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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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