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 Paul Cliteur, rechtsfilosoof

JANFREDERIK ABBELOOS
KERKRADE  I   De atheïst verblijft

blijkbaar  in  een  abdij.  Paul  Cli
teur,  rechtsfilosoof  te  Leiden,
neemt wat verlof in Kerkrade (Ne
derlands  Limburg).  ‘Beetje  iro
nisch  misschien,  maar  ik  houd
van de rust die hier hangt. En de
Duitse boekhandels  in Aken zijn
vlakbij.’ 

Over ironie gesproken. We zijn
naar Kerkrade gereden met eigen
lijk  maar  één  vraag.  Of  hij  het
meent  dat  de  haat  tegenover  de
westerse cultuur gevaarlijk wordt?
Die  occidentofobie,  zo  betoogde
Cliteur vorige week in een veelbe
sproken  opiniestuk  op  The  Post
Online,  moet  aangepakt  worden.
Met  meldpunten,  desnoods  zelfs
via de strafwet. Cliteur was defini
tief  de  trappers  kwijt  volgens  de
ene, legde de vinger op de wonde
volgens de andere, hield welden
kend Nederland een spiegel voor
volgens nog een derde. Twitter de
batteerde  zich  suf  over  de  juiste
lectuur van het opiniestuk.

En? Vindt u echt dat occidentofo
bische  delicten  moeten  worden
gestraft?
‘Ach, ik houd van schrijvers zo

als Gerard Reve en Michel Houel
lebecq die ironie op een geweldige
manier  hanteren  in  hun  werk.
Maar  nee,  natuurlijk  meende  ik
die uitsmijter niet. Ik trok de pa
rallel met hoe men denkt islamo
fobie,  xenofobie  of  homofobie  te
moeten bekampen. Maar de  rest
van de tekst is volkomen serieus.’

Legt u die occidentofobie eens uit.
‘De afkeer voor mensenrechten,

democratie en de rechtsstaat, wat
ik  samenvat  als  de  westerse  cul
tuur, vind ik zeker zo gevaarlijk, zo
niet  gevaarlijker,  dan  xenofobie.
Als je vindt dat die cultuur het niet
waard is om verdedigd te worden,
zit je serieus in de problemen.’

Rob Wijnberg, hoofdredacteur van
de  Correspondent,  noemde  uw
tekst  deze  week  ‘een  werkelijk
krankzinnig stukje proza uit de fo
bische vulpen van Cliteur’.
‘Tja, had ik verwacht. Hij had

het  over  een  heel  rechts  stand
punt.  En  dus  kan  het  niet  waar
zijn. Dat is zo’n beetje de definitie
van politieke correctheid. Elk stuk
wordt beoordeeld op de politieke
wenselijkheid ervan.’ 

Had  Wijnberg  inhoudelijk  geen
punt? U poneert veel, maar onder
bouwt  amper.  U  schrijft  letterlijk
dat u dat niet nodig acht. 
‘Goh, ik heb al die bewijzen al

uit de doeken gedaan in mijn boe

ken. Dit was een opinie van ander
halve pagina. En ik wilde bewust
niemand persoonlijk viseren, ge
woon  een  breed  cultureel  punt
maken.’

Geeft  u  toch  eens  een  voorbeeld.
Waar  zijn  we  doorgeslagen  in  de
zelfkritiek?
‘Neem de preoccupatie met de

slavernij. Mocht er nu een discus
sie zijn of we die opnieuw gaan in
voeren, dan zou ik die begrijpen.
Maar er is honderd procent con
sensus  dat  het  een  verwerpelijk
systeem is. Waarom zijn we daar
dan zoveel mee bezig?’

Maar  zijn  we  daar  wel  zo  enorm
mee bezig? Dat  is de vraag.
‘Het ontbreekt in Nederland in

elk geval niet aan uitzendingen en
boeken  over  zogenaamde  witte
privileges,  imperialisme,  racisme
en  zogenaamde  geschiedenissen
die niet toegedekt mogen worden.’

Volgens  David  Van  Reybrouck  is
het  net  hoog  tijd  dat  Nederland
wordt  geconfronteerd  met  de
puinhopen  die  het  heeft  aange
richt in de voormalige kolonie. Hij
schrijft  er  een  boek  over.  Geen
nood aan?
‘Oh, mijn god, nee, Nederland

weet dat al lang en kruipt al van
bescheidenheid op zijn buik door
de  wereld.  Van  Reybrouck  is  ge
traumatiseerd  door  Congo.  We
zijn zondaren, maar dat weten we
ook. Laten we nu stoppen met die
gekkigheid.’

Waarom?

