
3 Priv. De universaliteit van waarden 
en beginselen

• Hoofdstuk 4 uit Legaliteit en legitimiteit
(universaliteit)

• Hoofdstuk 5 uit The Fall and Rise (Dood van een
prinses)
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Delen het college

• Deel I Culturele conflicten rond botsende
waarden

• Deel II Welke waarden zijn universeel

• Deel III Universaliteit en de cultureel
antropologen (Herskovits, Geertz)

(Criticus van de antropologen Kai Nielsen)
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Deel I

Culturele conflicten rond 
botsende waarden
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Voorbeelden van cultureel conflict

Sjeik Omar Bakri Muhammad spreekt 
doodsvonnis uit over de schrijver van Corpus 
Christi (toneelstuk van Terence McNally) in 1999
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Corpus Christi

• Toneelstuk over leven 
van Christus

• Jezus en de Apostelen 
voorgesteld als 
homoseksuelen
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Protest van Catholic League

Rooms-Katholieke 
organisatie die strijd voert 
tegen:

- Blasfemie

- Heiligschennis

- Antikatholiek activisme
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Consequenties in Verenigde 
Staten

• Productie in New York wordt afgeblazen

• Producent (Manhattan Theatre Club) trek zich 
terug onder protesten en bedreigingen

• In 2010 werd opvoering aan universiteit in 
Texas afgelast

• In 2012 werd een opvoering in Athene afgelast 
na protest van de Griekse fascistische 
organisatie Golden Dawn
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Consequenties in Verenigd 
Koninkrijk

• Sjeik Omar Bakri 
Muhammad vaardigt 
doodsvonnis uit over 
McNally

• Dus in 1999 (tien jaar 
na 1989)

• Ook in Engeland raakt 
Corpus Christi 
omstreden
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Vier culturele conflicten aan de 
orde in deze kwesties

1. Een cultureel conflict ten aanzien van de 
legitimiteit van homoseksualiteit

2. Cultureel conflict ten aanzien van 
legitimiteit van godslastering

3. Cultureel conflict ten aanzien van de 
doodstraf

4. Cultureel conflict ten aanzien van 
eigenrichting
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1 Cultureel conflict over 
homoseksualiteit

Volgens Bill Donohue (Catholic League) en Sjeik 
Omar Bakri Muhammad is homoseksualiteit 
zondig, blasfemisch en niet-katholiek of niet-
islamitisch

Volgens Europese rechtsordeningen is het 
gewoon legaal en legitiem

12



Decriminalisering 
homoseksualiteit in Verenigd 

Koninkrijk (1967)

The Sexual Offences Act 1967 is an Act of 
Parliament in the United Kingdom. It 
decriminalised homosexual acts in private 
between two men, both of whom had to 
have attained the age of 21.
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Decriminalisering 
homoseksualiteit in Nederland

• In 1971 werd artikel 
248bis Sr. werd 
afgeschaft

• Afbeelding: 
Demonstratie van 
homostudenten tegen 
art. 248bis op 21 
januari 1969 op het 
Binnenhof in Den Haag.
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Erdogan vs. Wilders: Een homo 
beledigt onze president
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Keuze seksuele geaardheid

• Voor de Turkse krant is 
“homo” een 
scheldwoord

• Is het geen provocatie 
om Jezus als 
homoseksueel neer te 
zetten in een 
toneelstuk?

• Is dat “zinloos 
kwetsen”?
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Jezus als homoseksueel. 
Provocatie?

