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DeNijmeegse
filosoofMarinTerpstra
l(omttot
cCInclusies
dieeenaantaltheologen
langs
eenheelandererouteookgetrol<ken
hebben.
Misschien
zouhij eensrnethenmoeten
praten,
denl<t
Adde Bruijne.
van hebben,ln een democratiespelenwe
Modernewestersepolitiek lUkt haar geheim te
allemaalkoninkjeen latenwe onzesoevereine
zijn kwijtg€raakt. Dat geheimwas vanoudsdat
willetjes gelden.Bijvoorbeeldwanneerwe
politiek niet los gezíenken worden van een
stemmenin verkiezingen.Tegelijkgaanwe met
hogere,transcendentewerkelijkheid. Regerenin
de uitslagvan zulke verkiezingenniet wezenlUk
de mensenwereldheeft iets te maken met de
andersom dan vroeger met anderevormen van
godenwereld.Of. christelijk gezegd:dat mensen
soevereinemacht Dezeuitslag is heilig als een
over mensenregeren,verwijst naar Godals
goddelijkeboodschapen moet deaÍom door
schepperen regeerdeÍ,De meestewesteÍlingen
polirici zorgwldig worden geëxegetlseerd.
zo
zijn blij met dezeonttovering van de politielc Zij
ontdekkenzij wat het volk wil,
willen politiek vrij houdenvan religie.Volgens
Bovendienschikkende individuele ledenvan een
sommigenis dat ook voor de religie zelf beter. De
meestegelovigenbetreurendezesecularisatievan volk zich vervolgensnaar dezewil. Hun eigen
de rnodernepolitiek. Zij zoekenvoortdurend naar stem buigt alsnogvoor een hogersoevereingezag.
Dezedemocratischewil is daarbUevenalsde
mogelijkhedenom religíealsnogin beeldte
vroegerekoning intolerant ren opzichte van
brengenen zelfsweer een belangrijkerol te
meningendie de grondslagzoudenaantasten,
geven.
BeidecategoÍieènkunnen veel leÍen van Hoewelvaak impliciet bezit ook een democratie
een eenheidstichtendverhaal,een politieke
een nieuw boekvan de Nijmeegse
ÍilosoofMerin Terpstra: Democra- theologie.Wie zich drarbuiten plaatst,wordt niet
getolereerd,Zoalsje vroegerbuiten de orde was
tie als cultus: Over politiek en
religie.Terpstrab€toogtdat de wanneerje de godenofcod loochende,raakje
politiek
hedendaagse
eigenlijk helemaalniet
losgekomenis van religie. vandaaghet impliciete getoofalsje bijvoorbeeld
Op een nieuwe manier
de Holocàustontkent. Uit TerpsFà'sànàlysekan
blijft de klassieke
duidelijk worden dat dezegeseculariseerde,
verbinding met
impliciete vormen van religie klassiekechristenen
(of moslims) in problemenkunnen brengen.ln de
religie ha.r pÍÀktijk
en bezinning
westersesamenlevingzijn allerlei trekken van het
domineren.
christelijk geloof losgemaaktvan hun bron en
Terptra geeft dan b€staanzij zelfstandigvoort, bijvoorbeeldde
ook eenaltemamensenrechten
of de gelijkheidvan allen.Zij
tieve definitie
makendeeluit van de inrplicietegevestigde
van secularisareligie en theologievan de liberale democràtie.
tie: voortzetting Mensendie daarnaàstvasthoudenaan een andere
van theologie
religie die ook publiekeaspiratiesheeft,vormen
met anoere
daaÍom ten diepsteeen bedreiging.
middelen.Ook
geseculariseerde Debotsing wordt bijvoorbeeldduidelijk rond de
politiekbluft
apocalyptischetoekomswerwachting.De
bepaalddoor de
klassiekechristelijke politieke theologieliet zich
religieuzeachter- vaak inspirerendoor Johannes'openbaring.
grcnd van
Daarin schuilt gezienvanuit hei gezichtspuntvan
eeuwenen bevat
de bestaalde machten een revolutionaiÍ moment.
een implÍciete
AlleenGodmag uiteindelijkkoningzijn en wie
theologie,zelfs in
Hern niet erkent,wordtgeoordeeld.Daamavolgt
geseculariseerde
een nieuw koninkrijk onder Godsregering.
politiek kom je, alsje
Christenenmogenniet eigenhandigdeze
goed kijkt, het geheim revolutie voltrekken, máar moetenwel nu al
partij kiez€nvoor de uiteindelijke overwinnaar.
nog regen,
Daardoorvormen zUvoor de gevestigdemachten

