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Messianism and the Law
De duizenden jaar oude traditie van het messianisme heeft gedurende de laatste decennia filosofen en
politieke denkers geïnspireerd in hun reflectie over het onrecht en de onrechtvaardigheid. Zo bijvoorbeeld
bevestigt de uitspraak van Giorgio Agamben dat “het wezenlijke kenmerk van messianisme wellicht te
vinden is in zijn bijzondere relatie tot de wet en de rechtspraak” deze hernieuwde belangstelling voor
onderwerpen in het snijvlak van theologisch, mystiek, politiek en juridisch vertoog.
Dit recente messianisme baseert zich op, herziet, modificeert of radicaliseert politiek-theologische
theorieën die werden ontwikkeld door denkers zoals Walter Benjamin, Franz Rosenzweig, Ernst Bloch,
Gershom Scholem, Theodor W. Adorno e.a. Tijdens de twee wereldoorlogen, geconfronteerd met gruwel
en vernietiging, hebben zij zich opnieuw gewend naar de oude joods-christelijke visies van verlossing. De
kruisbestuiving tussen messianisme, politiek en filosofie inspireert echter ook meer recente opvattingen
over tijd en geschiedenis, taal en wet in het werk van denkers als Emmanuel Lévinas, Jacques Derrida en
Giorgio Agamben. Deze filosofen hebben onder meer over het specifiek joodse karakter van Messiaans
denken en de relatie tot andere religieuze systemen nagedacht. De conferentie zal, in deze lijn, eveneens
aandacht besteden aan de interactie tussen messianisme en Wet, rechtspraak, politiek vertoog en
handelen.
Deze conferentie stelt zich tot doel om de traditionele en eigentijdse functies, eigenschappen en inzet van
Messiaans denken te verkennen, en de nauwe wisselwerking met zowel vroegere als huidige politieke
contexten en theoretische vertogen na te gaan. Meer algemeen beoogt de conferentie te exploreren
welke het nut en de relevantie van religieuze en theologische concepten kunnen zijn voor enerzijds een
analyse van concrete historische gebeurtenissen te onderzoeken en anderzijds een beter begrip van de
stand van zaken in de wereld en van de taak van de politiek in de toekomst.
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