• Elke emancipatiebeweging zal blijven zoeken 
naar “iconen”. Dat betekent: homoseksuelen 
(McNally) zullen proberen te laten zien dat 
grote historische figuren homoseksuelen 
waren (zie boek A.L. Rowse)

• Zwarten zullen de culturele wortels van de 
wereldcultuur in Afrika zoeken

• Vrouwen zullen wijzen op de betekenis van 
suffragettes
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Conclusie

• Seksuele vrijheid wordt in westerse wereld in 
toenemende mate als een zéér belangrijke 
zaak gezien

• Waartegen in andere delen van de wereld een 
zééér hardnekkig verzet tegen wordt gevoerd

• Uitkomst onbeslist
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Hart/Devlin-debat

• Strafrecht mag niet 
worden gebruikt om 
een seksuele moraal af 
te dwingen

• Mill: “The only purpose 
for which power be 
rightfully exercised over 
any member of a 
civilized community is 
to prevent harm to 
others”
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2 Cultureel conflict ten aanzien 
van legitimiteit van godslastering

• Volgens Omar Bakri, Erdogan en Donohue is 
godslastering illegitiem

• Volgens de UVRM en Europese constituties is 
godslastering een “mening over God en 
religie” en daarmee legitiem, zoals elke 
andere mening legitiem is

• Godslastering is in Nederland 
gedecriminaliseerd in 2014
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Artikel 18 UVRM: Vrijheid van 
gedachte, geweten, godsdienst

Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, 
geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens 
de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te 
veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, 
hetzij met anderen zowel in het openbaar als in 
zijn particuliere leven zijn godsdienst of 
overtuiging te belijden door het onderwijzen 
ervan, door de praktische toepassing, door 
eredienst en de inachtneming van de geboden 
en voorschriften.
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Artikel 19 UVRM: vrijheid van 
meningsuiting

Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en 
meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om 
zonder inmenging een mening te koesteren en 
om door alle middelen en ongeacht grenzen 
inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te 
ontvangen en door te geven.
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VVMU en kritiek

• Volgens deze principes 
staat het Wilders vrij 
het punt te maken 
Erdogan te vergelijken 
met een islamist

• Hier Wilders 
parafraseert cartoon 
van Westergaard (2005)
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3 Cultureel conflict ten aanzien 
van de doodstraf

• In Europa afgeschaft

• In andere delen van de wereld van kracht

• Ook voor blasfemie en apostasie
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“Apostasy laws” (wetten die afval 
van geloof criminaliseren)
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“Blasphemy Laws”: in zwarte 
gebieden met doodstraf
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4 Cultureel conflict ten aanzien 
van eigenrichting

• Omar Bakri zet aan tot “eigenrichting” (art. 
137d Sr. : “aanzetten tot gewelddadig 
optreden”)

• Net als Khomeini in 1989

• Belangrijk uitgangspunt voor staatsvorming 
“Zwangsmonopol” bij de staat

• Geen “eigenrichting” op het grondgebied van 
de staat
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Eigenrichting

• Ayatollah Abou Al-Qasem Al-Khoei: “Il est 
obligatoire de tuer quiconque insulte le 
Prophète (…). Pour faire cet acte, on n’a pas 
besoin de demander d’un juge religieux” 
(Murr Nehmé)

• Tot voor kort zouden we van deze ayatollah 
zeggen “gekken heb je overall”, “niet teveel 
aandacht aan geven”
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29 10 2020

• NICE - Zeker drie mensen zijn om het 

leven gekomen door een aanval met een 

mes in het centrum van Nice. Een 

ingewijde zegt dat de aanvaller een van 

zijn slachtoffers, een vrouw, heeft 

onthoofd. De autoriteiten hebben dat nog 

niet bevestigd. De dader ging rond 9 uur 

vanochtend de kerk in, waar hij om zich 

heen begon te steken (De Telegraaf)

• Relatie met eigenrichting
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Nice

• De man sloeg toe in de Notre Dame-

basiliek in het centrum van Nice. De stad 

werd in 2016 al zwaar getroffen door een 

terreuraanslag tijdens de nationale 

feestdag 14 juli. Mohammed Lahouaiej 

Bouhlel reed toen met een vrieswagen 86 
mensen dood.
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Waar we nu in zitten

• De Tweede Kamervoorzitter Arib 

opende op 27 oktober 2020 de 

herdenking van Samuel Paty met de 

mededeling dat Paty het belangrijk 

vond om de spotprenten te tonen 

“om de kern te raken”, namelijk de 

bescherming van “het vermogen 

om kritisch na te denken”. En dat 

is “een doorn in het oog van de 

islamisten.”