‘Als  samenleving  word  je  ziek
van  zo’n  negatief  zelfbeeld.  En
word je kwetsbaar voor diegenen
die de samenleving willen vernie
tigen.  Het  is  koren  op  de  molen
van de Al Bagdadi’s en Bin Ladens
die  ook  vinden  dat  onze  cultuur
door  en  door  verrot  is.  Terwijl
mensenrechten,  democratie  en
rechtsstaat  boven  een  dictatuur
gaan. Dat zeggen, maakt  je geen
racist of pessimist.’

Waarom noemt u die waarden wes
ters? Maakt dat het niet moeilijker
om ze  te universaliseren?
‘Ik snap wat je bedoelt. De wet

op  de  zwaartekracht  is  door  een
Brit geformuleerd, maar dat maakt
het nog geen Britse wetmatigheid.
Zo  is het hier ook. De Universele

Verklaring voor de Rechten van de
Mens uit 1948 zou overal navolging
vinden. Alleen zien we dat dit van
daag  iets  meer  het  geval  is  in
Frankrijk  dan  in  Pakistan.  Onge
veer een kwart van de leden van de
Verenigde Naties neemt de Caïro
verklaring van de mensenrechten
in de islam uit 1993 als uitgangs
punt.  Die  staat  onder  de  sharia.
Een kwart van de VN is dus afge
haakt. Dat is zorgelijk.’

En om dat te verklaren moet je het
toch  ook  hebben  over  geschiede
nis en geopolitiek. En dan gaat het
Westen  toch niet vrijuit?
‘Ik wil dat niet onder het tapijt

vegen. Ik ga bijvoorbeeld niet ont
kennen  dat  het  nazisme  zijn  ge
boorte kende in Europa. Maar ik
vind dat we daar vandaag overma
tig  mee  bezig  zijn,  waardoor  we
zwak staan in de cultuurstrijd die
we ook hier moeten voeren. Intus
sen zijn er Vilvoordse jongeren die
willen  strijden  voor  een  kalifaat
duizenden kilometers verderop.’

Hoe verklaart u dat? 
‘We hebben het probleem zeker

vijftien jaar lang verkeerd geana
lyseerd.  Ik  identificeer  het  theo
terrorisme als de ideologie die de
ze  lui aanstuurt. Ze zijn geïnspi
reerd door een bepaald godscon
cept dat hen toelaat te denken dat
ze een heilige oorlog voeren. Want
een  democratie,  dat  is  een  rege
ring door mensen, en dus inferi
eur aan de wil van God. De terreur
heeft  een  spirituele,  religieuze

achtergrond.’
Oké, maar daarmee hebt u nog niet
verklaard  waarom  die  Vilvoordse
jongeren  zich  aangetrokken  voe
len  tot dergelijk extremisme.
‘Omdat we in België, maar ook

in  Nederland,  te  “occidentofo
bisch” zijn. We hebben die jonge
ren te weinig bijgebracht dat je ef
fectief beter af bent in een demo
cratie  dan  in  een  kalifaat.  Onze
politici gaan dat broodnodige cul
turele contraterrorisme niet aan.
We verzinnen liever excuses voor
hun gedrag: slechte situatie op de
arbeidsmarkt,  jongeren  met  een
identiteitsconflict, enzovoort.’

Uw  critici  zullen  inderdaad  bena
drukken dat we vooral wat moeten
doen aan de sociaaleconomische
voedingsbodem  waarin  extremis
me kan gedijen. 
‘De  sociale  omstandigheden

zijn  niet  het  grootste  probleem.
Het probleem is de  ideologie. Ji
hadisten komen ook lang niet alle
maal uit de sociaal armere regio
nen.  Mocht  armoede  terrorisme
genereren, dan zou Afrika volzit
ten met terroristen.’

Da’s een dooddoener. Omgekeerd:
niet  elke  moslim  is  een  terrorist,
dus het ligt ook niet aan de islam.
‘Ik heb het ook niet over mos

lims of over de islam. Wel over het
salafisme, het islamisme, de poli
tieke islam. Noem het wat je wil.
Ik stel vast dat die kwaadaardige,
antiwesterse  ideologie  veel  meer
aanhang heeft dan wenselijk. Die
ideologie  moet  worden  tegenge
sproken en dat doen onze leiders
niet  omdat  ze  denken  dat  ze  er
met  achterstandsbeleid  wel  ko
men.  Trump  is  de  eerste  Ameri
kaanse president die het over ‘ra
dical islamic terrorism’ durfde te
hebben. Obama had het altijd over
‘violent extremism’. Dat is veel te
vaag, zelfs misleidend.’ 

