In een prachtige monografie over joodse concepties van de geschiedenis, getiteld L’Ange de l’histoire, betoogt Stéphane Mosès dat de
filosofie van de vooruitgang, ‘zelfs in haar Hegeliaanse versie, de meest
rijke en meest subtiele, omdat zij in het hart van het historisch proces de
dood, het tragische en het werk van het negatieve bewaart, (...) uiteindelijk de triomf [verkondigt] van het positieve dat is voorbestemd om de
loop van de geschiedenis tot een einde te brengen en te voorzien van een
betekenis’.90 Maar geconfronteerd met de zinloosheid van de dood, een
lijden voorbij het tragische91 en het absoluut negatieve van de ‘totale
uitroeiing’ die de totalitaire regimes bezig zijn voor te bereiden92, meent
Benjamin dat het sluitstuk van de Hegeliaanse geschiedfilosofie, te
weten: de belofte dat het positieve uiteindelijk zal triomferen, moet
bezwijken onder druk van een historische ervaring: ‘De verwondering
over het feit dat de dingen die wij meemaken “nog” mogelijk zijn, is geen
filosofische. Zij staat niet aan de wieg van een inzicht, behalve misschien, dat de voorstelling van geschiedenis waaruit zij voortkomt onhoudbaar is’ (GS I/2, 697; SWP, 146, These VIII). Benjamin suggereert
dat het onmenselijke geweld, een naamloze massa aangedaan, alle pogingen tot zingeving achteraf weerstaat. Het kan niet als tijdelijke terugval in
een proces van vooruitgang, laat staan als zijn noodzakelijke offer worden gerechtvaardigd. Wanneer de historisch materialist dit inziet, verpulvert het Hegeliaanse beeld van de geschiedenis als vooruitgang in talloze
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onderdrukte en onvoltooide ‘nu-momenten’. Het zijn deze ‘brokstukken
van het verleden’, momenten die getuigen van een lijden dat zich – om
nogmaals met Stéphane Mosès te spreken – ‘niet laat totaliseren’ en dat
evenmin ‘zal worden goedgemaakt in de toekomst’93, waarin Benjamin
de bouwstenen herkent van een ander, kritischer geschiedbeeld.
Wat Benjamin tegen de Hegeliaanse geschiedfilosofie in stelling
brengt, is, naar wij menen, de theologisch gemotiveerde opgave van het
‘gedenken’ om een alternatieve traditie te scheppen die is gewijd aan de
naamlozen. Het is in deze context dat hij zijn meest indrukwekkende
metafoor introduceert (terzijde moet worden opgemerkt dat Benjamin in
cruciale passages van de tekst steeds overschakelt naar een metaforische
taal, alsof een radicale breuk met het Hegeliaanse systeem vergt dat de
filosofie wordt voortgezet als literaire discipline): tegenover Hegels
Weltgeist die zijn eigen ontwikkeling in de geschiedenis achteraf kalm en
soeverein aanschouwt, plaatst Benjamin het beeld van een ‘engel van de
geschiedenis’ die, de ogen gericht op het verleden, machteloos moet
toezien hoe zich daarin ‘één grote catastrofe’ voltrekt (GS I/2, 697-698;
SWP, 146-147, these IX). De engel, zo suggereert Benjamin, zou wel
willen stilstaan om het verpletterde samen te voegen, maar is niet in staat
zijn vleugels te sluiten, doordat een ‘storm van de vooruitgang’ hem
onstuitbaar in de toekomst drijft.
Dit beeld is het bekendste en meest geciteerde van Benjamins
oeuvre, ‘ongetwijfeld’, zo stelt Michael Löwy, ‘omdat het raakt aan iets
fundamenteels in de crisis van de moderne cultuur. Maar ook vanwege
zijn profetische dimensie: zijn tragische waarschuwing lijkt Auschwitz en
Hiroshima aan te kondigen’.94 Het is de weeklacht van al diegenen die in
naam van de vooruitgang onder de voet werden gelopen, die vóór de
engel ‘tot de hemel rijst’. Elders suggereert Benjamin dat het begrip van
de ‘vooruitgang’ is te funderen in dat van de catastrofe: ‘Dat het “zo
verder gaat”, is de catastrofe (...) de hel is niets wat ons te wachten staat –
maar dit leven hier’ (GS I/2, 683). Zo herkent Benjamins engel in het
‘nieuwste’ geen bewijs van een onstuitbare vooruitgang, maar het waarschuwingssignaal van een continue catastrofe. De engel wordt daarin het
‘altijd gelijke’ gewaar, oftewel: het doodse ritme van een geschiedenis
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die zich steeds, ook in het nieuwste, blijkt te herhalen: die van het menselijke lijden (GS V/2, 1011, G17).
In zijn theologische lezing van Benjamins thesen brengt Gershom Scholem diens ‘engel van de geschiedenis’ in verband met de engelen uit een ander fragment, getiteld ‘Agesilaus Santander’ (1933). Daarin
beschrijft Benjamin het aan de joodse kabbala ontleende beeld ‘dat god
in ieder nu een ontelbaar aantal nieuwe engelen schept die allen enkel
daarvoor bestemd zijn om, alvorens zij in het niets verdwijnen, een
ogenblik lang voor zijn troon zijn lof te bezingen’ (GS VI, 521). Anders
dan de engelen van de kabbala, zo constateert Scholem, is Benjamins
‘engel van de geschiedenis’ echter opgehouden gods lof te bezingen; het
valt zelfs te betwijfelen of hij zijn engelentaak überhaupt zal vervullen.95
In plaats daarvan blijkt hij, geconfronteerd met de catastrofe, met stomheid geslagen: ‘zijn ogen zijn opengesperd, zijn mond staat open’ (GS
I/2, 697; SWP, 146, these IX). In dit verband suggereert Scholem dat
Benjamin ‘de in de geschiedopvatting van het jodendom uitgekristalliseerde functie van de Messias [heeft] opgedeeld: in die van de engel die
in zijn taak moet falen, en die van de Messias die hem kan vervullen’.96
Nu de storm van de vooruitgang de engel onstuitbaar in de toekomst
drijft en hem belet zijn taak te vervullen, zou het wachten zijn op de
Messias zelf die, aldus Benjamins laatste these, de geschiedenis door de
‘kleine poort’ van iedere seconde kan binnentreden.
Scholem laat één vraag onbeantwoord: waarom verkoos Benjamin de in de joodse traditie aan de Messias toegeschreven functie eigenlijk op te delen? Voor een antwoord moeten we te rade gaan bij de aantekeningen die Benjamin ter voorbereiding van zijn thesen bijeenbracht.
Daarin typeert hij de historisch materialist, naar analogie van de engel,
als een ‘omgekeerde profeet’ die ‘zijn eigen tijd de rug [toewendt] en zijn
zienersblik ontsteekt aan de steeds dieper in het verleden voorbijvliegende mensengeslachten’ (GS I/3, 1237). De figuur van een ‘omgekeerde
profetie’ verwijst impliciet naar het voor de joden geldende verbod om de
toekomst te ondervragen. Vanwege dit verbod zouden zij genoodzaakt
zijn hun profetieën ‘om te keren’; zij zouden de sporen van de verlossing
alleen nog kunnen zoeken in het voorbije. In zijn laatste these brengt
Benjamin deze figuur van een ‘omgekeerde profetie’ in verband met de
opgave van het gedenken: ‘zoals bekend was het de joden verboden de
95
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toekomst te onderzoeken. De thora en het gebed onderrichten hen daarentegen in het gedenken’ (GS I/2, 704; SWP, 153, these B).
Hier willen wij suggereren dat Benjamins engel van de geschiedenis, die zijn blik gefixeerd houdt op de ruïnes van het voorbije, dient
als metafoor van de (opgave) van het gedenken: zijn taak is het voorbije
uit de vergetelheid op te rakelen en te ‘redden’, maar in het besef dat
alleen de Messias het werkelijk zal kunnen verlossen. Zo blijkt het geschiedbeeld waarop het gedenken zich oriënteert, net zoals dat van de
engel, te getuigen van tegenspraken die zich niet laten oplossen in een
definitieve samenhang, een ‘universele geschiedenis’, alvorens de Messias zal zijn gekomen. In het gedenken wordt de geschiedenis dan ook
ervaren zoals de engel haar ervaart, als een schijnbaar oneindige reeks
van gefragmenteerde en onderdrukte nu-momenten die tegelijkertijd zetel
zijn van de catastrofe en juist daarom potentiële dragers van de verlossing. Om het verleden te kunnen vasthouden, zo suggereert Benjamin,
dient het gedenken zich, met het beeld van de engel voor ogen, open te
stellen voor het visioen van een geschiedenis die in elk van haar voorbijflitsende nu-momenten ‘eeuwig en totaal vergankelijk’ is. Dat is de
aporie waarop het gedenken berust: het kan het voorbije alleen ‘redden’
door een ‘kleine sprong in de continue catastrofe’ te wagen (GS I/2, 683).

De politiek van het vergeten. Historisme en ‘vulgair marxisme’
Benjamin beschouwt het historisme en het ‘vulgaire marxisme’ als de
voornaamste erfgenamen van de Hegeliaanse geschiedfilosofie. In hun
opvattingen over de geschiedenis ontwaart hij de macht van een mythisch
vergeten dat, een eeuw na Hegels dood, de opkomst van de totalitaire
ideologieën zou hebben mogelijk gemaakt. Terwijl Benjamin het ‘vulgaire marxisme’ ervan beschuldigt het lijden van vroegere generaties te
hebben veronachtzaamd omwille van een zogenaamd betere toekomst,
verwijt hij het historisme de ogen te hebben gesloten voor het lijden van
tegenwoordige generaties omwille van een zogenaamd authentieker beeld
van het verleden. Wat beide zouden delen, is het geloof in de vooruitgang
en, meer specifiek, de overtuiging dat zij zouden bijdragen aan de voltooiing van het historische gebeuren door respectievelijk een ‘klassenloze
maatschappij’ en een ‘universele geschiedenis’ na te streven. Volgens
Benjamin heeft dit geloof hen ertoe gedreven het geweld te verbloemen
en het lijden een redelijk aanzien te geven.
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Hoewel Benjamin veel sympathie heeft voor het marxisme als zodanig,
dat zijns inziens gunstig afsteekt tegen Hegels ‘narcotisch werkende’
idealisme, bekritiseert hij het vooruitgangsgeloof dat eraan ten grondslag
ligt: ‘Er is niets wat de Duitse arbeiders zo heeft gecorrumpeerd als de
mening dat zij met de stroom mee zwemmen’ (GS I/2, 698; SWP, 147,
these XI). Het marxistische vooruitgangsgeloof zou in de eerste plaats
berusten op een fatale verwarring van de sociaal-economische met een
zedelijke vooruitgang. Deze verwarring zou niet alleen een technocratische mentaliteit in de hand hebben gewerkt, maar bovendien hebben
geleid tot een ‘onheilspellend’ natuurbegrip dat een onbeperkte uitbuiting
van de natuur ter vergroting van de sociaal-economische welvaart gerechtvaardigd acht (GS I/2, 699; SWP, 158, these XI). Het zou voorts
getuigen van een teleologische voorstelling van de geschiedenis, waardoor de arbeidersklasse, in de veronderstelling verkerend dat de klassenloze maatschappij haar pas in een verre toekomst ten deel zal vallen,
bereid is het voortdurende geweld als tijdelijke omstandigheid voor lief te
nemen. Het zou, kortom, het revolutionaire potentieel van de arbeidersklasse hebben ondergraven, in het bijzonder haar streven om de klassenloze maatschappij hier en nu reeds te verwezenlijken.
Aanvankelijk lijkt Benjamin niet zozeer Marx zelf, maar vooral
diens erfgenamen op het oog te hebben, ‘vulgaire marxisten’ (cf. GS I/2,
699; 148, these XI). Maar in de relatieve intimiteit van zijn voorbereidende aantekeningen laat hij er geen misverstand tegen wie zijn kritiek
eigenlijk is gericht: ‘Marx zegt: de revoluties zijn de locomotieven van
de wereldgeschiedenis. Maar misschien is het geheel anders. Misschien
zijn de revoluties de greep van het in deze trein reizende mensengeslacht
naar de noodrem’ (GS I/3, 1232). In tegenstelling tot Marx meent Benjamin dat de revoluties niet de stadia van een onstuitbare vooruitgang
markeren, maar juist de onderbreking daarvan, dat wil zeggen momenten
waarop het historische continuüm plotseling tot stilstand komt en zich het
‘waarachtig nieuwe’ lijkt aan te kondigen. Benjamins kritiek gaat terug
op een theologisch-politieke overtuiging: met zijn begrip van de ‘klassenloze maatschappij’ zou Marx een voorstelling van de Messiaanse tijd
hebben geseculariseerd (GS I/3, 1231). Volgens Benjamin geschiedde het
onheil niet door deze secularisering, die op zichzelf beschouwd ‘goed’ en
misschien ook noodzakelijk was, maar door de voorstelling van de Messiaanse tijd die Marx erop nahield, volgens welke de eeuwigheid (lees: de
klassenloze maatschappij) pas in de loop van de geschiedenis kon worden
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gerealiseerd. Als gevolg daarvan zouden de erfgenamen van Marx de
klassenloze maatschappij hebben gesitueerd in de verre toekomst en, met
de opkomst van de sociaal-democratie, zelfs hebben geherformuleerd als
‘ideaal’ of ‘oneindige opgave’. Daarmee zou de arbeidersklasse haar
oorspronkelijke Messiaanse ongeduld hebben opgegeven; zij zou de
klassenloze maatschappij niet langer hier en nu trachten te verwezenlijken, maar zich in plaats daarvan tevreden stellen met het ‘ideaal van de
bevrijde kleinkinderen’ (GS I/2, 700; SWP, 149, these XII).
In tegenstelling tot Marx beschouwt Benjamin de geschiedenis
niet als een dialectisch proces dat zich langzaam maar zeker in de richting van een klassenloze maatschappij voortbeweegt, maar als een aaneenschakeling van unieke en niet totaliseerbare ‘nu-momenten’, waarin
zich steeds, in ieder volgend nu-moment, het absoluut nieuwe kan aandienen. Daarom dient de arbeidersklasse niet lijdzaam af te wachten hoe
zij wellicht in een verre toekomst zal zegevieren, maar in het heden de
beslissende ‘ommekeer’ te verwachten. Zo dient zij erop te vertrouwen
dat de mensheid nu reeds, vanwege de onafzienbare mogelijkheden die
ieder ogenblik in zich draagt, een nieuwe toestand zal kunnen binnentreden. Daartoe dient zij het heden niet te beschouwen als ‘overgang’ naar
een betere toekomst, maar als het beslissende moment, als het ‘standgericht’, waarin het lot van alle daaraan voorafgaande ogenblikken kan
worden bepaald. In dit verband stelt Benjamin voor de theologische
figuur van het laatste oordeel te situeren in het heden zelf, namelijk in de
‘nu-tijd’ van de historisch materialist die de eigen, niet te reduceren
kwaliteit van ieder ogenblik weet recht te doen (cf. GS I/3, 1245).
In een voorbereidende aantekening voor de thesen vat Benjamin
zijn kritiek op het marxisme bondig samen: ‘Aan het begrip van de
klassenloze maatschappij moet zijn echte Messiaanse gezicht worden
teruggegeven, en wel in het belang van de revolutionaire politiek van het
proletariaat zelf’ (GS I/3, 1232). Deze kritiek impliceert dat de historisch
materialist de voorstelling van de klassenloze maatschappij moet trachten
te verbinden met een geheel andere notie van de tijd: hij dient haar niet
op te vatten als het einde en culminatiepunt van de geschiedenis, maar als
de ‘zo vaak mislukte, eindelijk bewerkstelligde onderbreking’ daarvan
(GS I/3, 1231). Zo zouden alle waarlijk grote revolutionaire bewegingen
getuigen van het ‘besef het continuüm van de geschiedenis open te breken’, met als beroemdste voorbeeld de Franse Revolutie die, tegelijk met
de uitroeping van de Republiek, een nieuwe kalender introduceerde om
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zo de breuk met het verleden te markeren (GS I/2, 701; SWP, 150, these
XV). In dit verband constateert Benjamin dat de revolutionaire kalenders
zijn georganiseerd rondom jaarlijks terugkerende ‘gedenkdagen’ (Tage
des Eingedenkens), bedoeld om de interruptie van de tijd zichtbaar te
maken. Deze kalenders zouden dienen als ‘historische tijdverkorters’
(historische Zeitraffer): ze zouden berusten op de poging om het voorbije
een nieuw leven in te blazen en het utopische potentieel daarvan, dat
eertijds was verloochend of miskend, in het heden alsnog te realiseren.
Juist in deze context presenteert Benjamin zijn belangrijkste correctie van het marxisme: de drijvende kracht achter de arbeidersklasse is
niet, zoals Marx en zijn volgelingen beweerden, het geloof in de vooruitgang, maar een praktijk van het gedenken. Vooral de sociaal-democratie,
zo stelt Benjamin in zijn twaalfde these, ‘schepte er behagen in de arbeidersklasse de rol van verlosser van toekomstige generaties toe te spelen.
Ze sneed daarmee de pees van haar beste kracht door. De klasse verleerde in die school evenzeer de haat als de offervaardigheid. Want beide
laven zich aan het beeld van de geknechte voorouders, niet aan het ideaal
van de bevrijde kleinkinderen’ (GS I/2, 700; SWP, 149, these XII). De
uitdrukking ‘het beeld van de geknechte voorouders’ kan naar onze
mening maar één betekenis hebben: het is het beeld van het verleden dat
zich onwillekeurig aan de arbeidersklasse opdringt in een praktijk van het
gedenken. Anders gezegd: een onwillekeurig herinneringsbeeld blijkt het
revolutionaire potentieel van de arbeidersklasse te voeden; de herinnering
aan de ‘geknechte voorouders’ zou in haar zowel de offervaardigheid als
de haat verwekken. De onwillekeurige herinnering aan het leed dat
vroegere generaties werd aangedaan, zou maken dat de arbeidersklasse
zich spontaan keert tegen de bestaande orde en streeft naar een onmiddellijke, niet langer uitgestelde verlossing van de mensheid.
Waar het marxisme in Benjamins ogen tekortschiet, omdat het
bereid is een vroeger leed omwille van de vooruitgang te vergeten, is het
historisme laakbaar, omdat het zich al te droefgeestig met dat voorbije
leed vereenzelvigt. Op het eerste gezicht lijkt Benjamins zorg om de
eigen, niet te reduceren kwaliteit van ieder historisch moment recht te
doen, verwant met de grondhouding van het historisme dat het verleden,
aldus een beroemde uitspraak van Leopold von Ranke, beschrijft ‘zoals
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het werkelijk is geweest’.97 Zo blijkt ook Ranke zich kritisch tot de
Hegeliaanse dialectiek te verhouden; in zijn ogen bezondigt Hegel zich
aan een anachronisme door het verleden eerst achteraf, in het licht van
zijn werkingsgeschiedenis, als betekenisvol te waarderen. In plaats daarvan zou de historicus moeten proberen om al het later gebeurde buiten
beschouwing te laten en zich voor te stellen – door een daad van ‘inleving’ – hoe vroegere generaties, die van hun toekomst nog geen weet
hadden, hun situatie beoordeelden. Bij Ranke blijkt de kritiek op de
Hegeliaanse geschiedfilosofie een theologische achtergrond te hebben:
‘God – als ik mij deze opmerking mag veroorloven – denk ik mij zo dat
hij, aangezien er geen tijd vóór hem ligt, de gehele historische mensheid
in haar totaliteit overziet en [haar] overal van gelijke waarde acht’.98 Op
grond van deze theologische voorstelling distantieert Ranke zich van de
Hegeliaanse geschiedfilosofie: de historicus zou niet langer vanuit het
heden over het verleden moeten oordelen, maar vanuit het oerbeeld van
alle gerechtigheid: hij zou moeten oordelen zoals god, voor wie ieder
afzonderlijk ogenblik van de wereldgeschiedenis gelijkberechtigd is.99
Aanvankelijk lijkt ook Benjamin de eis van gelijkberechtiging
aan te merken als criterium van het ware geschiedbeeld: ‘De kroniekschrijver die de gebeurtenissen verhaalt zonder onderscheid te maken
tussen grote en kleine, legt daarmee rekenschap af van de waarheid dat
niets van wat ooit is gebeurd voor de geschiedenis als verloren mag
worden beschouwd’ (GS I/2, 694; SWP, 134, these III). Toch blijkt de eis
van gelijkberechtiging die Ranke en Benjamin aan hun geschiedbeeld ten
grondslag leggen, ofschoon in beide gevallen van theologische oorsprong, in feite van verschillende aard. Waar de eeuwigheid voor Ranke
namelijk een perspectief vertegenwoordigt dat de historicus zich door een
daad van inleving kan eigen maken, openbaart zij zich volgens Benjamin
in het meest vluchtige en vergankelijke ogenblik dat zich niet blijvend
laat toe-eigenen, maar slechts tot hem komt als een ‘inval’. Dient de
historicus volgens Ranke te streven naar een ‘universele geschiedenis’
waarin alle momenten van het verleden gelijkelijk tegenwoordig zijn, bij
Benjamin blijkt het ‘ware beeld van het verleden’ juist vluchtig en on97

Vergelijk Kittsteiner, H.D. (2005), ‘Walter Benjamin’s historicism’, in Osborne, P. (red.), Walter Benjamin. Critical evaluations in cultural theory, Londen,
Routledge, band I, 257 e.v.
98
Ranke geciteerd in Gadamer, H.-G. (1990), Wahrheit und Methode. Grundzüge
einer philosophischen Hermeneutik, Tübingen, J.C.B. Mohr, 214.
99
Ibidem, 214.

Arrêter le jour

169

grijpbaar; het correspondeert met een ervaring van de tijd als een aaneenschakeling van talloze gefragmenteerde ‘nu-momenten’ die pijlsnel en
onafgebroken aan de historicus voorbijflitsen en van het ‘waarlijk nieuwe’ zwanger gaan.
Bij nadere beschouwing blijkt Benjamin dan ook afstand te nemen van de Rankeaanse eis om het verleden te beschrijven ‘zoals het
eigenlijk is geweest’. Hij meent dat de historisch materialist, hoezeer
deze ook moet streven naar gelijkberechtiging, altijd ook gedwongen is te
onderscheiden tussen gebeurtenissen uit het verleden die hij wel en niet
van betekenis acht. Daarvoor geeft hij enerzijds een praktische reden: zou
de historisch materialist nalaten een dergelijke onderscheiding te maken,
dan zou zijn voorstelling van het verleden onbegrijpelijk worden, een
opsomming van louter onsamenhangende, willekeurige ‘feiten’. Anderzijds wijst Benjamin op een theologische reden: een waarlijk ‘universele
geschiedenis’ die recht doet aan de kwalitatieve eigenheid van ieder
afzonderlijk moment, is prematuur zolang de mensheid niet de eeuwigheid zelf is binnengetreden. Want, zo stelt Benjamin in zijn derde these,
‘pas aan de verloste mensheid [valt] haar verleden voluit ten deel. Dat wil
zeggen: pas voor de verloste mensheid is haar verleden in elk van zijn
momenten citeerbaar geworden’ (GS I/2, 694; SWP, 134, these III).
Zolang de historisch materialist dus nog niet tot de ‘verloste mensheid’
gerekend mag worden, dient hij zich uiteen te zetten met de eindige
historische situatie waarin hij zich bevindt, wat betekent dat hij moet
(onder)scheiden. Dát is de oorsprong van zijn specifieke verantwoordelijkheid: de historisch materialist moet het verleden trachten recht te doen
in zijn kwalitatieve eigenheid, maar in het besef dat hij het, omdat een
(onder)scheiding nu eenmaal onontkoombaar is, altijd ook een zeker
geweld aandoet.
Benjamins theologische kritiek op het historisme heeft ook een
politieke achtergrond: ‘Wat voorbij is historisch articuleren wil niet
zeggen, het herkennen “zoals het eigenlijk is geweest”. Het wil zeggen,
een herinnering bemachtigen zoals ze op een ogenblik van gevaar opflitst’ (GS I/2, 695; SWP, 144, these VI). Dat gevaar is primair van
politieke aard, want Rankes eis dat de historicus bij zijn beschrijving van
het verleden al het later gebeurde uit zijn gedachten moet bannen, heeft
tot gevolg dat hij de politieke belangen die aan het geschiedbeeld ten
grondslag liggen, eveneens buiten beschouwing moet laten. In dit verband acht Benjamin het van groot belang dat de door Ranke beschreven
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methode van ‘inleving’ hand in hand gaat met een melancholische droefgeestigheid: ‘De oorsprong ervan is de indolentie van het hart, de acedia,
die versaagt het echte historische beeld, dat vluchtig oplicht, te bemachtigen’ (GS I/2, 696; SWP, 145, these VII). Volgens Benjamin is deze
droefgeestigheid enerzijds de bron van al het ware historische begrip,
aangezien zij getuigt van het besef dat de waarheid – hier: het verleden in
zijn kwalitatieve eigenheid – ligt voorbij het bereik van zekere kennis.
Anderzijds zou zij echter aanleiding geven tot een fatale illusie: de droefgeestige inleving in een verleden dat voorbij en ‘over’ is, zou de onderdrukten ervan weerhouden het vigerende geschiedbeeld, dat de claims
van de huidige machthebbers ondersteunt, ter discussie te stellen. ‘De
aard van de droefgeestigheid’, meent Benjamin, ‘wordt duidelijker als je
de vraag stelt in wie de geschiedschrijver van het historisme zich eigenlijk inleeft. Het antwoordt luidt onvermijdelijk: in de overwinnaar’ (cf.
GS I/2, 696; SWP, 145, these VII).
Zo tracht Benjamin een politiek moment bloot te leggen in de
historistische retoriek van objectiviteit: de eis van Ranke dat de historicus
het verleden moet beschrijven ‘zoals het werkelijk is geweest’ zou in
werkelijkheid dienen om het geschiedbeeld van de heersende klasse
onaantastbaar te maken. De historisch materialist dient hierop gespitst te
zijn; volgens Benjamin moet hij beseffen dat het beeld van het verleden,
daar het wordt geconstrueerd en gelezen in het heden, altijd ook is betrokken in een bepaalde configuratie van de macht. Dit betekent niet dat
het geschiedbeeld enkel politiek is en evenmin dat het op een fatale wijze
afhangt van het heden. Want hoewel de historisch materialist volgens
Benjamin actief vormgeeft aan het geschiedbeeld, is hij niet vrij om dat
willekeurig of naar eigen goeddunken te doen; daarentegen staat hij voor
de opgave om de nagedachtenis aan vroegere generaties in het geschiedbeeld ‘recht te doen’. Daarom dient hij zich tegelijkertijd rekenschap te
geven van het politieke moment én het waarheidsgehalte van zijn geschiedbeeld dat zich, hoezeer het ook op een actuele constructie mag
berusten, aan zijn subjectieve willekeur onttrekt.

Politieke theologie en gedenken.
Al zijn over Benjamins tien pagina’s tellende thesen over het begrip van
de geschiedenis sinds hun postume verschijning in 1942 boekenkasten
volgeschreven, dat de imperatief van het gedenken daarvan de ‘verborgen
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maar beslissende samenhang’ uitmaakt, is slechts door een enkeling
opgemerkt.100 In de thesen krijgt Benjamins politieke theologie gestalte als
de opgave om de nagedachtenis aan vroegere generaties ‘recht te doen’ in
het geschiedbeeld. Deze opgave is ‘theologisch’, omdat zij berust op de
poging om het voorbije, naar analogie van een bepaalde voorstelling van
de eeuwigheid, als ‘nu-tijd’ te doen herleven. Zij is ‘politiek’, omdat zij
erop aandringt de legitimiteit van de bestaande orde in naam van het
‘onderdrukte verleden’ ter discussie te stellen. Want wanneer het voorbije
herleeft, wordt het historische continuüm onderbroken in het licht waarvan de ‘heersende klasse’ haar macht legitimeerde. De bestaande orde
blijkt plotseling haar schijn van duurzaamheid te verliezen. De historisch
materialist ziet hierin een ‘revolutionaire kans’ om de bestaande orde in
naam van het ‘onderdrukte verleden’ omver te werpen (cf. GS I/2, 703;
SWP, 152, these XVII).
In zijn tweede geschiedfilosofische these spreekt Benjamin van
een ‘geheime afspraak tussen de geslachten van weleer en het onze’ (GS
I/2, 694; SWP, 143, these II). Deze figuur van een ‘geheime afspraak’ is,
naar wij menen, bedoeld als metafoor van de theologisch-politieke verantwoordelijkheid die rust op de historisch materialist, volgens welke hij
gehouden is de stille roep om de verlossing die uitgaat van vroegere
generaties, te beantwoorden. Daartoe dient hij zijn geschiedbeeld te
beschouwen als een actuele constructie die zijn oorsprong vindt in een
verantwoordelijkheid jegens vroegere generaties die hun politieke én
theologische verlossing in het heden betreft. Volgens Benjamin vloeit
deze verantwoordelijkheid voort uit de ‘zwakke Messiaanse kracht’
waarover de historisch materialist beschikt en waarop het verleden een
‘vordering’ heeft (GS I/2, 694; SWP, 143, these II). Deze zwakke Messiaanse kracht behelst zijn vermogen om de hoop van vroegere generaties,
die in de loop van de tijd werd onderdrukt of vergeten, te actualiseren en
haar nu, in een nieuwe historische context met nieuw mogelijkheden,
alsnog te verwerkelijken.
In dit verband zinspeelt Benjamin op de figuur van een anamnetische solidariteit, een soort van verbondenheid van generaties door de
tijd heen, die de macht van het vergeten belooft teniet te doen.101 Bij
100
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Benjamin is deze anamnetische solidariteit specifiek gericht tegen de
totalitaire ideologieën en tegen de daaraan grondslag liggende geschiedfilosofische concepties. Want terwijl deze laatste zouden berusten op de
macht van het vergeten, dat wil zeggen op een onderdrukking of instrumentalisering van het verleden omwille van actuele politieke belangen,
staat Benjamin een politiek voor ogen die zich juist in dienst stelt van het
verleden en de belangen van vroegere generaties tot de hare maakt. Deze
politiek zou haar kritische potentieel ontlenen aan een solidariteit die in
de tijd onbegrensd is, zodat zij behalve degenen die tegenwoordig onder
de voet worden gelopen ook alle ‘verslagenen’ uit het verleden omvat.102
Zij zou berusten op het ‘beeld van de geknechte voorouders’ dat bij hun
nazaten een spontane ‘haat en offervaardigheid’ uitlokt waardoor zij zich
keren tegen de bestaande orde en, meer in het algemeen, tegen iedere
machtsaanspraak die door het vergeten wordt mogelijk gemaakt en
gevoed.
In een kritische lezing van Benjamins geschiedfilosofische thesen spreekt Jürgen Habermas er zijn twijfel over uit of het ideaal van een
anamnetische solidariteit op zichzelf reeds toereikend is als grondslag
van het politieke handelen. Zo suggereert hij dat een theorie van het
politieke handelen het niet kan stellen zonder een begrip van de vooruitgang: ‘in de melancholie van de herinnering aan het verzuimde en in de
bezwering van de uitdovende momenten van het geluk dreigt de historische zin voor de profane vooruitgang te verkommeren. Zonder twijfel
brengen deze vormen van vooruitgang ook hun vormen van achteruitgang voort, maar dit is waar het politieke handelen begint’.103 Habermas
heeft gelijk als hij meent dat het politieke handelen zich niet eenzijdig op
het verleden kan oriënteren, maar altijd ook is ingegeven door een bepaalde voorstelling van de vooruitgang. Het is evenwel de vraag of
Benjamin dit laatste heeft willen ontkennen; zijn suggestie lijkt veeleer te
zijn dat wij slechts kunnen vaststellen wat de vooruitgang is door de
geluksvoorstellingen die de mensheid in de loop van haar geschiedenis
heeft voortgebracht, te confronteren met het lijden dat haar in werkelijkheid ten deel viel. Wat Benjamin, naar wij menen, met zijn dialectische
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geschiedbeeld beoogt, is om het streven naar de vooruitgang in te bedden
in het kritische én reddende potentieel van het gedenken.
Volgens Benjamin vindt de vooruitgang niet eerst plaats in de
loop van de geschiedenis, dat wil zeggen in een ‘continuüm’ of ‘voortgang’ van de tijd, maar in de onderbreking daarvan, namelijk in een reeks
van revolutionaire interrupties, waarin zich geheel onverwacht het ‘waarlijk nieuwe’ belooft aan te dienen. Deze interrupties markeren niet de
stadia van een gestage vooruitgang; zij zijn niet op te vatten als even
zovele bewijzen van het feit dat het de mensheid ‘steeds beter gaat’, dat
zij haar vrijheid langzaam maar zeker in de productie en het begrip van
haar cultuurgoederen weet te verwezenlijken. Daarentegen schetst Benjamin een vooruitgang die geen uitstel duldt en die, zogezegd, in één
greep reikt naar zijn doel. Deze vooruitgang dient zich aan als een radicale breuk met het voorbije, ingegeven door de wens om het lijden van de
‘onderdrukten’, dat reeds zo vaak omwille van een betere toekomst als
voorlopige omstandigheid werd aanvaard, voor eens en voor altijd goed
te maken. Het betreft, met andere woorden, een notie van de vooruitgang
die wars is van het compromis, die zich niet tevredenstelt met het ‘steeds
betere’, maar alleen het ‘waarlijk nieuwe’ accepteert.
In een discussie met Max Horkheimer laat Benjamin zich verleiden tot zijn meest expliciete uitspraak over de theologische betekenis van
het gedenken. In antwoord op Benjamins suggestie dat het dialectische
geschiedbeeld de hoop van het verleden doet herleven, schrijft Horkheimer in een brief van 16 maart 1937: ‘De vaststelling van de onafgeslotenheid [van het verleden, MdW] is idealistisch indien de afgeslotenheid
daarin niet is verdisconteerd. Het vroegere onrecht is geschied en afgesloten. De verslagenen zijn werkelijk verslagen (...) Neemt men de onafgeslotenheid serieus, dan moet men in het jongste gericht geloven’.104
Horkheimers brief in het Passagen-Werk citerend, geeft Benjamin daarop
het volgende commentaar: ‘De correctie van deze gedachtegang ligt in de
overweging dat de geschiedenis niet minder een vorm van gedenken is.
Wat de wetenschap heeft “vastgesteld”, kan het gedenken modificeren.
Het gedenken kan het onafgeslotene (het geluk) tot een afgesloten en het
afgeslotene (het lijden) tot een onafgesloten [verleden, MdW] maken.
Dat is theologie; maar in het gedenken hebben we een ervaring die het
ons verbiedt de geschiedenis fundamenteel ontheologisch te begrijpen,
104
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hoe weinig wij haar ook in onmiddellijk theologische begrippen mogen
trachten te beschrijven’ (GS V/1, 589, N8, 1).
De reden waarom wij de geschiedenis volgens Benjamin niet met
‘onmiddellijk theologische begrippen’ mogen trachten te beschrijven, is
dat de theologie het ons verbiedt om zelfstandig, op eigen kracht en
vanuit een eindige historische situatie, een relatie tot het Messiaanse te
scheppen. Tegelijkertijd meent Benjamin echter dat wij de geschiedenis,
wanneer wij haar in een praktijk van het gedenken ervaren, niet anders
dan theologisch kunnen begrijpen. Wanneer het ons namelijk lukt om het
verleden tegenwoordig te maken in het ‘nu’, verliest het plotseling zijn
duur en distantie ten opzichte van het heden. Dit roept de theologische
voorstelling in ons wakker van de eeuwigheid als een ‘nu’ waarin de
gehele geschiedenis van de mensheid opnieuw actueel is geworden.
Kennelijk doelt Benjamin op een theologie die heimelijk in de praktijk
van het gedenken werkzaam is. In het gedenken zouden wij namelijk een
ervaring van het verleden hebben die wij alleen kunnen begrijpen naar
analogie van deze voorstelling van de eeuwigheid, zonder dat het ons is
toegestaan daar rechtstreeks naar te verwijzen.
In Benjamins geschiedfilosofische thesen blijkt het gedenken
verband te houden met de notie van een ‘tegenwoordigheid van geest’
die, zoals we eerder zagen, het hart vormt van een spirituele oefening.
Het betreft de poging om onze denkbeweging in een moment van uiterste
concentratie te onderbreken, waardoor het voorbije een ogenblik lang als
het ‘waarlijk nieuwe’ aan ons kan verschijnen. Onttrokken aan zijn
oorspronkelijke samenhang, lijkt het verleden plotseling een nieuwe
actualiteit te krijgen. Het verschijnt zoals het nog niet eerder mocht
verschijnen, bevrijd uit het conformistische geschiedbeeld waarin het was
ingelijfd. Vandaar dat Benjamin de ‘tegenwoordigheid van geest’ in een
voorbereidende notitie typeert als het ‘reddende’, dat wil zeggen als
datgene wat het voorbije behoedt voor de vergetelheid (GS I/3, 1244). De
tegenwoordigheid van geest zou ons in staat stellen om het ‘ware beeld
van het verleden’ vast te houden, dat slechts een ogenblik lang ‘opflitst’
in het heden. Benjamin doelt op een ‘redding’ in theologische zin: door
de cesuur in onze denkbeweging zou het verleden namelijk worden
onttrokken aan de narratieve voorstelling van de geschiedenis waarvan
het deel uitmaakte; het zou niet langer verschijnen als deel van een continuïteit of ontwikkeling, maar als beeld waarin het tijdsverloop is tenietgedaan (cf. GS I/3, 1244).

