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http://churchandstate.org.uk/category/authors/paul-cliteur/


Een vrijzinnige, een christen 
en een moslim in gesprek 

• Benhaddou: een 
rationale islam 

• Torfs: een rationeel 
Christendom 

• Cliteur: het 
rationalisme als 
selectiecriterium 
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https://www.ensie.nl/paul-cliteur/morele-autonomie


Oorzaak van spanningen 

• “Het monotheïstisch 
dilemma” 

• Monotheïstische 
religies begeven zich 
op sociaal en politiek 
terrein 

• Niet nodig (New Age, 
pantheïsme, private 
religie) 
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Mill over Vrijheid van 
meningsuiting 

 

• Uitingsvrijheid 

• Vrijheid van expressie 

• Vrijheid van gedachte 

• Vrijheid van geweten 

• Vrijheid van godsdienst 
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Ideologische legitimatie vrijheid van 
meningsuiting  

John Stuart Mill 

 

On Liberty (1859) 

 

Vrijheid maximaal 

 

Geen “harm to 

others” 
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https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/14470/Cliteur Mill en het geloof 2009.pdf?sequence=1


Vrijheid niet onbeperkt 

 Beperking vrijheid 

van meningsuiting 

 

 “Clear and Present 

Danger” voor 

anderen 

 

 “Physical harm” 
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Fatwa Khomeini over Rushdie 
(1989) valt niet onder 

uitingsvrijheid 
 

 Aansporing om 

schrijver Salman 

Rushdie te doden 

voor het 

schrijven van De 

Duivelsverzen 
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http://www.thecritique.com/articles/go-ghost/


Deze demonstratie valt niet 
onder uitingsvrijheid 
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Sinds 1989: grote spanning is… 

 

Volgens Europese 
wetgeving valt The 
Satanic Verses wel onder 
vrijheid van expressie 
…. 

 

….. maar de oproep om 
de schrijver van het 
boek te vermoorden valt 
niet onder de vrijheid 
van expressie 
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Deense Cartoons: 2005 
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https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2615576


Innocence of Muslims 2012 
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Chris Stevens (1960-2012) 

Gevolgen van religie-
kritiek soms 
verstrekkend: 

In Libië kwam de 
Amerikaanse 
ambassadeur Chris 
Stevens om het leven bij 
een aanval op 11 
september 2012 volgens 
VS mede vanwege 
fimpje 
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Moord op redactie Charlie 
Hebdo (2015) 

 

Sinds 2015 is sociale 
spanning rond religie 
maximaal 
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Historisch precedent: Index 
van verboden boeken 

  

 Index auctorum 

et librorum 

prohibitorum 

(1559-1966) 

 

 Paus Paulus IV 

 

14 



Erasmus: Opera Omnia (1559) 
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Galileo Galileï: hét grote conflict 
tussen wetenschap en theologie 

 

  

 Dialoog over de 

twee wereldsystemen 

(1633) 
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Thomas Hobbes: alle werken 
(1649) 
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Descartes Metafysische Meditaties 
(1673) 

 

Descartes publiceerde 

zijn boek Le Monde 

niet vanwege de 

kwestie Galileï 
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Essais van Montaigne (1676) 
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Tractatus Theologico-politicus (1697) 
van Spinoza 
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Essay concerning human understanding 
van John Locke (1734) 
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Lettres Philosophiques van Voltaire 
(1752) 

22 



Encyclopédie van Diderot en 
D’Alembert (1759) 
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La Nouvelle Heloise van Rousseau 
(1761) 
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Du contrat social van Rousseau 
(1766) 
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Lettres á un Provincial van Pascal 
(1789) 
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Decline and Fall of the Roman Empire 
van Edward Gibbon (1783) 
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The Rights of Man van Paine 
(1792) 
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Kritik der reinen Vernunft van 
Immanuel Kant (1827) 
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De tijden veranderen 

 

Veel van de boeken die je nu voor je 
tentamen moet kennen stonden toen op de 
lijst van de verboden boeken 

 

Censuur in de twintigste eeuw: sex en 
politiek, toen religie 
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De index was geen “leesadvies” 

• Harold Bloom vindt 
dat je Shakespeare, 
Chaucer, Montaigne 
en Pascal moet lezen 

• Het boek van Bloom 
is een “leesadvies” 

• Khomeini en Pius V 
geven meer dan een 
“leesadvies” 
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De inquisitie 

• Inquisitie: het 
juridisch vervolgen 
van ketterij door 
speciale kerkelijke 
rechtbanken 

• Paus Paulus III stelt 
het Heilig Officium 
in als hoogste 
instantie van appèl 
(1542) 

• 1820 afgeschaft 32 



De situatie per land 
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Waar kan men atheist zijn ? 
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Waar bemoeit de staat zich met 
godsdienst? 
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Twee theorieën over 
legitimatie van de moraal 

Morele heteronomie 

 

Iets is moreel goed omdat 
het door God wordt 
voorgeschreven 

 

Iets is moreel kwaad omdat 
het door God wordt 
verboden 

 

GBT van de moraal 

Morele autonomie 

 

Iets is goed in zichzelf of 
omdat het nuttig is (niet 
omdat de religie of God het 
dicteert) 

 

Moraal en religie zijn niet 
noodzakelijk verbonden 
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Wat is de verhaallijn in het 
Oude Testament ? 