‘Ook  in Europa hebben popu
listische partijen te lang het mo
nopolie gehad op dit debat omdat
al  de  andere partijen het  onder
werp uit de weg zijn gegaan. Doe
dat lang genoeg, en de bevolking
gaat  zich  afkeren  van  de  main
stream.  En  dan  krijgen  FN,
Vlaams Belang en PVV natuurlijk
de wind in de zeilen. Onder hun
druk zie je dat de mainstream nu
beweegt.’

Draai het om. Het is lastig praten
over deze kwestie omdat de partij
en die u noemt wel veralgemenen
en  stigmatiseren.  Ook  Geert  Wil
ders.
‘Maar  hij  wil  tenminste  wel

Hij nam het op voor Geert Wilders tijdens 
diens proces, is de leermeester van Thierry 
Baudet en vindt ‘westerse zelfhaat’ een van
de grootste problemen van deze tijd. Paul 
Cliteur, de militantste liberaal van 
Nederland, vloekt graag in de kerk. Of in de
moskee.

‘We hebben nood 
aan cultureel 
contraterrorisme’
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‘Ik ga niet 
ontkennen dat het 
nazisme zijn 
geboorte kende in 
Europa. Maar ik 
vind dat we daar 
vandaag overmatig
mee bezig zijn’
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Cliteur over Syriëstrijders:  ‘We hebben hen te weinig bijgebracht dat  je beter af bent  in een democratie dan  in een kalifaat.’  ©  Dieter  Telemans

praten  over  de  confrontatie  met
een  gewelddadige  ideologie.  De
rest  zwijgt  er  gewoon  over  of
spreekt  met  zoveel  meel  in  de
mond  dat  het  nog  kwalijker
wordt. Daarom ook dat ik Wilders
als getuigedeskundige heb verde
digd tijdens zijn proces.’

U zag geen graten  in zijn  ‘minder
Marokkanen’  speech.  De  recht
bank veroordeelde hem.
‘Je moet getuigen van de waar

heid zoals je die ziet, zelfs al zou
dat  slecht  zijn  voor  je  reputatie.
Moeten  rechters  ingrijpen  wan
neer we meningen horen die ons
niet aanstaan? Karel van het Reve
(hoogleraar  in  Leiden  en  broer
van  Gerard  Reve,  overleden  in
1999, red.) schreef ooit: “Ik geloof
niet dat de beste manier om een
mening te bestrijden is om de ui
ting  ervan  te  verbieden.”  Maak
daar  racistische  mening  van,  en
die wijsheid geldt nog steeds. Om
Wilders  te  kunnen  veroordelen
voor groepsbelediging en het aan
zetten  tot  discriminatie  werd  de
definitie van ras trouwens uitge
breid tot uitspraken over cultuur
en nationaliteit. Dat is problema
tisch. Zo kan je nooit meer cultu
rele verschillen aan de orde stel
len. Straks kunnen we de Spaanse
stierengevechten  of  de  vrouwen
besnijdenis in Somalië niet meer
veroordelen. Dat muilkorft het de
bat over het soort cultuur dat we
willen hebben.’

Laat ons in de quote van Reve sala
fistisch  toevoegen  in  plaats  van
racistisch. Ook dan moet alles ge
zegd kunnen worden? 
(aarzelt)  ‘Nou, in beginsel ben

ik voor een zo breed mogelijke vrij
heid van meningsuiting, maar  ik
vind wel dat er grenzen aan zijn.’

Nu kan  ik niet meer volgen.
‘Wel,  ook  salafisten  moeten

kunnen meedoen aan het publie
ke debat en niet te snel worden ge
troffen  door  een  strafrechtelijk
verbod. Maar de grens is natuur
lijk  oproepen  tot  fysiek  geweld.
Wanneer  Khomeini  in  1989  op
roept om Salman Rushdie te ver
moorden, dan ga  ik niet de vrije
meningsuiting van Khomeini be
pleiten.’

Mag je zeggen dat je een theocra
tie  inderdaad  een  beter  model
vindt dan een democratie?
‘Die  vraag  heeft  George  van

den  Bergh  (professor  staatsrecht
in Amsterdam, red.) in een beken
de  rede  uit  1936  opgeworpen.
Moet  je  als  democraat  gedogen
dat  de  democratie  bij  meerder

‘Salafisme, islamisme, politieke islam. Noem
het wat je wil. Een kwaadaardige, antiwes
terse, ideologie heeft veel meer aanhang dan
wenselijk is. Die ideologie moet worden 
tegengesproken en dat doen onze leiders 
niet omdat ze denken dat ze er met achter
standsbeleid wel komen’