Arrêter le jour

175

Dat de notie van een ‘tegenwoordigheid van geest’ geen marginaal motief is in Benjamins geschiedfilosofische thesen, maar daarin steeds is
verondersteld105, blijkt uit de zeventiende these: ‘Tot het denken behoort
niet alleen de beweging van de gedachten, maar evenzeer het stilzetten
ervan. Waar het denken in een van spanningen verzadigde constellatie
plotseling stilhoudt, geeft het daaraan een schok, waardoor het uitkristalliseert als monade. De historisch materialist pakt een onderwerp enkel en
alleen aan waar het hem als monade tegemoet treedt. In die structuur
herkent hij het teken van een Messiaanse stilzetting van het gebeuren,
anders gezegd, van een revolutionaire kans in de strijd voor het onderdrukte verleden’ (GS I/1, 702-703; SWP, 151-152, these XVII). De
tegenwoordigheid van geest, opgevat als een cesuur in onze denkbeweging, blijkt hier een hoofdrol te vervullen. Wanneer het ons namelijk lukt
om onze gedachten in een moment van uiterste concentratie tot stilstand
te brengen, dient het verleden zich plotseling aan als ‘nu-tijd’. Deze
herleving van het voorbije in het ‘nu’, maakt dat de tijd samenbalt tot een
luttel ogenblik; hierdoor verschijnt een verkort beeld van het verleden,
oftewel: een monade. Het betreft een beeld van het verleden dat door de
onderbreking van onze gedachten uit het tijdsverloop werd gelicht.
Vandaar dat de historisch materialist in de structuur daarvan het ‘teken
[herkent] van een Messiaanse stilzetting van het gebeuren’.
Bij Benjamin staat de figuur van de monade, naar wij menen,
voor een beeld van het verleden waarin de eeuwigheid als een belofte ligt
ingevouwen. De eeuwigheid verschijnt hier niet als het tegendeel van de
tijd, dat wil zeggen als een absolute en eeuwige tijdloosheid, maar juist
als een deel van de tijd; zij ligt ingebed in het meest vluchtige en vergankelijke ‘nu-moment’. Wat Benjamin voorstelt te denken is een eeuwigheid die niet de tijd overstijgt, die niet het andere is van de tijd, maar een
modus van de tijd zelf, namelijk een bepaalde wijze waarop wij haar
kunnen ervaren, te weten: als ‘nu-tijd’. Deze ervaring is de eigenlijke
inzet van de spirituele oefening. Door het voorbije als ‘nu-tijd’ tegenwoordig te maken, weet zij een vluchtig beeld van de eeuwigheid tevoorschijn te roepen. De eeuwigheid verschijnt hier, zoals Adorno het eens
formuleerde, ‘niet als zodanig, maar gebroken door het meest vergankelijke heen’.106 Zij openbaart zich slechts een moment lang, namelijk in
een ‘opflitsend’ beeld, dat wij dankzij een tegenwoordigheid van geest
105
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herkennen en weten vast te houden. Zo anticipeert deze spirituele oefening op een ‘Messiaanse wereld’ die, aldus een van Benjamins voorbereidende aantekeningen, de ‘wereld van een alzijdige en integrale actualiteit [is]’ (GS I/3, 1238).
Maar wat is precies de status van dit ‘anticiperen’? Om ieder
misverstand te voorkomen: nergens claimt Benjamin dat de historisch
materialist het intreden van de eeuwigheid daadwerkelijk kan bespoedigen. Een voorbereidende aantekening lijkt eerder het tegendeel te suggereren: ‘wie weten wil in welke toestand de “verloste mensheid” zich
bevindt, aan welke voorwaarden het intreden van deze toestand is onderworpen en wanneer men ermee rekenen kan, stelt vragen waarop geen
antwoord is [te geven]’ (GS I/3, 1232). Volgens Benjamin kan de historisch materialist geen invloed uitoefenen op het intreden van de eeuwigheid zelf, maar slechts een vluchtig beeld daarvan doen verschijnen.
Wanneer het hem namelijk lukt om zijn denkbeweging in een moment
van uiterste concentratie te onderbreken, raakt het voorbije plotseling van
‘nu-tijd’ vervuld. De gehele geschiedenis van de mensheid lijkt een
ogenblik lang ‘in een immense verkorting’ aan zijn ogen voorbij te
flitsen. Al mag de historisch materialist in het duister tasten over de
eeuwigheid zelf, over de voorwaarden en het tijdstip van haar intreden,
wanneer hij erin slaagt ook maar één enkel moment van het verleden
door een uiterste opmerkzaamheid als ‘nu-tijd’ tegenwoordig te maken,
valt hem plotseling het visioen ten deel van de ‘verloste mensheid’, voor
wie ‘het verleden in elk van zijn momenten citeerbaar is geworden’ (GS
I/2, 694; SWP, 143, these III).
Op dit visioen van een ‘verloste mensheid’ berust de politieke
theologie die Benjamin in zijn geschiedfilosofische thesen presenteert.
Benjamin beweert niet dat de historisch materialist de verlossing van de
mensheid zelf tot inzet van het politieke handelen kan maken. Juist dát,
immers, doen de totalitaire ideologieën, met catastrofale gevolgen. Wat
hij wél beweert, is dat de historisch materialist, door het verleden in een
praktijk van het gedenken te doen herleven, midden in het bereik van het
vergankelijke, een vluchtig beeld van de eeuwigheid tevoorschijn kan
roepen. Dat beeld is zo vluchtig als de inval van een onwillekeurige
herinnering; het is voorbij, zodra het bewust wordt waargenomen. Het
kan dan ook niet fungeren als fundament waarop zich een profane politieke orde laat grondvesten; daarvoor is het te ongrijpbaar en vluchtig.
Wel kan het volgens Benjamin dienen om de legitimiteit van de bestaan-
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de orde in twijfel te trekken. ‘Actualiseren’ betekent in dit verband, zoals
Norbert Bolz formuleert, ‘de geschiedenis tot een schandaal maken voor
het heden’.107 Door het voorbije tegenwoordig te maken als ‘nu-tijd’, kan
het gedenken de macht van het vergeten breken waaraan de totalitaire
ideologieën hun overtuigingskracht ontlenen. Daarmee biedt het zowel in
theologisch als in politiek opzicht een kans: het maakt dat de mensheid
zich afkeert van de bestaande orde om zich open te stellen voor de verlossing als het geheel andere.

Conclusie
In dit hoofdstuk hebben wij de politieke theologie die Benjamin in zijn
late werk beschrijft, trachten te herleiden tot de imperatief van het gedenken. Daartoe hebben wij eerst laten zien hoe Benjamin zijn begrip van
het ‘gedenken’ ontwikkelt in een kritische dialoog met Marcel Proust aan
wie hij het inzicht ontleent dat de wijze waarop de tijd in de onwillekeurige herinnering wordt ervaren verwijst naar een bepaalde voorstelling
van de eeuwigheid. Wij hebben vervolgens besproken hoe de notie van
het gedenken en de daarmee verbonden tijdservaring hun weg vinden in
Benjamins late geschiedfilosofische geschriften. Zo beoogt Benjamins
dialectische beeld, op een vergelijkbare wijze als Prousts mémoire involontaire, een visioen van de eeuwigheid te provoceren – niet als een
tijdloze waarheid, maar als een plotselinge ‘bliksemachtige’ samenballing van de tijd in een ‘nu-moment’. Bij Benjamin blijkt deze concentratie van de tijd verband te houden met een geestelijke concentratie die hij
nu eens typeert als de ‘opmerkzaamheid’, dan weer als een ‘tegenwoordigheid van geest’. Wij hebben gesuggereerd dat zij deel uitmaakt van
een spirituele oefening die Benjamin ontdekt en blootlegt in het werk van
Proust om haar vervolgens in zijn eigen geschiedfilosofische geschriften
een plaats te geven: het betreft een oefening van het vermogen om onze
denkbeweging te onderbreken, waardoor wij het verleden als het ‘waarlijk nieuwe’ kunnen ervaren. In die ervaring zouden wij ons openstellen
voor het appel dat uitgaat van het verleden zelf en dat ons ertoe beweegt
het heden tot inzet van een ‘redding’ te maken. Juist dit vermogen om
aan de stille roep om de verlossing van vroegere generaties gehoor te
107

Bolz, N. (2002), ‘Aesthetics? Philosophy of history? Theology!’, in Richter,
G. (red.), Benjamin’s ghosts. Interventions in contemporary literary and cultural
theory, Stanford, Stanford University Press, 230.
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geven, staat, zoals wij zagen, aan de basis van Benjamins late theologisch-politieke project.
Wanneer Benjamin het ‘begrip van de geschiedenis’ tracht te
funderen in een praktijk van het gedenken, keert hij zich polemisch – en
dus politiek – tegen de geschiedfilosofische concepties van het historisme
en het vulgaire marxisme die in dienst van de totalitaire ideologieën
bereid zijn het politieke geweld omwille van een vermeende ‘vooruitgang’ te vergeten. Hierin herkent Benjamin de invloed van de Hegeliaanse geschiedfilosofie, volgens welke zich in de loop van de geschiedenis
een toegenomen zelfbewustzijn openbaart. Deze filosofie zou getuigen
van de macht van het vergeten, doordat zij geneigd is om datgene wat
niet in de vorm van cultuurgoederen werd overgeleverd, af te doen als
faule Existenz. Oog in oog met het geweld dat de totalitaire regimes van
zijn tijd begaan, dringt Benjamin aan op een omkering van dit Hegeliaanse schema: zo zou de historisch materialist zich moeten oriënteren op het
zinloze en anonieme lijden van al diegenen die in naam van de verlossing
onder de voet werden gelopen. In dit verband schetst hij het beeld van
een ‘engel van de geschiedenis’ die het als zijn taak beschouwt om datgene wat in het verleden werd verzuimd, in het heden alsnog goed te
maken. Zo hebben wij betoogd dat Benjamins ‘engel van de geschiedenis’ dient als metafoor van de opgave van het gedenken: zijn taak is het
voorbije uit de vergetelheid op te rakelen en te ‘redden’, maar in het
besef dat alleen de Messias het definitief zal kunnen verlossen.
Benjamins late politieke theologie is te herleiden tot de opgave
van het gedenken die niet anders dan politiek én theologisch is te begrijpen. Zij laat zich nog het beste omschrijven als de poging om de mensheid voor te bereiden op een Messiaanse verlossing waarop zij zelf geen
invloed kan uitoefenen. Deze voorbereiding behelst enerzijds het zichtbaar maken van de catastrofe die, in weerwil van de belofte van de vooruitgang, bezig is zich in de geschiedenis te voltrekken. Zij verwijst anderzijds naar een ‘redding’, omdat zij, wanneer zij het verleden actualiseert, het vluchtige beeld doet verschijnen van de ‘verloste mensheid’
voor wie ieder moment van het verleden als ‘nu-tijd’ citeerbaar zal zijn.
Zo schrijft Benjamin een ‘zwakke Messiaanse kracht’ toe aan de historisch materialist die zou berusten op zijn vermogen om het voorbije als
‘nu-tijd’ tegenwoordig te maken. Hierin herkent hij niet alleen een ‘revolutionaire kans’ om de bestaande orde in naam van het ‘onderdrukte
verleden’ omver te werpen, maar ook het ‘teken van een Messiaanse
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stilzetting van het gebeuren’, want in het dialectische geschiedbeeld dat
zich plotseling uitkristalliseert, blijkt het tijdsverloop tenietgedaan en de
tijd tot stilstand gekomen.

5
Politiek tussen de tijden
Over de katechon bij Schmitt
‘Die haltende Macht slechthin ist das Reich: solange es besteht, wird der
Antichrist nicht kommen, und solange der jüngste Tag
nicht da ist, wird es nicht untergehn’
Hans Freyer

Zoals Benjamin blijkt Schmitt de kwestie van politieke theologie in zijn
late werk te benaderen vanuit een geschiedfilosofische invalshoek. Ook
hij verwijst thans naar een ervaring van de geschiedenis die zich alleen in
het licht van de theologie zou laten begrijpen. Deze ervaring wijkt echter
in belangrijke opzichten af van die welke Benjamin had beschreven: in
plaats van een ‘nu’ waarin het historische continuüm wordt onderbroken
en zich een vluchtig visioen van de eeuwigheid openbaart, schetst Schmitt
het beeld van een ‘durende tegenwoordigheid’, waarin de eeuwigheid
weliswaar is aangekondigd, maar nog niet is ingetreden. Jacob Taubes
weet deze ervaring treffend te typeren: ‘voor mij is beslissend dat Schmitt
heeft begrepen dat geschiedenis een uitsteldenken is, een denken in vertragingen, dat tijd uitstel (Frist) is’.1 Had Benjamin zich nog verzet tegen
een voorstelling van de geschiedenis als ‘uitstel’, daar zij had geleid tot de
bereidheid om het voortdurende geweld als tijdelijke omstandigheid voor
lief te nemen, Schmitt tracht haar juist bewust als ‘uitstel’ te ervaren,
overtuigd dat een voortijdige toe-eigening van de eeuwigheid slechts kan
uitmonden in een nog groter geweld.

1

Taubes, J. (1987), Ad Carl Schmitt. Gegenstrebige Fügung, Merve Verlag, 61
(cursivering MdW). Vergelijk ook: Bredekamp, H. (1999), ‘From Walter Benjamin to Carl Schmitt, via Thomas Hobbes’, in Critical inquiry, nummer 25, 252253.
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Deze uiteenlopende ervaringen van de geschiedenis hebben ingrijpende
consequenties voor de wijze waarop Schmitt en Benjamin denken over het
politieke: terwijl de bestaande politieke orde in het door Benjamin beschreven ‘nu’ haar schijn van noodzakelijkheid dreigt te verliezen, moet
zij in het door Schmitt geschetste ‘uitstel’ verschijnen als een tijdelijke,
weliswaar onvolmaakte maar toch noodzakelijke ‘tussenorde’. ‘Alle tijd’,
zo schrijft Schmitt, ‘is tussentijd (Zwischenzeit), ieder rijk is interregnum’.2 Dit zou nergens duidelijker blijken dan in de uitzonderingstoestand
waarin het soevereine geweld zich doet gelden als een in wezen ophoudend geweld dat, door de wetten tijdelijk buiten werking te stellen, het
einde van de bestaande orde vermag uit te stellen. In het late werk van
Schmitt en Benjamin blijkt het begrip van de uitzonderingstoestand zelfs
tegengestelde posities aan te duiden: want waar de uitzonderingstoestand
volgens Benjamin aan het licht brengt hoe zich in de geschiedenis ‘één
grote catastrofe’ voltrekt, herkent Schmitt daarin juist een waarborg voor
de bestaande orde die, ofschoon verre van volmaakt en afhankelijk van het
geweld, de werkelijke catastrofe weet op te houden.
Teneinde de verhouding tussen deze als ‘uitstel’ ervaren geschiedenis en zijn begrip van het politieke te verhelderen, grijpt Schmitt terug
op een theologisch-politiek motief dat binnen het christendom een lange,
zij het goeddeels verborgen geschiedenis kent: dat van de katechon.
Ontleend aan Paulus’ tweede brief aan de Tessalonicenzen staat de katechon voor een ‘historische macht die het verschijnen van de antichrist en
het einde van het tegenwoordige tijdperk weet op te houden, een macht
qui tenet’. 3 Schmitt herkent in deze ophoudende macht de ultieme garant
van de bestaande orde – een orde die sinds de teloorgang van haar klassieke typen van legitimiteit aan tal van centrifugale krachten is komen
bloot te staan. In de moderne wereld, waarin de soeverein zich niet langer
op een goddelijk recht kan beroepen, heeft het soevereine geweld iets
onwerkelijks gekregen; het wordt vanwege zijn onbegrensdheid onaanvaardbaar geacht en is door een restloze ‘functionalisering’ uit te bannen.
In die wereld, zo meent Schmitt, kan de soeverein alleen nog een orderherstellend geweld mobiliseren door het latente geloof in een ‘ophouden2

Schmitt, C. (1991), Glossarium. Aufzeichnungen aus den Jahren 1947-1951,
bezorgd door Eberhard Freiherr von Medem, Berlijn, Duncker und Humblot
(hierna in de tekst geciteerd als G), 291 (16-1-1950).
3
Schmitt, C. (1997, oorspr. 1950), Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus
Publicum Europaeum, Berlijn, Duncker und Humblot (hierna in de tekst geciteerd
als NdE), 29.

182

Hoofdstuk V

de macht’ wakker te roepen. Schmitts these luidt dan ook, dat het soevereine geweld zich, ook waar het zich in een ogenschijnlijk volkomen
geseculariseerde wereld doet gelden, enkel naar analogie van het katechontische laat begrijpen, dat wil zeggen als een ophoudend geweld dat
de komst van de antichrist belemmert en het einde der tijden opschort.
Paulus’ verwijzing naar de katechon in 2 Tess 2:6-7 behoort tot de
meest geïnterpreteerde en minst doorgronde plaatsen in zijn brieven. ‘Wat
deze merkwaardige grootte mag betekenen’, betoogt Wolfgang Trilling in
zijn uitstekende commentaar, ‘heeft sinds de tweede eeuw gewerkt als een
raadselvraag, ja zelfs als een toverban die men steeds opnieuw heeft
trachten te breken’.4 In de loop van de geschiedenis zou het motief zelfs
zijn geworden tot een ‘verzamelplaats van de meest bonte theologische en
fantastische woekeringen’.5 Niettemin zou uiteindelijk één lezing alle
andere overschaduwen: de zogeheten Rome-duiding. Zo schreven de
kerkvaders Hippolytus en Tertullianus de ophoudende macht reeds in de
derde eeuw toe aan het Romeinse rijk, daar het binnen zijn grenzen vrede
en veiligheid had gebracht. Overigens betekende deze identificatie nog
niet dat de christenen nu om theologische redenen waren gehouden hun
loyaliteit jegens het rijk te betuigen: zo waarderden zij het imperium nu
eens positief, als ophouder van de eindtijd (Tertullianus), dan weer negatief, als obstakel voor het intreden van de eeuwigheid (Hippolytus). Vanaf
de vijfde eeuw na Chr., toen Rome’s verval zichtbaar was ingetreden,
boette deze staatstheologische katechon-duiding evenwel aan zeggingskracht in. Zo moet Augustinus in het twintigste boek van zijn De civitate
dei (413-426) toegeven over het begrip van de katechon volkomen in het
duister te tasten: ‘ik voor mij erken dat ik volstrekt niet weet wat hij
[Paulus, MdW] daarmee bedoeld heeft’.6 In de late middeleeuwen zou het
motief nog eenmaal herleven, mede onder invloed van de leer der translatio imperii die in het christelijke keizerrijk een voortzetting van het Romeinse herkende. Niet lang daarna zou ‘de sleutel tot de oplossing van dit
4

Trilling, W. (1980), Der zweite Brief an die Thessalonicher, Zürich, Benziger
Verlag, Einsiedeln, Köln en Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn, 89.
5
Bornemann, W. (1894), ‘Die Thessalonicherbriefe’, in Meyer, H.A.W., Kritisch-exegetisches Handbuch über das neue Testament, Göttingen, Vandenhoeck
und Ruprecht, band 10, 425.
6
Augustinus (1981, oorspr. 426), De civitate dei, bezorgd door Bernard Dombart
en Alfons Kalb, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, band II, boek
XX, C 19 (450); vertaald als Augustinus (1983), De stad van god, vertaald en
ingeleid door Gerard Wijdeveld, Baarn, Ambo, XX, C 19 (1029)).
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raadsel’, zoals een twintigste-eeuws commentator constateert, ‘onvindbaar
verloren gaan’.7
De theologisch-politieke inzet van Schmitts late geschriften, zonder welke deze onbegrijpelijk en in zekere zin zelfs onleesbaar moeten
blijven, is om de traditie van staatstheologische katechon-interpretaties,
die vanaf de vroegmoderne tijd in de vergetelheid was geraakt, nieuw
leven in te blazen. Schmitt staat hierin niet alleen. Opmerkelijk genoeg
mag de Paulinische leer zich in de jaren 1920’ en 30’ in een toenemende
belangstelling verheugen. Deze hernieuwde interesse is niet, zoals Jacob
Taubes en in diens voetspoor Horst Bredekamp beweren, louter ‘fundamenteel-’ of ‘aartskatholiek’8; daarentegen blijkt zij juist over confessionele scheidslijnen heen te worden uitgedragen.9 Zij is veelal nauw verbonden met een ander motief, de zogeheten ‘rijksidee’ die in deze periode
een ‘gemeenplaats [is] van Duits antidemocratisch denken’.10 De voorvechters van deze ‘rijksidee’ grijpen terug op het historische voorbeeld
van het Heilige Roomse Rijk, om aan Duitsland, in schril contrast met de
politieke realiteit van het moment, een Europese of zelfs universele missie
toe te schrijven. In hun woorden klinken vaak theocratische denkwijzen
door: het nieuwe Duitse rijk zou een ‘definitieve ordening van de wereld’
belichamen en zelfs het ‘aardse rijk Gods’.11 De katechon-interpretaties
van deze jaren zijn in de meeste gevallen te beschouwen als een variant op
deze rijksidee, met dien verstande dat zij, anders dan deze, theocratische
denkschema’s bewust uit de weg gaan. In plaats van het nieuwe Duitse
7

Schmid, J. (1949), ‘Der Antichrist und die hemmende Macht’, in Theologische
Quartalschrift, nummer 129, 330.
8
Taubes (1987), 61 en Bredekamp (1999), 253. Mogelijk gaat hun interpretatie
terug op een suggestie van Schmitt zelf, die in een dagboekaantekening, een
uitdrukking van Konrad Weiss citerend, schrijft: ‘Dat is het geheime sleutelwoord
van mijn gehele geestelijke en intellectuele existentie: de strijd voor een eigenlijk
katholieke verscherping’ (in G, 165 (16-06-1948)).
9
Zo stuiten wij op referenties aan de katechon bij – in zowel confessioneel als
politiek opzicht – uiteenlopende auteurs als Erik Peterson, Albrecht Günther,
Oscar Cullmann en Wilhelm Stapel.
10
Sontheimer, K. (1978), Antidemokratisches Denken in der Weimarer Republik,
München, Deutscher Taschenbuch Verlag, 222.
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De eerste typering is van Franz Schauwecker, de tweede van Friedrich Wilhelm
Heinz (respectievelijk in Büchner, F. (red., 1932), Was ist das Reich? Eine
Aussprache unter Deutschen, Oldenburg, Stalling-Bücherei, 50 en Heinz, F.W.
(1931), ‘Das Reich, der Reichstraum und der Faschismus’, in Stoffregen, G.O.
(red), Aufstand. Quersnitt durch den revolutionären Nationalismus, Berlijn,
Brunnen-Verlag, 65. Vergelijk ook: Sontheimer (1978), 228-229).
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rijk – door sommigen reeds het ‘Derde’ genoemd12 – rechtstreeks met het
goddelijke gelijk te stellen, zou de functie ervan zijn om, altijd provisorisch en zonder garantie van succes, het einde der tijden en de komst van
de antichrist op te houden. Zo kan een protestants publicist als Wilhelm
Stapel, onder uitdrukkelijke verwijzing naar de Paulinische leer, betogen
dat het ‘wezen van het rijk’ in een ‘apocalyptische verantwoordelijkheid’
is gelegen, namelijk om ‘de afval überhaupt’ te bestrijden en de eindtijd te
‘vertragen’.13
In de eerste helft van dit hoofdstuk zullen wij laten zien hoe
Schmitt met zijn theorie van de ‘ophoudende macht’ aansluit bij een lange
traditie van staatsbevestigende katechon-intepretaties die haar oorsprong
vindt in de tweede eeuw na Christus en tot in de twintigste eeuw voortduurt. Zelf zal Schmitt herhaaldelijk teruggrijpen op deze traditie om zijn
opvattingen over de ophoudende macht toe te lichten en reliëf te geven.
Wij achten een bespreking van de bronnen en geschiedenis van de katechon dan ook onontbeerlijk, te meer omdat een adequaat overzicht
daarvan ontbreekt in de literatuur. In dit verband willen wij, meer in het
bijzonder, aantonen hoe de figuur van de katechon aan de vooravond van
het Derde Rijk ook buiten een strikt theologisch bereik, namelijk in kringen van de Conservatieve Revolutie, weerklank zou vinden. In de literatuur is dit tot op heden onontgonnen terrein; onterecht, naar wij menen,
want voor Schmitt en een aantal auteurs uit zijn omgeving kon de Paulinische figuur, in de staatsbevestigende uitleg die er sinds jaar en dag aan
was gegeven, dienen om het Derde Rijk zin en betekenis te geven; voor
sommigen van hen lijkt zij zelfs Hitlers dictatuur aanvaardbaar te hebben
gemaakt.
In de tweede helft van dit hoofdstuk stellen wij ons ten doel om de
aard en inzet van Schmitts leer van de katechon inzichtelijk te maken. Ten
aanzien van de inzet daarvan willen wij de stelling verdedigen dat Schmitt
in zijn late geschriften het theologisch-politieke programma heeft trachten
uit te voeren dat hij in een brief, waaruit wij in een eerder hoofdstuk
citeerden14, had ontvouwen, namelijk om voor iedere eeuw concrete
historische actoren aan te wijzen, personen en instanties, die al dan niet
bewust hadden dienst gedaan als ‘dragers’ van de katechontische ‘opga12

Cf. Moeller van den Bruck, A. (1931, oorspr. 1923), Das dritte Reich, Hamburg, Hanseatische Verlagsanstalt.
13
Stapel (1933), 181.
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Zie hoofdstuk III.
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ve’. Ten aanzien van de aard van Schmitts leer willen wij betogen dat het
geloof in de katechon hem in staat stelde om, zonder in ontoelaatbare
speculaties over de eeuwigheid te vervallen, een theologische betekenis
toe te schrijven aan het (politieke) handelen in deze wereld. Juist op dat
laatste punt zouden zijn opvattingen echter door de jaren heen belangrijke
wijzigingen ondergaan: was hij namelijk aanvankelijk, in de jaren 1930’
en 40’, geneigd een politieke uitleg te geven aan de ophoudende macht, na
de oorlog zou hij haar in meer neutrale termen begrijpen: de katechon zou
slechts een bepaalde ervaring van de historische tijd tot uitdrukking brengen en alleen voor de gelovigen van betekenis zijn. Daarmee had Schmitt
zijn eerdere staatsbevestigende uitleg van de katechon ingeruild voor een
christelijk-existentiële die ook thans onder theologen gangbaar is.

De katechon bij Paulus
De authenticiteit van Paulus’ tweede brief aan de Tessalonicenzen staat
sinds geruime tijd ter discussie.15 Daaraan heeft niet alleen de afwijkende
stijl bijgedragen.16 Belangrijker is dat de kernpassage van de brief, de
evocatie van een ophoudende macht, geheel op zichzelf lijkt te staan en op
geen enkele andere plaats in het toch omvangrijke brievencorpus van de
apostel terugkeert of bevestiging vindt.17 Tegen deze achtergrond lijkt de
voornaamste opgave voor Paulus’ interpreten om de notie van de katechon
vanuit de systematiek van zijn denken begrijpelijk te maken. Zo hebben
auteurs als Oscar Cullmann en August Strobel interpretaties voorgesteld
die de katechon in het Paulinische denkschema trachten in te passen.18
Meer moeite daarmee hebben Wolfgang Trilling en Andreas Lindemann
die, vooral vanwege het contrast tussen de enerzijds zo ‘merkwaardig
algemene, deels zelfs kleurloze’ passages in de brief en de anderzijds zo
15

Reeds in 1801 verwoordde J. Schmidt het vermoeden dat Paulus niet de auteur
van de brief kon zijn. Vergelijk over deze vroegste discussie: Bornemann (1894),
400 e.v. Vergelijk ook: Dibelius, M. (1925), ‘An die Thessalonicher II’, in
Handbuch zum Neuen Testament, Tübingen, J.C.B. Mohr, Band 11, 49.
16
Zo constateert Wolfgang Trilling dat, ofschoon het in de brief gebezigde
vocabulaire is te kwalificeren als typisch Paulinisch, de stijl ervan significant van
die van de andere brieven afwijkt. Deze stijl, zo betoogt Trilling, heeft ‘zoveel
characteristica, dat zij als eigen en zelfstandige stijl dient te worden beschouwd’
(in Trilling (1980), 21).
17
Dibelius (1925), 49.
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Cullmann (1966), 305-336 en Strobel, A. (1961), Untersuchungen zum eschatologischen Verzögerungsproblem, Leiden, Keulen, Brill, 98-110.
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unieke schets van de katechon, menen dat ‘2 Tess als een oorspronkelijk
schrijven van de apostel Paulus onvoldoende begrijpelijk [kan] worden
gemaakt’.19 Al mag de uitkomst van dit debat ongewis en de ‘echtheidsvraag’ onbeantwoord blijven, het lijkt niet overdreven te stellen dat de
briefschrijver, wie hij ook was, optrad als ‘drager van gangbare joodschristelijke zienswijzen’.20 Met August Strobel willen wij dan ook suggereren dat Paulus’ tweede brief aan de Tessalonicenzen, en meer in het
bijzonder de verzen die daarin zijn gewijd aan de katechon, een verklaring
beoogt te geven voor een typisch christelijk ‘vertragingsprobleem’, waarvan de sporen in verschillende bijbelboeken, misschien nog het duidelijkst
in Habakuk 2:3, zijn te herkennen.21
Paulus – of de ‘pseudo-Paulus’ die zich diens naam en taal heeft
toegeëigend – verklaart de bedoeling van zijn schrijven in de openingsverzen van het tweede hoofdstuk: ‘Maar wij verzoeken u, broeders, met
betrekking tot de komst van [onze] here Jezus Christus en onze vereniging
met hem, dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert,
hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een
brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des heren (reeds) aanbrak’ (2 Tess 2:1-2). Kennelijk is de gemeente van Tessaloniki in beroering geraakt vanwege het gerucht dat het einde der tijden reeds zou zijn
aangebroken. Dit gerucht zou zijn veroorzaakt door een ‘geestesuiting’,
een ‘prediking’, of door een brief die abusievelijk aan Paulus werd toegeschreven.22 Mogelijk doelt de apostel op een eigen brief, die door de leden
van de gemeente is misverstaan. Zo had hij hun in een eerder schrijven
voorgehouden dat het einde der tijden zich op ieder ogenblik als een ‘dief
in de nacht’ kon aandienen (cf. 1 Tess 5:1-11). Niet ondenkbaar is dat de
Tessalonicenzen zijn boodschap verkeerd hadden uitgelegd en tot de
conclusie waren gekomen dat de dag des heren reeds was aangebroken.
19

Lindemann, A. (1977), ‘Zum Abfassungszweck des zweiten Thessalonicherbriefes’, in Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der
älteren Kirche, jaargang 68, nummer 1, 39 en Trilling (1980), 21-22.
20
Dibelius (1925), 48.
21
Habakuk 2:3 luidt: ‘Want wel wacht het gezicht nog tot de bestemde tijd, maar
het spoedt zich zonder falen naar het einde; als het vertoeft, verbeidt het, want
komen zal het gewis; uitblijven zal het niet’. Het begrip ‘vertragingsprobleem’
(Verzörgerungsproblem) is ontleend aan de voortreffelijke studie van August
Strobel (Strobel (1961)).
22
Brown, R.E., Fitzmyer, S.J. en Murphy, R.E. (1968), The Jerome biblical
commentary, Londen, Dublin en Melbourne, Geoffrey Chapman, band II, 234
(48:32).
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Hoe het ook zij, Paulus waarschuwt de gemeente zich niet door dat gerucht te laten misleiden. Waakzaamheid is geboden, want het einde der
tijden laat nog op zich wachten.
Zo benadrukt de apostel dat de eindtijd niet kan aanbreken, dan
nadat twee gebeurtenissen hebben plaatsgevonden, ‘want eerst moet de
afval (hè apostasia) komen en de mens der wetteloosheid (ho anthropos
tès anomias) zich openbaren’ (2 Tess 2:3). Paulus zwijgt over de precieze
aard van deze ‘afval’. Zij wordt kennelijk bij de lezers bekend verondersteld. Ongetwijfeld doelt hij op een alomvattende eschatologische afval,
oftewel: een universeel zedelijk verderf dat een ontwrichting van de
intermenselijke verhoudingen zal teweegbrengen en een afzwering van
God die hun weerga niet kennen.23 Voor Paulus is deze afval nauw verbonden met de verschijning van de antichrist. Waar hij over de afval zelf
weinig mededeelzaam is, beschrijft hij de ‘mens der wetteloosheid’ in
kleurrijke bewoordingen: hij is ‘de zoon des verderfs, de tegenstander (ho
antikeimenos), die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering
heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat
hij een god is’ (2 Tess 3-4). Uit het Paulinische beeld zijn verschillende
kenmerken van de antichrist af te leiden. Hij dient zich aan als een mens
(anthropos) en dus niet als een duivel of enig ander demonisch wezen.24
Deze mens doet zich gelden als een ‘wetteloze’ (ho anomos); hij houdt er
een levensvorm op na die lijnrecht indruist tegen de wil van god, zoals die
tot uitdrukking komt in zijn wet. En ten slotte – en hieraan kunnen de
gelovigen hem herkennen – wendt de ‘mens der wetteloosheid’ voor god
zelf te zijn, hetgeen hij onderstreept door zijn verering in de tempel voor
te schrijven.25
23

Trilling (1980), 82.
Vergelijk hierover Dibelius: ‘in onze passage is de grote vijand gods geen
mythisch fabelwezen, ook geen duivel of dood, maar een menselijke vertegenwoordiger van al het duivelse’ (in Dibelius (1925), 42). Vergelijk ook Trilling:
‘het lidwoord “de” mens der wetteloosheid, op deze manier zelden gebruikt,
verheft deze figuur boven de vele overtreders van de wet en geeft hem de schijn
van het unieke (…) Maar hij is een mens, geen demonisch of satanisch wezen’ (in
Trilling (1980), 84).
25
Overigens is het niet waarschijnlijk dat Paulus met zijn referentie aan de tempel
zinspeelt op historische gebeurtenissen, zoals de omvorming van de Jeruzalemse
tempel tot heiligdom van de Olympische Zeus (in 167 voor Chr.), de inrichting
van een heidens altaar door Antiochus IV (in 168 voor Chr.) of de poging van
keizer Caligula om zijn beeltenis in de tempel te laten vereren (in 41 na Chr.). Het
argument van Trilling lijkt ons overtuigend: ‘“de” tempel is een apocalyptische
24
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De komst van de antichrist dient bij Paulus kennelijk als beproeving,
bedoeld om de gelovigen van de ongelovigen te (onder)scheiden, waarbij
de eersten gestraft en de tweeden, blootstaand aan ‘zware vervolgingen’,
in hun geloof gesterkt zullen worden.26 Daarom gaat zijn verschijning
gepaard met ‘allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, en met
allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat
zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden
kunnen behouden worden’ (2 Tess 2:9-10). Terwijl de antichrist de ongelovigen door middel van ‘bedriegelijke wonderen’ en andere verlokkingen
voor zich weet te winnen, weten de gelovigen zijn verleidingen te weerstaan. ‘De wonderen van de antichrist’, zo benadrukt Ernst von Dobschütz
in zijn klassieke commentaar, ‘worden voor hen [lees: de gelovigen,
MdW] niet gevaarlijk; hun bedrog geldt slechts de ongelovigen’.27 God
zelf, suggereert de apostel, heeft de antichrist gezonden, en wel, om een
oordeel mogelijk te maken over wie wel en niet rechtvaardig zijn: ‘daarom zendt god hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven,
opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch
een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid’ (2 Tess 2:12). Pas
nadat deze beproeving zal hebben plaatsgehad, zal de dag des heren
kunnen aanbreken; dan zal god, zoals de apostel het beeldend formuleert,
de wetteloze ‘door de adem zijns monds’ doden (2 Tess 2: 8).
Daarmee zijn we aanbeland bij de kernpassage van de brief.
Paulus tracht hier, in de verzen 6 en 7 van het tweede hoofdstuk, de overspannen eindtijdverwachting van de Tessalonicenzen te temperen. De
strekking van de verzen is om de gelovigen tot geduld te manen en wellicht ook om hun teleurstelling over het uitblijven van de verlossing weg
te nemen. De afval en de komst van de antichrist, zo suggereert de apostel,
zullen weliswaar niet lang meer op zich laten wachten, maar er doet zich
een vertragend moment voor. Het is op dit punt – in tekstueel opzicht het
epicentrum van de brief, namelijk het midden van het middelste hoofdstuk
– dat Paulus de figuur van een ophoudende macht introduceert. De betreffende verzen luiden aldus:
grootte (…) Het gaat om de usurpatie van de heilige plaats en de aanmatiging van
het god-zijn, om de kroning van de tegen-god’ (in ibidem, 86). Deze interpretatie
vinden wij bevestigd bij Strobel: ‘Zonder twijfel geeft dit gedeelte [van de brief,
MdW] een soort van “apocalyptische les” (Dibelius)’ (in Strobel (1961), 102).
26
Dobschütz, E. von (1974, oorspr. 1909), Die Thessalonicher-Briefe, bezorgd
door Ferdinand Hahn, Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 288.
27
Ibidem, 288.
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Vers 6: ‘en gij weet thans wel, wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn eigen tijd’
Vers 7: ‘want het geheimnis der wetteloosheid is reeds in werking;
[wacht] slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd
is’
Vers 8: ‘dan zal de wetteloze zich openbaren’ (2 Tess 2: 6-8).28
De antichrist zal zich spoedig openbaren – zijn macht is nu reeds heimelijk werkzaam –, maar hij zal zich eerst kunnen openbaren ‘op zijn eigen
tijd (en too autou kairoo)’, dat wil zeggen, op het ogenblik dat hem in
gods heilsplan als het zijne – als het juiste – is toegewezen. Nog staat iets
aan zijn komst in de weg. Deze ophoudende instantie, nu eens aangeduid
in het neutrum (to katechon), dan weer in het masculinum (ho katechoon),
maakt het de antichrist onmogelijk te verschijnen. Pas wanneer deze
ophouder zal zijn verwijderd, zal de antichrist zich kunnen openbaren.
Het is door zijn commentatoren als bijzonder betekenisvol ervaren
dat Paulus de passage over de katechon opent met een beroep op de veronderstelde voorkennis van zijn lezers. Hij schrijft: ‘en gij weet thans wel
(…)’.29 Het probleem is dat wij, zijn tegenwoordige lezers, het niet weten.
Over wie of wat de verschijning van de antichrist ophoudt, tasten wij zelfs
volledig in het duister. De suggestie van Trilling, als zou Paulus zijn
formuleringen bewust raadselachtig hebben gehouden teneinde zijn lezers
tot nadenkendheid aan te sporen, lijkt gezocht.30 Evenmin kan worden
aangenomen dat de apostel refereert aan een inzicht dat hijzelf, in een
eerder schrijven (1 Tess) of tijdens een eerder bezoek (cf. 2 Tess 2: 5), aan
de gemeente van Tessaloniki heeft overgebracht. Wij weten eenvoudig
niet of Paulus de leer van de katechon reeds eerder heeft verkondigd en
28