 

• De strijd tegen 
apostasie 

• De strijd tegen 
vrijheid van 
godsdienst, vrijheid 
van meningsuiting en 
vrij onderzoek 
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1 Koningen 18: Elia versus 
priesters van Baal 
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De straf voor de profeten van 
Baal 

1 Koningen 18: 40 

Toen zei Elia tegen hen: 
‘Grijp de profeten van 
Baäl; laat niet één van 
hen ontkomen!’ De 
profeten werden 
gevangengenomen, en 
Elia liet hen afdalen 
naar het dal van de 
Kison, waar hij hen ter 
dood liet brengen. 
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Blasfemie 

• Tot 2008 blasfemiewet in UK 

• Nederland (Wetboek van Strafrecht, de 
artikelen 147, 147a en 429bis. Wetboek van 
Strafrecht BES, de artikelen 153 en 448bis) 

• Duitsland (Strafgesetzbuch Artikel 166) 

• Oostenrijk (Artikel 188 en 189 van het 
wetboek van strafrecht) 

• Finland (Sectie 10 van hoofdstuk 17 van 
het wetboek van strafrecht) 
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The Fall and Rise of 
Blasphemy Law 

De terugkeer van de 
bestraffing van 
blasfemie door private 
actoren 
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https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2016/10/bardot-en-“the-fall-and-rise-of-blasphemy-law”


Slaughter the prophets of Baal 

 

1 Koningen 18: 40 

 

Is het verhaal van Elia 
en Ahab incidenteel of 
centraal onderdeel van 
de “verhaallijn”? 
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Salomo 

Koning Salomo 
beminde vele 
buitenlandse vrouwen: 
behalve de dochter van 
de farao beminde hij 
ook vrouwen uit Moab, 
Ammon, Edom en 
Sidon, en Hethitische 
vrouwen. 

(1 Koningen 11:1-2) 
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De zonden van Salomo 

Hij had zevenhonderd hoofdvrouwen en 
driehonderd bijvrouwen, en deze vrouwen 
maakten hem ontrouw: op zijn oude dag 
verleidden zij hem ertoe andere goden te 
gaan dienen en was hij de HEER, zijn God, 
niet meer met hart en ziel toegedaan zoals 
zijn vader David dat was geweest. 

1 Koningen 11: 3-4 
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Vreemde godendienst 

Salomo zocht zijn heil bij Astarte, de godin 
van de Sidoniërs, en Milkom, de gruwelijke 
god van de Ammonieten. Hij deed wat 
slecht is in de ogen van de HEER en was de 
HEER niet zo trouw als zijn vader David. 7 
Zo liet hij op een heuvel in de buurt van 
Jeruzalem een offerplaats maken ter ere van 
Kemos, de gruwelijke god van Moab, en ter 
ere van Moloch, de gruwelijke god van de 
Ammonieten. 1 Koningen 11: 5 
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Salomon and Sheba 

 

1959 “Pagan Dance” 

 

Yul Brynner (Salomo) 

Gina Lollobrigida 
(Sheba) 
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http://www.youtube.com/watch?v=MOV8TUfx2ow
https://www.youtube.com/watch?v=S2eIC4YiEq8


Problemen met bijbels 
perspectief 

1. Godsdienstvrijheid van burgers vindt 
geen erkenning 

2. Staatsgodsdienst wordt ingesteld 

3. Dissidenten worden gestraft 

4. Integratie door vermenging van 
volkeren wordt bestraft 

5. Koningen en koninginnen zijn niet vrij 
in religieuze voorkeur 
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Meest problematische: 
glorificatie van geweld 

Numeri 25: 1 

Toen de Israëlieten 
in Sittim verbleven, 
begonnen ze zich in 
te laten met 
Moabitische 
vrouwen. 2 Deze 
vrouwen nodigden 
hen uit voor de 
offerplechtigheden 
ter ere van hun 
goden. 48 



Mozes moet straffen 

6 Terwijl Mozes en heel Israël bij de ingang 
van de ontmoetingstent aan het weeklagen 
waren, bracht een van de Israëlitische 
mannen voor hun ogen toch nog een 
Midjanitische vrouw naar zijn tent. 7 Toen 
Pinechas, de zoon van Eleazar, de zoon van 
de priester Aäron, dat zag, stond hij op, 
greep een speer, 8 volgde de Israëliet tot in 
zijn slaapvertrek en doorstak hem en de 
vrouw, dwars door hun onderbuik.  
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Pinechas wordt beloond 

Op hetzelfde moment werden de Israëlieten 
van de plaag verlost. (…) 10 De HEER zei 
tegen Mozes: 11 ‘Dankzij Pinechas, de zoon 
van Eleazar, de zoon van de priester Aäron, 
heb ik mijn woede tegen de Israëlieten laten 
varen. Omdat hij bij de Israëlieten voor mij 
is opgekomen, heb ik hen niet allemaal in 
mijn afgunst om het leven gebracht. 
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Pinechas als eerste 
theoterrorist 

 

• Pinechas ervaart een 
“dilemma” 

• Naar wie luisteren? 
God of de moraal 
hier? 

• God’s wetten zijn 
hoger dan onze 
wetten 
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https://www.ensie.nl/paul-cliteur/theoterrorisme


Het antwoord op Pinechas 

Is een “Secular 
Outlook” net zo sterk en 
motiverend als het 
goddelijk bevel? 
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Samenvatting 1 

Belangrijke sociale spanning rond religie is 
die tussen: 

 

1.vrijheid van expressie, inclusief 
blasfamische expressie en 

2.religie, zoals geïnterpreteerd door 
fundamentalisten 
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Samenvatting 2 

 

 

Die spanning is (nog) niet opgelost 
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Samenvatting 3 

 

Mogelijke oplossingen: 

 

a.Toegeven aan wensen van theoterroristen 
(accomodatie) 

b.Niet toegeven, weerbare democratie 
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