• Daarmee een erkenning van 

“islamisme” als een uitdaging
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Ideologieën als uitdaging voor de 
democratische rechtsstaat

1. Nazisme (1933-1945)

2. Communisme (1945-1989)

3. Islamisme (1989 ->)

1989 Val muur (einde communisme) en fatwa 
over Rushdie (scherpe manifestatie van 
islamisme)
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Voorgeschiedenis van 1989:
Dood van een prinses

• Het werd uitgezonden op 9 april 1980 op het 
Britse ITV channel als ‘docu-drama’.

• Executie in Saoedi Arabië van een 19-jaar 
oude Saoedische prinses Masha’il Bint Fahd Al 
Saud (1958-1977)

• Staatssecretaris van verkeer en waterstaat 
Smit-Kroes is op dat moment op werkbezoek 
in Saoedi-Arabië.
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Houding van Nederland

Zij laat aan haar gastheren weten actie te 
ondernemen om uitzending van de film niet te 
laten plaatsvinden, aldus het Algemeen Dagblad 
van 14 april 1980. Op 15 april roept NOS-
voorzitter Jurgens de Raad van Beheer bij elkaar. 
Besloten wordt de film wel uit te zenden. En zo 
geschiedt op 16 april 1980.

35



Cultureel conflict

• Privacy?

• Vrijheid van expressie?

• Botsing van culturele 
standaards?

• Hebben de Saoedi’s 
recht op hun eigen 
cultuur?

• Inclusief executie van 
ongehoorzame prinses?
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Voltairiaanse tolerantie

• “‘I disapprove of  what you say, but I will defend 

to the death your right to say it,’ was his attitude 

now.” Voltaire as characterized by Tallentyre.

• Tallentyre, S.G. (pseudonym of  Evelyn Beatrice 

Hall), The Friends of  Voltaire, Smith, Elder & Co., 

London 1906, p. 199.
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Voltairiaanse tolerantie bij K. van 
het Reve

“Ik geloof niet dat je meningen 
effectief kunt bestrijden door de 

uiting ervan te verbieden.”

Karel van het Reve in: De ondergang van het morgenland, Van 
Oorschot, Amsterdam 1990, p. 199.
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Op tegel
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Freedom is …

40



Oefening in stijl
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UVRM (1948)

• De wereldgemeenschap vormt binnen de 
Verenigde Naties de Universele Verklaring van 
de Rechten van de Mens

• Bepaalde waarden en rechten zijn universeel, 
zij gelden voor alle mensen, ongeacht kleur, 
geslacht, nationaliteit
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Deel II 

Welke waarden zijn universeel?

En wat is de kritiek op universaliteit? 
(hier na in deel III)
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Cultuuruniversalisme vs. 
cultuurrelativisme

• Cultuuruniversalisme: er zijn bepaalde 
waarden die voor alle mensen moeten (!)
gelden, ongeacht cultuur

• Cultuurrelativisme: waarden en normen 
zijn een product van cultuur en omgeving
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Cultuurrelativisme: ‘s lands wijs, ‘s 
lands eer; when in Rome do as the 

Romans do
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Cultuurrelativisme toegepast

• Nederlandse politici hebben niet het morele 
recht mensen uit andere culturen moreel te 
beleren

• Wij moeten laten zien dat we respect hebben 
voor andere culturen
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Cultuurrelativistisch “respect” in 
de praktijk: Hennis
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Minister Sigrid Kaag in Iran
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Oriana Fallaci (1929-2006)

Fallaci, Oriana, “Ayatollah Khomeini”, 

September 1979, in: Oriana Fallaci, 

Interviews with History and Conversations with 

Power, Rizzoli, New York 2011, pp. 172-

262.
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Respect? Goed, maar voor wie?