De oorspronkelijke tekst luidt: ‘(6) kai nun to katechon oidate, eis to apokalupstènai auton en too autou kairoo (7) to gar mustèrion èdè energeitai tès anomias monon ho katechoon arti heoos ek mesou gerètai (8) kai tote apokalupstèsetai
ho anomos.’
29
Vergelijk hierover: Dobschütz (1974), 279; Strobel (1961), 106-107; Trilling
(1980), 88-89; Cullmann (1966), 305 en Stählin, W. (1958), ‘Die Gestalt des
Antichristen und das katechon’ in Iserloh, E. en Manns, P. (red.), Glaube und
Geschichte. Festgabe für Joseph Lortz, Baden-Baden, Bruno Grimm Verlag,
band II, 9.
30
Ibidem, 89-90. Deze suggestie is ook te vinden bij Dibelius: ‘deze gehele
passage [de verzen 6 en 7, MdW] is in een bewust mysterieuze stijl gehouden’ (in
Dibelius (1925), 43, cursivering MdW).
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kunnen hoogstens zeggen dat dit, daar ieder spoor daarvan in zijn andere
brieven ontbreekt, niet erg waarschijnlijk is. Blijft over de these dat Paulus zinspeelt op een vast bestanddeel van de joodse eschatologie dat,
ofschoon vanzelfsprekend voor zijn tijdgenoten, voor ons is verloren
gegaan.31 In dit verband maakt Von Dobschütz een subtiel onderscheid:
‘Dit begrip [van de katechon, MdW] heeft weliswaar parallellen in de
joodse eschatologie, voorzover daar wordt gesteld dat de zonden van
Israël het aanbreken van het rijk gods ophouden; maar er is nergens sprake
van een opgehouden worden van de godvijandige macht’.32 Trachten wij
het voorgestelde onderscheid te ontrafelen: waar de notie van een vertraagde, als uitstel ervaren tijd wél als een vast bestanddeel van de joodse
eschatologie kan worden aangemerkt, geldt dit niet voor de figuur van de
katechon die maakt dat het einde der tijden wordt opgehouden. Sluit
Paulus met zijn notie van een vertraagde tijd aan bij de joodse traditie, de
figuur van een ‘ophouder’ zou een oorspronkelijke gedachte van hemzelf
betreffen. ‘Wij hebben hier’, concludeert Von Dobschütz, ‘met een eigen,
ad hoc door Paulus zelf ontwikkelde idee van doen’.33
Had het door Von Dobschütz geïntroduceerde onderscheid een
bron van inzicht kunnen zijn, het is, door de uitleg die hij er ten slotte aan
gaf, een bron van verwarring gebleken. Want als Paulus het begrip van de
katechon inderdaad had bedoeld als aanduiding van een concrete persoon
of instantie, wie of wat zou hij dan op het oog hebben gehad? Neigden
commentatoren er aanvankelijk toe deze vraag als onbeantwoordbaar te
beschouwen34, tegenwoordig wordt zij zelfs als misleidend terzijde ge-

31

Cf. Strobel (1961), 100-101; Culmann (1966), 315-321.
Dobschütz (1974), 280 (mijn cursivering).
33
Ibidem, 280.
34
Vergelijk bijvoorbeeld Cullmann: ‘Men zou zich ten aanzien van de verwarrende hoeveelheid pogingen om tot een oplossing te komen, kunnen afvragen of
een geleerde van de twintigste eeuw er niet het beste aan zou doen, om tegenover
het “weten” van de geadresseerden [van Paulus’ brief, MdW] een geresigneerd
“ignoramus” te stellen. Maar ook als we niet bereid zouden zijn deze vertwijfelde
consequentie te trekken, is ten overstaan van zo weinig zekere aanknopingspunten een zekere terughoudendheid gepast’ (in Culmann (1966), 305). Vergelijk in
die zelfde zin Dibelius: ‘Paulus lijkt met het oidate aan te duiden dat de lezers
weten wie hij met de katechoon op het oog heeft (…) En in de kwestie wat de
lezers [van Paulus, MdW] van apocalyptische dingen afwisten, zullen we altijd
moeten blijven staan bij het ignoramus’ (in Dibelius (1925), 43).
32
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schoven.35 Dat is vooral te danken aan August Strobel, die er als eerste op
heeft gewezen dat Paulus met de figuur van de katechon vermoedelijk
heeft gedoeld op een persoon noch een instantie, maar op de vertraagde
tijd zelf. Zo zouden zij die zich op de vraag naar de identificatie van de
katechon blindstaren volgens Strobel miskennen ‘dat [hier] enkel en
alleen een tijdsaanduiding voorligt’.36 Dat de apostel tot tweemaal toe een
substantivum gebruikt om de ‘ophoudende macht’ aan te duiden, behoeft
deze interpretatie niet in de weg te staan, aangezien de vertraagde tijd als
een zelfstandige – zij het niet willekeurige, maar door god ingecalculeerde
– macht kan worden begrepen. De notie van de katechon, concludeert
Strobel, ‘is terminus technicus voor de in het wereldplan gods ingecalculeerde parousia-vertraging en als zodanig zonder nadere inhoud’.37 Er is,
met andere woorden, in deze wereld geen macht die de eindtijd ophoudt;
er is slechts het verwijlen van de tijd zelf, namelijk van een tijd die door
de gelovigen wezenlijk als uitstel wordt ervaren.
Deze interpretatie, waarin de katechon is opgevat als een formeel
begrip, als een aanduiding van het eschatologische ‘vertragingsprobleem’
als zodanig, is niet alleen te onderschrijven vanwege de schat aan tekstuele bewijzen waarop Strobel zich beroept.38 Belangrijker is dat zij ons in
staat stelt de schijnbare tegenspraak in Paulus’ verzen op te lossen. Zo
spreekt de apostel nu eens in het neutrum van ‘het ophoudende’ (to katechon, vers 6), dan weer in het masculinum van ‘de ophouder’ (ho katechoon, vers 7) , aldus suggererend dat er twee zouden zijn, een (onzijdige) instantie en een (mannelijke) persoon. Tal van auteurs hebben zich
over deze merkwaardige geslachtswisseling het hoofd gebroken.39 Von
35

In dit opzicht lijkt het verschil van interpretatie in de Jerome biblical commentary (1968) en de New Jerome biblical commentary (1989) betekenisvol: waar het
eerste commentaar nog stelt dat er ‘iets of iemand [is] die de openbaring van de
mens van de zonde ophoudt’, spreekt het tweede in meer neutrale termen van een
‘ophoudende macht’ die op geen enkele manier ‘een speculatieve excursus [zou
veronderstellen], laat staan een die niet als een redelijke door zijn lezers is te
construeren’ (in Brown e.a. (1968), band II, 234 en Brown, R.E., Fitzmyer, S.J.
en Murphy, R.E. (red., 1989), The new Jerome biblical commentary, met een
voorwoord van Carlo Maria Martini, Londen, Dublin en Melbourne, Geoffrey
Chapman, 874).
36
Strobel (1961), 100.
37
Ibidem, 100.
38
Cf. ibidem, 100-106.
39
Cf. Trilling (1980), 89; Stählin (1958), 9; Dobschütz (1974), 280; Strobel
(1961), 107; Dibelius (1925), 46. Vergelijk ook Cullmann: ‘Het neutrum in vers 6
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Dobschütz interpreteert haar als volgt: ‘op de plaats van het zakelijke
treedt een persoonlijk [subject, MdW]; beide zullen zich aldus tot elkaar
verhouden zoals [het] principe tot zijn drager, [de] macht tot haar representant’.40 Maar de vraag wat het principe is en wie zijn drager, wat de
macht en wie haar representant, moet Von Dobschütz onbeantwoord laten.
Door het begrip van de katechon als terminus technicus voor de parousiavertraging zelf op te vatten, weet Strobel wél een bevredigende oplossing
aan te reiken: ‘de persoonlijke grootte is god, de zakelijke daarentegen [is]
zijn objectief vastliggende heilsplan’.41 Met andere woorden: ‘het ophoudende’ (to katechoon) is niets anders dan de ‘gang der dingen’ zelf, waarin de eindtijd altijd al haar vaste plaats, haar juiste moment heeft, en ‘de
ophouder’ (ho katechon) niemand anders dan de schepper daarvan, oftewel: god.42
Een van de consequenties van deze formele lezing is dat zij iedere
politieke interpretatie van de katechon – en, strikt genomen, zelfs iedere
historische identificatie überhaupt – onmogelijk lijkt te maken. Nu is juist
het belang van dit motief erin gelegen dat het gedurende vele eeuwen
heeft gediend als fundament van een politieke theologie: zo kon de wereldlijke machthebber, bijvoorbeeld de Romeinse of middeleeuwse keizer,
worden gerepresenteerd en gelegitimeerd als ‘ophouder van de eindtijd’.
De leer van de katechon werd op die manier gebruikt om diens politiek
het aanzien van een eschatologische noodzakelijkheid te geven en diens
(“dat wat ophoudt”) staat voor de onpersoonlijke functie van de hindernis, het
masculinum in vers 7 (“hij die ophoudt”) voor de persoonlijke drager van diezelfde functie. Toch moet de exegeet tevergeefs trachten te verklaren, waarom de
auteur voor de beschrijving van in wezen dezelfde zaak nu eens het neutrum, dan
weer het masculinum bezigt’ (in Cullmann (1966), 307). Overigens kan het,
menen wij, nauwelijks toeval zijn dat deze geslachtswisseling van de katechon
een exacte parallel vindt in die van de antichrist die eerst in het neutrum als ‘het
geheimnis der wetteloosheid’ (to musterion tès anomias) en vervolgens in het
masculinum als ‘de wetteloze’ (ho anomos) wordt aangeduid (cf. 2 Tess 2:7-8).
40
Dobschütz (1974), 280.
41
Strobel (1961), 107.
42
Zo geformuleerd lijkt deze lezing bevestiging te vinden bij Trilling: ‘de geheimzinnig aanduidende, stilistisch harde formulering en de eigenaardige wisseling van neutrum naar masculinum verraden eerder onzekerheid in dit “leertopos”
dan opzettelijke versluiering. Hij [Paulus, MdW] heeft niet zozeer historische
verschijning(en) van zijn tijd voor ogen, maar veeleer een vaste overtuiging “van
de gang der dingen” in het hart (…) Hij wilde zeker niet meer zeggen dan dit: god
is op zijn manier tegenwoordig en werkzaam. Hij bepaalt ook het moment van het
einde’ (in Trilling (1980), 102).
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geweld, zelfs waar het enkel voor seculiere doeleinden werd aangewend,
vanuit een theologisch oogpunt te rechtvaardigen. Daartoe behoefde de
machthebber zich slechts te profileren als een bestrijder van het ongeloof
en zijn geweld voor te stellen als noodzakelijk om de wetteloosheid te
bedwingen – alsof in hem een hoger ordeherstellend geweld werkzaam
was. Het belang van de hierboven geschetste interpretatie is dat zij het
fundament onder deze theologisch-politieke duiding lijkt te hebben weggeslagen. Immers, opgevat als terminus technicus voor de parousiavertraging zelf kan de figuur van de katechon nog slechts duiden op een
onpolitieke grootte, al was het maar omdat niemand invloed kan uitoefenen op een vertraging die wordt geacht in de ‘gang der dingen’ zelf besloten te liggen.43

Een geschiedenis van de katechon
In de kleine tweeduizend jaar die zijn verstreken sinds Paulus zijn leer van
de katechon aan de Tessalonicenzen verkondigde, zijn de meest uiteenlopende interpretaties daarvan voorgesteld: zo zou de figuur onder meer
worden betrokken op de apostel zelf, op de kerk en haar gelovigen, op
Christus, zijn evangelie en op duistere ‘engelmachten’.44 Toch zou één
lezing spoedig alle andere overschaduwen: de staatstheologische. Zij zou
de grondslag vormen voor een theologische legitimatie van het staatsgezag en aan een oorspronkelijk zuiver theologische figuur, die van de
eschatologische parousia-vertraging, een explosieve politieke lading
geven. Aldus heeft de staatstheologische duiding – en wij kunnen dit niet
genoeg benadrukken – op een beslissende wijze bijgedragen aan de totstandkoming van een typisch christelijke politieke theologie, die zich
vooral daarin van andere lijkt te onderscheiden dat zij de politieke ge43

Deze onpolitieke interpretatie van de katechon wordt onder meer verdedigd
door Trilling: ‘Daar voorts de gehele conceptie van de antichrist radicaal religieus
en volkomen onpolitiek is, ligt het voor de hand dit ook voor de katechon te
postuleren. Tijd- of wereldhistorische identificaties zouden dan ver af liggen van
de bedoelde betekenis’ (in ibidem, 90, cursivering MdW). Aanzetten tot een
dergelijke interpretatie zijn reeds te vinden bij Dibelius, die suggereert dat ‘Paulus zonder een zijdelingse blik op de historische gebeurtenissen van zijn tijd [te
werpen, MdW] enkel constateerde: de antichrist wordt thans nog opgehouden
(festgehalten)’ (in Dibelius (1925), 43).
44
Vergelijk voor het meest uitputtende overzicht: Metzger, P. (2005), Katechon.
II Thess. 2:1-12 im Horizont apokalyptischen Denkens, Berlijn en New York, De
Gruyter, 15-48.
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meenschap niet als evenbeeld van de religieuze, maar als ‘hindernis’ voor
de catastrofe ervoer.45 Hoewel vermoedelijk voortgekomen uit een misinterpretatie van Paulus’ verzen, zou deze staatstheologische duiding zich
ten slotte ontwikkelen tot een historisch werkzame mythe, een even geweldige als gewelddadige voorstelling, die achter het soevereine staatsgeweld, bedoeld om de juridisch-politieke orde te garanderen, altijd ook al
de vage omtrekken van een ander geweld deed verschijnen – een dat de
tijdelijke orde als zodanig moest bewaren.
Deze staatstheologische duidingtraditie ontstond in de oudheid,
vermoedelijk al in de eerste decennia na Paulus’ dood, en zou tot in de 19e
eeuw dominant blijven.46 Tijdens de reformatie zou weliswaar een concurrerende lezing opkomen, de zogeheten ‘missie-interpretatie’, maar deze
zou de staatstheologische nimmer in populariteit weten te overtreffen.
Werd de katechon binnen de eerste traditie overwegend positief beoordeeld, namelijk als ophouder van de eindtijd, binnen de tweede zou hem,
van het begin af aan, een uitgesproken negatieve connotatie aankleven: de
ongelovigen die op hun bekering wachtten of, erger, haar bewust weerstonden, werden hierin waargenomen als ‘hindernis’ voor de eeuwigheid.
Deze uiteenlopende waarderingen van de katechon lijken vooral te zijn
45

In dit opzicht lijken de christelijke politieke theologieën zich bijvoorbeeld
wezenlijk te onderscheiden van de islamitische, waarin de machthebbers wél tot
taak hebben om de universele gemeenschap van gelovigen, de umma, tot een
(politieke) natie te verenigen. Dat geldt overigens niet alleen voor de politieke
islam, maar ook voor wat Olivier Roy het ‘neo-fundamentalisme’ noemt, een
relatief recente beweging die de umma over staatsgrenzen heen tracht te verwezenlijken (cf. Roy, O. (1996), The failure of political islam, uit het Frans vertaald
door Carol Volk, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 12-13). Vergelijk
ook Talal Assads veelbelovende poging om deze islamitische politieke theologie
door een genealogische kritiek te ontkrachten: ‘In de klassiek theologische visie
is de islamitische umma (…) geen verbeelde gemeenschap vergelijkbaar met de
Arabische natie die wacht op politieke eenmaking, maar een theologisch gedefinieerde plaats die moslims in staat stelt de praktijken van din [de religie, MdW]
in de wereld te beoefenen’ (in Assad, T. (2003), Formations of the secular.
Christianity, islam, modernity, Stanford, Stanford University Press, 197).
46
Tot op de dag van vandaag zijn er auteurs die betogen dat Paulus met de figuur
van de katechon het imperium romanum op het oog heeft gehad. Zo grijpt de
auteur van de meest recente monografie over de ophouder, Paul Metzger, terug op
deze Rome duiding die hij, op grond van onder meer een structuuranalyse van de
tekst en een systematische vergelijking met andere vroegchristelijke bronnen
(i.h.b. IV Esra 5,3.6 en Ap. 13, waarin het Romeinse rijk wordt geïdentificeerd als
eindrijk), de meest waarschijnlijke acht (cf. Metzger (2005), 276 e.v.).
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ingegeven door de historische omstandigheden. Zo werd het accent in
rustige periodes, van relatieve vrede en veiligheid, gelegd op de kwaliteit
van de katechon als ophouder van de catastrofe, in roerige tijden, van
ondergaande rijken en dreigende anarchie, was men eerder geneigd zijn
negatieve functie als obstakel voor de eeuwigheid te benadrukken. Overigens is deze regel geenszins absoluut te nemen, want de figuur van de
katechon zou steeds een zekere ambivalentie blijven behouden; zo kon hij
gelijktijdig verschijnen als ophouder van de eindtijd én als obstakel voor
de eeuwigheid, daar beide zich, wanneer de ophouder eenmaal zou zijn
‘verwijderd’, achtereenvolgens beloofden te ontvouwen.

Oudheid
Mogelijk verwachtte Paulus het einde der tijden nog tijdens zijn leven te
zullen meemaken. Zo maant hij de Tessalonicenzen in zijn eerste brief tot
waakzaamheid, omdat de dag des heren hen op ieder volgend ogenblik
zou kunnen overvallen (1 Tess 5:1-11). De gelovigen lijken deze boodschap ter harte te hebben genomen, want in zijn tweede brief waarschuwt
de apostel hen niet voortijdig hun bezinning te verliezen ‘alsof de dag des
heren (reeds) aanbrak’ (2 Tess 2:2). De overspannen eindtijdverwachting,
die de generatiegenoten van Paulus kennelijk in haar greep hield, lijkt
luttele decennia later alweer vergeten. Want naarmate het einde der tijden
en de parousia van Christus op zich lieten wachten, zagen volgende
generaties christenen zich gedwongen hun verblijf in deze wereld als een
min of meer duurzame, quasi-permanente vestiging op te vatten. Daarbij
kreeg het wereldlijke bestaan een steeds grotere aantrekkingskracht,
terwijl de angst voor de eindtijd, voor de werken van de wetteloze en het
laatste oordeel, leek af te nemen.47
Met deze mentaliteitsverandering zijn aanvankelijk vooral de namen van twee auteurs verbonden, Aristides en Justinus Martyr. Hoewel zij
het motief van de katechon niet uitdrukkelijk in hun werk vermelden, zijn
zij de eersten die van een eindtijdvertragende instantie gewagen. Zo stelt
Aristides van Athene in een vermoedelijk in het jaar 117 of 118 na Chr.
aan keizer Hadrianus gerichte apologie ‘dat de wereld [enkel] door het

47

Grossheutschi, F. (1996), Carl Schmitt und die Lehre vom Katechon, Berlijn,
Duncker und Humblot, 41.
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gebed der christenen nog bestaat’ (Apol XVI 5:6).48 Justinus, die in het
jaar 165 de marteldood zou sterven, is een vergelijkbare opvatting toegedaan, met dien verstande dat het volgens hem god is die ‘de ondergang en
de vernietiging van de gehele wereld [vertraagt] waardoor dan eveneens
de kwade engelen, demonen en mensen hun einde zullen vinden’ (2 Apol
6).49 In hun apologieën trachten Aristides en Justinus de keizer te overreden de christenen als zijn getrouwe onderdanen te beschouwen, daar zij
door hun gebed zouden bijdragen aan de bestendiging van de bestaande
orde. Zo schuilt in hun argumenten tevens een verkapt dreigement: zou de
keizer hen storen in hun gebed, dan riskeerde hij zijn rijk te verspelen en
de ondergang van de wereld zelf teweeg te brengen.50
De staatstheologische katechon-duiding vindt naar alle waarschijnlijkheid haar oorsprong in de identificatie van het Romeinse rijk met
het vierde rijk uit het boek Daniël (cf. Da 2 en 7) die voor het eerst werd
verwoord door Irenaeus van Lyon (ca. 140 tot 202 na Chr.).51 Deze kerkvader herkent in het Romeinse rijk het door Daniël geprofeteerde ‘wereldrijk’, omdat het drager zou zijn van alle historische krachten die tegen god
en zijn volk zijn gekant. Dit wereldrijk – omschreven als een verschrikkelijk tienhoornig monster – zou ‘hard zijn als ijzer’ en de gehele aarde
‘vermorzelen’ en ‘verslinden’ (Da 2:40 en 7:23-27). Omdat Irenaeus het
Romeinse rijk identificeert met Daniëls vierde wereldrijk, kan het bij hem
verschijnen als het laatste voor het aanbreken van de eeuwigheid. Anders
dan de Griekse apologeten, spreekt hij echter niet van een ophoudende
instantie, laat staan dat hij een verband legt met Paulus’ tweede brief aan
de Tessalonicenzen. Hij wordt in Rome slechts de macht gewaar die
volgens Daniëls profetie aan gods rijk voorafgaat, ongeacht of zij de
komst daarvan ophoudt dan wel onverschillig laat.
Zoals Irenaeus gelooft ook Hippolytus, de latere antipaus en
martelaar uit Rome (ca. 170 tot ca. 235 na Chr.), dat het Romeinse keizerrijk eerst tot een einde moet zijn gekomen, alvorens de eeuwigheid kan
aanbreken.52 Zo betoogt hij in zijn vroege werk De antichristo (ca. 200 na
48

Aristides (1913, oorspr. 117/ 118), Apologie, vertaald door Kaspar Julius, in
Eberhard, A. en Julius, K. (red.), Frühchristliche Apologeten und Märtyrerakte,
Bibliothek der Kirchenvater, München, Kösel, band 12, XVI, 5:6.
49
Justinus (1913, oorspr. ca. 155 na Chr.), Zweite Apologie, vertaald door
Gerhard Rauschen, in ibidem, II, 6.
50
Grossheutschi (1996), 38-39 en Strobel (1961), 121-126.
51
Trilling (1980), 96.
52
Grossheutschi (1996), 37.
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Chr.) dat het einde der tijden niet gevreesd behoeft te worden zolang het
Romeinse rijk bestaat.53 Anders dan Irenaeus verwijst hij in dit verband
uitdrukkelijk naar het Paulinische motief van de katechon. Zo citeert hij in
De antichristo de relevante passages uit Paulus’ tweede brief aan de
Tessalonicenzen (2 Tess 2:1-12), om ze enkele jaren later in zijn Daniëlcommentaar (ca. 203/204) als volgt toe te lichten: ‘Wie is het nu, die tot
op heden ophoudt (tis oun estin ho katechoon heoos arti), anders dan het
vierde dier [lees: het vierde rijk]? Nadat het verdwenen [is], komt de
bedrieger [lees: de antichrist]’ (Comm. in Dan 4:21).54 In dit citaat zet
Hippolytus een beslissende stap in de ontwikkeling van de staatstheologische duidingstraditie: hij verenigt het door Irenaeus geïntroduceerde
identificatiemotief met het vertragingsmotief van de Griekse apologeten.
Zo identificeert hij het Romeinse rijk als de ophouder (ho katechoon) van
de antichrist en het einde der tijden.
De rijkste en tevens meest gecompliceerde katechon-interpretatie
uit de oudheid is die van Quintus Septimius Florens Tertullianus (ca. 155
tot 220 na Chr.), een Romeinse jurist en tijdgenoot van Hippolytus. Reeds
in zijn beroemde Apologeticum (ca. 197-198) brengt Tertullianus het
voortbestaan van Rome in verband met een ‘uitstel van het einde’ (mora
finis). Het geschrift is geconcipiëerd als een verdediging van de christenen
ten overstaan van de proconsuls van Carthago. De christenen van Carthago werden ervan beschuldigd hun religieuze plichten te hebben verzaakt,
omdat zij hadden geweigerd offers te brengen aan de Romeinse goden
(crimen laesae religionis). Tertullianus ontkent hun weigering niet, maar
hij stelt dat de christenen voor de keizer en zijn rijk hebben gebeden tot
hun eigen god. Dat zouden zij niet enkel uit opportunisme hebben gedaan.
‘Er is’, zo stelt Tertullianus, ‘ook een andere hogere noodzakelijkheid
voor ons [christenen, MdW], om voor de keizer te bidden, alsook voor het
behoud van het rijk en van de macht der Romeinen: wij weten dat de
geweldige catastrofe die voor [al] het aardse dreigt, ja dat het einde van de
wereld, dat verschrikkelijke kwellingen zal oproepen, enkel door een door
het Romeinse rijk gewaarborgd uitstel kan worden opgehouden (retardari). Daarom willen wij dit niet meemaken en dragen wij, terwijl wij bid-

53

Strobel (1961), 139-140.
Hippolytus (2000, oorspr. 203/ 204), Kommentar zu Daniël, in Hippolytus,
Werke, bezorgd door Georg Nathanael Bonwetsch, tweede bewerkte druk door
Marcel Richard, Berlijn, Akademie Verlag, band I, 240-241.
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den voor uitstel, bij aan het voortbestaan van Rome’ (Apol 32:1).55 Hoewel de christenen aan de Romeinse godencultus weigeren deel te nemen,
zouden zij bidden tot hun eigen god voor het behoud van het rijk, omdat
zij daarin een ophoudende macht herkennen. Alleen al op die grond, zo
redeneert Tertullianus, kan van een crimen laesae religionis geen sprake
zijn. Hij pleit dan ook vrijspraak.56
Waar Tertullianus in zijn Apologeticum beweert dat de christenen
zouden bidden voor Rome’s behoud, vallen in zijn De oratione (ca. 198204 na Chr.) andere tonen te beluisteren: ‘hoe’, verzucht de jurist, ‘kunnen
enkelen verlangen naar het voortduren van deze wereld, terwijl juist het
rijk gods, om de komst waarvan wij bidden, toewerkt naar een voltooiing
van deze wereld?’ (De orat 5).57 Dit beeld lijkt in tegenspraak met het
eerder geschetste: de christenen blijken niet te bidden voor het behoud van
Rome, maar voor de komst van het rijk gods dat eerst na de voltooiing van
deze wereld zal kunnen aanbreken. Zo beschouwd verschijnt het Romeinse rijk plotseling als een hinderlijk obstakel voor de eeuwigheid, daar het
de eeuwigheid in de weg staat en de bestaande orde doet voortduren. Zo
lijkt Tertullianus de katechon nu eens positief te waarderen, als hoeder
van deze wereld, dan weer negatief, als hindernis voor de voltooiing
daarvan. Grossheutschi tracht deze uiteenlopende waarderingen vanuit de
situatie te verklaren. Het is, zo meent hij, alleszins begrijpelijk dat Tertullianus, wanneer hij zich in zijn Apologeticum wendt tot de Romeinse
autoriteiten, hun een positief beeld van Rome als katechon tracht voor te
spiegelen, en het mag evenmin verbazen dat hij, wanneer hij zich in De
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De oorspronkelijke tekst luidt: ‘Est et alia maior necessitas nobis orandi pro
imperatoribus, etiam pro omni statu imperii rebusque Romanis, qui vim maximam universo orbi imminentem ipsamque clausulam saeculi acerbitates horrendas comminantem Romani imperii commeatu scimus retardari. Itaque nolumus
experiri et, dum precamur differri, Romanam diuturnati favemus’ (in Tertullianus
(1992, oorspr. ca. 197/198), Apologeticum. Verteidigung des Christentums,
bezorgd en uit het Latijn vertaald door Carl Becker, Darmstadt, Wissenschaftliche
Buchgesellschaft, 168-169).
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Vergelijk ook Tertullianus, Apol. 39,2: ‘Wij bidden ook voor de keizer, voor
zijn ambtenaren en voor de machtigen, voor het behoud van de wereld, voor
algemene vrede, en voor de opschorting van het einde (pro mora finis)’ (in
ibidem, 182-183).
57
Tertullianus (1890, oorspr. ca. 198-204), ‘De oratione’, in Opera omnia,
bezorgd door August Reifferscheid en Georg Wissowa, Wenen, Temsky, band
XX, 184). Vergelijk de toelichting bij Strobel, A. (1961), 134.
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oratione richt tot zijn geloofsgenoten, hun de spoedige voltooiing van
deze wereld in het vooruitzicht stelt.58
Toch kan dit slechts een deel van de verklaring zijn. Zo moet het
onderscheid tussen positieve en negatieve waarderingen van de katechon,
ook waar het met het oog op de performatieve context wordt genuanceerd,
onbevredigend blijven. Het kan bijvoorbeeld niet verklaren waarom
Tertullianus’ pleidooi ten slotte ook buiten een apologetische context
weerklank zou vinden. Zo kan een auteur als Lactantius Firmianus (ca.
240-320 na Cr.) nog ten tijde van het Edict van Milaan (313), waarbij de
christenen godsdienstvrijheid was toegekend, schrijven: ‘Rome is de stad
die vooralsnog alles gaande houdt (sustenat), en wij moeten bidden tot
god in de hemel met de vereiste eerbied – dat wil zeggen, indien zijn
wetten en beslissingen zijn af te wenden (differi) – dat de verschrikkelijk
tiran niet eerder zal komen dan wij geloven’ (Div instit VII/ 25:8).59 Een
dergelijke lezing is, menen wij, negatief noch positief te noemen; zij is
veeleer naar haar aard ambivalent. Zo is het niet onwaarschijnlijk dat
auteurs als Tertullianus en Lactantius, anders dan hun tegenwoordige
commentatoren60, überhaupt geen tegenstrijdigheid zagen in hun pleidooi
om enerzijds voor het behoud van Rome en anderzijds voor de voltooiing
van deze wereld te bidden, doordat zij het einde der tijden mogelijk evenzeer vreesden als zij naar de eeuwigheid verlangden.

Middeleeuwen
Anders dan men wellicht zou verwachten, komt de traditie van staatstheologische katechon-duidingen niet plotseling tot een einde met de val van
Rome. Zij leeft voort, aanvankelijk in Oosten, waar de Byzantijnse keizers
zich opwerpen als erfgenamen van de Romeinse, later ook in het Westen,
waar de tot het christendom bekeerde Frankische vorsten zich, in navol58

Grossheutschi (1996), 51-52.
Lactantius (2003, oorspr. 304-313), Divinae institutes – Divine institutes,
vertaald en van aantekeningen voorzien door Anthony Bowen en Peter Garnsey,
Liverpool, Liverpool University Press, 437.
60
Zo schrijft Felix Grossheutschi met betrekking tot Tertullianus: ‘De moeilijkheid bestaat niet daarin dat nu eens het gebed van de kerk, dan weer het imperium
romanum wordt geacht het einde op te houden (…), maar in de omstandigheid dat
de ophouder soms wél, soms beslist niet verschijnt als wenselijk. Ook met zeer
veel goede wil is het onmogelijk deze twee verschillende versies tot dezelfde
grondslag terug te voeren’ (in Grossheutschi (1996), 51).
59
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ging van Karel de Grote, het Romeinse keizerschap zullen toe-eigenen. Zo
ontstaat rond het midden van de negende eeuw de mythe van de translatio
imperii: de keizerlijke heerschappij zou met de kroning van Karel de
Grote zijn overgegaan op de Franken. Nog in de late Middeleeuwen
beroepen de Duitse keizers zich op deze mythe, teneinde hun rijk, het
Heilige Roomse, als een voortzetting van het Romeinse te legitimeren.
Gedragen door de mythe van de translatio imperii zal de Rome-duiding
gedurende de middeleeuwen dominant blijven.61 Zij is gemeengoed onder
christelijke auteurs. Daarbij zullen achtereenvolgens het Byzantijnse, het
Karolingische en het Heilige Roomse Rijk worden voorgesteld als hoeders
van deze wereld en als vertragers van het einde.
In de vroege middeleeuwen wordt deze staatstheologische duiding
onder meer verdedigd door Johannes van Damascus (676 tot 749 na Chr.),
Hrabanus Maurus (ca. 780 tot 856 na Chr.) en Haymo von Halberstadt
(ca. 778 tot 853 na Chr.). Bij de laatste62 vinden we een originele uitleg
van 2 Tess 2:6-8: Paulus zou hebben gerefereerd aan ‘de vernietiging van
de Romeinse heerschappij (destructionem regni romanorum), waarover
hier op een geheimzinnige manier wordt gesproken, opdat niet iemand der
Romeinen deze brief zou lezen, en tegen zich en andere christenen de
vervolging zou uitlokken door hen die denken dat ze voor altijd over de
hele wereld zullen heersen’.63 De apostel, zo suggereert Haymo, zou zich
bewust in bedekte bewoordingen over de tijdelijkheid van het Romeinse
rijk hebben uitgelaten, teneinde de Romeinen, die het voor eeuwig hielden, niet voor het hoofd te stoten.64 Of we hier met een staatsbevestigende
dan wel staatskritische Rome-duiding van doen hebben, moet in het
midden blijven. Haymo’s lezing is niet zozeer tegen het rijk als zodanig
gekant als wel tegen een misverstand dat daaromtrent zou kunnen rijzen
61