per definitie een probleem.Hoewedelievenden
constructiefzij zich ook opstellen,hun geloof past
niet bij de openlijke of impliciete religie die deze
gevestigdem.chten draagt.Op dit punt is er geen
principieel verschiltussenhet vroegereRomeinse
rijk en de modeme democratie,
In de 20e eeuw onstond juist de gedachtedat in
de modeme liberale democratiehet eindevan de
geschiedenisal is aangebrokeo.Het laatste
oordeelwerd al geveld.PolitiekweÍd postapocàlyptisch.Ten diepstemaakt dezeopvatting een
theologischekeuze.Dat leidt tot een hevigeclosh
met diegenendie een anderetheologieaanhangen en nog altud een laatstegoddelijk oordeel
over de bestaandepolitieke orde en een nieuw
koninkrijk verwachten.

modernecultus
lnteressantis verder dat Terpstrade vorrnen vall
de modernedemocratieinterpreteert als een
nieuwe geseculariseeÍde
cultus,wàarin de
vroegereÍeligieuzeriruelen doorwerken,Ook
herleídt hij debattenover de aard van de democràtie tot klassieketheologischediscussies,
bijvoorbeeldover de werkelijke aanwezigheidvan
Christusin de sacramenten,de twee naturen,en
de verhoudingtussenwoord en beeld.
Terpstra'sboek is niet eenvoudig.Samengesteld
uit acht verschillÊndebestaandeessayskent het
ook geenvolgehoudenargumentatielijn.Toch is
het een belingruk werk, TerpstÍa toont áls
politiek filosoofoog voor de klassieketÍàditie van
de politieke theologieen dat is uítzonderlijk.
Zonderdezetheologiedie tot àan de verlichting
de beainningop politiek heeft bepaald.kunnen
wij inderdaadonze modernepolitieke kwesties
niet begrijpen.Wel vind ik het merkwaerdigdat
Terpstravervolgensnergenslaat merken dat hij
wcet heeft van de gootscheepsehedendaàgse
herlevingvan politieke theologie,met name in de
wereld, De denkersdie hij
Angelsaksische
analyseenzijn geenvan alle tUdgenoten:Varro,
Augustinus,Spinoza,Hobbes.Schmitt,Voegelin,
en LeíorL
Dat is jammer omdat zijn project wel parallel
politieketheologie.
looptàandie hedendaagse
Hij doet vergelijkbarewaarnemingenen beÍeikt
zoals
soortgelijkeconclusies
alstlreologetr
ofverschilHauerwas,
Milbanken O'Donovan,
lende neocalvínisten.Meer gesprekmet theologen zou ook een van mijn bezwarenbij het boek
ondeÍvangen,
Somslijkt Terpstrauit te gaanvan éen tamelijk
uniforme benadeÍingvan politieke theologiein de
tradirie,tenvijl in werkeldkheid het palet aan
positiesjuist bretd was, Ditwreekt zió in zijn
interpÍetatie van de huidige d€mocÍatie,die steÍk
door zijn selectiebepaaldblijft. Toch neemt dat
niet weg dat zijn werk stimulerend is en doet
verlangennaar meer.I

s ch i j n b re u k

Terpstralaat zien dar de
modernedemocratieeigenlijk
nooit werkelíjk afscheidnam van de
klassiekesoevereiniteitsgedach
te.
Vanoudswerd politiek niet los gezienvan
een hoogstegezag,een wil die uiteindelijk
doet wat hem belieft en waarvoor ellen buigen,
dus vÀnCod.De figuurvàn de koningÍepresenteerdedezesoevereiniteit.Als hij wijs is. hoon hij
andeÍe meningenaan,maar uiteindelijk hoeft hij
ze niet te tolerefen en geentegenspraekte
dulden.
De democratielijkt daarmeeradicaalte brcken,
maarbij naderinzienblijkt dit schijn.De
soevereiniteitfragmentariseertalleenrnaar,zodat
voortaanalle individuele burgerser een beetje
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