• Tonen Hennis en Kaag respect voor vrouwen 
of voor Ayatollah’s?

• Respecteren zij wel de vrouwen die worden 
onderdrukt in landen als Irak en Iran?
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De tirannie van het schuldgevoel

• Pascal Bruckner: de 
westerse cultuur gaan 
aan schuldgevoel ten 
onder

• Het is “westers 
masochisme”
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David van Reybrouck: 
Wie zijn wij nog ?

“Bovendien, wie zijn wij om anderen de les te 
spellen? Wie zijn wij om te beweren dat wij de 
waarheid in pacht hebben? Wie zijn wij nog als het 
op democratie aankomt? Wie zijn wij nog?”

(In: De democratie in ademnood: de gevaren van 
electoraal fundamentalisme, Cleveringa-lezing 
2011, Universiteit van Leiden, Leiden 2011, p. 10).

52



Analyse van Van Reybrouck’s 
uitspraak

• Wie zijn “wij”?

• Wie zijn die “anderen”?

• Wat betekent “nog”?

• Wat betekent “de les te spellen”?
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Wij

• De Belgen (in zijn geval)

• De Europeanen (met een koloniale 
geschiedenis)

• De westerlingen (dus ook Amerikanen)

Wij hebben ons recht op morele kritiek van de 
niet-westerlingen verbeurd
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Anderen

Volkeren die te lijden hebben gehad onder 
westerse inmenging: kolonialisme, imperialisme, 
veroveringen
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Nog

In het bijzonder na wat allemaal gebeurd is aan 
het eind van de negentiende eeuw (toen het 
kolonialisme zijn hoogtijdagen vierde) is elke 
vorm van aanmatiging, arrogantie, 
superioriteitswaan misplaatst: niet meer “de les 
spellen”
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België had de Congo als kolonie

• Op de plantages van de Belgische koning 
Leopold werd onder de gekleurde bevolking 
een kadaverdiscipline gehandhaafd

• Soms met draconische straffen voor wie niet 
meewerkte (handen afhakken)

57



Nederland had Indonesië als 
wingebied
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“Dank der Congolezen”, te vinden 
op de Zeedijk in Oostende

• Beeldengroep met 
Koning Leopold in het 
midden

• geflankeerd door 
schijnbaar dankbare 
Congolezen

• Op de zuil: “Oostende. 
Aan zijnen genialen 
beschermer”.
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Linkerhand van Congolees 
afgezaagd door actiegroep
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Prima facie …

… lijkt dit een goede actie. Wie zijn wij nog? Wie 
zijn wij nog om anderen de les te spellen?

Maar waartoe leidt dit?

Wat te doen met de meisjesbesnijdenis? Mogen 
“wij” daar iets van zeggen?
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“Wie zijn wij nog?” en VGM

“Je kunt meisjes toch niet tussen de benen gaan 
kijken!” (CDA-kamerlid Mirjam Sterk als reactie 
op voorstellen VGM te gaan controleren en 
terug te dringen)

Pogingen om VGM in westerse (schuldbewuste) 
landen terug te dringen lijden schipbreuk op het 
“Van Reybrouck-gevoel”
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Hoe de wereld eruit zag vóór het 
Van Reybrouck-gevoel: Napier

• Charles James Napier 
(1782-1853): hoogste 
gezagsdrager in India 
onder Brits bestuur

• De Britten werden 
geconfronteerd met de 
Indiase “weduwen-
verbranding (suttee)
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Suttee of weduwenverbranding

Als de man overlijdt kiest 
de vrouw (of wordt 
daartoe gedwongen) ook 
een einde aan haar leven 
te maken om tezamen 
met de man te worden 
gecremeerd

64



De reactie van Napier

• “You say that it is your custom to burn 
widows. Very well. We also have a custom 
when men burn a woman alive, we tie a rope 
around their necks and we hang them. Build 
your funeral pyres; beside it, my carpenters 
will build a gallows. You may follow your 
custom. And then we will follow ours.”