Ibidem, 51.
Deze toeschrijving aan Haymo von Halberstadt is omstreden. In de literatuur is
ook wel geopperd dat niet hij, maar zijn tijdgenoot Haymo van Auxerre de
eigenlijke auteur is (zie hierover Gansweidt, B. (1977-1999), Haimo von Halberstadt, in Lexikon des Mittelalters, Stuttgart, Metzler, band IV, 1844).
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Haymo von Halberstadt (1852, oorspr. ca. 840), ‘Expositio in epistolas sancti
Pauli’, in Patrologia latina, bezorgd door Jacques-Paul Migne, Parijs, Garnier,
band II, 780 D.
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De lezing van Haymo lijkt terug te gaan op die van de kerkvader Hiëronymus
(342-419) die ook reeds had beweerd dat Paulus in bedekte bewoordingen over de
vernieting van het Romeinse rijk had gesproken, teneinde represailles tegen de
christenen te voorkomen (cf. Hiëronymus (1852, oorspr. onbekend), ‘Ad Algasiam’, in Patrologia latina, band 22, col. 1037).
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bij de heidenen: zij zouden het geloof in de katechon namelijk kunnen
opvatten als ondermijning van hun gezag, hetgeen tot een vervolging van
de christenen aanleiding zou geven. Zo markeert Hamyo’s Rome-duiding
eerst en vooral een botsing tussen twee wereldbeelden, dat van de heidenen die menen te heersen voor de eeuwigheid, en dat van de christenen
volgens wie de bestaande orde slechts een tijdelijke kan zijn.
In de hoge middeleeuwen zal deze staatstheologische katechoninterpretatie, mede onder invloed van de investituurstrijd, een sterk ideologische lading krijgen. Zo trachten ideologen uit de omgeving van de
keizer aan Paulus’ notie van de katechon een staatsbevestigende uitleg te
geven, terwijl kerkelijke schrijvers haar juist in een staatskritische zin
interpreteren teneinde de keizerlijke machtsaanspraken in te perken. De
sporen van deze polemiek zijn nog aanwijsbaar bij auteurs als Petrus
Lombardus (ca. 1095-1160), Herveus Burgidolensis (1080-1150) en Otto
von Freising (1114-1158). Zo suggereert de laatste, in een poging de beide
machten met elkaar te verzoenen65, dat de keizerlijke en de pauselijke
heerschappij, regnum en sacerdotium, tezamen fungeren als ophouder van
de antichrist.66 In minder diplomatieke bewoordingen beweert Herveus
Burgidolensis, aanknopend bij Haymo en partij kiezend voor de paus, dat
de apostel in 2 Tess 2:6 eigenlijk bedoelt dat ‘de antichrist niet komt,
tenzij eerst het Romeinse rijk wordt vernietigd (nisi prius Romanum
deleatur imperium)’, maar dit niet ‘openlijk en onverschrokken (aperte et
audacter)’ dorst te zeggen, daar hij anders ‘de Romeinen tot vervolging
van de kerk [zou] aanzetten’.67 Stelde Haymo nog op min of meer staatsneutrale wijze dat het Romeinse rijk voortduurt ‘totdat de macht der
Romeinen uit het midden van de wereld wordt weggedragen (de medio
mundi tollatur potestas Romanorum)’68, Herveus beweert thans, in een
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Even tevoren had de investituurstrijd met de excommunicatie van keizer
Hendrik IV door paus Gregorius VII (1076) een hoogtepunt bereikt.
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Vergelijk over Otto von Freisings Rome-duiding in relatie tot de investituurstrijd: Rauh, H.D. (1973), Das Bild des Antichrist im Mittelalter. Von Tyconius
zum deutschen Symbolismus, Münster, Verlag Aschendorff, 352-353.
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Herveus Burgidolensis (1854, oorspr. onbekend), ‘In epistolam II ad Tessalonicenses’, in Patrologia latina, band CLXXXI, col. 1393 A en B. Vergelijk Petrus
Lombardus (1854, oorspr. 1148), ‘In epistolam II ad Tessalonicenses’, in Patrologia latina, band CXCI, col. 0318A en 0318D. Deze lezing zal ten slotte, in
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onverbloemd staatskritische zin, dat het rijk ‘vernietigd moet worden
(destruendum esse)’, omdat het de eeuwigheid in de weg staat.69
Door dezelfde polemiek getekend zoekt het omstreeks 1160 door
een anonymus opgetekende Ludus de antichristo een exact tegengestelde
boodschap uit te dragen: de verzen beogen de lezer een heilshistorisch
drama voor ogen te roepen waarin de Duitse keizer verschijnt als ophouder van de wetteloze. Zo wordt een machtige Roomse vorst ten tonele
gevoerd die, na de grenzen van zijn rijk te hebben bestendigd, afreist naar
het heilige land om er zijn kroon en scepter neer te leggen en zijn heerschappij aan god over te dragen. Dan verschijnt de antichrist die de vorsten van het Avondland, de Franse voorop, een voor een aan zich weet te
onderwerpen. Alleen de keizer weigert de wetteloze zijn tribuut te betuigen. ‘Daarop komen de koningen samen voor de troon van de antichrist.
Deze zegt tot hen: “(…) Gaat heen en valt Duitsland binnen (…) midden
in hun rijk zal de zege over hen worden bevochten”’.70 Maar de legers van
de antichrist worden door de machtige Duitse keizer aan de grenzen van
zijn rijk staande gehouden, waarna deze terugkeert op zijn troon en zingt:
‘met het bloed des vaderlands behoudt men zijn eer/ slechts de moed des
vaderlands staat de vijand teweer’.71 In deze ‘politieke eschatologie’ is het
opmerkelijk genoeg niet de paus, maar de keizer die de hoofdrol vervult:
hij is de katechon, de ophouder van de antichrist. ‘Het katechon-begrip’,
betoogt Horst Dieter Rauh, ‘[blijft] hier niet conventioneel of abstract
(…), maar [wordt] in levendige “historische” figuren” aanschouwelijk
gemaakt’.72 Zo kan de antichrist verschijnen als Duitslands nationale
vijand, als hostis patriae.73
In de late middeleeuwen zal deze staatstheologische duiding,
vanwege de gestage teloorgang van het Heilige Roomse Rijk een ingrijpende transformatie ondergaan: zo zal de Paulinische figuur haar expliciete politieke betekenis verliezen en worden opgevat als een spirituele
grootte. Deze tendens wordt voor het eerst duidelijk zichtbaar bij Thomas
van Aquino (1225-1274) die in zijn commentaar op 2 Tess 2:6-8 stelt:
‘Reeds lange tijd hebben zich de volkeren uit het Romeinse rijk afge69
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Anonymus (1968, oorspr. ca. 1160), Ludus de antichristo. Das Spiel vom
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scheiden, maar toch is de antichrist niet gekomen. Men moet zeggen dat
het [rijk] nog niet geëindigd is, maar getransformeerd van het tijdelijke tot
het geestelijke (quod nondum cessavit, sed est commutatum de temporali
in spirituali), zoals paus Leo zegt in zijn preek over de apostelen; en
daarom moet de afval van het Romeinse rijk niet enkel worden begrepen
[als die] van het tijdelijke, maar tevens [als die] van het geestelijke, namelijk van het geloof van de Roomse kerk’.74 Thomas is de mening toegedaan dat het imperium romanum voortleeft in het Heilige Roomse Rijk,
maar hij ziet tevens in dat dit als politieke macht niet langer in staat is de
eenheid van de christelijke wereld te bewaren. Verschillende volkeren
zouden zich reeds uit het imperium hebben losgemaakt om zelfstandige
naties te vormen, die elkaar te vuur en te zwaard bestrijden. Toch kan het
Roomse rijk, ofschoon als politieke macht uiteengevallen, niet werkelijk
zijn ten onder gegaan, want anders was de wereld tot een einde gekomen.
Daarom concludeert Thomas dat het een transformatie moet hebben
ondergaan: het is van het tijdelijke tot een geestelijk rijk geworden.75
Ook Thomas volgt nog de traditionele Rome-interpretatie; maar
bij hem staat Rome voor een geestelijke grootte, niet voor de keizerlijke
heerschappij, maar voor de gemeenschap der gelovigen. In dit verband is
het van belang dat de oude duiding van de Griekse apologeten, volgens
welke de kerk, of preciezer het gebed der gelovigen, een uitstel van het
einde (mora finis) teweegbracht, gedurende de gehele middeleeuwen als
alternatieve traditie was blijven bestaan; zij wordt naast de Romeinterpretatie door vrijwel alle door ons besproken auteurs vermeld.76 Maar
anders dan deze, weet Thomas de beide tradities tot een logisch geheel
aaneen te smeden: daarin verschijnt Rome andermaal als de ophouder, zij
het in een geestelijke gedaante, dat wil zeggen als de gemeenschap van
gelovigen die de eindtijd en de antichrist ophoudt. Zo suggereert Thomas
dat Rome, waar zij als politieke institutie faalde, als idee de eenheid van
het christendom – en daarmee de wereld zelf – heeft weten te bewaren.
Met Thomas zet een vergeestelijking van de katechon-interpretatie in, die
zich tijdens de reformatie, en vooral bij Calvijn, zal continueren.
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Reformatie
Op het eerste gezicht lijkt de Paulinische figuur van de ophouder moeilijk
in de geloofsleer der reformatoren in te passen. Volgens hen is de antichrist immers al verschenen. Hij openbaart zich in het pausdom dat, zoals
Maarten Luther (1483-1546) het vlak voor zijn dood formuleert, ‘door de
duivel [is] gesticht’.77 In zijn Schmalkaldische artikelen (1536) stelt de
kerkhervormer zelfs, onder verwijzing naar Paulus’ tweede brief aan de
Tessalonicenzen dat de paus ‘de werkelijke antichrist is, die zich tegenover Christus geplaatst en boven hem verheven heeft, omdat hij de christenen niet zalig wil laten zijn zonder zijn macht’ (art. II/4).78 Daarmee lijkt
de katechon een gepasseerd station: als er al een ophouder was, dan heeft
deze kennelijk gefaald, want de antichrist is desondanks gekomen. Des te
opmerkelijker is, dat Luther ervoor kiest om vast te houden aan de Paulinische leer en misschien nog ‘merkwaardiger’79 dat hij de traditionele
identificatie van Rome als ophoudende instantie onderschrijft. Daarbij
blijkt hij zich maar in één opzicht van zijn voorgangers te onderscheiden:
voor hem is Rome haar glorietijd voorbij en tot een verguisde macht
geworden.80
Met deze staatstheologische duidingstraditie breekt Johannes
Calvijn (1509-1564). In zijn commentaar op Paulus’ tweede brief aan de
Tessalonicenzen begint hij met de constatering dat de traditionele identificatie van Rome als ophoudende instantie, gezien de rol die zij in de geschiedenis heeft gespeeld, begrijpelijk is. Zo suggereert hij, aanknopend
bij een interpretatie van de laatantieke patriarch Chrysostomus, dat de
Romeinen, daar zij binnen de grenzen van hun rijk recht en orde hadden
gebracht, de wetteloze hadden opgehouden. Maar, zo vervolgt hij, zij
hadden daardoor tevens een zetel van de wereldmacht gecreëerd die,
eenmaal opengevallen, eenvoudig door de antichrist kon worden herbezet.
In een kennelijke verwijzing naar de pausen te Rome concludeert Calvijn
dat ‘niets van al deze dingen (…) door de latere ontwikkeling onbevestigd
[is] gebleven’.81 Hoewel het Romeinse rijk dus aanvankelijk had gefun77
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geerd als ophouder van de antichrist, was het uiteindelijk de wetteloze en
diens representanten, de pausen te Rome, in handen gevallen. Daarmee
diende zich voor Calvijn een theologisch probleem aan: want, als de
antichrist inderdaad was gekomen, hoe kon de wereld dan überhaupt nog
voortduren?
Het is in een poging deze vraag te beantwoorden dat de Geneefse
reformator een nieuwe lezing voorstelt: ‘Maar toch denk ik dat Paulus iets
anders heeft bedoeld, namelijk dat de leer van het evangelie [eerst] over
de wijde wereld moest worden verspreid, opdat bijna het gehele mensengeslacht vanwege stuursheid en opzettelijke boosaardigheid kon worden
aangeklaagd. Het is in ieder geval niet twijfelachtig dat de Tessalonicenzen over deze hindernis, wat zij ook geweest moge zijn, hebben gehoord
van Paulus zelf. Hij roept hun immers in herinnering wat hij [hun] vroeger
openlijk heeft gedoceerd. Nu mogen de lezers [zelf] overwegen, of het
waarschijnlijker is dat Paulus heeft gepredikt dat het licht van het evangelie eerst langs alle delen van de wereld moet worden rondgedragen (circumferendam) alvorens god op de beschreven wijze des satans teugels laat
vieren – of dat de macht van het Romeinse rijk verhindert (obstare) dat de
antichrist zich verheft, daar hij zich thans een herenloos bezit kan toeeigenen. Ik geloof zeer zeker te horen dat Paulus over de bekering van de
heidense volkeren spreekt. Hij zegt dat gods genade [eerst] alle mensen
moet worden aangeboden en Christus met zijn evangelie in de gehele
wereld zijn loop zal nemen, opdat de goddeloosheid der mensen des te
krachtiger aangetoond en onweerlegbaar bewezen wordt’.82
Calvijn, zo blijkt uit het bovenstaande citaat, identificeert niet het
Romeinse rijk, maar de christelijke missie, de verkondiging van het evangelie onder de heidense volkeren, als de katechon. Zo suggereert hij dat de
eindtijd niet zal kunnen aanbreken zolang er nog volkeren bestaan die het
evangelie niet mochten vernemen. Zijn achterliggende redenering lijkt
helder en humaan: eerst moet eenieder tenminste in staat worden gesteld
om van het evangelie kennis te nemen, alvorens een laatste oordeel mogelijk is. In die zin stelt ook Grossheutschi: ‘De eenvoudige mensenliefde,
de zorg om het zielenheil, gebiedt de missie van de heidenen zo snel
Cunitz en Eduard Ruess, Braunschweig, C. A. Schwetschke, band LI, 200; in het
Duits vertaald als: Calvijn, J. (1963), Auslegung der kleinen Paulinischen Briefe,
vertaald en bewerkt door Otto Weber, Neukirchen-Vluyn, Neukirchener Verlag
des Erziehungsvereins, 416.
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mogelijk te voltooien’.83 Maar zo geformuleerd, zo humaan en helder, lijkt
het argument nauwelijks te stroken met het door het noodlot getekende
wereldbeeld van Calvijn, waarin de mens, mag hij christen of heiden zijn,
altijd al tot hemel of hel is voorbestemd. In werkelijkheid vinden we bij de
reformator dan ook een scherper argument: wat het einde van deze wereld
nog ophoudt, is de christelijke missie daar alleen deze onomstotelijk kan
bewijzen dat het gros der mensheid ‘stuurs en opzettelijk boosaardig’ is,
niet bereid om de waarheid, zelfs als deze langs alle delen van de wereld
zal zijn rondgedragen, te aanvaarden. Strikt genomen is de functie van de
katechon dan ook niet, zoals Grossheutschi suggereert om, zogezegd, op
de valreep vóór het laatste oordeel de bekering van de heidenen mogelijk
te maken, maar om de verdorvenheid van de mensheid voorbij gerede
twijfel aan te tonen. Bewijs van de zonde, niet zijn remedie, is wat de
Calvinistische voorstelling van de katechon bepaalt.
Maar hoe kan Calvijn nu beweren dat de verbreiding van het
evangelie dient als katechon, terwijl de antichrist zich nu reeds in het
Roomse pausdom heeft geopenbaard? Alvorens deze vraag te beantwoorden, willen wij de lezer in herinnering roepen dat Paulus zelf schrijft dat
het ‘mysterie der wetteloosheid (…) reeds in werking is (to mustèrion èdè
energeitai tès anomias)’ (2 Tess 2: 6). Zoals wij eerder suggereerden84, is
uit dit vers af te leiden dat de ophouder volgens de apostel slechts de
‘openbaring’ (apokalupsis) van de antichrist verhindert, niet zijn komst.
Welnu, Calvijn kan, zonder zich aan een tegenspraak te bezondigen,
menen dat de christelijke missie enkel de openbaring van de antichrist
tegenhoudt, terwijl de antichrist zich nu reeds heimelijk in het pausdom
doet gelden. Deze interpretatie lijkt te worden bevestigd door de juridische vorm waarin Calvijn zijn betoog heeft gegoten: aankopend bij de stijl
van Tertullianus lijkt hij vooral een zaak te willen bepleiten, namelijk die
van de werkelijke gelovigen, en een dader te willen ontmaskeren, te
weten: het pausdom te Rome. Zo opgevat, wordt een schijnbare tegenspraak in Calvijns katechon-duiding weggenomen: de stelling dat de
christelijke missie de openbaring van de antichrist nog ophoudt, hoeft de
bewering dat deze nu reeds in het verborgene werkzaam is, geenzins uit te
sluiten. Zij lijkt haar eerder te versterken. Want volgens Calvijn is de
antichrist reeds daar; hij is alleen nog niet als zodanig voor eenieder
(her)kenbaar.
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Moderniteit
Calvijns katechon-interpretatie zou geen lang leven beschoren blijken,
want al spoedig zou de oudere staatsbevestigende duidingstraditie herleven. Mede vanwege de formele beëindiging van het Heilige Roomse Rijk
in 1806, zou deze traditie echter ingrijpend van karakter veranderen: zo
zouden haar woordvoerders het rijk niet langer beschouwen als een politieke realiteit, maar alleen nog als een historisch werkzame ‘idee’ – een
mythe die een zekere conservatieve grondhouding ten aanzien van de staat
leek voor te schrijven. Trilling spreekt in dit verband ook wel van een
‘pijnlijk hoofdstuk dat evenwel als zwanenzang het dwaalspoor van de
naïef-dogmatische alsook de wereldhistorisch actualiserende duidingstraditie des te duidelijker naar voren brengt’.85 Een pijnlijk hoofdstuk was
het, want deze traditie zou ten slotte uitlopen op een kritiekloze omarming
en apologie van de autoritaire staat. Zo zouden haar vertegenwoordigers,
zowel katholieken als protestanten, zich vooral op het motief van de
katechon beroepen om een uiterst behoudende politiek uit te dragen.
Gepaard aan het pleidooi voor een sterke staat, stelden zij de krachten van
de restauratie voor als katechontische, die van de revolutie als op te houden wetteloosheid. Daarbij kregen kwalificaties als ‘ophouder’ en ‘antichrist’ steeds vaker een polemische strekking; zij zouden ten slotte vooral
nog dienen als slagwoorden, bedoeld om politieke opponenten te demoniseren en hun het bestaansrecht te ontzeggen.
Teneinde deze behoudende, zelfs autoritaire tendens in de katechon-duiding zichtbaar te maken, citeert Trilling een aantal negentiendeeeuwse auteurs, onder wie de latere kardinaal John Henry Newman (18011890), die in zijn verhandeling over de antichrist (1838) betoogt dat ‘een
hevige strijd [gaande is], doordat de geest van de antichrist zich tracht te
verheffen en de politieke macht in die landen die in profetische zin
“Rooms” zijn, hem vast en krachtig onderdrukt’.86 In meer expliciet
politieke bewoordingen stelt de katholieke theoloog August Bisping
(1811-1884) in zijn commentaar op Paulus’ tweede brief aan de Tessalonicenzen (1858) dat het de ‘christelijke staat is (…), die als vertragende
macht (hemmende Macht) de algemene afval van god en van de grondprincipes der zedelijkheid tegengaat en zo het verschijnen van de “mens
der zonde” nog ophoudt (aufhält). Iedere revolutie tegen de bestaande
(…) politieke orde bereidt derhalve het verschijnen van de antichrist
85
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voor’.87 In protestantse kring zijn vergelijkbare geluiden te beluisteren,
bijvoorbeeld bij de Berlijnse theoloog Hermann Olsenhausen (17961839), die in zijn uitleg van Paulus’ brief (1830) beweert dat ‘de vertragende macht (hemmende Macht) te begrijpen is vanuit het overwicht van
de christelijke wereld in haar Germaans-Roomse bestanddelen over de
aarde, dat wil zeggen vanuit de gehele door het recht geordende politieke
toestand’.88 Het mag nauwelijks verbazen dat zich met deze universele
missie van een ‘Germaans-Rooms’ christendom spoedig de wanklanken
van het imperialisme en van een bitter nationalisme zouden vermengen.89
In vergelijking tot de negentiende-eeuwse katechon-interpretaties
kenmerken de twintigste-eeuwse zich door een nieuwe onoverzichtelijkheid. Zo pogen sommigen de conservatieve katechon-duiding voort te
zetten (Wilhelm Stählin), grijpen anderen terug op de missie-interpretatie
der reformatoren (Oscar Cullmann) en trachten weer anderen de aloude
Rome-duiding te doen herleven (Willi Böld). 90 Het lijkt niet zinvol om
van deze interpretaties een uitputtend overzicht te schetsen; liever wijzen
wij op enkele tendensen. Zo blijkt het Paulinische motief thans ook buiten
theologische kring te worden uitgedragen. Wij stuiten hier op een typisch
modern fenomeen, namelijk op een theologisch-politieke denkfiguur die
herleeft in een geseculariseerde sfeer, waarin haar oorspronkelijke betekenis en functie zijn verloren gegaan. Restloos verdwenen is zij niet; zij is
veeleer omgezet en vertaald in een ander, seculier idioom. Hierin kan de
staat verschijnen als een ‘vertragende macht’, een ophouder van de wetteloosheid, zonder dat daarbij nog aan expliciet theologische categorieën
behoeft te worden gerefereerd. In dit verband willen wij het vermoeden
uitspreken dat de figuur van de katechon, onttrokken aan haar oorspronkelijke theologische context, steeds vaker ook gaat dienen om eigentijdse
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politieke gebeurtenissen en posities begrijpelijk te maken en te legitimeren.
Tijdens de Weimar Republiek (1918-1933) treedt één lezing langzaam maar zeker op de voorgrond: de staatsbevestigende. Zij gaat hand in
hand met de zogeheten ‘rijksidee’, die in een ware hausse van conservatieve publicaties, van academische verhandelingen tot politieke pamfletten, wordt gepropageerd en die, aldus Kurt Sontheimer, spoedig uitgroeit
tot een ‘gemeenplaats van Duits antidemocratisch denken, die bij welhaast
alle politieke publicisten van de tijd in de een of andere variant verschijnt’.91 Volgens hen is Duitsland geen gewone staat temidden van
andere, maar een ‘rijk’ met een ‘wereldhistorische missie’. Het zou zijn
belast met de taak om de verschillende volkeren te ‘binden’ (Moeller van
den Bruck), te ‘ordenen’ (Schauwecker) en te ‘verlossen’ (Hielscher).92
Bij de verkondigers van deze ‘rijksidee’ is veelal een theocratische taal te
beluisteren. ‘Wie van het rijk spreekt’, betoogt Sontheimer, ‘spreekt bij
voorkeur ook van god; er zijn zelfs rijksduidingen waarin de begrippen
samenvallen en zich die identiteit van het Duitse rijk en het goddelijke rijk
vormt, die zich enkel aan de nationalistische gelovige openbaart en die
toch vooral thuishoort in de sfeer van de blasfemie’.93 Er is echter een
minstens zo belangrijke categorie van rijksduidingen – die Sontheimer
onbesproken laat – die een dergelijke blasfemie bewust trachten te vermijden. Zij grijpt terug op een andere theologisch-politieke figuur om
Duitslands wereldhistorische missie te omschrijven: het Duitse rijk verschijnt hierin niet als evenbeeld van het goddelijke, maar als een wezenlijk historische macht, een even tijdelijke als feilbare grootte, die zelf tot
de wereld van de zonde behoort. Zijn functie is dan ook niet een overwinning, maar een ‘afremming van het kwaad’ (Hemmung des Bösen).94
Hier willen wij het vermoeden uitspreken dat de voorstelling van
het rijk als een vertragende macht, althans voor sommigen, ook het begrip
en de ervaring van het Derde Rijk heeft bepaald. Sporen hiervan treffen
wij aan bij auteurs als Wilhelm Stapel (1882-1954), Heinz-Dietrich
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Wendland (1900-1992) en Albrecht Günther (1893-1942).95 In de historiografie van het nationaal-socialisme is dit, voorzover wij kunnen overzien, een ongeschreven hoofdstuk gebleven. Weliswaar is er over de
‘politieke religie’ van het Derde Rijk het nodige geschreven.96 Maar de
aandacht is daarbij vooral uitgegaan naar de nationaal-socialistische idee
van het eeuwige rijk met zijn bijbehorende riten en heiligverklaringen.
Kenmerkend voor de staatsbevestigende katechon-duiding is evenwel de
afwezigheid – en zelfs de bewuste afwijzing – van dergelijke theocratische motieven. Een pregnant voorbeeld hiervan vinden wij in de bundel
Die Nation vor Gott waarin vooraanstaande theologen hun begrip en
ervaring van de jonge nationaal-socialistische staat onder woorden trachten te brengen.97 Zo betoogt de latere ‘nestor van de evangelische sociale
ethiek’98, Heinz-Dietrich Wendland, in zijn bijdrage ‘Staat und Reich’, dat
de staat dient als ‘wal en dijk tegen de vernietiging van de menselijke
gemeenschap’.99 Dit ‘ambt van wereld-behoud’ (Amt der Welt-Erhaltung)
zou niets van doen hebben met dat van ‘wereldvoltooiing’ (WeltVollendung). Kenmerkend voor Wendlands begrip van het Derde Rijk is
dat hij theocratische denkschema’s die het gelijkstellen met een christelijk
eindrijk bewust uit de weg gaat. Desondanks kan hij de ‘Duitse rijksopgave’ omarmen, namelijk omwille van het ‘behoud van deze wereld’ en het
uitstel van de eindtijd.100
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Ook aan weerszijde van het politieke spectrum lijkt het beeld van de staat
als een ophoudende macht in sommige gevallen bepalend te zijn geweest
voor de perceptie van het Derde Rijk. Zo zouden enkele verklaarde tegenstanders van het nationaal-socialisme, zoals Wilhelm Stählin (1883-1975)
en Dietrich Bonhoeffer (1906-1945), zich op het Paulinische motief
beroepen teneinde de ‘mystieke rijksutopie’ van de nationaal-socialisten
als een fatale verwarring van het tijdelijke met het eeuwige te kritiseren.
In plaats daarvan trachtten zij de bescheidener voorstelling uit te dragen
van een staat die het kwaad slechts vermocht in toom te houden, zonder
het te boven te komen. Een voorbeeld van deze ‘rijkskritische’ katechoninterpretatie vinden we bij Bonhoeffer, de beroemde protestantse theoloog
en verzetsman die vlak voor het einde van de oorlog door de nationaalsocialisten zou worden omgebracht. ‘Voor de laatste val in de afgrond’, zo
stelt hij in zijn in gevangenschap opgetekende Ethik, ‘kan slechts tweeërlei ons behoeden: het wonder van een geloofsopwekking en de macht die
de bijbel als de “ophoudende” (2 Tess 2:7) aanduidt’.101 Bonhoeffer
identificeert deze macht als ‘de met sterke fysieke kracht uitgeruste ordemacht’, een frase die hij later concretiseert door van een ‘statelijke ordemacht’ te spreken.102 Hoewel deze statelijke ordemacht tot taak zou hebben om het kwaad te bestrijden, zou zij er zelf niet aan ontkomen: want
‘de “ophoudende” zelf is’, aldus Bonhoeffer, ‘niet god, is niet zonder
schuld, maar god bedient zich van hem om de wereld te behoeden voor
het verval’.103 Zo paart de protestantse theoloog zijn kritiek op de nazistische evocatie van een ‘eeuwig rijk’ aan het pleidooi voor een ‘statelijke
ordemacht’ die zich, bewust van de eigen tijdelijkheid, rekenschap geeft
van de mogelijkheid dat niet alleen de ander, de vijand, maar ook zijzelf
in de greep van het kwaad kan geraken.

Schmitts bronnen
De katholieke rechtsgeleerde Carl Schmitt is, naar wij menen, te beschouwen als de belangrijkste vertegenwoordiger van de staatstheologische duidingstraditie in de twintigste eeuw. Ter ondersteuning van zijn
‘leer van de katechon’ beroept Schmitt zich op talloze historische bron101

Bonhoeffer, D. (1949, oorspr. 1942), Ethik, samengesteld en bezorgd door
Eberhard Bethge, München, Chr. Kaiser Verlag, 45.
102
Ibidem, 45.
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nen. Zo vinden wij her en der over zijn werk verspreid referenties aan de
katechon-intepretaties van onder meer Tertullianus en Lactantius, Haymo
von Halberstadt en Otto von Freising, Luther en Calvijn.104 Hoe Schmitt
op deze auteurs is gekomen en of hij van hun geschriften heeft kennisgenomen, is niet altijd duidelijk. Wij vermoeden dat hij zich in sommige
gevallen heeft verlaten op secundaire bronnen. Een aanwijzing hiervoor is
te vinden in een brief die hij op 4 juni 1942 richt aan de Heidelbergse
theoloog Martin Dibelius, die in deze periode geldt als kenner bij uitstek
van Paulus’ Tessalonicenzenbrieven. Hierin dankt hij hem voor de toezending van een van diens artikelen, getiteld: ‘Rom und die Christen im
ersten Jahrhundert’, om hem vervolgens naar een precisering van zijn
katechon-interpretatie te vragen. In dit verband verwijst Schmitt met
instemming naar de katechon-duiding van een andere auteur, de gereformeerde dominee Adolf Zahn.105 Het merkwaardige aan de brief is dat de
katechon-intepretaties van Zahn en Dibelius geenszins lijken aan te sluiten
bij Schmitts eigen voorstellingen daaromtrent. Want waar Zahns calvinistische duiding uitloopt op een algehele ‘depolitisering’ van de katechon106,
betoont Dibelius zich zelfs uitermate sceptisch over de mogelijkheid om
de ophouder überhaupt als een historische macht te identificeren.107 Het
heeft er dan ook alle schijn van dat Schmitt om een andere reden verklaart
aan deze auteurs schatplichtig te zijn: beiden geven in hun werk uitvoerige
beschrijvingen van de staatstheologische duidingstraditie.
Schmitt heeft niet alleen dankbaar gebruik gemaakt van historische bronnen, ook met eigentijdse bronnen heeft hij zijn voordeel gedaan.
Deze kwestie heeft in de secundaire literatuur niet de aandacht gekregen
die zij verdient. Zo gaan de twee monografieën die aan Schmitts leer van
de katechon zijn gewijd, die van Felix Grossheutschi en Günter Meuter,
niet of nauwelijks in op de vraag naar zijn eigentijdse bronnen.108 Hoewel
wij voor een definitief antwoord wellicht moeten wachten op Schmitts
104

Cf. NdE, 29-30, G, 63 en DShS, 929 e.v.
Brief van Schmitt aan Martin Dibelius, d.d. 4 juni 1942, geciteerd in Gross, R.
(2000), Carl Schmitt und die Juden. Eine deutsche Rechtslehre, Frankfurt am
Main, Suhrkamp, 298
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Cf. ibidem, 299.
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Dibelius (1925), 43.
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Zo breekt Grossheutschi zijn overzicht van duidingstradities abrupt af na die
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verwijzing naar Freyer (cf. Grossheutschi (1996), 98 e.v.)) en gaat Meuter überhaupt niet in op de oorsprong van Schmitts leer (cf. Meuter (1994)).
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nog ongepubliceerde dagboeken uit deze tijd109, menen wij thans wel de
uniciteit en originaliteit van zijn opvattingen in twijfel te mogen trekken.
Zo blijkt de Paulinische figuur juist in kringen van de Conservatieve
Revolutie de nodige weerklank te hebben gevonden.110 Meer specifiek
vermoeden wij dat Schmitt bij de ontwikkeling van zijn leer is beïnvloed
door drie eigentijdse auteurs: Wilhelm Stapel (1882-1954), Erik Peterson
(1890-1960) en Hans Freyer (1887-1969). Naar de laatste twee zal hij
uitdrukkelijk verwijzen, de eerste laat hij onvermeld.111 In dit verband
willen wij de volgende genealogie suggereren: waar Schmitt de duiding
op het rijk ontleent aan Stapel of aan een van de auteurs uit diens omgeving (Günther, Wendland), heeft hij via Peterson het verband gelegd met
de joden, terwijl hij de ambitieuze, geschiedfilosofische insteek van zijn
leer dankt aan Freyer.
Vermoedelijk is Schmitt, die met Wilhelm Stapel bevriend was,
via hem op de rijksduiding gekomen.112 In zijn Christlicher Staatsmann
(1932) zou de protestantse publicist het rijk beschrijven als een ambivalente macht tussen hemel en hel, die ‘weliswaar een vis conservandi, een
kracht van het behouden [is] gegeven, maar geen vis salutis, geen kracht
van de verlossing’.113 De staat, zo betoogt Stapel, vermag het kwaad niet
uit te bannen, de eeuwigheid niet te bespoedigen: ‘Er is geen sacrament
109

Cf. Grossheutschi (1994), 57, noot 2.
Naast de katechon-duidingen van de conservatief revolutionairen Albrecht
Günther, Wilhelm Stapel en Hans Freyer, waaraan wij reeds refereerden, is ook
die van Martin Heidegger te noemen, die in tegenstelling tot de andere, zuiver
theologisch en van iedere politieke betekenis gevrijwaard lijkt te blijven (cf.
Heidegger, M. (1995, oorspr. 1920-‘21), Einleitung in die Phänomenologie der
Religion, bezorgd door Matthias Jung, Thomas Regelhy en Claudius Strube, in
Heidegger, Gesamtausgabe, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, band LX,
114-115).
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De verwijzing naar Peterson is te vinden in Schmitt, C. (1996, oorspr. 1970),
Politische Theologie II. Die Legende von der Erledigung jeder politischen Theologie, Berlijn, Duncker und Humblot, 64, en die naar Freyer in Schmitt, C.
(1957), ‘Die andere Hegel-Linie. Hans Freyer zum 70. Geburtstag’, in Christ und
Welt, jaargang 10, nummer 30, 2.
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Schmitt volgde de intellectuele ontwikkeling van Stapel sinds de jaren 1920’
op de voet. Een aanwijzing zou kunnen zijn dat hij zijn theorie van de katechon,
naar eigen zeggen, ontwikkelt in 1932, het jaar waarin Stapel zijn belangrijkste
theologisch-politieke werk, Der christliche Staatsmann, publiceert (cf. G, 80 (1101-1948)).
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Stapel, W. (1932), Der christliche Staatsmann. Eine Theologie des Nationalismus, Hamburg, Hanseatische Verlagsanstalt, 185.
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van de staat. Er is geen “christelijke staat”. Er is slechts de staat als een
weliswaar verdorven, maar [nog] niet aan gods geduld ontglipte metafysische institutie’.114 Volgens Stapel kan de staat zijn ‘metafysische wezen’
alleen verwezenlijken door de vorm aan te nemen van een ‘rijk’; dit rijk
zou zelfs de ‘scheppingsmatige zin van de wereldgeschiedenis’ uitmaken.115 In een bijdrage aan het Conservatief Revolutionaire tijdschrift
Deutsches Volkstum tracht Stapel het ‘metafysische wezen’ van het rijk
nader te bepalen. In dit verband verwijst hij uitdrukkelijk naar 2 Tess 2:7:
‘iedere staat heeft tot doel voor orde en vrede te zorgen; maar het rijk
heeft dit doel in een bijzondere zin: wanneer het faalt, wint “het mysterie
van de wetteloosheid” aan macht; dat bestaat echter niet alleen in allerlei
wanorde, maar is de satanische opstand en afval überhaupt’.116 Waar
‘iedere staat’ volgens Stapel tot taak heeft voor vrede en orde te zorgen,
zou alleen het rijk een ‘apocalyptische verantwoordelijkheid’ dragen: het
zou de bestaande orde als zodanig bewaren, niet enkel de ‘wanorde’, maar
de ‘satanische opstand en afval überhaupt’ tegenhouden. Stapel herkent in
het rijk, kortom, de katechontische macht die, anders dan de ‘gewone’
staat, tot taak heeft de komst van de antichrist en het einde der tijden te
verhinderen. Dit beeld van het rijk, als een macht die het midden ‘houdt’
tussen catastrofe en eeuwigheid, zal Schmitts katechon-interpretatie
blijvend beïnvloeden.117
In de herfst van 1924 wordt de protestantse theoloog Erik Peterson benoemd tot hoogleraar kerkgeschiedenis en het nieuwe testament in
Bonn, waar Schmitt dan sinds drie jaar werkzaam is als hoogleraar staats114

Ibidem, 185.
Ibidem, 244.
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Stapel, W. (1933), ‘Das Reich. Ein Schlusswort’, in Deutsches Volkstum.
Halbmonatschrift für das deutsche Geistesleben, 15 (tweede maartnummer), 183.
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Cf. Meuter, G. (1994), Der Katechon. Zu Carl Schmitts fundamentalistischer
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‘gevaarlijk staatsverzwakkende’ wijze waarop de notie van het ‘rijk’ werd gebruikt. Zo lijkt hij de voorkeur te geven aan het concrete begrip van de ‘staat’
boven de meer idealistische notie van het ‘rijk’ (in brief van Schmitt aan Wilhelm
Stapel, d.d. 23 januari 1933, geciteerd in Lokatis, S. (1996), ‘Wilhelm Stapel und
Carl Schmitt. Ein Briefwechsel’, in Tomissen (red.), P., Schmittiana, Berlijn,
Duncker und Humblot, band V, 47; vergelijk hierover ook Mohler, A. en
Wiessmann, K. (2005), Die konservative Revolution in Deutschland, 1918-1932.
Ein Handbuch, Graz, Ares Verlag, 183).
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recht. ‘De enige verstandige man’, zo bericht Peterson in een brief aan
Karl Barth, ‘is de jurist Carl Schmitt, die voor een professor bijzonder
geestrijk [is].’118 De gedeelde interesse in theologisch-politieke thema’s
blijkt al spoedig de grondslag te vormen voor een hechtte vriendschap die,
ook nadat Schmitt in 1928 naar Berlijn is verhuisd, met brieven en bezoeken wordt gecontinueerd. Na Schmitts omarming van het nationaalsocialisme raakt hun vriendschap evenwel bekoeld. Een dieptepunt bereikt
zij in 1935, wanneer Peterson – inmiddels tot het katholicisme bekeerd –
in een van zijn meest besproken publicaties ‘iedere politieke theologie’
categorisch van de hand wijst.119 Hoewel zij hun contacten nimmer volledig zullen verbreken en zelfs tot 1954 regelmatig brieven blijven wisselen,
zal Peterson na de oorlog hard over zijn voormalige vriend en collega
oordelen: hem zou niets resten dan een ‘geestelijk bestaan in boete en
zonde’.120 ‘De vriendschap’, zo analyseert Schmitt zelf achteraf, ‘is stukgelopen op het probleem van de “politieke theologie”. Tot op de dag van
vandaag wind ik mij op over de drieste bewering van Peterson dat iedere
politieke theologie door het dogma van de drie-eenheid is onmogelijk
geworden’.121
Dat Peterson zich reeds vroeg met het Paulinische motief heeft
beziggehouden, bewijst een dagboekaantekening uit de zomer van 1918:
‘De katechon (…) mag zijn vertragende (verzögernde) werkzaamheid
staken. Laat de laatste akte spelen!’.122 De figuur van de ophouder verschijnt hier, tijdens de nadagen van de Eerste Wereldoorlog, als een
hinderlijke sta-in-de-weg voor de eeuwigheid. Ruim tien jaar later zal
Peterson in zijn opstel ‘Die Kirche’ (1929) teruggrijpen op het motief, dat
hij thans in verband brengt met de weigering van de joden om zich tot het
118

Brief van Peterson aan Karl Barth, ongedateerd (vermoedelijk geschreven rond
de jaarwisseling van 1924-’25), geciteerd in Nichtweiss, B. (1994), ‘Apokalyptische Verfassungslehren. Carl Schmitt im Horizont der Theologie Erik Petersons’,
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(1994), 38.
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Brief van Schmitt aan Dietrich Braun, d.d. 4 maart 1965, geciteerd in ibidem,
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61. Vergelijk ook: Nichtweiss, B. (1992), Erik Peterson, Freiburg, Herder, 481.

