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Stellingen behorende bij het proefschrift 

Contested Modernity 
Karl Löwith, Hans Blumenberg and Carl Schmitt 

and the German Secularization Debate 

 

1. Het directe doelwit van Blumenbergs kritiek in Legitimität der Neuzeit – ‘de 

secularisatietheorie’ – is een stroman (hoofdstuk 1).  

2. Löwith lijkt een natuurlijke of kosmocentrische leefwijze voor te willen schrijven, maar hij 

is hier niet toe in staat omdat zijn opvatting van ‘de natuur’ of ‘de kosmos’ te ongedefinieerd 

blijft. Zijn natuuropvatting kan daardoor alleen fungeren als negatieve maatstaf voor een 

kritiek op de kunstmatigheid van de menselijke leefwereld en niet als basis voor een 

positieve filosofie (hoofdstuk 1 en 3).  

3. Commentatoren (zoals Motschenbacher en Meier) zijn geneigd de politieke theologie van 

Schmitt te reduceren tot politiek of theologie. Zijn politieke theologie moet echter begrepen 

worden in termen van een “systematische structuurverwantschap” (Politische Theologie 

II) tussen de twee sferen: dit betekent dat politiek en theologie in wezen gelijk zijn en niet 

tot elkaar gereduceerd kunnen worden (hoofdstuk 2).   

4. De kern van Löwiths kritiek op Schmitt is theologisch van aard: Löwith veronderstelt dat 

decisionisme, theologisch gemotiveerd of niet, niet verenigbaar kan zijn met een ‘waar 

geloof’ (hoofdstuk 3). 

5. Blumenbergs politieke filosofie is een doelbewuste neutralisering van Schmitts politieke 

theologie. Zijn ‘scheiding der machten’ vormt een poging om een Schmittiaanse soeverein 

(goddelijk of wereldlijk) buitenspel te zetten (hoofdstuk 4). 

6. Koselleck en Kesting gebruikten de Löwithiaanse secularisatiethese vooral als retorisch 

instrument om de suggestie te wekken dat de verlichting ‘illegitiem’ is. Maar dit is 

secundair ten opzichte van hun primaire argument, namelijk dat de verlichting de aard van 

‘het politieke’ negeert. In die zin had Löwiths these geen direct dogmatiserend effect op de 

‘tweede generatie secularisatie-theoretici’ (hoofdstuk 5). 

7. De meest fundamentele metaforen in het secularisatiedebat zijn idolatrie en ontworteling. 

Dit betekent dat de juridische metafoor van onteigening een minder prominente rol speelt 

dan Blumenberg suggereert (hoofdstuk 6). 

8. Het debat tussen Marquard en Taubes laat zien dat, zoals Schmitt stelt, een 

vijandsverklaring vaak hand in hand gaat met zelfidentificatie (hoofdstuk 7). 

9. Geistesgeschichte zonder historical reconstruction is leeg, maar historical reconstruction 

zonder Geistesgeschichte is blind (hoofdstuk 8).    

10. Volgens Taubes is het besef van eindigheid (‘tijd als respijt’) inherent eschatologisch. 

Hiermee wordt het begrip ‘eschatologie’ zo ver uitgerekt dat het zijn betekenis verliest. Dit 

gebeurt ook met ‘secularisatie’ wanneer bijvoorbeeld “de kamerplant het Mariabeeldje” 

van onze tijd wordt genoemd (de Correspondent, 25 oktober 2018) of “voetbal een nieuwe 

religie”.   

 