216

Hoofdstuk V

ware geloof te bekeren: ‘Het Messiaanse rijk dat Christus heeft verkondigd, is niet gekomen. Waarom is het niet gekomen? Omdat de joden als
volk niet in de mensenzoon hebben geloofd’.123 Peterson concludeert ‘dat
de joden door hun ongeloof de terugkeer van Christus ophouden (aufhalten)’.124 Niet eerder werd het begrip van de katechon specifiek op het
ongeloof van de joden betrokken; niet eerder werden zij met een beroep
op de Paulinische figuur als obstakel voor de eeuwigheid weggezet.125 Het
is deze interpretatie die Schmitt zal bijblijven. Zo zal hij jaren later nog –
inmiddels heeft Peterson zich publiekelijk van hem gedistantieerd – niet
zonder enige rancune verklaren: ‘Wat de geleerde filoloog en exegeet
Peterson over de kat-echon heeft gedacht, weten wij: het ongeloof der
joden, hun tot op de dag van vandaag voortgezette weigering christen te
worden, houdt het einde van het christelijke tijdperk op’ (PT II, 64).126
Bij de katechon-interpretatie van Hans Freyer willen wij wat langer stilstaan, niet alleen omdat zij de meest ambitieuze en complexe is,
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Peterson, E. (1994, oorspr. 1929), ‘Die Kirche’, in Peterson (1994), Theologische Traktate, ingeleid door Barbara Nichtweiss, in Ausgewählte Schriften,
Würzburg, Echter Verlag, band I, 247.
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Ibidem, 248. Dezelfde gedachte is te vinden in een ongedateerde brief van
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toch eigenlijk moet zijn: de joden blijven tot de jongste dag’ (geciteerd in Nichtweiss (1994), 61, noot 117).
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lijkt een beslissende stap te zetten wanneer hij – met een ‘subtiel antisemitisme’
(Löwith) – benadrukt dat ‘heidenen en joden (…) in de heilsorde wezensverschillend [zijn]’ (in Peterson (1994), 247). In minder subtiele bewoordingen zal hij in
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[heeft] deelgehad’ – zinnen die Schmitt in zijn exemplaar van de tekst onderstreept (in Peterson, E. (1936/37), ‘Der Märtyrer und die Kirche’, in Hochland,
nummer 34, 385-394; vergelijk hierover Nichtweiss (1994), 50).
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In zijn indrukwekkende monografie over Schmitt en de joden tracht Raphael
Gross het antisemitisme van Schmitt te relateren aan diens theorie van de katechon. In dit verband merkt hij op, dat ‘Peterson (…) 2 Tess 2:6 e.v. nergens
direct op de joden [heeft] betrokken, zoals Schmitt in zijn interpretatie van
Peterson suggereert’. Die bewering lijkt, gezien de passages die wij hierboven
citeerden, onhoudbaar (cf. Gross, R. (2000), Carl Schmitt und die Juden. Eine
deutsche Rechtslehre, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 289).
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ook omdat zij voor Schmitt in menig opzicht vormend is geweest.127 De
beide denkers ontmoetten elkaar vermoedelijk aan het einde van de jaren
twintig; Schmitt is dan hoogleraar staatsrecht in Berlijn, Freyer hoogleraar
sociologie in Leipzig. Hun kennismaking blijkt het begin van een jarenlange vriendschap die, zoals Jerry Muller vaststelt, ‘voortkomt uit en
bijdraagt aan hun intellectuele en ideologische verwantschap’.128 Tegen
deze achtergrond kan het nauwelijks toeval zijn dat Freyer, een jaar nadat
Schmitt in zijn dagboek noteert dat er in iedere eeuw een ‘concrete drager’
van de katechon werkzaam is129, een vuistdikke Weltgeschichte Europas
(1949) publiceert, waarin hij voor ieder tijdvak van de geschiedenis een
‘houdende macht’ (haltende Macht) tracht aan te wijzen.130 Bij wie het
initiatief voor deze geschiedfilosofische wending heeft gelegen, is niet
met zekerheid te zeggen; een wederzijdse beïnvloeding ligt voor de hand.
Gezien de omvang van zijn werk lijkt het vermoeden gerechtvaardigd dat
Freyer haar als eerste aan het papier heeft toevertrouwd.
Bij Freyer is de idee van de katechon volkomen geseculariseerd;
hij spreekt niet van de ophouder, maar van een reeks van (goeddeels
profane) ‘houdende machten’ (haltende Mächte). Volgens Freyer openbaren zich deze ‘houdende machten’ in wat we de ‘uitzonderingstoestand
van de wereldgeschiedenis’ kunnen noemen, namelijk in die breukvlakken
tussen de tijden waarin de vertrouwde levensvormen verdwijnen en betekenishorizonten desintegreren. ‘In zulke werelduren’, betoogt Freyer,
‘wordt het geloof in houdende machten tot garant voor de toekomst’.131
De auteur toont zich, schrijvend in 1950, een late vertegenwoordiger van
de rijksinterpretatie. Zo meent hij dat het rijk nimmer verloren kan gaan,
want anders zou de wereld zelf tot een einde komen.132 Freyer betoogt dat
het rijk daarom door de eeuwen heen verschillende gedaanten moet hebben aangenomen. Zo noemt hij achtereenvolgens Rome, Byzantium, de
127
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kerk en het Germaans-Roomse Rijk als dragers van de rijksgedachte en
als ‘houdende machten’.133
Hoewel Freyer na zijn bespreking van het Germaanse rijk geen
andere houdende machten meer vermeldt, mag daaruit allerminst worden
afgeleid dat hun rol nadien is uitgespeeld. Zo duikt de figuur nogmaals op
in een essay uit 1952, getiteld ‘Fortschritt und haltende Mächte’, ditmaal
in een eigentijdse context. Zij dient thans om een levensvatbaar en overtuigend conservatisme uit te denken dat zich tegenover de machten van de
vooruitgang staande weet te houden. In dit verband laakt Freyer de varianten van het conservatieve denken die zich categorisch keren tegen iedere
vernieuwing en die het proces van de vooruitgang slechts willen beperken
en afremmen: ‘Wat slechts blijft staan en de verandering tegenhoudt,
speelt in de geschiedenis niet langer mee; remmen slijten af, dan dendert
de wagen pas echt voort. Maar vooral wordt daarmee de positieve betekenis miskend, die het bestaande en overgeleverde voor de vooruitgang
hebben. Om deze op de voorgrond te plaatsen, moet het begrip van de
“houdende macht” dienen’.134 Houdende machten plaatsen zich volgens
Freyer niet tegenover het proces van de vooruitgang, maar blijken het
veeleer te begeleiden. In dit verband zou hun functie zijn om het erfgoed
over te dragen, niet door er onverkort aan vast te houden, maar door het te
actualiseren, dat wil zeggen door het op een betekenisvolle wijze in steeds
nieuwe contexten te projecteren. ‘Hun opgave is niet’, concludeert Freyer,
‘om het vooruitstrevende proces af te remmen, maar om het zich eigen te
maken en om het datgene osmotisch mee te delen, wat in secundaire
systemen nimmer autogeen kan ontstaan: levendigheid, menselijke zin,
menselijke volheid en vruchtbaarheid’.135
Door het Paulinische begrip van de katechon om te zetten en te
vertalen in de seculiere termen van ‘houdende machten’ weet Freyer de
toon te zetten voor de latere, niet langer strikt theologische receptie daarvan.136 Schmitt zal in zijn werk een vergelijkbare strategie volgen; ook hij
133
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zal de figuur van de ophouder uit zijn oorspronkelijke theologische context trachten te bevrijden, teneinde haar in een geseculariseerde politieke
sfeer te introduceren. Zelf signaleert Schmitt deze verwantschap in zijn
artikel ‘Die andere Hegel-Linie’, dat hij op 26 juli 1957 ter gelegenheid
van Freyers zeventigste verjaardag in het tijdschrift Christ und Welt
publiceert: ‘Al wat sinds de 19e eeuw conservatief heet en zich ook zo
noemt, is door [het] begrip van de ophouder dat wij in Freyers wereldgeschiedenis vinden, achterhaald geraakt en buiten spel gezet’.137 In zijn
artikel betuigt Schmitt uitdrukkelijk zijn instemming met Freyers begrip
van de katechon als een macht die niet enkel onderdrukt en behoudt, maar
ook schept en vernieuwt. Freyers begrip blijkt zelfs nauw aan te sluiten bij
intuïties die Schmitt sinds geruime tijd met betrekking tot de katechon
heeft gekoesterd: zo is ook hij ervan overtuigd dat de ophoudende macht
zich als geen ander dient uiteen te zetten met de opgaven van het moment.
Dát is, zo meent Schmitt, zelfs bij uitstek een taak van de katechon: om
het erfgoed niet enkel te bewaren, maar het bruikbaar te maken voor het
heden, dat wil zeggen voor een strijd die thans nog tegen de wetteloze
moet worden gevoerd.

Schmitts katechonten
Naar eigen zeggen ontwikkelt Schmitt zijn theorie van de katechon in
1932 (G, 80 (11-1-1948)). Maar pas jaren later zal hij het begrip ook
daadwerkelijk in zijn geschriften gaan vermelden. Hij introduceert het
ongeveer gelijktijdig in twee teksten, het artikel ‘Beschleuniger wider
Willen’ en het boekje Land und Meer, beide verschenen in 1942.138 In de
urgente vragen van onze tijd luiden, of onze ‘volkomen gepositiveerde constitutionele orde voor de cognitieve verzekering van haar geldingsgrondslagen de
religie of enige andere “houdende macht” nodig [heeft]’ (in Habermas, J. en
Ratzinger, J. (2006), Dialektik der Säkularisierung. Über Vernunft und Religion,
ingeleid en bezorgd door Florian Schuller, Freiburg, Basel, Wenen, Herder
Verlag, 20).
137
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Günter Maschke, Berlijn, Duncker und Humblot (hierna in de tekst geciteerd als
BwW), 435-436; Schmitt, C. (1942), Land und Meer. Eine weltgeschichtliche
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daaropvolgende jaren zal Schmitt regelmatig op het Paulinische motief
terugkomen. Zo speelt het een belangrijke rol in een lezing die hij in 1943
en ’44 onder de titel ‘Die Lage der Europäische Rechtswissenschaft’
voordraagt aan verschillende Duitse universiteiten.139 Prominent aanwezig
is het eveneens in zijn naoorlogse dagboeken die een periode beslaan van
1947 tot 1951 en die postuum als het Glossarium zouden worden uitgegeven. Maar het is zonder twijfel het jaar 1950 dat het hoogtepunt van
Schmitts interesse in de katechon markeert. In dat jaar verschijnen er maar
liefst drie werken die een uitvoerige en zelfs enigszins systematische
bespreking van het Paulinische motief bevatten: Ex Captivate Salus, een
bundeling van opstellen die Schmitt tussen 1945 en ’47 schrijft in Amerikaanse gevangenschap, ‘Drei Stufen der historischen Sinngebung’, een
recensie van het geschiedfilosofische werk van Karl Löwith en, zonder
meer het belangrijkste, Der Nomos der Erde, Schmitts naoorlogse magnum opus over het Europese publiekrecht.140 Pas zeven jaar later zal
Schmitt het motief opnieuw vermelden, en wel in het artikel ‘Die andere
Hegel-Linie’ waarin hij, zoals we reeds zagen, met lovende woorden Hans
Freyers notie van de ‘houdende macht’ bespreekt (AHL, 2). De laatste
referentie dateert van 1970; het betreft een terloopse verwijzing naar
Petersons duiding op het ongeloof van de joden in Politische Theologie II
(PT II, 64).
Wij hebben hier, de uitstekende inventarisatie van Grossheutschi
volgend, alleen die werken vermeld die een expliciete referentie aan de
katechon bevatten. Uit het overzicht valt af te leiden dat Schmitt zich
vooral in de periode tussen 1942 en 1957 intensief met de Paulinische
figuur heeft beziggehouden. Daarnaast maakt hij in zijn geschriften veelvuldig gewag van ‘vertragende’ (verzögernde) en ‘bespoedigende’ (beschleunigende) instanties zonder daarbij uitdrukkelijk naar de katechon te
Betrachtung, Leipzig, Philipp Reclam (hierna in de tekst geciteerd als LM),
11e.v., 56 e.v.
139
Schmitt, C. (1985, oorspr. 1943-‘44), ‘Die Lage der europäischen Rechtswissenschaft’, in Schmitt, Verfassungsrechtliche Aufsätze aus den Jahren 19241954, Berlijn, Duncker und Humblot (hierna in de tekst geciteerd als LeR), 428.
140
Schmitt, C. (1950), Ex Captivate Salus. Erfahrungen aus der Zeit 1945-’47,
Keulen, Greven Verlag (hierna in de tekst geciteerd als CS), 31 e.v.; Schmitt, C.
(1997, oorspr. 1950), Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum
Europaeum, Berlijn, Duncker und Humblot (hierna in de tekst geciteerd als NdE),
28 e.v., 55; Schmitt, C. (1950), ‘Drei Stufen der historischen Sinngebung’, in
Universitas, nummer 5 (hierna in de tekst geciteerd als DShS), 929-931.
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verwijzen. Het lijdt nauwelijks twijfel dat Schmitt in sommige van die
gevallen het oog heeft gehad op de Paulinische figuur – wij noemen bij
wijze van voorbeeld de verwijzing naar ‘vrijwillige en onvrijwillige
bespoedigers op de weg naar een restloze functionalisering’ in een artikel
uit 1941.141 Deze kwestie is niet zonder belang, daar zij een licht kan
werpen op de oorsprong en betekenis van Schmitts leer. Zo lijkt het begrippenpaar vertrager/ bespoediger soms een dusdanig algemene betekenis en functie te hebben gekregen, dat het niet meer noodzakelijk aan het
Paulinische motief behoeft te refereren, hoewel het daarmee nog wel kan
resoneren. Wij herkennen hierin de sporen van een typisch moderne
politieke theologie, namelijk een omzetting en vertaling van het theologische motief van de katechon in de ogenschijnlijk volkomen seculiere
noties van in politiek opzicht ‘remmende’ en ‘bespoedigende’ machten en
krachten. Wij zullen deze spookachtige figuur thans laten rusten, teneinde
ons te concentreren op die gevallen, waarin Schmitt wél uitdrukkelijk naar
de katechon verwijst. Daartoe zullen wij ingaan op elk van de hierboven
genoemde teksten, met uitzondering van de laatste twee die wij reeds
bespraken, om zo te achterhalen hoe Schmitt het Paulinische motief in
conceptueel én politiek opzicht heeft begrepen.

Beschleuniger wider Willen
Op 19 april 1942 verschijnt Schmitts artikel ‘Beschleuniger wider Willen
oder Problematik der westlichen Hemisphäre’ in het tijdschrift Das Reich.
Het moment van publicatie is betekenisvol: enkele maanden eerder is
Amerika toegetreden tot het kamp der geallieerden, hetgeen de verwachting voedt dat een kentering in de wereldoorlog op handen is. Aanvankelijk hadden de Verenigde Staten zich afzijdig gehouden; formeel waren zij
neutraal gebleven, hoewel zij de geallieerden feitelijk met leningen en
wapenleveranties hadden ondersteund. Maar na het bombardement op de
Pacifische vloot in Pearl Harbor op 7 december 1941, hadden zij Japan
alsnog de oorlog verklaard. Daarmee was Amerika’s betrokkenheid bij het
Europese conflict eveneens onafwendbaar geworden. Enkele dagen later,
op 11 december, zouden de bondgenoten van Japan, Duitsland en Italië,
141

Schmitt, C. (1958, oorspr. 1941), ‘Der Staat als ein konkreter an eine geschichtliche Epoche gebundener Begriff’, in Schmitt, Verfassungsrechtliche
Aufsätze aus den Jahren 1924-1954. Materialien zu einer Verfassungslehre,
Berlijn, Duncker und Humblot, 385.
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oorlogsverklaringen aan haar adres doen uitgaan. In zijn artikel laakt
Schmitt de gedachte dat Amerika, door zich aan de zijde van de geallieerden te scharen, de ‘grote wending’ had geforceerd. Die opvatting was,
aldus de rechtsgeleerde, gelogenstraft door de feiten, omdat een beslissing
was uitgebleven. ‘De toetreding van de Verenigde Staten tot de oorlog’,
betoogt Schmitt, ‘was kennelijk niet oorlogsbeslissend, en men vraagt
zich af waarin eigenlijk, wereldhistorisch en wereldpolitiek beschouwd,
haar inhoud en betekenis bestaan’ (BwW, 431).
Die inhoud en betekenis bestaan volgens Schmitt in Amerika’s
streven om het Britse wereldrijk, dat op een militaire en economische
dominantie ter zee zou berusten, als een ‘Anglo-Amerikaanse zee- en
wereldmacht’ voort te zetten (BwW, 331). Zo zou Amerika zich, in navolging van Engeland, het perspectief van een zeemacht hebben eigengemaakt; zij erkende geen natuurlijke grenzen meer en drong aan op een
universele rechtsorde die haar in staat stelde overal ter wereld in te grijpen, teneinde haar geopolitieke belangen zeker te stellen. Zij had zich ten
slotte, de oude vrijheid der wereldzeeën indachtig, beroepen op het ‘meest
fabelachtige van alle monopolies’, namelijk het ‘alleenrecht om hoeder
van de vrijheid van de gehele wereld te zijn’ (BwW, 433). Met een dergelijke claim zou Amerika aanleiding hebben gegeven tot de ‘eerste ruimteordeningsoorlog van planetarische proportie’, een titanenstrijd tussen
land- en zeemachten (BwW, 434). Zo was de wereldoorlog, aldus Schmitt,
feitelijk ontsprongen aan twee conflicterende ‘ordeningsaanspraken’,
namelijk die van de zeemachten (lees: Engeland en Amerika), die een
universele wereldorde met een onbeperkt recht van interventie nastreefden, en die van de landmachten (lees: Duitsland, Italië en Japan), die uit
waren op de vestiging van Grossräume met een interventieverbod voor
‘ruimtevreemde machten’ (BwW, 433).
Over de door hemzelf gewenste en kennelijk ook verwachte
uitkomst van deze ‘ruimteordeningsoorlog’ laat Schmitt geen twijfel
bestaan: ‘De snelheid waarmee de Japanse strijdkrachten in het OostAziatische Grossraum de technisch volmaakt uitgeruste steunpunten en
posities van ruimtevijandige machten liquideert, heeft de onweerstaanbaarheid van de moderne Grossraum-gedachte ook tot bewustzijn gebracht bij menig Anglo-Amerikaan’ (BwW, 433). Deze opmerking is niet
ironisch bedoeld; zij vindt haar oorsprong in het tijdens het Derde Rijk
gepropageerde beeld van een ‘besluiteloos en weifelend Amerika’, dat aan
haar maatschappelijke tegenstellingen mank zou gaan. Die interne ver-
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deeldheid zou tot uitdrukking komen in Amerika’s buitenlandse politiek.
‘Zo aarzelt Amerika’, aldus Schmitt, ‘tussen traditie en situatie, tussen
isolatie en interventie, tussen neutraliteit en wereldoorlog, tussen erkenning en miskenning van iedere nieuwe situatie’ (BwW, 434). Met dergelijke aarzelingen kon zij geen weerstand bieden aan de ‘moderne Grossraum-gedachte’ die Duitsland, Japan en Italië vastberaden trachtten te
realiseren. Volgens Schmitt was dan ook niet Amerika als de meest te
duchten vijand van de as-mogendheden te beschouwen; dat was veeleer
Engeland. Want waar de Amerikanen zelfs nog over hun meest fundamentele principes zouden twijfelen, zouden de Britten een strijd voeren op
leven en dood; zij zouden beseffen dat het voortbestaan van hun levensvorm zelf op het spel stond.
Het is in een poging om de rol van Engeland in dit conflict te
verhelderen dat Schmitt de Paulinische figuur van de ophouder introduceert. Zo zou het ‘Britse eilandenrijk’ zich in de loop van de negentiende
eeuw hebben opgeworpen als ‘grote vertrager (grosser Verzögerer) van
alle wereldhistorische ontwikkeling’. Deze typering is voor Schmitt
aanleiding om in zijn betoog een korte beschouwing over de katechon in
te lassen: ‘De historici en geschiedfilosofen zouden eens de verschillende
figuren en typen van wereldhistorische ophouders en vertragers (Aufhalter
und Verzögerer) moeten onderzoeken en presenteren. In de laat-antieke
tijd en in de middeleeuwen geloofden de mensen in een geheimzinnige
ophoudende macht die met het Griekse woord “kat-echon” (onderdrukken
[Niederhalten]) werd aangeduid en die verhinderde dat het reeds lang
vervallen apocalyptische einde der tijden nu reeds intrad. Tertullianus en
anderen zagen in het toenmalige oude imperium romanum de vertrager die
dit tijdperk door zijn loutere existentie “hield” en een opschorting van het
einde (Vertagung des Endes) teweegbracht. De Europese middeleeuwen
hebben dit geloof overgenomen en wezenlijke gebeurtenissen van de
middeleeuwse geschiedenis zijn alleen vanuit dit [geloof] te begrijpen
(…) Maar ook in afzonderlijke figuren en persoonlijkheden van de politieke geschiedenis kunnen ophoudende en vertragende krachten op een
eigenaardige, symbolische wijze vorm krijgen. De oude keizer Franz Josef
scheen door zijn loutere bestaan het einde van het overoude Habsburgse
rijk steeds weer op te houden en indien de mening toen algemeen was dat
Oostenrijk niet zou ineenstorten zolang hij leefde, dan was dat meer dan
een dom bijgeloof. Na de wereldoorlog kwam in 1918 de functie van een
ophouder in verhoudingsgewijs geringere mate toe aan de Tsjechische
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president Masaryk. Voor Polen werd de maarschalk Pilsudski tot een soort
van “kat-echon”. Wellicht volstaan deze voorbeelden om de politieke en
historische betekenis aan te duiden, die in de rol van de vertrager besloten
kan liggen’ (BwW, 436).
Uit deze beschouwing zijn verschillende aspecten van Schmitts
theorie van de katechon af te leiden. Zo opent hij met de bewering dat
‘historici en geschiedfilosofen’ er goed aan zouden doen om de geschiedenis eens vanuit het oogpunt van ‘ophouders en vertragers’ te beschrijven. Zijn toon lijkt die van een voorzichtige aansporing (sie sollten einmal); uit het vervolg valt echter op te maken dat de opmerking allerminst
vrijblijvend is bedoeld. Zo beweert Schmitt enkele regels later dat ‘wezenlijke gebeurtenissen van de middeleeuwse geschiedenis (…) alleen vanuit
dit [geloof in de ophouder] te begrijpen [zijn]’ (cursivering: MdW). Anders gezegd: het perspectief van de katechon is niet enkel mogelijk en
nuttig, maar onontbeerlijk. Zouden de historici en geschiedfilosofen het
negeren, dan zouden zij het ‘wezen’ van de historische gebeurtenissen
misverstaan. In dit verband suggereert Schmitt dat er niet alleen concrete
‘figuren’ als ophouders en vertragers zijn te identificeren, maar ook verschillende ‘typen’ van zijn te onderscheiden. Waar hij deze laatste claim
verder zal laten rusten – hij zal in zijn werk überhaupt niet meer van
‘typen’ gewagen –, tracht hij de eerste direct te illustreren. Zo noemt hij
een bont gezelschap van historische ‘figuren’ die in verschillende perioden als ophouder zouden hebben gefungeerd: het imperium romanum, de
Duitse filosoof Hegel, de Oostenrijkse keizer Franz Josef, de Tsjechische
president Masaryk en de Poolse maarschalk Pilsudski. Tezamen vormen
zij een merkwaardige en enigszins willekeurig aandoende categorie,
waarvan het onderliggende selectieprincipe zich niet onmiddellijk prijsgeeft.
Dat Schmitt in dit verband het imperium romanum noemt, mag
nog het minst merkwaardig heten. Immers, de duiding op het rijk is, zoals
wij hiervoor zagen, de meest klassieke; zij was reeds in de oudheid bekend en zou gedurende de gehele middeleeuwen dominant blijven.
Schmitt schrijft haar toe aan Tertullianus. Zijn keuze om hier alleen de
Noord-Afrikaanse apologeet te noemen, kan niet zonder betekenis zijn.
Tertullianus staat immers aan de wieg van de staatsbevestigende katechon-interpretatie. Zo probeerde hij de keizerlijke autoriteiten ervan te
overtuigen dat de christenen baden voor het behoud van het het rijk, daar
dit in hun ogen de eindtijd en de komst van de antichrist kon vertragen.
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Bij Tertullianus is de ophouder kortom gedacht vanuit het perspectief van
de machthebbers. Schmitt lijkt deze lezing impliciet te bevestigen door het
woord ‘kat-echon’ te vertalen als ‘onderdrukken’ (Niederhalten) – een
ongebruikelijke vertaling die suggereert dat de ophouder alleen in een
staatsbevestigende zin begrijpelijk kan worden gemaakt, namelijk als de
soevereine orde die de wetteloosheid, voertuig en manifestatie van de
antichrist, van bovenaf ‘onderdrukt’. Schmitt doet overigens voorkomen
alsof het niet zijn eigen interpretatie betreft; hij verkiest haar voor rekening van Tertullianus te laten.
Een dergelijke specifieke toeschrijving ontbreekt in het geval van
de overige door Schmitt vermelde katechonten. Zo zou de mening ‘algemeen’ zijn geweest dat de ‘oude keizer’ Franz Josef, door zijn bestaan
alleen, de ondergang van het ‘overoude Oostenrijkse rijk’ had verhinderd.
Die mening was echter, aldus Schmitt, ‘meer dan een dom bijgeloof’.
Deze laatste toevoeging blijkt in feite uiterst dubbelzinnig: niet alleen kan
zij duiden op de neutrale constatering dat het bijgeloof van de tijdgenoten
begrijpelijk was, daar het op een eeuwenoud christelijk geloof berustte, zij
kan ook betekenen dat de tijdgenoten, naar de mening van de auteur zelf,
in de keizer terecht de ophouder hebben herkend. Voor die laatste lezing
spreekt dat Schmitt het beeld van twee andere katechonten, Masaryk en
Pilsudski, zonder toeschrijving laat. Wij hebben hier kennelijk alleen nog
met Schmitts eigen mening van doen. Daarbij is het opmerkelijk dat hij de
beide staatsmannen niet rechtstreeks identificeert als ophouders, maar de
eerste de ‘functie van een ophouder’ (Funktion eines Aufhalters) toedicht
en de tweede typeert als ‘een soort van van “kat-echon”’ (eine Art von
‘kat-echon’). Geen van beiden, lijkt Schmitt te willen suggereren, is als de
ophouder zelf te beschouwen; niettemin zijn hun betekenis en functie
alleen naar analogie van deze figuur te begrijpen.
Maar waarom kiest Schmitt ervoor om juist Franz Josef, Masaryk
en Pilsudski als een soort van katechonten te omschrijven, dat wil zeggen
staatslieden die weliswaar in de geschiedenis van hun land een belangwekkende rol hebben gespeeld, maar die, voorbij het lokale bereik, toch
nauwelijks enige ‘wereldhistorische’ betekenis kan worden toegedicht?
Hier lijkt maar één antwoord mogelijk: Schmitt noemt juist hen, omdat zij
alle drie – hierop wijst Grossheutschi – op enig moment het Duitse streven
naar een Grossraum in de weg hebben gestaan.142 Zo zouden zij, meer in
het bijzonder, hebben vastgehouden aan een verouderde notie van ‘veel142

Grossheutschi (1996), 63.
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volkerenstaten’ waardoor zij de verwezenlijking van de 'moderne Grossraum-gedachte' verhinderden. In dit verband zou Franz Josef als geen
ander het anachronisme van de ‘veelvolkerenstaat’ hebben belichaamd: hij
was ‘keizer’ van het ‘overoude’ Habsburgse rijk, waarin tal van volkeren
met uiteenlopende talen en culturen waren verenigd. In 1918 was het
Masaryk die, nadat Oostenrijk-Hongarije was uiteengevallen, een nieuwe
veelvolkerenstaat stichtte, namelijk Tsjechoslowakije dat behalve Slowaken en Tsjechen ook een belangrijke Duitse minderheid omvatte. Dat
laatste gold ook voor Pilsudksi’s Polen dat, sinds het in datzelfde jaar met
geallieerde steun in het leven was geroepen, niet alleen Polen en Duitsers,
maar ook Russen en Oekraïners tot zijn bevolking mocht rekenen. Zo
beschouwd is Schmitts keuze om juist aan deze staatsmannen een ophoudende of vertragende macht toe te schrijven, allerminst willekeurig. In zijn
ogen is hun ‘wereldhistorische’ betekenis erin gelegen dat zij alle drie, het
oude principe van de veelvolkerenstaat belichamend, een hindernis vormden voor de ontplooiing van de ‘moderne Grossraum-gedachte’.143
De katechon-interpretatie die Schmitt hier beschrijft, is de enige
waarin hij de figuur van de ophouder uitgesproken negatief lijkt te waarderen. Op andere plaatsen treffen wij slechst positieve en neutrale waarderingen aan. Dat wij hier, voorbij de schijn van een louter theoretische
verhandeling, in feite met een uiterst politieke – en daarmee ook uiterst
polemische – tekst van doen hebben, blijkt uit de door Schmitt gebezigde
retoriek die eerst bij een herhaalde lezing in het oog begint te lopen. Zo
typeert hij de staten en soevereinen die hij met de notie van de katechon in
verband brengt, steevast als ‘oud’ en ‘verouderd’. Hij spreekt bijvoorbeeld
van ‘de oude (alte) keizer Franz Josef’ en diens ‘overoude (überalterte)
Habsburgse rijk’ en suggereert dat Engeland aan ‘de algemene wet van
alle verouderde (altgewordene) rijken’ onderworpen is. De boodschap
mag duidelijk zijn: volgens Schmitt zijn deze staten en soevereinen door
de historische ontwikkelingen (lees: de opkomst van het Derde Rijk)
ingehaald; zij zijn te beschouwen als hinderlijke overblijfselen van het
verleden, anachronistische entiteiten die ‘iedere redelijke verandering’ en
‘iedere sterke groei’ belemmeren.144 Die groei en verandering schrijft
143

Om diezelfde reden kunnen zij niet, zoals Grossheutschi oppert, worden
aangemerkt als ‘lokale ophouders’ (cf. ibidem, 103). Immers, Schmitt schrijft hun
uitdrukkelijk een ‘wereldhistorische’ betekenis toe, daar zij het streven naar een
nieuwe wereldorde in de weg staan.
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Dat Polen en Tsjechoslowakije door Schmitt niet expliciet ‘oud’ worden
genoemd, is wellicht te verklaren door hun recente totstandkoming. Maar ook in
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Schmitt toe aan de as-mogendheden. Want het is voor hem zonneklaar aan
wie de toekomst toebehoort: zo verschijnen Duitsland en Japan bij hem
als de ‘moderne’ en ‘onweerstaanbare’ dragers van een nieuwe wereldorde, en hun vijanden, Polen, Tsjechoslowakije, Oostenrijk en Engeland, als
‘ophouders’ en ‘vertragers’, ‘oude’ en ‘overoude’ dragers van het verleden. In deze tekst blijkt Schmitts notie van de katechon, kortom, hoofdzakelijk dienst te doen als een slagwoord om politieke tegenstanders mee te
demoniseren.

Land und Meer
Afgezien van het artikel ‘Beschleuniger wider Willen’, doet Schmitt in
1942 ook een klein boekje verschijnen, getiteld Land und Meer, waarin
hij, getuige de opdracht op het schutblad, voor zijn elfjarige dochter
Anima de belangrijkste tendensen van de wereldgschiedenis beschrijft.
Hij typeert deze als een ‘geschiedenis van de strijd van zeemachten tegen
landmachten en van landmachten tegen zeemachten’ (LM, 9). Die strijd,
zo betoogt Schmitt thans, berust op een onoverbrugbare existentiële
tegenstelling, waaraan uiteenlopende voorstellingen en ervaringen van de
ruimte ten grondslag zouden liggen. Zouden de landmachten zich oriënteren op een ruimte waarin van nature grenzen zijn gegeven, de zeemachten
zouden zich richten op de ‘lege’ en onbegrensbare ruimte van de wereldzeeën. Vanuit deze uiteenlopende voorstellingen en ervaringen van de
ruimte zouden zij al hun verdere ‘maatstaven en maten’ bepalen en ten
slotte ook al hun ‘dimensies van politiek-historische activiteit’ (LM, 39).
Waar de zeemachten bijvoorbeeld een orde van internationale, zelfs
‘universele’ rechten zouden nastreven, bedoeld om de macht van afzonderlijke staten en de staatsmacht als zodanig in te perken, zouden de
landmachten uit zijn op de vestiging van sterke staten, waarin de eigen
levensvorm wordt recht gedaan.
In zijn wereldhistorische schets noemt Schmitt het begrip van de
katechon slechts tweemaal expliciet – in beide gevallen terloops. De
eerste keer is wanneer hij de rol van het oude Byzantijnse rijk in het
conflict tussen land- en zeemachten probeert te verhelderen. Hij schrijft:
‘Het Oost-Romeinse, vanuit Constantinopel geregeerde Byzantijnse rijk
was een kustrijk (…) Toch gelukte het als zeemacht iets te volbrengen wat
deze staten wordt Schmitt wel degelijk de macht van het verleden gewaar: zij
zouden het oude principe van de veelvolkerenstaten vertegenwoordigen.
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het rijk van Karel de Grote – een zuivere landmacht – niet vermocht; het
was een ware “ophouder”, een “katechon”, zoals men dat in het Grieks
noemt; het had, ondanks zijn zwakte, vele eeuwen lang “[stand]gehouden”
(gehalten) tegen de Islam en daardoor verhinderd dat de Arabieren geheel
Italië veroverden. Anders was Italië, zoals dat destijds in Noord-Afrika
gebeurde, met een algehele vernietiging (Ausrottung) van de antiekchristelijke cultuur, ingelijfd bij de Islamitische wereld’ (LM, 12). Het
middeleeuwse Byzantium, zo oppert Schmitt, had gefungeerd als een
ophoudende macht, omdat het de Arabische opmars in het Middellandse
Zeegebied had weten te stuiten en zo de dreigende ‘Islamisering’ van het
Westen had afgewend. Aldus had het in de wereldgeschiedenis een bijzondere, zij het enigszins paradoxale functie vervuld, want het had als
zeemacht de toekomst van een landmacht zekergesteld, namelijk die van
het Rooms-christelijke Avondland.
Niet zonder ironie merkt Grossheutschi op dat de ‘functie van Byzantium als katechon (…) hier niet – althans niet primair – door de bril
van de geschiedfilosofie wordt gezien, maar in dezelfde concrete zin
[wordt] begrepen als de “ophoudende” functie van een vestingmuur’.145
Inderdaad beschrijft Schmitt de ophoudende functie van Byzantium in
nogal defensieve bewoordingen. Zijn lezing contrasteert dan ook scherp
met die van Hans Freyer, die had benadrukt dat de prestatie van Byzantium ‘niet slechts afweer (nicht nur Abwehr) [was], maar doordringing,
cultivering, verchristelijking’.146 In dit verband lijken Schmitt en Freyer er
zelfs tegengestelde begrippen van de katechon op na te houden, want waar
de eerste in de ophouder een louter afwerende en conserverende macht
herkent, wordt de tweede daarin juist een macht gewaar die het antiekchristelijke erfgoed actief uitdraagt en vernieuwt. Later zal Schmitt, in
reactie op Freyer, terugkomen van zijn interpretatie: ‘Zeer zeker moeten
we ervoor waken het woord [‘katechon’, MdW] tot een generaliserende
omschrijving van louter conservatieve of reactionaire tendensen te maken’
(DShS, 930). De figuur van de ophouder, zo suggereert Schmitt thans, is
niet te begrijpen als een louter conservatieve of reactionaire, maar als een
actualiserende macht; want de ophouder zou waarborgen dat de geschiedenis zich steeds opnieuw in het heden, in het nu van een tegenwoordige
ervaring, kan verjongen.
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Volgens Schmitt had het Byzantijnse rijk voorkomen dat het centrum van
de antiek-christelijke cultuur, Italië, door de Arabische legers onder de
voet was gelopen, hetgeen, zo vermoedt hij, op de ‘algehele vernietiging
(Ausrottung) van de antiek-christelijke cultuur’ was uitgedraaid. Die
laatste suggestie is merkwaardig, aangezien de Islam in werkelijkheid,
zeker gedurende de vroege middeleeuwen, getuigde van een grote mate
van tolerantie jegens het christendom.147 Zij is des te merkwaardiger,
indien men bedenkt dat het juist de Islamitische geleerden waren die na de
val van Rome grote delen van het antieke erfgoed voor de vergetelheid
wisten te behoeden. Het door Schmitt geschetste beeld van de Islam wijkt
dan ook sterk af van dat van Freyer. ‘De Arabieren’, zo stelt de laatste,
‘hebben de antieke wetenschap en filosofie, die in het Avondland in
verval geraakte, met scherpzinnigheid bewaard en zelfs productief voortgezet, ook voor later gebruik in het Avondland’.148 Freyers frase – die aan
een bewaren én een productief voortzetten van het erfgoed refereert –
wekt de suggestie dat de ‘Arabieren’ zelf op enig moment de functie van
de ophouder hebben vervuld. Toch is die suggestie misleidend, want
‘nergens’, zo benadrukt de auteur, ‘zijn de Arabieren (…) tot de erfgenamen van Rome geworden (...) Nergens hebben zij het rijk overgenomen of
zelfs maar vernieuwd; daarentegen hebben zij – en eerst zij – het opgeblazen en vernietigd (zersprengt und zerbrochen)’.149 Ook Freyer blijft ten
slotte gevangen in oude vijandbeelden. Zo blijkt hij niet bereid de ‘houdende macht’ toe te schrijven aan de Arabieren, want daarvoor zouden
slechts de erfgenamen van Rome, dragers van de ‘rijksidee’, in aanmerking komen.
De tweede maal dat Schmitt het begrip van de katechon vermeldt,
is in de context van de godsdienstoorlogen die vanaf de zestiende eeuw
woedden in Europa. Zo had de epische strijd tussen land- en zeemachten
zich in deze periode langs religieuze scheidslijnen voortgezet als die
tussen het ‘wereldkatholicisme’, geleid door landmacht Spanje, en het
‘wereldprotestantisme’ onder aanvoering van zeemacht Engeland (cf. LM,
30). Duitsland, zo meent Schmitt, had uit alle macht geprobeerd zich aan
deze strijd te onttrekken, omdat het de tegenstelling tussen protestantisme
en katholicisme als geen ander belichaamde. Maar tevergeefs, want de
‘veel diepere en preciezere tegenstelling van jezuïtisme en calvinisme’
147
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was ten slotte uitgegroeid tot de ‘wereldpolitiek maatgevende onderscheiding van vriend en vijand’ (LM, 57). Zo werd het Duitse rijk ‘vanuit
Spanje, Holland en Engeland’ geconfronteerd met ‘alternatieven’ die
vreemd waren aan zijn ontwikkeling. Het raakte, aldus Schmitt, ongewild
betrokken bij een conflict dat niet het zijne was. De materiële inzet daarvan was de verovering van de nieuwe wereld, een ongekende ‘landinname’ waarvan Duitsland op voorhand was uitgesloten: ‘Het gevolg was dat
Duitsland tot het slagveld werd van een aan hem innerlijk vreemde, overzeese veroveringsoorlog, zonder zelf aan de landinname deel te hebben’
(LM, 58). Gezien het jaar van publicatie, 1942, is deze voorstelling van
zaken nauwelijks neutraal te noemen: Duitsland verschijnt andermaal als
het slachtoffer van zelfzuchtige imperialistische machten die zouden
samenspannen om zijn interne vrede te verstoren en zijn legitieme aanspraken op gebiedsuitbreiding, op een Platz an der Sonne, onmogelijk te
maken.
In dit verband voert Schmitt een op het eerste gezicht misschien
wat merkwaardige ophouder ten tonele: ‘U zult weinig van hem gehoord
hebben en men kan werkelijk niet zeggen dat hij in de historische herinnering van het Duitse volk voortleeft. Toch behoort zijn naam in deze samenhang [thuis] en een grote Duitse dramaturg, Franz Grillparzer, stelt
hem terecht in het middelpunt van een tragedie: Ein Brudertwist in Habsburg. Problematiek en grootheid van Grillparzers stuk en van zijn held
zijn echter juist daarin gelegen dat Rudolf II geen actieve held was, maar
een ophouder, een vertrager. Hij had iets weg van een “kat-echon” (…)
Wat kon Rudolf in de toenmalige situatie van Duitsland ook doen? Het
was al zeer veel indien hij begreep dat de buitenlandse fronten Duitsland
niet aangingen, en het was geen geringe prestatie indien hij het uitbreken
van de Dertigjarige Oorlog gedurende decennia werkelijk heeft opgehouden en vertraagd’ (LM, 56). Volgens Schmitt had de Duitse keizer Rudolf
II (1552-1612) ‘iets weg van een “kat-echon”’ (etwas von einem “katechon”), omdat het hem was gelukt om Europa’s religieuze tegenstellingen gedurende enkele tientallen jaren aan Duitslands grenzen op te houden. Zo had hij zijn rijk tijdelijk weten te behoeden voor een catastrofe die
uiteindelijk toch onafwendbaar zou blijken. Rudolf, zo benadrukt Schmitt,
was geen actieve held; hij was niet in staat de vrede actief af te dwingen.
Hij was slechts een ‘ophouder’, een ‘vertrager’. Zijn verdienste was –
volgens Schmitt geen geringe – dat hij het gevaar dat voor Duitsland
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dreigde, namelijk om meegezogen te worden in een internationaal conflict, tijdelijk had weten af te wenden.
De door Schmitt geprezen keizer was van katholieke huize, een
neef van de Spaanse koning Filips II, maar fel gekant tegen diens vervolgingen van de protestanten; in enkele delen van zijn rijk had hij een algehele godsdienstvrijheid laten afkondigen. Op initiatief van de in Praag
residerende vorst zouden in 1579 zelfs vredesbesprekingen plaatsvinden
tussen de Spaanse landsheer en de opstandelingen uit de Nederlanden die,
zoals bekend, op niets zouden uitlopen. In Rudolf herkent Schmitt kennelijk vooral de vredestichter, de bemiddelaar van een wereldhistorisch
formaat, die de verschillende religieuze partijen verwoed tot elkaar trachtte te brengen. Tegelijkertijd beschouwt hij hem als een tragische figuur,
een man die tot misluking was gedoemd, omdat hij zich unzeitgemäss
verhield tot de tendensen van zijn tijd. Niet voor niets, zo suggereert
Schmitt, is Rudolf ‘tot het middelpunt van een tragedie geworden’, namelijk Franz Grillparzers Ein Brudertwist in Habsburg, waarin hij figureert
als een besluiteloze en melancholische twijfelaar die uiteindelijk hopeloos
verstrikt raakt in de ‘broedertwisten’ van zijn tijd – verwikkelingen en
intriges waarvan de eigenlijke betekenis hem lijkt te ontgaan. Schmitts
boodschap is duidelijk: de soeverein is niet opgewassen tegen de taak
waarmee hij is belast, namelijk om de strijd van land- en zeemachten te
beslechten en een duurzame vrede te stichten. Hoogstens vermag hij de
catastrofe met enkele decennia uit te stellen. In die zin heeft hij, zoals
Schmitt het formuleert, ‘iets weg van een “kat-echon”’: hij weet zijn rijk
voorlopig – altijd slechts voorlopig – voor het ergste te behoeden. Want
de echte katechon, zo suggereert Schmitt, moet uiteindelijk falen en is
zich, ook waar hij de bestaande orde tracht te behouden, van zijn falen
bewust.

Die Lage der europäischen Rechtswissenschaft
In het academische jaar van 1943-’44 doet Schmitt verschillende Duitse
universiteiten aan, om er zijn visie op ‘de toestand van de Europese
rechtswetenschap’ toe te lichten. Hij houdt zijn publiek voor dat de Europese rechtswetenschap in een crisis verkeert, die zou zijn veroorzaakt door
de zegetocht van het rechtspositivisme. Kenmerkend voor rechtspositivisten is, aldus Schmitt, dat zij maar één bron van recht erkennen, namelijk
de op een formeel juiste wijze totstandgekomen norm. Daarentegen is hun
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de gedachte vreemd dat er ook normen te ‘vinden’ zijn die, ofschoon niet
door de bevoegde instanties ‘gesteld’, door de rechtsdeelnemers als recht
worden erkend en toegepast. Aan deze blinde vlek van het rechtspositivisme is volgens Schmitt de kwijnende toestand van de Europese rechtswetenschap te wijten. Zo zou zij onvoldoende oog hebben voor de ‘politieke, sociale en economische zin van de concrete ordeningen’ die aan het
recht ten grondslag liggen, met alle consequenties van dien. Zij zou zijn
gemarginaliseerd, omdat zij uitging van een al te beperkte taakstelling,
namelijk het (achteraf) becommentariëren van reeds ‘gestelde’ normen.
Bovendien zou zij haar typisch Europese karakter hebben verloren, daar
zij zich blindstaarde op normen die, neergelegd in nationale codificaties,
in ieder land een andere inhoud en betekenis bleken te hebben.
Volgens Schmitt hadden de negentiende-eeuwse codificaties, in
tegenstelling tot de twintigste-eeuwse, nog wél voldoende speelruimte
gelaten voor rechtswetenschappelijke interpretatie – een ruimte die werd
gemarkeerd door het dictum dat ‘de wet slimmer was dan de wetgever’
(LeR, 17). Zo had de toenmalige rechtswetenschap een onderscheid
gemaakt tussen de objectieve wil van de wet en de subjectieve wil van de
wetgever, teneinde de wet zelfstandig, en soms zelfs tegen de uitgesproken bedoelingen van de wetgever in, te kunnen uitleggen. Maar vanaf
1914 was deze speelruimte in een rap tempo beperkt. Volgens Schmitt
was vooral de schaalvergroting van het wetgevingsproces daar debet aan.
Want naarmate de wetgever meer maatschappelijke terreinen tot zijn
competentie ging rekenen, hadden de wetten een technischer karakter
gekregen. Door het instrumentele karakter van deze wetten was het niet
langer zinvol te onderscheiden tussen de objectieve betekenis van de wet
en de subjectieve intentie van de wetgevende instantie. ‘Het kan’, aldus
Schmitt, ‘een goede zin hebben te zeggen dat de wet slimmer is dan de
wetgever. Maar het is iets geheel anders te beweren dat een op de stand
van zaken afgestemde sturingsmaatregel slimmer zou zijn dan de regelgevende sturingsautoriteit die over de stand van zaken het beste geïnformeerd is’ (LeR, 21). Volgens Schmitt was de ruimte voor rechtswetenschappelijke interpretatie daarmee feitelijk tenietgedaan.
Het is in deze situatie, waarin het recht dreigt te verworden tot een
louter subjectief instrument van ‘sturing’ en ‘planning’, dat Schmitt
teruggrijpt op de figuur van de ophouder. Hij wordt haar ditmaal gewaar
in de negentiende-eeuwse jurist Friedrich Carl von Savigny (1779-1861),
voorman van de Historische School. In 1814 publiceerde Savigny een
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invloedrijk pamflet, Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und
Rechtswissenschaft, waarin hij stelde dat Duitsland nog niet toe was aan
een codificatie, omdat het recht er nog volop in ontwikkeling was. Vanwege zijn pamflet zou Savigny achteraf een ultraconservatieve houding
worden aangewreven: ‘Juist met zijn geschrift uit het jaar 1814’, betoogt
Schmitt, ‘heeft Savigny volgens een wijdverbreide opvatting praktisch
niets meer gedaan dan dat hij de codificatie van het Duitse burgerlijke
recht met bijna een eeuw ophield (aufhielt), waarbij hij deze codificatie
uiteindelijk toch niet kon verhinderen. Daarom zou hij in de rechtshistorische ontwikkeling eenvoudig aan de verkeerde kant hebben gestaan; zijn
“historische” tendens zou slechts een levensvreemde, antiquarische en
reactionaire zin hebben [gehad], omdat zij de op een nationale codificatie
aandringende historische ontwikkeling remmend in de weg trad (hemmend
in den Weg trat)’ (LeR, 22). Volgens Schmitt berustte deze ‘wijdverbreide
opvatting’ echter op een misverstand; want Savigny was in werkelijkheid
allesbehalve ‘levensvreemd, reactionair of antiquarisch’ geweest. Hij had
de rechtswetenschap slechts willen oproepen zich te bezinnen op haar
bestaansrecht in een tijdperk van codificatie. Haar opgave was, zo meende
hij, om het recht dat zich spontaan in zijn historische ontwikkeling had
gevormd, tot bewustzijn te brengen en voor een toekomstige codificatie
rijp te maken.
Savigny zou met zijn oproep hebben geput uit de ‘diepere bron’
van een oeroude theologische voorstelling: die van de katechon. Dát was,
aldus Schmitt, het ‘geheim van de uitzonderlijke werking’, de bron van
zijn ‘kracht’. In dit verband stelt Schmitt de romanist op een lijn met diens
tijdgenoot en collega aan de Berlijnse universiteit, de filosoof G.W.F.
Hegel. Wij citeren de betreffende passage integraal: ‘de diepere betrekking ligt daarin, dat beiden, zowel Savigny als Hegel, de historische zin
(den geschichtlichen Sinn) hebben, dat zesde zintuig, zoals Nietzsche het
vol woede heeft genoemd, omdat het de Duitsers op de weg naar het
openlijke atheïsme ophoudt (aufhält). De geesteshouding van beiden was
epimetheïsch, maar het gelukte de epimetheïsche geest van Hegel ook de
prometheïsche richting van zijn tijd te herkennen, te onderkennen en te
begrijpen. Beiden waren echte ophouders, katechonten in de concrete zin
van het woord, ophouders van de vrijwillige en onvrijwillige bespoedigers
op de weg naar een restloze functionalisering. Hoogstens dient men zich
af te vragen, wie van beiden de sterkere katechon was. Dat hangt ervan af,
of men de vrijwillige of de onvrijwillige bespoedigers voor gevaarlijker
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houdt. Vanuit het oogpunt van deze vraagstelling zou het zo kunnen zijn
dat Nietzsches woedeaanval jegens Hegel aan het juiste adres was gericht,
terwijl Savigny slechts de vrijwillige bespoedigers zag en door de onvrijwillige moeiteloos kon worden ingelijfd’.150
Schmitts vergelijking van Savigny en Hegel berust op ‘de historische zin’ (den geschichtlichen Sinn), waarover beiden zouden beschikken.
In deze samenhang wijst Schmitt op Nietzsches woedeuitval jegens Hegel,
die de Duitsers ‘op de weg naar een openlijk atheïsme’ zou hebben opgehouden. Vermoedelijk doelt hij op een aforisme uit Nietzsches Fröhliche
Wissenschaft (1882), waarin deze ‘de Duitsers’ ervan beschuldigt ‘de zege
van het atheïsme het langst en het gevaarlijkst te hebben vertraagd (verzögert)’.151 In dit verband wordt Hegel met name genoemd: ‘Hegel’, zo stelt
Nietzsche, ‘was [een] vertrager bij uitstek (Verzögerer par excellence),
gezien de grandioze pogingen die hij ondernam om ons, nog tot het allerlaatst met een beroep op ons zesde zintuig, de “historische zin” (den
“historischen Sinn”), van de goddelijkheid van het bestaan te overtuigen’.152 Waar Schmitt de ‘historische zin’ specifiek toeschrijft aan Hegel,
beschouwt Nietzsche deze veeleer als een eigenschap van de Duitsers in
het algemeen, waarop de filosoof zich zou hebben beroepen, teneinde ze
van de ‘goddelijkheid van het bestaan’ te overtuigen. Op die manier zou
Hegel de zegetocht van een ‘wetenschappelijk atheïsme’ hebben ‘vertraagd’. Het lijkt niet erg waarschijnlijk dat Nietzsche, zoals Schmitt
suggereert, de theologische categorie van de katechon op het oog heeft
gehad, daar hij deze nergens in zijn toch omvangrijke werk vermeldt. De
typering van Hegel als een ‘vertrager bij uitstek’ dient hem bovendien om
de laatste grote systematische filosoof, vanwege diens omarming van het
moderne vooruitgangsdenken, ‘onwaarachtigheid’ en een gebrek aan
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integriteit te verwijten – eigenschappen die zich moeilijk laten verenigen
met Schmitts interpretatie van de katechon.153
Schmitt typeert de geesteshouding van Hegel en Savingy als
‘epimetheïsch’, hetgeen in het Grieks letterlijk betekent ‘achteraf beschouwend’ of ‘na-denkend’.154 Hij suggereert dat zij dankzij deze geesteshouding tot ‘echte ophouders’ zijn geworden. Zo zou Savigny, door het
recht ‘na te denken’ in het licht van de concrete levensvorm waaraan het
ontsprong – een die nimmer door een wetgever was ‘vooruit te denken’ –
de ‘restloze functionalisering’ ervan hebben opgehouden en vertraagd.
Schmitts observatie dat Savigny, zoals Hegel, van een epimetheïsche
geestehouding getuigt, is daardoor te begrijpen dat de beroemde romanist,
zich kerend tegen de willekeur van het ‘gestelde recht’, had benadrukt dat
al het ware recht onwillekeurig vanuit ‘het leven der mensen zelf’ ontstond om pas achteraf door de juristenstand tot het niveau van wetenschappelijke reflectie te worden verheven. Juist op dit punt lijkt Savigny’s
verwantschap met Hegel inderdaad onmiskenbaar: beiden herkennen in
het recht het spontane en in zekere zin ook onbedoelde resultaat van een
levensvorm, die eerst achteraf, door een beschouwende of ‘na-denkende’
geest, tot bewustzijn was gebracht.
Toch is het niet vanzelfsprekend dat Schmitt de intellectuele nabijheid van de beide denkers zozeer benadrukt. Want Savigny en Hegel
waren niet alleen verwante geesten, maar vooral ook concurrenten. Zo zou
Hegel in zijn Grundlinien der Philosophie des Rechts (1820) fel uithalen
naar Savigny: ‘Een ontwikkelde natie of haar juristenstand het vermogen
te ontzeggen om een wetboek te maken – daar het niet daarom te doen kan
zijn een systeem van naar zijn inhoud nieuwe wetten te maken, maar de
wettelijke inhoud die [reeds] voorhanden is in zijn bepaalde algemeenheid
te herkennen, dat wil zeggen hem denkend te vatten – onder toevoeging
153

Overigens zal Schmitt herhaaldelijk op Nietzsches ‘Hegel-duiding’ terugkomen, steeds in vrijwel identieke bewoordingen. Vergelijk bijvoorbeeld: BwW,
436 en DaHL, 2.
154
Schmitt ontleent het begrip aan Konrad Weiss. Deze katholieke dichter beschrijft de ‘christelijke Epimetheus’ als een ‘tussen verleden en toekomst gespleten’ figuur, die zijn blik gericht houdt op het verleden waarin hij een nooit meer
terug te halen beeld van de paradijselijke volmaaktheid gewaarwordt (cf. Weiss,
K, (1933), Der christliche Epimetheus, Berlijn, Erwin Runge Verlag. Vergelijk
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van de toepassing op het bijzondere – zou een der grootste beledigingen
zijn die men een natie of die stand kan maken’.155 Uit de collegeaantekeningen van een van Hegels studenten, K.G.J. von Griesheim156, valt op te
maken dat Hegel hier bewust met Savigny polemiseert: diens afwijzing
van een nationale codificatie zou neerkomen op een ‘beleding’ aan het
adres van de Duitse natie en haar juristenstand. Want in de codificatie zou
het er volgens Hegel niet zozeer om gaan – hetgeen Savigny inderdaad
vreesde en beweerde – om een nieuw recht te scheppen, maar veeleer om
een reeds voorhanden recht ‘denkend te vatten’ – en dat, suggereert Hegel, was bij uitstek een taak die de Duitse natie en haar juristenstand
mocht worden toevertrouwd. Juist door het recht dat zich altijd al onwillekeurig in zijn concrete historische ontwikkeling had gevormd, neer te
schrijven en te systematiseren in een algemeen geldend wetboek, zouden
zij het, zo verwachtte Hegel, tot een hoger niveau van bewustzijn en
reflectie weten te verheffen.
Hegels kritiek op Savigny blijkt de sleutel te bevatten tot Schmitts
op het eerste oog raadselachtige suggestie dat de filosoof ‘de sterkere
katechon’ zou zijn geweest, doordat hij, anders dan de jurist, het gevaar
van ‘onvrijwillige bespoeders’ had ingezien. In het licht van het voorgaande is deze suggestie als volgt te begrijpen: waar Savigny zich keert
tegen de Duitse codificatie, omdat hij daarin het werk van ‘vrijwillige
bespoeders’ gewaarwordt, besluit Hegel, prometheïsch ‘vooruit denkend’,
de idee van een codificatie te aanvaarden, omdat hij daarin behalve gevaren ook mogelijkheden ziet om een recht te bewaren dat zich reeds vanuit
een concrete levensvorm heeft gevormd. Zo had Hegel zich ontpopt als de
‘sterkere katechon’, omdat hij erop had aangedrongen de codificatie, in
plaats van haar tegen te houden, te verrijken met historische ervaringen.
Dát was, aldus Schmitt, zijn kracht, zijn prometheïsche blik – een blik die
155
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Savigny had ontbeerd: Hegel was ervan doordrongen dat hij de traditie
alleen voor de toekomst kon bewaren door haar te actualiseren, zoals hij
omgekeerd ook geloofde dat hij de toekomst alleen voor een catastrofe
kon behoeden door haar in de traditie te verankeren.

Glossarium. Aufzeichnungen der Jahre 1947-1951
Dat Schmitt zich ook in de periode direct na de Tweede Wereldoorlog
intensief met het Paulinische motief van de katechon heeft beziggehouden, blijkt uit het zogeheten Glossarium, een bundeling van dagboekaantekeningen die in de periode van 1947 tot 1951 zijn totstandgekomen: zij
bevatten niet minder dan tien referenties aan de figuur van de ophouder.157
De eerste dateert uit de winter van 1947, de laatste uit het najaar van 1949.
Daarbij gaat het om twee typen van verwijzingen: die waarin Schmitt
nagaat of een concrete historische persoon of instantie is aan te merken als
de ophoudende macht en die waarin hij onderzoekt wat, meer in het
algemeen, de definiërende kenmerken van de katechon zijn. Het eerste
type blijkt overigens van het tweede afhankelijk: ‘ik ben er zeker van’, zo
stelt Schmitt, ‘dat wij het over vele concrete namen tot op de dag van
vandaag eens kunnen worden, zodra het begrip maar voldoende helder is’
(G, 63 (19-12-1947)).
Over de eerste categorie – die van concrete identificaties – kunnen
we kort zijn: Schmitt grijpt in de meeste gevallen terug op eerdere voorbeelden (het imperium romanum, het middeleeuwse keizerrijk, de Roomskatholieke kerk en de Tsjechische president Masaryk).158 Alle overige
gevallen betreffen negatieve identificaties, dat wil zeggen voorbeelden
van personen die volgens Schmitt niet als ophouder zijn aan te merken (de
Duitse publicist Oswald Spengler, de Britse staatsman Winston Churchill
en de Amerikaanse diplomaat John Foster Dulles).159 Hierop lijkt Schmitt
maar één uitzondering te maken: hij suggereert dat ook de Jesuietenorde
op enig moment heeft gediend als een ophoudende macht: ‘Mogelijk was
de Jesuietenorde de katechon. Maar sinds 1814? Een gerestaureerde
katechon?’ (G, 70 (27-12-1947)). Al wordt de suggestie niet weersproken,
157

Het betreft de volgende aantekeningen: G, 63 (19-12-1947), 70 (27-12-1947),
80 (11-1-1948), 113 (13-3-1948), 125 (9-4-1948), 153 (23-5-1948), 165 (16-61948), 253 (4-7-1949), 272 (25-9-1949) en 273 (1-10-1949).
158
Cf. G 63 (19-12-1947), 113 (13-3-1948) en G 273 (1-10-1949).
159
Cf. G 63 (19-12-1947) en G 125 (9-4-1948).
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zij lijkt onwaarschijnlijk. Kenmerkend voor de katechon is immers dat
zijn plaats nimmer onbezet kan blijven, omdat de geschiedenis dan tot een
einde zou komen (cf. G, 63 (19-12-1947)). Met dit kenmerk is niet in
overeenstemming te brengen dat de ophoudende macht tijdelijk kan
wegvallen, om vervolgens in haar oude toestand te worden hersteld. Een
‘gerestaureerde katechon’ lijkt daarom ondenkbaar.
Bij de tweede categorie van verwijzingen – waarbij Schmitt de
definiërende kenmerken van de katechon aan het licht probeert te brengen
– willen wij wat langer stilstaan. Hier blijkt zich namelijk een nieuw
element in zijn leer aan te dienen. Het treedt voor het eerst naar voren in
een gedachte die Schmitt luttele dagen voor kerstmis 1947 aan zijn dagboek toevertrouwt: ‘Ik geloof in de katechon; hij is voor mij de enige
mogelijkheid om als christen de geschiedenis te begrijpen en betekenisvol
te vinden. De Paulinische geheime leer is niet geheimer dan of ook maar
even geheim als welke christelijke existentie dan ook. Wie niet zelf in
concreto van de katechon weet (weiss), kan deze plaats niet duiden. Tot de
katechon komt Haymo von Halberstadt, als bron van de katechon en veel
duidelijker dan deze’ (G, 63 (19-12-1947)). Schmitt opent zijn notitie met
een bekentenis: ‘ik geloof in de katechon’. Daarmee is de toon gezet: het
inzicht dat ophoudende machten en krachten in de geschiedenis werkzaam
zijn, is blijkbaar niet primair van theoretische aard, maar berust op een
geloofsact. Anders dan in zijn eerdere geschriften legt Schmitt thans het
accent op een christelijk-existentiële ervaring van de ophouder: de leer
van de katechon is in zoverre ‘geheim’, dat zij enkel kan worden verstaan
door diegene die zelf in concreto van de ophouder weet – en dat laatste
geldt alleen voor de gelovige. Zo suggereert Schmitt dat de figuur van de
katechon geen object van ‘kennis’ (Erkenntnis) kan zijn, maar alleen het
resultaat van een existentieel ‘weten’ (Wissen), gebaseerd op een ervaring
van wat het betekent om zich op te houden in een eindige historische
wereld waarin de eeuwigheid zich reeds heeft aangekondigd, maar nog
niet is ingetreden.160
Enigszins verwonderlijk is in dit verband de verwijzing naar
Haymo von Halberstadt, die door Schmitt – met een formulering die
160

Hier springt de verwantschap met de katechon-interpretatie van Martin Heidegger in het oog. Want ook Heidegger benadrukt dat het motief van de katechon
alleen ‘vanuit een voltrekking van de christelijke levenservaring’ zelf is te begrijpen, waarbij hij, meer specifiek, doelt op een christelijke ervaring van de tijd,
namelijk een als ‘uitstel’ (Frist) ervaren tijd (cf. Heidegger (1995), 112).
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overigens aan duidelijkheid te wensen overlaat – wordt opgevoerd als
getuige en bron van de christelijk-existentiële interpretatie. Grossheutschi
zegt deze referentie ‘niet goed te begrijpen’, daar Haymo’s uitweidingen
over de ophouder zich ‘in niets’ zouden onderscheiden van de hoofdstroming der katechon-duidingen.161 Die opvatting lijkt ons onjuist. Zo benadrukt juist Haymo in zijn bespreking van Paulus’ tweede Tessalonicenzenbrief dat ‘hier op een geheimzinnige manier [over de ophouder] wordt
gesproken (obscure hic locutus est)’. De verklaring voor die geheimzinnigheid is er volgens Haymo in gelegen dat iemand der Romeinen de
Paulinische leer wel eens kon aangrijpen om een vervolging van de christenen uit te lokken. Tegen deze achtergrond wordt Schmitts verwijzing
naar de monik begrijpelijk: hij verwijst naar Haymo om zijn these dat de
leer van de katechon ‘geheim’ is, kracht bij te zetten.
Geheim is volgens Schmitt niet alleen de leer, namelijk voorzover
die voor de ongelovigen verborgen moet blijven, maar ook de katechon
zelf. Want het gaat hier om ‘een totale presentie verborgen onder de
sluiers van de geschiedenis (une présence totale cachée sous les voiles de
l’histoire) ’ (G, 80 (11-1-1948)). Tot het wezen van de katechon behoort,
met andere woorden, dat hij verborgen is, dat hij, ofschoon altijd en
overal werkzaam, niet als zodanig (her)kenbaar is. Daarbij kan het nauwelijks toeval zijn dat de katechon zich op eenzelfde wijze manifesteert als
degene die hij wordt geacht op te houden, namelijk de antichrist die, zoals
de apostel suggereert, eveneens alomtegenwoordig en verborgen is (cf. 2
Tess 2:7). In tegenstelling tot de katechon zelf blijken zijn concrete dragers juist zichtbaar en eindig. Zo schetst Schmitt een scherp contrast
tussen enerzijds de katechon die van alle tijden en verborgen is, en anderzijds de dragers van diens opgave die juist ‘splinterachtig fragmentarisch’
en van ‘voorbijgaande’ aard zouden zijn (G, 63 (19-12-1947)).
Met betrekking tot de kenmerken van de katechon valt er uit
Schmitts formulering nog iets op te maken: hij suggereert dat wij, eindige
historische actoren, ons niet met de katechon zelf, maar slechts met diens
‘opgave’ (Aufgabe) kunnen identificeren. Hier toont zich, naar wij menen,
een cruciaal aspect van Schmitts leer dat in de literatuur onderbelicht is
gebleven: de figuur van de ophouder blijkt te staan voor een theologischpolitieke verantwoordelijkheid, een ‘opgave’ die op ons zou rusten om het
kwaad te bestrijden zonder dat wij het definitief kunnen overwinnen. Wat
Schmitt probeert duidelijk te maken, is dat wij er niet op voorhand van
161

Grossheutschi (1996), 78.
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verzekerd kunnen zijn, dat wij niet zelf het kwaad belichamen dat wij
meenden tegen te gaan. Want dát, suggereert Schmitt, is een zekerheid die
de apostel ons niet heeft willen geven – ook in die zin blijft de Paulinische
leer ‘geheim’: voor ons moet ongewis blijven hoe en wanneer de katechon
in de geschiedenis werkzaam was en of hij erin slaagde ons voor het
kwaad te behoeden.162 Zo blijkt de katechon zelf weliswaar bestand tegen
het kwaad, maar niet zijn concrete historische dragers die, zodra zij de
verlossing aan hun zijde wanen, reeds zijn toegetreden tot het kamp van
hem die zij meenden te bestrijden.
Dat de katechon en het heil niet met elkaar verward mogen worden, benadrukt Schmitt in een late dagboekaantekening. ‘De katechon’, zo
noteert hij in september 1949 in zijn dagboek, ‘dat is het tekort, dat is
honger, nood en onmacht. Dat zijn degenen die niet regeren, dat is het
volk; al het andere is massa en object van planning. Wonderlijke kracht
van de niet-oppositionele negatie, sociale rechtsstaat, geschiedenis’ (G,
272 (25-9-1949)). In deze aantekening verbindt Schmitt de figuur van de
katechon nadrukkelijk met de beperkingen van de historische conditie,
meer in het bijzonder met het lijden van een gevallen mensheid die onder
‘honger, nood en onmacht’ gebukt zou gaan. De leer van de katechon, zo
suggereert hij, biedt ons geen uitzicht op de verlossing, maar articuleert
slechts het menselijke ‘tekort’. Zij stelt ons voor de ‘opgave’ dat tekort, de
menselijke hang naar wetteloosheid, in een politiek-juridische orde te
bestrijden.163 Opmerkelijk genoeg wordt deze orde thans niet meer van
162

Wij merken terzijde op dat de notie van het geheim in de christelijke traditie
altijd al in de structuur van de verantwoordelijkheid was ingeschreven. Aldus was
het bij de beproeving van Abraham: voor hem moest gods wil een mysterie
blijven, opdat hij zich niet achter een bevel of stelregel kon verschuilen en vanuit
zichzelf alleen, en voor eigen rekening, over het lot van Isaak zou beslissen.
Weliswaar kreeg Abraham een bevel, namelijk het bevel om zijn zoon te offeren,
maar belangrijker is, zo betoogt althans de filosoof Emmanuel Levinas, dat dit
bevel vervolgens werd herroepen, dit om een verantwoordelijkheid zichtbaar te
maken die op de gelovige zou rusten. Vergelijk in die zin Emmanuel Levinas:
‘Abrahams opmerkzaamheid voor de stem die hem terugleidde naar de ethische
orde door hem te verbieden een menselijk offer te brengen, is het hoogtepunt van
het drama. Dat hij de eerste stem gehoorzaamde is verbazingwekkend: dat hij
voldoende distantie had ten opzichte van die gehoorzaamheid om de tweede stem
te horen – dat is het essentiële’ (in Levinas, E. (1976), Noms propres, Montpellier, Fata Morgana; vertaald als Levinas (1996), Proper names, uit het Frans
vertaald door Michael Smith, Stanford, Stanford University Press, 77).
163
Een vergelijkbare suggestie is te vinden in G, 253 (4-7-1949)): De Roomse
kerk, zo veronderstelt Schmitt hier, had slechts kunnen uitgroeien tot de machtige
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bovenaf gedacht, maar van onderop, vanuit het perspectief van het ‘volk’,
dat zou beschikken over een ‘wonderlijke kracht van de niet-oppositionele
negatie’. Zo suggereert Schmitt dat de katechon, als hij al historisch
werkelijk was, zich niet aan de zijde van de machtigen zou scharen, maar
aan die van het volk, en wel, die van een volk dat weigert te worden
gereduceerd tot een object van ‘planning’ en ‘manipulatie’.
Daarmee stuiten wij – naast de christelijk-existentiële wending –
op een tweede ommekeer in Schmitts denken over de katechon: vermoedelijk is het de ervaring van de oorlog die hem tot het inzicht brengt dat de
staat zich, in plaats van te fungeren als garant van recht en orde, ook kan
ontpoppen als drager van de wetteloosheid. Dat is althans de betekenis die
Schmitt in zijn naoorlogse dagboekaantekeningen lijkt toe te schrijven aan
de nationaal-socialistische staat: die van een ophoudende macht die in zijn
tegendeel, een tot orde verheven wetteloosheid, is omgeslagen.164 In dit
verband spreekt Schmitt van een ‘dialectiek van het absolutisme en de
soevereiniteit’: de absolute macht van de soeverein kan, ofschoon bedoeld
om de wetteloosheid op te houden, zelf omslaan in die wetteloosheid en
uitlopen op een vernietiging van de bestaande orde. De wetteloosheid zou
zich daarbij manifesteren als een gebrek aan realiteitszin: ‘Uiteindelijk’,
betoogt Schmitt, ‘zit de absolute soeverein, versperd door antichambres en
kanselarijchefs, in de ijzige eenzaamheid van zijn almacht. Dat is dus de
macht als verschijning’ (G, 152 (23-5-1948)). Het is tegen deze achtergrond – van een ophoudende macht die in haar tegendeel is omgeslagen
en zich doet gelden als wetteloosheid – dat de katholieke jurist zijn hoop
vestigt op de weerbarstigheid van het ‘volk’, dat zich aan alle pogingen
het tot object van een wetteloze orde te maken, heeft weten te onttrekken.

historische realiteit die zij was geworden door zichzelf in het recht – en als een
juridische instelling – vorm te geven. Maar door zich aldus te verwerkelijken, had
zij zich vanuit een ‘idealistisch oogpunt’ gecompromitteerd: zij had zich ingelaten
met het geweld van deze wereld, terwijl haar missie was om ‘niet van de wereld’
te zijn. In dit verband identificeert Schmitt de kerk als de ‘grootste misdadiger’
(schlimmste Verbrecher), daar zij zich willens en wetens en in strijd met haar
geestelijke roeping van het geweld van deze wereld zou hebben bediend (G 253
(4-7-1949), vergelijk hierover ook: Grossheutschi (1996), 84).
164
Zo benadrukt Schmitt bijvoorbeeld in een aantekening uit het voorjaar van
1949 dat ‘zichtbaarheid, vorm en openbaarheid’ behoren tot het ‘wezen van het
recht’, om vervolgens vast te stellen dat ‘het stuitende aan Hitlers geheime
bevelen (zelfs tot executie) het gebrek aan zichtbaarheid, vorm en openbaarheid
was’ (G, 235 (25-4-1949)).
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Na de oorlog herkent Schmitt hierin de laatste historische drager van de
ophoudende macht.

Drei Stufen der historischen Sinngebung
In 1950 publiceert Schmitt een drietal werken waarin de figuur van de
ophouder een prominente rol vervult: twee boeken, Ex captivate salus en
Der Nomos der Erde, en een artikel, ‘Drei Stufen der historischen Sinngebung’.165 In het laatste verdedigt hij de stelling dat een geschiedfilosofisch
denken en spreken binnen het politieke bereik onontkoombaar is geworden: ‘alle mensen die plannen maken en de massa’s onder hun plannen
trachten te brengen, bedrijven tegenwoordig in de een of andere vorm
geschiedfilosofie’ (DShS, 927). De Duitse geschiedfilosoof Karl Löwith
(1897-1973) zou deze ‘stand van zaken’ het helderst en scherpst onder
woorden hebben gebracht (DShS, 928). Schmitts loftuiting, die er alle
aanzien van heeft oprecht gemeend te zijn en die ook op geen enkel moment wordt herroepen, getuigt van een zeldzame generositeit jegens een
van zijn belangrijkste voormalige critici.166 Zo prijst hij Löwith niet alleen
vanwege diens inzicht dat het politieke steeds ook een geschiedfilosofische zingeving veronderstelt – een inzicht dat hij kennelijk omarmt en van
groot belang acht –, maar ook vanwege diens poging om de geschiedfilosofie tot een meer oorspronkelijke ‘geschiedtheologie of zelfs eschatologie’ te herleiden. Door deze weg te bewandelen zou Löwith zijn ‘superioriteit’ hebben bewezen ten opzichte van andere historici en geschiedfilosofen (DShS, 928).
Zelf ontwaart Schmitt in de geschiedfilosofie ‘drie lagen van historische zingeving’. De eerste betreft de voorstelling dat zich in de geschiedenis ‘grote parallellen’ voordoen, in die zin dat het heden zich
165

Ex captivate salus laten wij hier verder onbesproken, omdat het slechts een
negatieve identificatie van de katechon bevat: zo merkt Schmitt hierin op, dat de
Franse historicus Alexis de Tocqueville (1805-1859), ondanks zijn diepe ‘geesteshistorische besef’, de idee van de ophouder vreemd is gebleven (in CS, 31).
166
Löwith, K. (1981, oorspr. 1935), ‘Der occasionelle Dezisionismus von Carl
Schmitt’, in Löwith, K., Sämtliche Schriften, heruitgegeven door Klaus Stichweh
en Marc B. de Launey, Band 5, Stuttgart, Metzler Verlag. Denkbaar is dat
Schmitt eenvoudig niet wist dat het artikel van de hand van Löwith was, daar
deze het onder een pseudoniem had gepubliceerd. Volgens Löwith zelf vermoedde Schmitt dat Georg Lukács schuilging achter het pseudoniem (cf. Löwith, K.
(1989), Mein Leben in Deutschland vor und nach 1933. Ein Bericht, Frankfurt am
Main, Fischer Taschenbuch Verlag, 87).
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steeds ook herkent in een bepaald verleden. Daarbij valt bijvoorbeeld te
denken aan de negentiende eeuw die zichzelf spiegelde aan de tijd van de
Romeinse burgeroorlogen en het vroege christendom. Tot deze laag rekent
Schmitt zowel het ‘eschatologische’ als het ‘cyclische’ denken: ‘het
cyclische denken’, zo betoogt hij, ‘kan zich net zo goed als het eschatologische bedienen van de grote parallellen. Beide vinden daarin het bewijs
voor het einde van een tijdperk, de zekerheid van een geschapen tijd, van
een tempo esaurito’ (DShS, 929). In laatste instantie zou het cyclische
denken echter, anders dan het eschatologische, in mythische voorstellingen gevangen blijven: ‘Wij zijn er met Karl Löwith van overtuigd dat het
heidendom niet in staat is tot een historisch denken, omdat het cyclisch
denkt. In de kringlopen van een eeuwige terugkeer verliest het historische
zijn specifieke zin’ (DShS, 928). Het cyclische denken, zo oppert Schmitt,
is geen werkelijk historisch denken, want het is geneigd de specifieke
eigenheid van ieder historisch moment op te heffen in het beeld van een
eeuwige terugkeer van hetzelfde.
Daarmee dient zich de vraag aan of het eschatologische denken, in
tegenstelling tot het cyclische, wél als een historisch denken is te kwalificeren. ‘Die vraag wordt’, aldus Schmitt, ‘bijna altijd ontkennend beantwoord’ (DShS, 929). Het eschatologische denken zou zich namelijk
blindstaren op het naderende einde en zo de historische werkelijkheid zelf
uit het oog verliezen. Schmitt suggereert dat er van het visioen van het
einde zelfs een verlammende werking uitgaat: oog in oog met het einde
lijkt het zinloos om gedachten te wijden aan de geschiedenis: ‘De levendige verwachting van het onmiddellijk op handen zijnde einde lijkt alle
geschiedenis haar zin te ontnemen en bewerkstelligt een eschatologische
verlamming (eschatologische Lähmung) waarvan vele historische voorbeelden bestaan’ (DShS, 929). Schmitt laat na die voorbeelden te specificeren. Wel geeft hij aan hoe het gevaar van een ‘eschatologische verlamming’ in vroeger tijden werd overwonnen: zo zou het ‘middeleeuwse
keizerschap’ de overspannen eindtijdverwachting hebben getemperd door
zich op te werpen als drager van een ophoudende macht (DShS, 929).
Het is voor Schmitt aanleiding een tweede laag van historische
zingeving aan de orde te stellen: de katechontische. Waar de gelovige zich
dreigt te verliezen in verlammende eindtijdvisioenen, zou het geloof in de
katechon hem dwingen zijn blik opnieuw naar de geschiedenis te keren,
waarin hij thans een tijdelijke maar durende realiteit zou herkennen. In dit
verband beschrijft Schmitt de Paulinische figuur met behulp van een
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metafoor: die van een ‘brug’ die de kloof van een eschatologische verlamming overspant – wij citeren de passage integraal: ‘De brug ligt in de
voorstelling van een kracht die het einde ophoudt en het kwaad onderdrukt. Dat is de kat-echon van de geheimzinnige plaats in Paulus’ tweede
Tessalonicenzenbrief. Het middeleeuwse keizerschap van de Duitse
vorsten begreep zichzelf historisch als kat-echon. Nog Luther heeft het zo
begrepen, terwijl Calvijn een beslissende stap zet, wanneer hij niet meer
het rijk, maar de prediking van het woord gods voor de kat-echon houdt.
De voorstelling van houdende en ophoudende krachten en machten laat
zich in de een of andere vorm wel bij iedere grote historicus aanwijzen.
Nietzsche had vol woede juist in Hegel en in het zesde, het historische
zintuig van de Duitsers, de grote vertrager op de weg naar het openlijk
atheïsme gezien. In Hans Freyers recent verschenen Weltgeschichte Europas (II, 616, 915) treden houdende krachten als katechonten op. Zeer
zeker moeten we ervoor waken het woord tot een generaliserende omschrijving van louter conservatieve of reactionaire tendensen te maken.
We mogen het niet gebruiken om door behouders en vertragers Diltheys
typenverzamelingen van het historisme met enkele exemplaren uit te
breiden. De oorspronkelijke historische kracht van de katechon blijft
desondanks bestaan en is in staat de anders intredende eschatologische
verlamming te overwinnen’ (DShS, 930).
In zijn beschouwing van de katechon noemt Schmitt een aantal
elementen die hij ook elders in zijn werk naar voren brengt: de referentie
aan de middeleeuwse rijksduiding, de suggestie dat de voorstelling van
‘houdende en ophoudende machten en krachten’ voor historici onontbeerlijk is, de verwijzingen naar Nietzsches woedeaanval jegens Hegel en naar
Freyers waarschuwing om de katechon vooral niet in een louter behoudende zin op te vatten.167 Nieuw is de referentie aan Luther en Calvijn;
maar juist hier laat Schmitt een eigen interpretatie achterwege en beperkt
hij zich tot een weergave van het gevestigde beeld, namelijk dat de eerste
nog de middeleeuwse rijksduiding zou hebben aangehangen, terwijl de
tweede een ‘beslissende stap’ zou hebben gezet door de ophoudende
macht met de prediking van het evangelie te verbinden.168 Nieuw is ook
de poging om het katechontische denken af te zetten tegen een historisme
à la Dilthey. Waar het historisme zich zou trachten in te leven in het
verleden ‘zoals het werkelijk was’ – en de vooroordelen van het heden uit
167
168

Cf. G, 63 (19-12-1947); BwW, 436 en DaHL, 2.
Zie hierboven.
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alle macht zou onderdrukken –, zou het katechontische denken het verleden juist bewust proberen in te zetten voor een actuele strijd, te weten: de
bestrijding van de wetteloosheid.169 Daaraan, zo meent Schmitt, dankt het
zijn ‘geschiedkracht’ (Geschichtskraft), zijn vermogen om het gevaar van
een eschatologische verlamming te overwinnen.
Waar het eschatologische denken volgens Schmitt een ervaring
van het betekenisvolle verloop van de geschiedenis mogelijk maakt,
garandeert het katechontische een ervaring van de duur daarvan. Toch is
het beslissende kenmerk van het historische denken hiermee nog niet
gegeven, te weten: dat het recht doet aan de specifieke eigenheid van ieder
moment. Schmitt onderscheidt daarom een derde laag van historische
zingeving die duidt op de ‘oneindige eenmaligheid van het historisch
werkelijke’ (DShS, 930). Deze laag zou zijn terug te voeren op het christelijke dogma van de incarnatie; zij zou niet enkel staan voor een ‘vleeswording’, maar ook voor een ‘geschiedwording’ van de waarheid: met de
komst van Christus in de geschiedenis, zo meent Schmitt, is de waarheid
zelf historisch geworden. Een consequentie daarvan is dat het christendom
niet eenvoudig in abstracto door zijn voorschriften en rituelen kan worden
begrepen, maar alleen door de in wezen unieke historische gebeurtenis
waarvan die rituelen en voorschriften achteraf getuigen. Schmitt karakteriseert het christelijke geschiedbeeld dan ook als de overdenking van een
‘historische gebeurtenis van oneindige, niet toe te eigenen, niet in bezit te
nemen eenmaligheid’ (DShS, 930). Hierin wordt hij een derde laag van
historische zingeving gewaar: de epimetheïsche.
Wat kunnen we nu afleiden uit Schmitts artikel met betrekking tot
de leer van de katechon? Wat is daarin nieuw ten opzichte van de reeds
geformuleerde leer? Het belangrijkste lijkt ons dat Schmitt de Paulinische
figuur thans presenteert als een categorie van historische zingeving die
van andere categorieën afhankelijk blijkt te zijn. Zo laat hij het katechontische denken verschijnen als deel van ‘gelaagd’ geschiedbeeld, waartoe
ook een eschatologische en een epimetheïsche ‘laag’ zouden behoren. Elk
van deze lagen, zo suggereert Schmitt, is onontbeerlijk – zou een daarvan
wegvallen, dan zou het christelijke geschiedbeeld als zodanig zijn zin en
169

Op dit punt vertoont Schmitts kritiek op het historisme een opvallende verwantschap met die van Benjamin: ook Benjamin vestigt immers de aandacht op
het ‘kritische, gevaarlijke moment’ dat aan het ‘ware beeld van het verleden’ ten
grondslag zou liggen en dat het historisme zou hebben trachten te verduisteren
(cf. GS V/1, 579 (N3,1) en GS I/2, 695 (these VI)).
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samenhang verliezen. Zo zou een zuiver eschatologisch denken, zonder de
correctie van het katechontische, dreigen ten prooi te vallen aan een
‘eschatologische verlamming’, een vertwijfelde preoccupatie met het
einde die blind is voor de historische werkelijkheid zelf. Op zijn beurt zou
een zuiver epimetheïsch denken, zonder de oriëntatie op het eschatologische, gevaar lopen zich te verliezen in de ‘oneindige eenmaligheid van het
historisch werkelijke’, een verlammende fascinatie voor het unieke die
richting ontbeert. En een zuiver katechontisch denken zou ten slotte,
zonder inbedding in het epimetheïsche, dreigen te verworden tot een
louter conservatieve tendens, te weten: de neiging om aan het voorbije
vast te houden zonder het te ‘overdenken’. Dit is wel de kern van Schmitts
artikel: de leer van de katechon staat niet op zichzelf, maar is verbonden
met het eschatologische en het epimetheïsche. Want alleen zo, door een
‘stapeling’ van deze ‘drie lagen van historische zingeving’, kan een zinvol
en coherent geschiedbeeld ontstaan.

Der Nomos der Erde
In 1950 verschijnt Schmitts naoorlogse magnum opus, Der Nomos der
Erde, een omvangrijke studie naar de grondslagen van het Europese
publiekrecht. Eerder bespraken wij reeds de belangrijkste thesen en argumenten van dit werk170; hier willen wij ons beperken tot een lezing van die
passages waarin de auteur uitdrukkelijk refereert aan het motief van de
katechon. Dit gebeurt voor het eerst in een paragraaf die is gewijd aan het
middeleeuwse keizerrijk (NdE, 26 e.v.). Volgens Schmitt was het kenmerkend voor dit rijk dat het zijn eindigheid alsook die van deze wereld in
het oog behield en desondanks tot een ‘historische macht’ wist uit te
groeien. Dat laatste was allerminst vanzelfsprekend. De keizer had immers, met het indringende visioen van het einde voor ogen, gemakkelijk
in de greep van een ‘eschatologische verlamming’ kunnen geraken, een
besluiteloosheid waardoor zijn rijk zwak en stuurloos was geworden. Dat
dit niet geschiedde, was volgens Schmitt te danken aan de voorstelling
van een houdende macht: ‘het beslissende geschiedmachtige begrip van
zijn continuïteit is dat van de ophouder, de katechon’ (NdE, 29). Door
zich met deze Paulinische figuur te vereenzelvigen, had de middeleeuwse
keizer zich voorzien van een unieke vorm van legitimiteit – een heilshistorisch aura dat zijn gezag haast onaantastbaar leek te maken. Zo had hij,
170

Zie hierboven hoofdstuk III.
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aldus Schmitt, de vertwijfeling overwonnen en de continuïteit van zijn
machtsuitoefening zekergesteld.
In de bespreking van de ophoudende macht van het middeleeuwse
keizerrijk ziet Schmitt aanleiding tot een bespiegeling van meer algemene
aard: ‘Ik geloof niet dat voor een oorspronkelijk christelijk geloof een
ander geschiedbeeld dan dat van de kat-echon überhaupt mogelijk is. Het
geloof dat een ophouder het einde van de wereld terughoudt, slaat de
enige brug die leidt van een eschatologische verlamming van al het menselijke gebeuren tot een zo grootse historische macht als die van het
christelijke keizerschap der Germaanse koningen. De autoriteit van schrijvers en kerkvaders als Tertullianus, Hiëronymus en Lactantius Firmianus,
en de christelijke uitwerking van Sibyllijnse profetieën verenigen zich in
de overtuiging dat alleen het imperium romanum en de christelijke voortzetting daarvan het voortbestaan van het tijdperk verklaren en het behoeden voor de overweldigende macht van het kwaad. Dat was bij de Germaanse monniken een helder christelijk geloof van de sterkste historische
kracht, en wie de zinnen van Haymo von Halberstadt of Adso niet vermag
te onderscheiden van de duistere orakels van de Pseudomethodius of de
Tiburtijnse Sibylle, zal het keizerschap van de christelijke middeleeuwen
slechts in bedrieglijke algemeenheden en parallellen met niet-christelijke
machtsfenomenen, niet echter in zijn concrete historiciteit kunnen begrijpen’ (NdE, 29-30).
Meteen in de eerste zin maakt Schmitt duidelijk dat het geloof in
de katechon is te beschouwen als een onmisbaar element van ieder ‘oorspronkelijk christelijke geloof’, dus niet alleen het middeleeuwse, maar
ook het moderne en zelfs het twintigste-eeuwse.171 De zin klinkt als een
echo van de gedachte die wij eerder aantroffen in zijn dagboek: ‘Ik geloof
in de katechon; hij is voor mij de enige mogelijkheid om als christen
geschiedenis te begrijpen en betekenisvol te vinden’ (G, 63 (19-12-1947)).
In beide gevallen is sprake van een bekentenis die wordt ingeluid met de
woorden ‘ik geloof’. Waar Schmitt het geloof in de katechon in zijn
dagboek op zichzelf betrekt (hij schrijft: ‘het is voor mij de enige mogelijkheid’), kiest hij in Der Nomos der Erde algemenere bewoordingen (hij
schrijft: ‘ik geloof niet dat (…) een ander geschiedbeeld (…) überhaupt
mogelijk is’). Met deze nieuwe formulering lijkt hij het geloof in de
katechon – of liever: de bekentenis tot de katechon – tot een wezenlijk
bestanddeel van het christendom zelf te maken. Zou het christendom het
171

Cf. Grossheutschi (1996), 93.
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geloof in de ophouder niet rekenen tot zijn centrale leerstellingen, dan zou
het zijn greep op de historische werkelijkheid verliezen en daarmee de
mogelijkheid van een politieke theologie.
In dit verband grijpt Schmitt terug op de metafoor van de ‘brug’:
het geloof in de ophouder zou dienen als een ‘brug’ die het gevaar van een
eschatologische verlamming overspant en leidt tot een ‘zo grootse historische macht’ als die van het middeleeuwse keizerrijk. Ook hier blijkt
Schmitt zijn vroegere these te radicaliseren: want waar hij het eerder had
over ‘de mogelijkheid van een brug’ (die Möglichkeit einer Brücke),
spreekt hij thans van ‘de enige brug’ (die einzige Brücke), aldus suggererend dat de gelovigen het niet zonder het geloof in de katechon kunnen
stellen. Onthullend is in dit verband de keuze van auteurs die Schmitt ter
staving van zijn interpretatie aanhaalt: zo noemt hij de antieke schrijvers
Tertullianus, Hiëronymus en Lactantius, alle drie representanten van een
apologetische of staatsbevestigende traditie van katechon-interpretaties172,
om vervolgens, voor de middeleeuwen, alleen de ‘Germaanse monniken’
Adso de Montier-en-Der en Haymo von Halberstadt te vermelden, vertegenwoordigers van respectievelijk een staatsbevestigende en een staatsneutrale duidingstraditie.173 Wij merken op dat de staatskritische duidingstraditie die in auteurs als Hippolytus en Herveus Burgidolensis eloquente
woordvoerders vindt, hier opvallend afwezig is. Zij past dan ook niet bij
Schmitts bewering dat alleen het geloof in de katechon tot een zo grootse
macht als die van het christelijke keizerrijk kon leiden en lijkt deze zelfs
te weerspreken.174
172

Zie hierboven, paragraaf 2. Alleen de katechon-interpretatie van Hiëronymus
hebben wij niet afzonderlijk besproken, omdat zij slechts een terloopse opmerking betreft. Hiëronymus suggereert dat het rijk als ophouder van de antichrist het
belang van de christenen dient (cf. Hiëronymus, ‘Ad Algasiam’, in Patrologia
latina, band XXII, col. 1037).
173
Cf. Adso Dervensis (1976, oorspr. circa 950), De ortu et tempore antichristi,
bezorgd door Daniël Verhelst, Turnhout, Brepols, 26, rr. 109-124. Voor een
bespreking van de ‘staatsneutrale’ rijksduiding van Haymo zie hierboven, paragraaf 2.
174
De reden dat Schmitt naar de genoemde auteurs verwijst is om hun rijksduidingen te contrasteren met de ‘duistere orakels van de Pseudomethodius of de
Tiburtijnse Sibylle’ (NdE, 30). Het betreft in beide gevallen laat-antieke voorstellingen van een keizer die, alvorens het einde der tijden aanbreekt, een tijd van
vrede brengt, waarna hij afreist naar Jeruzalem om er de komst van de antichrist
af te wachten. Schmitt waarschuwt ervoor het geloof in katechon te verwarren
met deze ‘duistere orakels’. Dit zou er volgens hem toe kunnen leiden dat het
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Hoewel Schmitt suggereert dat het geloof in de katechon van alle tijden is,
beperkt hij zich in het vervolg van zijn betoog tot een bespreking van de
middeleeuwse rijksduiding. Zo acht hij het van groot belang dat ‘het ambt
van de keizer in het geloof van de christelijke middeleeuwen geen in zich
absolute en alle andere ambten absorberende of consumerende machtstelling betekent’ (NdE, 31). De middeleeuwse keizer zou slechts zijn beschouwd als een vorst temidden van andere, heerser van een land en volk.
Van deze andere vorsten zou hij zich alleen hebben onderscheiden door
zijn opgave, de bij het koningschap ‘tredende prestatie van de katechon’
(die hinzutretende Leistung des Katechons). ‘Het is’, zo meent Schmitt,
‘de verheffing van een kroon, maar geen loodrechte, verticale stijging, dus
geen koningschap over koningen, geen kroon boven kronen, geen verlengstuk van de koninklijke macht of zelfs, zoals later, deel van de dynastieke macht, maar een opdracht die stamt uit een volstrekt andere sfeer
dan de waardigheid van het koningschap’ (ein Auftrag, der aus einer
völlig anderen Sphäre stammt als die Würde des Königstums, NdE, 31).
Hoewel de middeleeuwse keizer volgens Schmitt niet ‘verticaal’ of ‘loodrecht’ boven de andere vorsten staat, zou hij zijn belast met een bijzondere, heilhistorische ‘opdracht’. Anders dan de ‘gewone’ vorsten, zou hij
namelijk bij de uitoefening van zijn macht niet slechts optreden als heerser van zijn rijk, maar als hoeder van de gehele christelijke wereld, en niet
enkel het slechte, maar het kwaad als zodanig dienen te bestrijden.
Omdat het keizerschap volgens Schmitt is te definiëren als een
‘opdracht’, namelijk die van de bij het koningschap ‘tredende prestatie
van de katechon’, kan de ‘keizer na de voltooiing van een kruistocht zijn
keizerskroon in alle demoed en bescheidenheid neerleggen, zonder zichzelf iets te vergeven. Hij treedt dan uit de verheven rijksstand terug in zijn
natuurlijke stand en is enkel nog koning van zijn land’ (NdE, 32). Schmitt
refereert hier kennelijk aan het uit 1160 daterende ludus de antichristo
waarin, zoals wij zagen175, een keizer figureert die, na de legers van de
middeleeuwse keizerrijk niet ‘in zijn concrete historiciteit’ zou worden begrijpen.
Kennelijk doelt Schmitt op het ontbreken van een notie van de ophoudende macht
alsook van een referentie aan Paulus, waardoor deze ‘duistere orakels’ ongeschikt
zouden zijn als theologisch-politieke grondslag voor (de continuïteit van) het
keizerrijk: zij zouden veeleer aandringen op passiviteit en onderwerping aan een
als onafwendbaar ervaren einde (cf. Sackur, E. (1898), Sybillinische Texte und
Forschungen. Pseudomethodius, Adso und die tiburtinische Sybille, Halle, Niemeyer Verlag, 39 e.v. en 145 e.v.).
175
Zie hierboven, paragraaf 2.
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antichrist te hebben verslagen, afreist naar Jeruzalem om er zijn kroon
neer te leggen en het einde der tijden af te wachten.176 Al eerder had
Schmitt impliciet naar het ludus verwezen, namelijk in zijn dagboek: ‘De
katechon’, zo staat hier te lezen, ‘is daaraan te herkennen, dat hij niet [de]
eenheid van de wereld nastreeft, maar de keizerskroon neerlegt’ (G, 165
(16-6-1948)). Het neerleggen van de keizerskroon is voor Schmitt van
cruciaal belang, omdat het de tijdelijkheid van de keizerlijke macht symboliseert; het toont dat de keizer, ofschoon drager van een heilshistorische
‘opdracht’, zelf tot de sfeer van het tijdelijke behoort. Zo zou hij, door de
keizerskroon neer te leggen, bewijzen niet een definitieve verzoening van
de wereld na te streven – een die immers aan god zelf voorbehouden moet
blijven –, maar slechts het voorlopige – altijd voorlopige – herstel van de
bestaande orde.
Het horizontale begrip van het christelijke keizerschap zou een
vergelijking met het Romeinse, dat verticaal is gedacht, in de weg staan.
‘Al zulke renovaties’, betoogt Schmitt, ‘zien af van de kat-echon en
kunnen dientengevolge in plaats van een christelijk keizerschap toch enkel
een caesarisme doen ontstaan’ (NdE, 32). Schmitt kwalificeert dit ‘caesarisme’ als een typisch ‘moderne’, ‘niet-christelijke machtsvorm’, omdat
het de horizontale ‘opdracht’ die kenmerkend zou zijn voor het christelijke keizerschap, zou verwarren met een verticale, van bovenaf gedachte
‘machtsstelling’. Bij wijze van voorbeeld verwijst Schmitt naar het autoritaire keizerschap van Napoleon Bonaparte, die zich bewust naar de Romeinse keizers modelleerde, en naar de nog ‘intensievere en modernere’
dictatuur van diens neef, Napoleon III. Schmitts these dat het caesarisme
een typisch modern fenomeen is, mag ons gezien de oude traditie van de
translatio imperii verbazen: want waren niet de middeleeuwse keizers ook
al uit geweest op een restauratie van het Romeinse keizerschap? Schmitt,
vanzelfsprekend bekend met deze traditie, ziet zich genoodzaakt haar
belang te relativeren: ‘De politieke of juridische constructies van de
voortzetting van het imperium romanum zijn in vergelijking tot de leer
van de kat-echon niet het wezenlijke; zij zijn reeds afval en ontaarding
van de vroomheid tot de geleerde mythe’ (NdE, 30). De redenering is
simpel: niet de leer van de translatio imperii, maar die van de katechon
zou de eigenlijke oorsprong zijn van het middeleeuwse keizerschap.
176

Anonymus (1968, oorspr. ca. 1160), Ludus de antichristo. Das Spiel vom
Antichrist (Lateinisch und Deutsch), uit het Latijn vertaald en van een nawoord
voorzien door Rolf Engelsing, Stuttgart, Reclam, 20-21 (rr. 140-150).
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Daarin toont zich, aldus Schmitt, haar ware christelijke karakter – een
‘vroomheid’ ten opzichte waarvan de leer van de translatio imperii niets
dan ‘afval en ontaarding’ is, een bleke rechtvaardiging achteraf.
Volgens Schmitt is het typisch christelijke karakter van het keizerschap – als een tijdelijke ‘opdracht’ – echter verloren gegaan in de late
middeleeuwen. Beslissend was volgens hem het moment waarop de
keizers hun kroon gingen beschouwen als bestanddeel van de dynastieke
macht, dat wil zeggen als kroon temidden van kronen die, zoals deze,
werd geacht overerfbaar te zijn: ‘vanaf het moment dat de Duitse koningen een dynastieke macht (Hausmacht) creëerden, werd het keizerschap
tot een bestanddeel van deze dynastieke macht. Daarmee hield het op de
in de prestatie van een kat-echon verankerde verheffing van een kroon te
zijn’ (NdE, 33).177 Volgens Schmitt was de keizerskroon van de Habsburgers of Luxemburgers reeds een wezenlijk andere dan die van bijvoorbeeld de heilige Lodewijk, Stefan of Wenzel. Want waar deze laatsten
zich nog primair beschouwden als koningen van een land en volk, wier
kroon slechts tijdelijk – voor de duur van hun leven – tot een keizerlijke
was verheven, schiepen de eersten een dynastieke macht die de keizerskroon voor generaties tot haar bezit zou rekenen. Zo ontstond ‘uit de
sterke kat-echon van de Frankische, Saksische en Salische tijd (…) een
zwakke, enkel nog conservatieve behouder en bewaarder’ (NdE, 33).
Zwakke katechonten waren in Schmitts ogen de Habsburgers en Luxemburgers, omdat zij zichzelf niet langer zagen als de tijdelijke ‘hoeders van
deze wereld’, maar enkel nog als de erfelijke heerser van hun rijk – een
rijk dat zij uit alle macht trachtten bijeen te houden, terwijl het reeds lang
door de historische ontwikkelingen was ingehaald. Zo was ook de Duitse
keizer ten slotte, als drager van een katechontische ‘opdracht’, onderworpen aan de macht van de geschiedenis.

Schmitts leer van de katechon. Aspecten en tendensen
Het is de grote verdienste van Felix Grossheutschi dat hij, als eerste en
vooralsnog enige, op grond van een zorgvuldige inventarisatie en lezing
van bovenstaande teksten een ontwikkeling in Schmitts denken over de
177

Schmitt had deze kwestie eerder aangesneden in zijn dagboek: ‘Naïef is de
vererving van de keizerskroon; deze wordt evenwel erfelijk door de verbinding
met de praktijk van de dynastieke macht (Hausmacht-Praxis); kan de dynastie
(das Haus) niet ook een katechon zijn?’ (G, 165 (16-6-1948)).
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katechon heeft weten zichtbaar te maken.178 Zo blijkt Schmitt de Paulinische figuur aanvankelijk, in het artikel ‘Beschleuniger wider Willen’ uit
1942, negatief te beoordeelden: hij identificeert achtereenvolgens de
zeemacht Engeland (en in haar kielzog de Verenigde Staten), de Oostenrijkse keizer Franz Josef, de Tsjechische en Poolse staatsmannen Masaryk
en Pilsudski als ophoudende machten, omdat zij de – door hem hoogst
wenselijk geachte – ontwikkeling naar een in Grossräume geordende
wereld zouden hebben opgehouden. Nog in datzelfde jaar blijkt Schmitt
de Paulinische figuur echter plotseling positiever te gaan waarderen: zo
prijst hij het Byzantijnse rijk, omdat het, ondanks zijn eigen zwakte, de
Islamitische verovering van Italië had tegengehouden en de toekomst van
het christelijke Avondland had zekergesteld. Ook over keizer Rudolf II
spreekt Schmitt thans lovende woorden, daar deze het uitbreken van de
strijd tussen calvinistische en jezuïtische machten op Duitse bodem met
enkele decennia had weten uit te stellen. Deze rehabilitatie van de katechon blijkt zich voort te zetten in Schmitts latere geschriften, bijvoorbeeld in het artikel ‘Die Lage der europäischen Rechtswissenschaft’,
waarin Hegel en Savigny worden geïdentificeerd als ophouders, omdat
beiden de ontwikkeling naar een louter instrumentele en functionele
omgang met het recht zouden hebben vertraagd.
Na 1945 lijkt een tweede – opmerkelijke – wending in Schmitts
waardering van de ophouder plaats te vinden; zo is hij na Duitslands
capitulatie plotseling minder geneigd om concrete historische personen en
instituties aan te wijzen als katechonten. Grossheutschi spreekt in dit
verband van een ‘retheologisering van de ophouder’: ‘volgt men deze
wending, zo worden, indien “de historische idee van Europa” als katechon
wordt geponeerd, “centralisering” en “democratisering” tot synoniemen
voor de verschrikkingen van de eindtijd, en haar dragers, Amerika en
Rusland, tot antichristelijke machten’.179 Nadat het Derde Rijk is ten onder
gegaan, herkent Schmitt in de ‘historische idee van Europa’ een nieuwe
katechon, een bastion tegen de antichristelijke machten Amerika en Rusland alsmede tegen de ‘democratisering’ en ‘centralisering’ die zij vertegenwoordigen. ‘“Centralisering” en “democratisering”’, betoogt
Grossheutschi, ‘betekenen voor Schmitt zoveel als functionalisering,
178

Grossheutschi (1996), 57-121. De veel lijviger studie van Günter Meuter, die
twee jaar eerder verscheen, ontbeert een dergelijke analyse (vergelijk Meuter
(1994)).
179
Grossheutschi (1996), 119.
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technisering, mechanisering van de wereld, dat wil zeggen het einde van
het politieke en daarmee het verlies van iedere ernstige beslissing en
iedere echte, zinvolle orde’.180 Volgens Schmitt zijn in een ‘restloos
gefunctionaliseerde wereld’ geen ‘ernstige’, dat wil zeggen bindende,
beslissingen meer mogelijk. In zo’n wereld zou niets de wetteloosheid in
de weg staan.
De door Grossheutschi geschetste ontwikkeling is op hoofdlijnen
te onderschrijven. Toch zijn er ook enkele kanttekeningen bij te plaatsen.
Zo blijkt Schmitts aanvankelijk negatieve waardering van de katechon een
uitzondering te blijven, daar zij in slechts één van de negen werken die
expliciete verwijzingen naar het motief bevatten is te vinden; de overige
bevatten positieve dan wel neutrale waarderingen. De uitzondering is het
artikel ‘Beschleuniger wider Willen’ waarin Engeland, Franz Josef, Marsaryk en Pilsudski worden beschreven als hinderlijke obstakels voor een in
Grossräume geordende wereld. Een nauwkeurige lezing van de tekst leert
ons echter dat Schmitt hier – bewust dan wel onbewust – een directe
identificatie met de katechon uit de weg gaat. Zo typeert hij Pilsudski niet
als ‘de katechon’, maar als ‘een soort van “kat-echon”’ (eine Art von “katechon”) (BwW, 436). Engeland, Franz Josef en Masaryk worden zelfs
überhaupt niet als katechonten aangeduid; de eerste wordt slechts een
‘vertrager’ (Verzögerer) genoemd en aan de laatste twee wordt – met een
al even voorzichtige formulering – ‘de functie van een ophouder’ (die
Funktion eines Aufhalters) toegeschreven (BwW, 436-437). Tegen deze
achtergrond willen wij het vermoeden uitspreken dat Schmitt in hen
überhaupt niet de eigenlijke katechon heeft herkend. Hij werd deze
veeleer gewaar in het Derde Rijk dat, daar het uit was op de vestiging van
een ‘concrete orde’ van Grossräume, de wetteloosheid zou hebben opgehouden. Daarentegen vertegenwoordigden Engeland, Franz Josef,
Masaryk en Pilsudski in zijn ogen louter behoudende en reactionaire
machten; door vast te houden aan een verouderde notie van veelvolkerenstaten hadden zij de weerbaarheid van de juridisch-politieke orde ondergraven en de eindtijd bespoedigd.
Van fundamenteler aard is onze kritiek dat ook het door
Grossheutschi geïntroduceerde onderscheid tussen ‘positieve’ en een
‘negatieve’ waarderingen als zodanig gerelativeerd moet worden. Want
niet alleen blijft het verklarende vermogen daarvan gering, omdat verreweg de meeste beschrijvingen van de katechon bij Schmitt als ‘neutraal’
180

Ibidem, 119.
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zijn aan te merken, ook blijkt zijn begrip van de ophoudende macht door
een diepe ambivalentie getekend. Die ambivalentie gaat terug op een
tijdservaring die ten grondslag ligt aan de Paulinische figuur, te weten: de
ervaring van een tijd waarin het ‘mysterie der wetteloosheid’ reeds werkzaam is, maar nog niet geopenbaard, en waarin de verlossing zich reeds
heeft aangekondigd, maar nog niet voltrokken. Als uitdrukking en metaforische verdichting van deze tijdservaring verschijnt de figuur van de
ophouder bij Schmitt als een in wezen tijdelijke en historische macht en
zijn drager, het rijk, als een ‘tussenrijk’, een interregnum dat is gesitueerd
tussen zondeval en verlossing, gekant tegen de wetteloosheid, maar zonder de illusie te koesteren dat het zelf de eeuwigheid kan belichamen.
Tegen deze achtergrond willen wij Grossheutschi’s normerende categorieën niet iedere betekenis ontzeggen. Wel menen wij dat zij gerelativeerd
moeten worden, want Schmitts ‘positieve’ en ‘negatieve’ waarderingen
van de katechon blijken slechts te duiden op verschillende ‘aspecten’ van
dezelfde ambivalente tijdservaring: zo kan de katechon nu eens door
Schmitt worden geprezen als ophouder van de eindtijd, dan weer worden
gelaakt als obstakel voor de eeuwigheid, zonder dat van een reële wijziging in zijn ambivalente waardering daarvan sprake is.
Grossheutschi’s uitdrukking van een ‘retheologisering van de
ophouder’ lijkt bij nadere beschouwing evenmin gelukkig gekozen. Immers, kenmerkend voor Schmitts politieke theologie is nu juist de claim
dat theologische denkfiguren herleven of voortleven in een geseculariseerde sfeer, waarin hun oorspronkelijke betekenissen en functies zijn
onmogelijk geworden. Schmitt hoedt zich er dan ook voor om openlijk
over het ‘geloof in de ophouder’ te spreken; een dergelijk spreken had
hem, gezien het antikatholieke sentiment van het nationaal-socialisme,
ook gemakkelijk op een veroordeling kunnen komen te staan.181 Tegen
deze achtergrond geloven wij niet dat Schmitt, zoals Grossheutschi suggereert, de figuur van de ophouder ten tijde van het Derde Rijk in een ontheologische – of minder theologische – zin heeft begrepen. Hij verkiest haar
slechts in bedekte termen aan te duiden, teneinde zijn uitsluiting uit het
publieke debat te voorkomen. Daarom kan na de oorlog evenmin sprake
zijn van een ‘retheologisering van de ophouder’; immers, de theologie is
181

Zo had het lijfblad van de SS, Schwarzes Korps, al in 1936 verdenkingen
tegen Schmitt geuit vanwege diens katholieke achtergrond. Een persoonlijke
interventie van Hermann Göring voorkwam dat de haatcampagne tegen hem werd
voortgezet (cf. Muller (2003), 40-41)).
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bij Schmitt nooit weggeweest, zij was slechts tijdelijk – voor de duur van
dertien donkere jaren – gedwongen zich schuil te houden.
In Schmitts naoorlogse werk is dan ook niet zozeer sprake van een
‘retheologisering van de ophouder’, maar eerder van een ‘geschiedfilosofische wending’: zo lijkt Schmitt de figuur van de katechon thans de status
toe te dichten van een a-priori mogelijkheidsvoorwaarde voor al het
‘echte’ historische verstaan überhaupt. Vandaar dat hij in een van zijn
naoorlogse geschriften kan beweren dat ‘de voorstelling van houdende en
ophoudende krachten en machten (…) zich in de een of andere vorm bij
iedere grote historicus [laat] aanwijzen’ (DShS, 929). Die claim is geen
geringe: volgens Schmitt zouden alle historici van enige betekenis, of zij
nu gelovigen zijn of niet, op de een of andere manier blijk geven van de
voorstelling dat houdende en ophoudende krachten en machten de loop
van de geschiedenis bepalen; zo is het volgens hem alleszins denkbaar dat
deze historici, terwijl zij zelf in de veronderstelling verkeren een ‘neutraal’ geschiedbeeld te beschrijven, in werkelijkheid getuigen van het
geloof in de katechon dat, verborgen achter de ogenschijnlijk neutrale
noties van ‘machten’ of ‘krachten’, aan hun voorstelling van de geschiedenis blijkt richting te geven. Wat Schmitt kortom suggereert, is dat zij
zich überhaupt niet kunnen onttrekken aan de theologische denkpatronen
en metaforen die gedurende twee millennia het begrip van de geschiedenis
hebben gekleurd en vormgegeven.
Niet alleen zou het begrip van de katechon een ervaring van de
geschiedenis überhaupt eerst mogelijk maken, omgekeerd zou de figuur
van de ophouder alleen vanuit een historische ervaring te begrijpen zijn.
Naast en in nauw verband met de geschiedfilosofische wending stuiten we
hier op een ander aspect van Schmitts naoorlogse interpretatie, dat niet
eerder in zijn werk was waar te nemen en dat aan Grossheutschi’s aandacht lijkt te zijn ontsnapt: het existentiële. Het is voor het eerst te vinden
in een dagboekaantekening uit de winter van 1947: ‘De Paulinische geheime leer is niet geheimer dan of ook maar even geheim als welke christelijke existentie dan ook. Wie niet zelf in concreto van de katechon weet,
kan deze plaats niet duiden’ (G, 63 (19-12-1947)). Schmitt suggereert hier
dat de ware betekenis van de katechon zich enkel openbaart aan diegenen
die zijn vertragende macht zelf hebben ervaren. Dat zijn de christenen, die
‘weten’ wat het betekent om zich in een eindige historische werkelijkheid
op te houden waarin de eeuwigheid zich reeds heeft aangekondigd, maar
nog niet is ingetreden. Voor alle anderen, dat wil zeggen voor al diegenen
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die niet in de eeuwigheid geloven of die geloven dat zij reeds is begonnen,
moet de Paulinische leer een ‘mysterie’ blijven, een holle frase die, ofschoon wellicht in abstracto gevat, niet werkelijk ‘in zijn concrete historiciteit’ is begrepen. De leer van de katechon, zo suggereert Schmitt, is in
zoverre geheim, dat zij ondoorgrondelijk moet blijven voor hen die haar
louter intellectueel – als begrip – trachten te vatten, terwijl zij zich slechts
ontsluit voor diegenen die haar existentieel, dat wil zeggen vanuit de
ervaring zelf, weten te verstaan.
Met deze christelijk-existentiële wending lijkt Schmitt de formele
betekenis die tegenwoordig in de literatuur aan de Paulinische figuur
wordt toegeschreven dicht genaderd. Zo zagen wij aan het begin van dit
hoofdstuk dat auteurs als August Strobel en Wolfgang Trilling geneigd
zijn de katechon te beschouwen als een terminus technicus voor de parousia-vertraging zelf. De figuur van de ophouder zou, met andere woorden,
geen macht in deze wereld aanduiden, maar slechts het verwijlen van de
tijd zelf, een tijd die door de christenen wezenlijk als ‘uitstel’ (Frist)
wordt ervaren. Het zou daarbij gaan om een tijd waarin de wetteloosheid
en de eeuwigheid zich gelijktijdig lijken aan te kondigen. Deze tijdservaring vergt van de gelovigen een bepaalde geestelijke houding, een voortdurende waakzaamheid. Ook Schmitt lijkt het, waar hij zich beroept op de
katechon, vooral te doen om de gevaren en mogelijkheden die in ieder
ogenblik besloten liggen. Ook hij lijkt de figuur van de ophouder uiteindelijk, voorbij alle mogelijke identificaties, vooral te beschouwen als een
kleurrijke metafoor voor deze als ‘uitstel’ ervaren tijd. Jacob Taubes, een
van Schmitts meest scherpzinnige recipiënten, heeft dit aspect van zijn
leer het helderst omschreven. Laten we hem, tot slot, het woord geven:
‘Carl Schmitt denkt apocalyptisch, maar van bovenaf, vanuit de macht; ik
denk van onderop. Maar ons beiden gemeenschappelijk is die ervaring
van tijd en geschiedenis als uitstel (Frist), als uitstel van executie (Galgenfrist). Dat is oorspronkelijk ook een christelijke ervaring van de geschiedenis’.182
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Conclusie
In dit hoofdstuk hebben wij trachten aannemelijk te maken dat Schmitts
politieke theologie in zijn late werk gestalte krijgt als de poging om voor
iedere periode van de geschiedenis een concrete ‘drager’ van de ophoudende macht aan te wijzen. Zo blijkt hij, verspreid over zijn boeken en
artikelen, een reeks van historische personen en instanties aan te wijzen
die alle zouden hebben gediend als hoeders van de bestaande orde en
ophouders van de catastrofe. Tezamen vormen een bont gezelschap waartoe onder meer de middeleeuwse keizers, Byzantium, Rudolf II, Franz
Josef, Savigny, Hegel, Masaryk, Pilsukski en Groot-Britannië behoren.
Naar verloop van tijd, zo hebben wij betoogd, zou Schmitts denken over
de katechon een aantal belangrijke wijzigingen ondergaan: was hij aanvankelijk geneigd de ophoudende macht uit te leggen in een staatsbevestigende zin, na de oorlog zal hij haar toeschrijven aan ‘degenen die niet
regeren’, oftewel: aan het ‘volk’ dat zou beschikken over een ‘wonderbaarlijke kracht’ om zich tegen instrumentalisering en ‘planning’ door de
staat teweer te stellen. Belangrijker nog is, dat Schmitt zich in deze periode in meer abstracte, namelijk christelijk-existentiële termen over de
Paulinische figuur zal uitlaten: zo zal hij de katechon beschrijven als
uitdrukking van een bepaalde ervaring van de geschiedenis die alleen voor
de gelovigen betekenisvol kan zijn. Daarmee lijkt zijn katechon-begrip te
zijn geworden tot een in wezen geestelijke en onpolitieke grootte.
Wat wij bij dit alles van groot belang achten, is dat Schmitt met
zijn theorie in feite aansluit bij een lange traditie van katechon-duidingen.
In dit verband gaat hij overigens selectief te werk: zo blijkt hij uitsluitend
te verwijzen naar die schrijvers die het Paulinische motief in een staatsbevestigende zin hebben opgevat (bijvoorbeeld Tertullianus en Haymo),
terwijl hij andere die er een staatskritische uitleg aan hebben gegeven
(bijvoorbeeld Hippolytus en Herveus) onvermeld laat. Wij hebben betoogd dat Schmitts poging om de traditie van staatsbevestigende katechon-interpretaties nieuw leven in te blazen, niet is te beschouwen als
een geïsoleerde onderneming. Zo blijken in feite verschillende auteurs,
vooral in conservatief revolutionaire kring, zich in de jaren 1920’ en 30’
intensief met het motief van de katechon te hebben beziggehouden.
Schmitt zal zich bij hen voegen en zich in verschillende opzichten door
hen laten beïnvloeden. Dit is niet in de laatste plaats van belang, omdat
sommigen van hen, waaronder Stapel en wellicht ook Freyer, op enig
moment in het Derde Rijk de ophoudende macht hebben herkend.

Besluit
De namen van Walter Benjamin en Carl Schmitt hebben tegenwoordig
een haast mythische klank gekregen. Hoewel zij zich in menig opzicht
onorthodox tot de traditie verhielden en hun denken nauwelijks systematisch is te noemen, worden zij gerekend tot de klassieke denkers van de
twintigste eeuw. Zo worden hun begrippen te pas en te onpas geciteerd,
veelal buiten hun oorspronkelijke context en tegen hun eigen bedoelingen
in. Daarbij wordt het werk van Schmitt, ofschoon hij zichzelf primair
beschouwde als een jurist, met name door filosofen en politicologen
gelezen. Daarentegen heeft dat van Benjamin, die zich nooit binnen de
grenzen van enige discipline heeft laten dwingen, vooral weerklank gevonden onder cultuuranalytici en literatuurwetenschappers. In dit verband
mag één aspect van de hernieuwde aandacht voor Schmitt rekenen op
onze bijzondere interesse: zo blijken zich juist onder schrijvers die in
politiek opzicht links zijn te noemen, de meest welwillende en oorspronkelijke recipiënten van zijn werk te bevinden.1
Sinds 11 september 2001 heeft het denken van Schmitt en Benjamin onverwachts een nieuwe actualiteit gekregen. Niet alleen lijkt
Schmitts theorie van een plotselinge terugkeer van het politieke als een
onoverbrugbare kloof tussen vriend en vijand door de gebeurtenissen van
de afgelopen jaren te worden bevestigd, zijn notie van de uitzonderingstoestand waarin de staat niet langer aan het recht is gebonden, lijkt zich te
ontwikkelen tot een nieuw ‘paradigma van de juridische orde’.2 Opmerkelijk genoeg blijken in deze globale uitzonderingstoestand bovendien
enkele van de theologisch-politieke motieven te herleven die Schmitt er in
1

Hier is bijvoorbeeld te denken aan Giorgio Agamben, Chantal Mouffe en
Jacques Derrida. Vergelijk over de linkse receptie van Schmitts werk ook Müller,
J.-W. (2003), A dangerous mind. Carl Schmitt in post-war European thought,
New Haven en Londen, Yale University Press, 169 e.v. en 237-241.
2
Agamben, G. (2005), State of exception, uit het Italiaans vertaald door Kevin
Atell, Chicago en Londen, University of Chicago Press, 7. Vergelijk ook
Scheuermann, W.E. (2006), ‘Carl Schmitt and the road to Abu Ghraib’, in Constellations, jaargang 13, nummer 1, 108-124.
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zijn werk mee had verbonden, zoals de voorstelling van een ‘as van het
kwaad’ waarop sommige Westerse politici zich beroepen. Hun critici zijn
op hun beurt geneigd om Benjamin aan te halen, wanneer zij er bijvoorbeeld op aandringen om de wederzijdse afhankelijkheid van recht en
geweld te doorbreken en menen dat Benjamins kritiek van het geweld ‘in
staat is door te dringen in een sfeer die politieke theologie met behulp van
geseculariseerde theologische begrippen heeft afgesloten’.3
In dit boek hebben wij theoretische en methodologische affiniteiten in het denken van Schmitt en Benjamin trachten bloot te leggen.
Daarbij hebben wij het spoor gevolgd van verwijzingen in hun werk, van
begrippen en denkbeelden die zij deelden en in sommige gevallen aan
elkaar ontleenden. Zelf zouden de beide denkers bij verschillende gelegenheden de aandacht vestigen op hun intellectuele nabijheid. Benjamin
deed dat onder meer in een brief aan Schmitt van 9 december 1930 waarin
hij zijn instemming betuigde met diens soevereiniteitsleer en ‘onderzoeksmethoden’. Op zijn beurt zou Schmitt suggereren dat hij zich al in
de jaren 30’ intensief met Benjamins werk had beziggehouden en dat
tenminste een van zijn geschriften uit deze periode, namelijk zijn studie
over Hobbes, was geschreven in een ‘poging om Benjamin te antwoorden’. Overigens zou Schmitt pas na de oorlog expliciet naar Benjamins
werk verwijzen, namelijk in Hamlet oder Hekuba (1956), waaraan hij een
excursus toevoegde over diens Trauerspielbuch.
De belangrijkste these die wij in dit boek hebben trachten aannemelijk te maken, luidt dat zowel de overeenkomsten als de verschillen in
het denken van Schmitt en Benjamin zijn terug te voeren op een gedeelde
interesse in politieke theologie. Zo blijkt hun verwantschap mede te
berusten op de gemeenschappelijke overtuiging dat theologische motieven, beelden en metaforen, ook in een geseculariseerde moderniteit, ons
begrip van het politieke zijn blijven bepalen. In dit verband benadrukken
Benjamin en Schmitt vooral de systematische en structurele overeenkomsten tussen politieke en theologische motieven. Zo tracht Schmitt de
onbeperkte macht van de soeverein te begrijpen in het licht van de almacht gods, terwijl Benjamin het tegen de staat gerichte geweld van de
revolutionairen beschrijft naar analogie van de goddelijke rechtsvernietiging. Tegelijkertijd menen beide denkers dat het in een geseculariseerde
politieke sfeer niet langer mogelijk is om uitdrukkelijk te refereren aan
3
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theologische categorieën, hoezeer zij ook hun stempel zijn blijven drukken op het begrip van het politieke. Daarom gaan zij openlijke identificaties van politieke en theologische motieven uit de weg en bezigen zij
liever de indirecte taal van parallellen, analogieën en formele verwantschappen.
Een opmerkelijke overeenkomst tussen Schmitt en Benjamin is
dat zij er beiden van overtuigd zijn dat politieke theologie niet eenvoudig
is te beschouwen als een theologie in politieke gedaante en evenmin als
een politiek die zich, al dan niet oneigenlijk, de taal van de theologie heeft
toegeëigend. Beiden wijzen de theologie van de theologen uitdrukkelijk
van de hand en laten zich laatdunkend uit over de politiek van de politici
waarin zij slechts een ‘cultus van het compromis’ herkennen. Het begrip
‘politieke theologie’ duidt bij hen dan ook niet op de politiek, dat wil
zeggen op die zaken waarmee politici zich plegen bezig te houden, maar
op ‘het politieke’, oftewel: de ervaring van een associatie of dissociatie
die onverschillig welke zaak kan betreffen. Het staat al evenmin voor de
traditionele theologie, dat wil zeggen voor theorieën over het religieuze of
commentaren op de openbaring, maar voor ‘het theologische’, oftewel:
ideeën en voorstellingen die resoneren met de theologie zonder dat zij
daaraan zijn gelijk te stellen. Bij Schmitt én Benjamin verwijst het begrip
‘politieke theologie’ kortom naar een theologie die de specifieke intensiteit van het politieke bepaalt, alsook de verantwoordelijkheden die daaraan ten grondslag liggen, maar die tegelijkertijd zelf onbenoembaar blijft,
daar zij, zoals Benjamin het formuleert, ‘vandaag de dag zoals iedereen
weet klein en lelijk is en zich toch al niet mag vertonen’ (GS I/2, 693;
SWP, 142, these I).
Wij hebben er echter voor gewaarschuwd om de theologischpolitieke opvattingen van Schmitt en Benjamin als vaststaande posities te
beschouwen op grond waarvan zich de verhouding tussen hen als een
eenduidige laat beschrijven. In dit verband hebben we gesteld dat in de
literatuur onvoldoende aandacht is besteed aan ontwikkelingen en verschuivingen in de theologisch-politieke opvattingen van de beide denkers,
waardoor een al te statisch beeld van hun onderlinge verhouding kon
ontstaan. Zo blijkt Schmitt de soevereine macht in zijn late werk niet
langer te beschrijven naar analogie van de almacht gods, maar in verband
te brengen met de voorstelling van een ‘ophoudende macht’. Daarmee
lijkt hij zijn eerdere standpunt dat iets van gods eeuwigheid afstraalt op de
soeverein, te hebben opgegeven. Op zijn beurt blijkt Benjamin de revolu-
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tie in zijn late werk niet meer in verband te brengen met de goddelijke
rechtsvernietiging, maar juist met een bepaalde notie van de eeuwigheid
waarin de ‘aanspraken’ van vroegere generaties worden recht gedaan. Ook
hij lijkt daarmee terug te komen van zijn eerdere standpunt, namelijk dat
de eeuwigheid zich in de geschiedenis niet anders dan vernietigend kan
openbaren.
In dit verband hebben wij gesuggereerd dat de voortschrijdende
inzichten van Schmitt en Benjamin mede zijn te verklaren vanuit hun
poging om elkaars bezwaren en kritiek te beantwoorden. Dit blijkt bijvoorbeeld in Benjamins Trauerspielbuch (1928). Benjamin bekritiseert
daarin impliciet de soevereiniteitsleer van Schmitt, omdat deze eenzijdig
gericht zou zijn op het contrareformatorische ideaal van een ‘volledige
stabilisering’ en de concrete ervaring van de catastrofe waaraan dit ideaal
was ontsprongen, zou negeren. Schmitt zou daarom geneigd zijn ‘het
beeld van de soeverein in de zin van de tiran te voltooien’, terwijl de
oriëntatie op de catastrofe hem daarvoor had kunnen behoeden. Opmerkelijk genoeg blijkt Schmitt zijn soevereiniteitsleer niet lang daarna, in de
tweede druk van zijn Begriff des Politischen (1932), ingrijpend te herzien:
niet het ideaal van een volledige stabilisering, maar de ‘reële mogelijkheid’ van een conflict op leven en dood dient thans voor de soeverein
richtinggevend te zijn. Daarmee lijkt Schmitt tegemoet te komen aan
Benjamins kritiek: de soeverein wordt de mogelijkheid ontzegd om een
juridisch-politieke orde te scheppen die met de eeuwige vergelijkbaar is,
en krijgt in plaats daarvan tot taak om een altijd dreigende catastrofe af te
wenden.
In een ander opzicht blijkt Schmitt echter niet aan Benjamins bezwaren tegemoet te komen en juist een kritiek op diens interpretatie van
de soevereiniteitsleer naar voren te brengen. Zo had Benjamin de soevereiniteitsleer van Schmitt overgeheveld naar de context van het barokke
treurspel, waardoor de theologisch-politieke voorstellingen die eraan ten
grondslag lagen, waren blootgesteld aan de mogelijkheid van hun ontdramatisering. In het treurspel verscheen de soeverein namelijk niet langer
als gods hoogste representant op aarde, maar als allegorie van een gevallen schepping: hij bleek bloot te staan aan onweerstaanbare fysieke impulsen waardoor hij niet tot een beslissing in staat was. In zijn Begriff des
Politischen zou Schmitt deze interpretatie van Benjamin impliciet bekritiseren: door de soevereine macht te beschouwen in de context van het
barokke treurspel, had Benjamin de ‘laatste ernst’ ervan ondergraven. Die
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ernst, zo suggereerde Schmitt, berustte op de ‘reële mogelijkheid’ van
fysieke doding. In dit verband stelde hij zelfs een nieuwe definitie van de
soevereiniteit voor: soeverein was niet alleen wie over de uitzonderingstoestand besliste, maar wie in het uiterste geval het ‘offer van het leven’
mocht verlangen.
Benjamins antwoord aan Schmitt zou lang op zich laten wachten.
We vinden het in zijn laatste voltooide werk, de geschiedfilosofische
thesen (1940): met zijn soevereiniteitsleer had Schmitt ertoe bijgedragen
dat een in wezen wetteloos staatsgeweld de schijn van het rechtmatige had
verkregen. Daarentegen schetste Benjamin thans de theologisch-politieke
opgave om een ‘werkelijke uitzonderingstoestand’ te realiseren, waarin de
staat en het geweld dat in zijn naam was gerechtvaardigd, tot een definitief einde zouden worden gebracht. In de tussentijd was het nodige voorgevallen. Zo was Schmitt als raadgever van Weimars laatste kabinetten
persoonlijk betrokken geweest bij de ondergang van de Republiek. Hij
had deze kabinetten geadviseerd een uitzonderingstoestand af te kondigen
om zo de dreiging van anticonstitutionele partijen te bedwingen. Daarmee
had hij hun echter een middel in handen gegeven om constitutionele
waarborgen tegen machtsmisbruik te negeren en zich een onbeperkte
heersersmacht toe te eigenen. Benjamin zou impliciet aan deze gebeurtenissen refereren in een radiohoorspel dat vlak voor zijn vlucht uit Duitsland, in maart 1933, werd uitgezonden: door een uitzonderingstoestand te
proclameren, hadden Schmitt en de zijnen alle constitutionele ‘dammen’
doorbroken en de zetel gecreëerd van een ‘dictatoriale’ staatsmacht. Zo
hadden zij het Duitse volk, in een poging het tegen de vloed van het
nationaal-socialisme te beschermen, roekeloos prijsgegeven aan Hitlers
dictatuur.
Wij willen benadrukken dat Schmitt en Benjamin in hun late geschriften niet of nauwelijks meer de discussie met elkaar zoeken.4 Niettemin introduceren zij daarin een reeks van concepten, zoals die van het
mythische en dialectische beeld, van het gedenken en het vergeten, van
het nu en het uitstel, die zich, zoals wij hebben trachten aan te tonen, in
een dialogische constellatie laten begrijpen. Zo oriënteert Schmitt zich op
4

Uitzonderingen vormen Benjamins verwijzing naar Schmitts notie van de
uitzonderingstoestand in ‘Über den Begriff der Geschichte’ (GS I/2, 698; SWP,
146, these VIII) en Schmitts referentie aan Benjamins lezing van het treurspel in
Hamlet oder Hekuba (HH, 7 en 62-67, 69, noot 6) alsmede zijn terloopse vermelding van diens conceptie van de eeuwigheid in Politische Theologie II (PT II, 90,
noot 2).
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een ‘mythisch beeld’ dat is bedoeld om de bestaande orde in het licht van
een historische continuïteit een schijn van noodzakelijkheid te verlenen,
terwijl Benjamin zich juist richt op een ‘dialectisch beeld’ dat ertoe dient
om deze orde in het licht van een discontinuïteit van haar schijnbare
noodzakelijk te beroven. In dit verband hebben wij gesuggereerd dat ook
het antisemitisme van Schmitt, dat het duidelijkst naar voren treedt in zijn
studie over Hobbes (1938), verband houdt met een mythische voorstelling, namelijk die van de staat als een machtige Leviathan die door de
joden zou zijn ‘omgebracht’. In datzelfde jaar blijkt Benjamin in zijn
Passagen-Werk een poging te ondernemen om het antisemitisme in een
dialectisch beeld te ontkrachten door het te confronteren met de ‘verwoestende ironie’ van de flaneur.
Waar Schmitts mythische beeld blijkt te berusten op de opgave
van het vergeten om wraakhandelingen en ‘aanspraken’ van het verleden
te voorkomen teneinde een stabiele politieke orde mogelijk te maken,
blijkt Benjamins dialectische beeld, omgekeerd, ingegeven door de opgave van het gedenken om het voorbije uit de vergetelheid op te rakelen
teneinde de bestaande orde in naam van dit ‘onderdrukte verleden’ ter
discussie te stellen. Wij hebben erop gewezen dat Benjamin en Schmitt in
deze context een zelfde juridische taal gebruiken en verwijzen naar ‘aanspraken’ van het verleden die volgens de eerste wél en volgens de tweede
niet zijn recht te doen. Beiden blijken bovendien een theologisch-politieke
betekenis toe te kennen aan de imperatieven van respectievelijk het gedenken en het vergeten. Want waar het vergeten volgens Schmitt noodzakelijk is om een levensvatbare politieke orde mogelijk te maken die, in
afwachting van de eeuwigheid, de hang van een zondige mens naar anarchie en wetteloosheid weet in te tomen, biedt het gedenken volgens Benjamin juist toegang tot een ervaring van de geschiedenis, waarin de bestaande orde als een uiterst gewelddadige verschijnt en de eeuwigheid
zich als het geheel andere lijkt aan te kondigen.
Wij hebben er bovendien op gewezen dat aan Schmitts mythische
en Benjamins dialectische beeld verschillende ervaringen van de tijd ten
grondslag liggen. Zo geeft Schmitts mythische beeld uitdrukking aan de
ervaring van een ‘durende tegenwoordigheid’ (dauernde Gegenwart): het
wekt de indruk dat de bestaande politieke orde, ofschoon niet tijdloos en
eeuwig, wordt gekenmerkt door een zekere continuïteit en duur, omdat zij
tot het einde der tijden zou blijven bestaan. Daarentegen blijkt Benjamins
dialectische beeld te berusten op de ervaring van een ‘nu’ (Jetzt) waarin

264

Besluit

het ‘continuüm van de geschiedenis’ plotseling wordt onderbroken en de
bestaande orde haar schijn van duurzaamheid verliest. In dit verband
hebben wij gesuggereerd dat Schmitts notie van een ‘durende tegenwoordigheid’ verwant is aan die van het theologische aevum, oftewel: de
ervaring van een continuïteit ondanks verandering. Benjamins ‘nu’ duidt
daarentegen op de ervaring van een radicale breuk of discontinuïteit,
waarin het ‘waarlijk nieuwe’ mogelijk is geworden. De eeuwigheid verschijnt hier niet als het tegendeel van de tijd, dat wil zeggen als een absolute en eeuwige tijdloosheid, maar blijkt juist in de tijd ingebed te liggen,
namelijk in het meest vluchtige en vergankelijke ‘nu-moment’ waarin het
voorbije onverwachts met een nieuwe actualiteit kan herleven.
Het late werk van Schmitt en Benjamin, zo hebben wij tot slot betoogd, getuigt van een gemeenschappelijke wending naar geschiedfilosofische thema’s alsmede van een gedeelde interesse in de relatie tussen
politiek, theologie en temporaliteit. Beide auteurs hebben deze relatie tot
uitdrukking gebracht in theologisch-politieke zinnebeelden die voor de
soeverein respectievelijk de ‘revolutionaire klasse’ richtinggevend zouden
zijn: waar Schmitt het beeld evoceert van een ‘ophoudende macht’ die
erin slaagt de catastrofe af te wenden en de bestaande orde althans voorlopig te bewaren, schetst Benjamins de allegorie van een ‘engel van de
geschiedenis’ die, met het gezicht gekeerd naar het verleden, daarin ‘één
grote catastrofe’ gewaarwordt die hij tevergeefs tot een einde tracht te
brengen. Wij hebben betoogd dat Benjamins allegorie van de engel,
hoewel vermoedelijk niet in reactie op Schmitts voorstelling van de ophoudende macht tot stand gekomen, wel als antwoord daarop is te lezen.
Want waar Schmitt het geweld van de staat rechtvaardigt in het licht van
een toekomstig gebeuren, namelijk de catastrofe die met alle geweld is ‘op
te houden’, suggereert Benjamin met zijn allegorie van de engel dat het
ergste nu reeds plaatsvindt, niet ondanks, maar dankzij de bereidheid om
het voortdurende geweld als voorlopige omstandigheid te aanvaarden.
Als wij tot slot de balans trachten op te maken van de verhouding
tussen Benjamin en Schmitt, dan springen ons toch vooral de verschillen
in het oog. Zo mogen wij ons niet laten misleiden door de lovende woorden die Benjamin in zijn brief aan Schmitt wijdde aan diens soevereiniteitsleer; de brief was immers bedoeld om de toezending van het Trauerspielbuch te begeleiden, waarin in feite reeds een impliciete kritiek op
Schmitts soevereiniteitsleer was te vinden. Weliswaar lijkt Schmitt zich
deze kritiek te hebben aangetrokken, zijn bewering in Hamlet oder Heku-
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ba dat hij aan Benjamins Trauerspielbuch ‘in het bijzonder schatplichtig’
was, mag evenmin verhelen dat hij zich in hetzelfde werk scherp van
diens interpretatie van zijn soevereiniteitsleer zou distantiëren. Vanaf het
midden van de jaren 1930’ lijken de beide denkers zich alleen maar verder
van elkaar te hebben verwijderd. Zo zou Schmitt de soeverein in zijn late
werk voor de opgave stellen om, met het beeld van een ‘ophoudende
macht’ voor ogen, de wetteloosheid te onderdrukken en de bestaande orde
te bewaren, terwijl Benjamin de ‘revolutionaire klasse’ juist met de taak
zou belasten om, naar analogie van het Messiaanse, te breken met die orde
en de onderdrukking te beëindigen.
Jacob Taubes heeft de ‘relatie’ tussen Schmitt en Benjamin eens
omschreven als een ‘mijn die onze voorstellingen van de geestesgeschiedenis van de Weimar periode gewoonweg opblaast’5. Daarmee suggereerde hij dat de politieke onderscheidingen aan de hand waarvan men Weimars intellectuele cultuur had trachten te begrijpen, geen stand konden
houden en dat in het bijzonder de contacten en invloeden tussen radicaallinkse en extreemrechtse denkers in deze periode frequenter en diepgaander waren geweest dan men na de oorlog bereid was toe te geven. Een
nauwkeurige analyse van deze relatie brengt ons tot een andere conclusie:
niet alleen blijken de contacten tussen Benjamin en Schmitt veeleer sporadisch te zijn gebleven, ook hun verwantschap blijkt steeds bepaalde
grenzen te hebben gekend. Waar zij zich aanvankelijk in elkaars nabijheid
bewogen en ideeën en begrippen deelden en aan elkaar ontleenden, zouden zij zich in de loop van de tijd, en vooral na 1933, steeds verder van
elkaar verwijderen. Zo blijkt het theologisch-politieke programma dat
Schmitt in zijn late werk voor ogen heeft, om voor iedere eeuw een ophoudende macht zichtbaar te maken die de catastrofe afwendt en de bestaande orde garandeert, onverenigbaar met het door Benjamin beschreven project om een kritisch begrip van de geschiedenis te ontwikkelen dat
zich oriënteert op de ‘brokstukken’ van het verleden die aandringen op
een onmiddellijke, niet langer uitgestelde verlossing van de mensheid.
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Summary
In this book, I have analyzed and compared the political theologies of
Walter Benjamin and Carl Schmitt. Benjamin belonged to the early Frankfurt School, a group of leftist intellectuals, who tried to save the critical
impetus of Enlightenment thought. These thinkers combined a Marxist
and psychoanalytical approach to reveal a discrepancy between subjective
consciousness and objective historical conditions. Schmitt, on the other
hand, was part of the so-called Conservative Revolution, a movement of
publicists on the far right, who tried to reconcile a typically modern belief
in the controllability of social practices with reactionary ideas about the
political community. By continuously undermining the legitimacy of the
Weimar Republic, these thinkers in fact paved the way for National Socialism. While Schmitt had a considerable career as “crown jurist of the
Third Reich,” Benjamin was forced to flee to France, where, in September
1940, he took his own life.
Though in many respects opposite figures, Schmitt and Benjamin,
in the late 1920s and early 30s, engaged in a dialogue with each other to
which a letter and several references in their work testify. In the letter,
dated December 9, 1930, Benjamin expressed his approval of Schmitt’s
theory of sovereignty, claiming it confirmed his own “modes of research.”
The nature of this affinity he had already indicated in a 1928 curriculum
vitae: by approaching the work of art as an “integral expression of the
religious, metaphysical, political, and economic tendencies of an age,
which cannot be limited to a substantive domain,” Benjamin thought to
link up with “contemporary attempts by Carl Schmitt” (GS VI, 219).
We should not forget that it was Schmitt himself who, in the
1950s, first drew attention to Benjamin’s endorsement of his work. Apparently, the former State Counselor of Prussia, whose involvement in
National Socialism had in the meanwhile become the object of criminal
investigations in Nuremberg, believed his correspondence with a Jewish
intellectual might contribute to his rehabilitation. Against this background,
it is understandable that Theodor Adorno, who was the first to edit Benjamin’s complete correspondence, omitted the letter to Schmitt. He
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thought the letter too painful, and feared it might lead to political suspicions against Benjamin and the Frankfurt School, if not to an unjustified
and premature rehabilitation of Schmitt.
All in all, Benjamin’s interest in Schmitt lasted about seventeen
years, from the time he first implicitly referred to Schmitt’s doctrine of
sovereignty in a letter to Gottfried Salomon (1923) to the moment he
explicitly rejected it in what would turn out to be his final work, the
“Theses on the Concept of History” (1940). However, Benjamin did not
appear to have embraced Schmitt’s ideas uncritically. Instead, his relation
to him proved to be ambiguous from the start. Characteristic is a diary
entry from the Spring of 1930, which reads: “Schmitt – affinity, hate,
suspicion” (GS II/3, 1372). Benjamin’s words seem to indicate precisely
the various modes of his relation to Schmitt: although based on certain
theoretical and methodological affinities, it was never without critical
distance, never without the suspicion that, at the very point where affinities seemed most concrete, the object was to think against the other.
In his turn, Schmitt would become interested in Benjamin, although it remains unclear precisely when. After the war, he suggested he
had already read and engaged with Benjamin’s work in the 1930s. In a
letter to Hansjörg Viesel, he even claimed he had written his notorious
1938 study on Thomas Hobbes as an “attempt to answer Benjamin.”
However, Schmitt’s claim seems exaggerated, for there is, in fact, not a
single reference to Benjamin in Schmitt’s pre-war writings, nor are there
any turns of phrases which suggest familiarity with his thought. Schmitt
only started to mention Benjamin explicitly in 1956, in his book Hamlet
or Hekuba, to which he added a separate excursus on Benjamin’s Origin
of German tragic drama (1928).
Although Schmitt did not explicitly engage with Benjamin’s
thought in his pre-war writings, he did testify to similar interests and
views. Moreover, these views and interests were not merely incidental or
superficial, but based on shared theoretical and methodological convictions. Perhaps most striking was their shared “methodological extremism”: both authors held that philosophical thinking, in formulating and
reflecting on concepts, had to orientate to the most extreme and exceptional case, rather than the ordinary and normal. Benjamin formulated this
methodological extremism in the introduction to his Origin of German
tragic drama: “The empirical (…) can be all the more profoundly understood the more clearly it is seen as an extreme. The concept has its roots in
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the extreme.”1 Schmitt called for a similar method in his Political Theology (1922), arguing that “the rule” did not prove anything, whereas the
“exception” had the force of a real revelation: “it confirms not only the
rule but also its existence, which derives only from the exception. In the
exception the power of real life breaks through the crust of a mechanism
that has become torpid by repetition.”2
In the present study, I have examined the relation between
Schmitt and Benjamin on three levels: (1) that of the theoretical and
methodological affinities they have pointed out themselves (2) that of
concepts they have borrowed from each other – concepts they would
develop and criticize in their own writings, and (3) that of a common
theoretical ground that, though perhaps unnoticed by themselves, originated from a shared intellectual horizon. In other words, I have read the
texts of Benjamin and Schmitt next to and as “answers” to each other,
even though it was not always possible to ascertain whether they were
actually meant as interventions in a dialogue.
The main thesis I have presented in this book is that both the
affinities and differences in the work of Schmitt and Benjamin can be
explained from their shared interest in political theology. Both authors
believed that, even in a secularized modernity, theological motifs, images,
and metaphors have continued to determine our understanding of the
political. Both, more particularly, tended to emphasize the structural and
systematic resemblances between theological and political concepts.
Benjamin, for example, refers to similarities between the proletarian
general strike and god’s law destroying violence (GS II/1, 202); between
the sovereign and the martyr (GS I/1, 249); and between the proletarian
revolution and the Messianic arrest of happening (GS I/2, 703). Schmitt,
for his part, argues that political and theological concepts are comparable
in their “systematic structure” (PT, 43). To illustrate this claim, he points
out similarities between the legal state of exception and the miracle in
theology (PT, 43); between the unlimited powers of the sovereign and
god’s omnipotence (PT, 53); and between the sovereign’s decision and the
theological creatio ex nihilo (PT, 38).
1

Benjamin, W. (2003, orig. 1928), The origin of German tragic drama, transl. by
John Osborne and introd. by George Steiner, London and New York, Verso, 35.
2
Schmitt, C. (2005, orig. 1922), Political theology. Four chapters on the concept
of sovereignty, transl. by Georg Schwab and introd. by Tracy B. Strong, Chicago
and London, Chicago University Press, 15.
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Contrary to Benjamin, Schmitt emphasizes the need, not only for a systematic but also for a genealogical analysis of theologico-political motifs,
arguing that “all significant concepts of the modern theory of the state”
are in fact “secularized theological concepts” (PT, 43). More particularly,
he suggests that some of the characteristics and qualities originally ascribed to god have, in a process of secularization, been transferred to and
projected upon the sovereign ruler. However, as Hans Blumenberg has
shown, Schmitt never actually presented an analysis of these “rearrangements.” Possibly in response to Blumenberg’s critique, Schmitt in his later
work seems to deny his earlier genealogical claim: “Everything I have
said on the topic of political theology consists of remarks made by a
lawyer about a systematic structure-affinity (systematische StrukturVerwandtschaft) between theological and political concepts, which imposes itself in legal practice and theory” (PT II, 79, footnote 1).
The notion of political theology has a technical meaning in the
writings of Schmitt and Benjamin. Strictly speaking, it covers more than
politics and less than theology. Political theology does not refer to what is
usually called politics, i.e., those issues that concern politicians, but to
“the political” (das Politische). Both Benjamin and Schmitt, independent
of each other but in similar words, argue that the political no longer takes
place in the traditional political arenas, such as the state and political
parties, but has become omnipresent: in modern societies the political is
present and active in media, economy, culture, and so on. What is usually
meant by “theology,” that is, comments on revelation and theories of the
religious, is scarcely to be found in their work. Hence, political theology
refers to neither a political form of theology nor a “theology as politics.” It
rather indicates the (re)appearance of theological figures of thought in a
secularized political sphere, in which their original meanings and functions have become obsolete. The theological (re)surfaces not only in
fundamental political beliefs, ideologies and myths, but also, for example,
silently, in theories of sovereignty, decision, and the “force of law.”
Several authors have noticed the shared theologico-political interests of Schmitt and Benjamin. The present study aims at correcting their
interpretations in two respects. First, they have failed to do justice to the
particular nature of political theology. For, in the work of Schmitt and
Benjamin, political theology refers to a typically modern phenomenon,
i.e., the (re)appearance of theological figures of thought in a political
sphere that has been exposed to processes of secularization and neutraliza-
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tion. As a result, theology has not completely disappeared, but it has been
translated into the seemingly neutral and secular idiom of modernity. In
the eyes of Schmitt and Benjamin, this is decisive: in modernity, it has
become inadmissible or even impossible to refer directly or explicitly to
theological categories in the political sphere, even though they continue to
haunt our understanding of the political. Here, we have left the sphere of
direct and explicit identifications, and entered into that of an indirect
language, of translations and analogies.
Second, we have criticized the existing interpretations for ignoring developments and shifts in the theologico-political views of Benjamin
and Schmitt, resulting in a too static image of their relation. In his later
writings, Schmitt no longer compares the unlimited powers of the sovereign to god’s omnipotence, but to the “restraining force” (katechon)
described in Paul’s second letter to the Thessalonians (2 Thess. 2:6-8). He
thus seems to have given up his earlier view, according to which something of god’s eternity reflected upon the sovereign. In turn, Benjamin, in
his later writings, no longer relates the proletarian revolution to a divine
“law-destroying violence,” but rather to a notion of eternity, in which the
hopes and “claims” of the past will be fulfilled. Thereby he, too, seems to
have abandoned his earlier view, according to which god’s eternity can
only reveal itself negatively in history, as a violent or destructive force.
I have argued that these shifts and developments in the theologico-political views of Schmitt and Benjamin can, at least in part, be
explained from their attempts to answer each other’s criticism and objections. This becomes clear, for example, in Benjamin’s Origin of German
tragic drama. Here Benjamin criticizes Schmitt’s doctrine of sovereignty
for being one-sided in focusing exclusively on the contra-reformatory
ideal of a “complete stabilization” of the legal-political order, thereby
ignoring the concrete experience of catastrophe from which it stemmed.
Schmitt would have completed “the image of the sovereign, as tyrant,”
that is, as a ruler with a blind spot for the limits to his rule. It is notable
that Schmitt, shortly after, decides to redefine his notion of sovereignty: in
the second edition of his Concept of the political (1932) he argues that the
sovereign has to orientate, not only to the ideal of a “complete stabilization,” but also to the “real possibility” of a violent conflict. Whether
consciously or not, Schmitt thereby answers Benjamin’s criticism in that
he no longer deems the sovereign ruler capable of creating a completely
stabilized legal-political order comparable to god’s eternity, but, rather,
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describes his function as that of averting an always threatening catastrophe.
In other respects, however, Schmitt proves unable or unwilling to
meet Benjamin’s criticism, formulating his own objections against the
latter’s reading instead. Benjamin had read Schmitt’s doctrine of sovereignty in the context of the baroque “play of mourning,” thereby making
its underlying theologico-political premises susceptible to a possible dedramatization. Hence, in the play of mourning, the sovereign no longer
appeared as god’s highest representative on earth, but as the allegory of a
fallen creation, being exposed to irresistible physical impulses that made
him indecisive and incapable of ruling. Schmitt criticized Benjamin’s
reading: by transferring sovereignty to the context of the baroque play of
mourning, Benjamin had undermined its “seriousness.” Schmitt now
attempted to reaffirm the seriousness of sovereign decisions, relating them
to the “real possibility” of violent death. He even introduced a new definition of sovereignty: the sovereign was no longer only he who decided on
the state of exception, but also he who, in the ultimate case (Notfall),
could demand a “sacrifice of life.”
It would take years before Benjamin answered Schmitt’s criticism. He presented his reply in the final work he was to complete, his
“Theses on the concept of history” (1940): with his doctrine of sovereignty, Schmitt had contributed to legalizing an essentially lawless violence of the state. Benjamin, by contrast, set out to formulate the task of
creating a “real state of exception,” in which both the state and the violence committed in its name would be brought to an end. In the meanwhile, much had happened in their lives. As an adviser to Weimar’s last
governments, Schmitt had been personally involved in the Republic’s
downfall. He had advised the governments to declare a state of exception
in order to counter the danger of anti-constitutional forces. He had thereby
given them, inadvertently, the means to appropriate an unlimited authority
and to ignore constitutional guarantees against an abuse of power. Benjamin refers to these events implicitly in a radio program, which is broadcast mere days before his flight from Germany in March 1933. By proclaiming a state of exception, the governments advised by Schmitt had
destroyed all constitutional “dams,” thereby creating the seat of a “dictatorial power.” Instead of protecting the German people against the “flood”
of anti-constitutionalism, they had surrendered it to Hitler’s dictatorship.
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Although Schmitt and Benjamin, in their post-1933 writings, scarcely
refer to each other, they introduce a whole series of concepts, such as
those of the mythical and dialectical image, of remembrance and forgetting, of the “now” and the “delay,” that can be placed and understood in a
dialogical constellation. While Schmitt focuses on a “mythical image,”
meant to make the present order appear necessary in light of a historical
continuity, Benjamin sketches a “dialectical image” that robs the existing
order of its appearance of necessity in light of a discontinuity. In this
context, I have suggested that Schmitt’s anti-Semitism, which is unambiguously expressed in his study on Hobbes, is connected with a mythical
image, i.e., that of the state as a powerful Leviathan who has been “killed”
by the Jews. At the same time, Benjamin, in his Arcades Project, attempts
to counter this anti-Semitism by confronting it with the dialectical image
of the flaneur.
While Schmitt’s mythical image is based on the task of forgetting
to prevent “acts of revenge” and “claims” of the past, and to make possible a more or less stable political order, Benjamin’s dialectical image, by
contrast, is founded upon the task of remembrance to save the “oppressed
past” from oblivion, and to question the existing order in light of its
“claims.” Both authors use a legal language, referring to “claims” of the
past that the former believes should be done justice and the latter pleads to
ignore. More importantly, both attach a theologico-political meaning to
the imperatives of remembrance and forgetting respectively. For, according to Schmitt, forgetting is necessary in order to make possible a viable
political order that, while awaiting eternity, can mitigate the human tendency for anarchy and lawlessness. Benjamin, on the other hand, suggests
that the practice of remembrance opens up to an experience of history, in
which the present order appears as violent, and eternity reveals itself as
the wholly other.
I have, moreover, indicated that Schmitt’s mythical and Benjamin’s dialectical image originate from different experiences of time.
Schmitt’s mythical image gives expression to the experience of a “continuing presence” (dauernde Gegenwart): it suggests that the present
political order, though not timeless and eternal, is characterized by a
certain duration and continuity, since it will exist until the end of time.
Benjamin’s dialectical image, by contrast, bears witness to the experience
of a “now” (Jetzt), in which the continuum of history is suddenly interrupted, and the existing order loses its appearance of durability. In this
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context, I have suggested that Schmitt’s concept of a “continuing presence” is related to the theological notion of the aevum, i.e., a duration and
continuity despite change. Benjamin’s “now,” by contrast, indicates the
experience of a radical interruption or discontinuity, in which the “truly
new” announces itself. Here, eternity does not appear as the opposite of
time, that is, as an absolute and eternal timelessness, but, rather, as embedded in time itself, as the most fugitive and transitory “now-moment” in
which the past suddenly resurfaces with a new topicality.
In the late 1930s, the writings of Schmitt and Benjamin show a
parallel turn to the philosophy of history and a shared interest in the
relation between politics, theology and temporality. Both authors try to
represent this relation in terms of theologico-political images, meant to
serve as directives to the sovereign and the “revolutionary class” respectively: while Schmitt evokes the image of the katechon, whose task is to
avert the threatening catastrophe, thereby safeguarding the existing order,
Benjamin sketches the allegory of an “angel of history,” who, his face
turned toward the past, sees “one single catastrophe,” which he seeks to
end in vain. I have argued that Benjamin’s allegory of the angel, though
probably not conceived in reaction to Schmitt’s idea of the katechon, can
be read as an answer to it. For, while Schmitt justifies state violence as
necessary in order to prevent a future event, i.e., the always threatening
catastrophe, Benjamin, with his allegory of the angel, suggests that the
worst is already taking place, not despite but because of the willingness to
accept the continuing violence as a temporary measure.
In trying to take stock of the relation between Schmitt and Benjamin, it is mainly the differences that catch our eye. We should, more
particularly, not be misled by Benjamin’s praising words in his 1930 letter
to Schmitt, for it was meant to accompany the sending of a copy of the
Trauerspielbuch, in which an implicit criticism of the latter’s doctrine of
sovereignty could already be found. Although Schmitt would take Benjamin’s critique seriously, his remark in Hamlet or Hekuba, that he had
been “particularly indebted” to the latter, should not mislead us either, for,
in this work, Schmitt formulated sharp objections against Benjamin’s
interpretation of sovereignty. In the mid 1930s, both thinkers seem to have
further distanced themselves from one other. While Schmitt, following the
theological image of a “restraining force,” ascribed to the sovereign the
task of suppressing lawlessness and restoring the existing order, Benjamin
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charged the “revolutionary class” with the Messianic duty of ending the
oppression right away and breaking with the existing order.
Jacob Taubes once characterized the relation between Schmitt and
Benjamin as a “mine that can blow to pieces our conception of the intellectual history of the Weimar period.”3 By that, he suggested that the
clear-cut political distinctions that were meant to make sense of Weimar’s
intellectual history had failed their purpose, and that particularly contacts
and influences between intellectuals at the far left and the extreme right
had been more frequent and substantial than, after the war, one was prepared to admit. A thorough analysis of this relation, however, must lead us
to a different conclusion: not only have contacts between Schmitt and
Benjamin remained scarce, their theoretical affinity was never without
limits. Although, initially, in the late 1920s and early 30s, Benjamin and
Schmitt seemed to approach each other’s positions, borrowing ideas and
using the same conceptual language, they would eventually part ways.
Particularly in the late 1930s, Schmitt’s theologico-political program of
unmasking a “restrainer” at work in each century, proved irreconcilable
with Benjamin’s project to develop a critical concept of history, orientated
to the ruins of the past, which called for an immediate, no longer delayed
redemption of humanity.
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