• Vraag: is Napier universalist? Of 
cultuurrelativist?
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Cultuuruniversalisme

De cultuuruniversalist stelt: bepaalde waarden 
en normen moeten overal gelden:

1. Vrije keuze van de huwelijkspartner

2. Vrije keuze van de sekspartner 
(homoseksualiteit)

3. Geen gedwongen verminking van het lichaam

4. Geen slavernij van de vrouw (suttee) ….
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Architecten van het 
cultuurrelativisme

• Herodotus constateert 
verschillende 
begrafenisrituelen

• “Gewoonte is de koning 
over allen”
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De sofist Protagoras

• De Griekse sofist 
Protagoras

• “Wat immers aan elke 
staat rechtvaardig en 
schoon toeschijnt, is 
het ook voor die staat”
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Montaigne

• Het “wilde” van de 
wilde volkeren mag 
men niet “barbaars” in 
de depreciërende zin 
noemen

• Montaigne pleit voor 
bescheidenheid
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William Graham Sumner

• “The folkways are the 
‘right’ way to satisfy all 
interests, because they 
are traditional, and exist 
in fact”

• “Immoreel” is niets 
anders dan handelen in 
strijd met de eigen 
groepswaarden
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Ruth Benedict

• Patterns of culture 
(1935)

• “We recognize that 
morality differs in every 
society, and is a 
convenient term for 
socially approved 
habits”
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Edward Westermarck

“Society is the school in 
which we learn to 
distinguish between right 
and wrong. The 
headmaster is Custom (…) 
The first moral judgments 
were pronounced by 
public opinion; public 
indignation and public 
approval are the 
prototypes of moral 
emotions”. 72



Critici van het cultuurrelativisme

• W.T. Stace

• The Concept of Morals
(1937)

• Oefening in stijl. Lees 
hem voor de stijl

• Tip: Zoek het boek op in 
Archiv.org
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Allan Bloom 1987

• Kritiek op het 
relativisme,

• In het bijzonder de 
ondermijnende werking 
in het onderwijs

• Bloom kritiseerde de 
houding van studenten, 
allemaal 
cultuurrelativisten

• Klopt dat?
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Cultuurrelativisme puntsgewijs

1. Er bestaat culturele verscheidenheid

2. Moraal is onderdeel van cultuur

3. Moraal is afhankelijk van cultuur

4. Men kan zich niet bevrijden van zijn cultuur

5. Absolute waarden en waarheden bestaan 
niet
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De normatieve 
cultuurrelativistische conclusies

6. Men mag een vreemde cultuur niet met onze 
waarden beoordelen

(wie zijn wij nog?)

7. Men mag een cultuur alleen beoordelen met 
waarden aan die vreemde cultuur ontleend

76



Ronald Dworkin

“We distinguish moral 
positions from emotional 
reactions, not because 
moral positions are 
supposed to be 
unemotional or 
dispassionate – quite the 
reverse is true – but 
because the moral 
position is supposed to 
justify the emotional 
reaction, not vice versa”. 77



Universalisme en de Verenigde 
Naties

De ethica Judith Boss: “The United Nations 
chose to reject cultural relativism. In 1945, 
the tribunal at the United Nations 
Neurenberg Trials put forth a list of universal 
standards of justice that established 
parameters on the norms of civilized 
behavior”.
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Rosalyn Higgins

“Human rights are rights held simply by virtue of 
being a human person. They are part and parcel 
of the integrity and dignity of the human being. 
They are thus rights that cannot be given or 
withdrawn at will by any domestic legal system”. 
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Hamed Abdel Samad

• Hamed Abdel Samad 
komt weer thuis bij zijn 
ouders in Egypte

• “Hamed, we zullen onze 
dochter Rabab volgende 
week laten besnijden. 
We hebben op jou 
gewacht”.
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Reactie van Hamed

“Ich bat sie, das arme 
Mädchen nicht 
verstümmeln zu lassen”.

Dit was dezelfde reactie 
als die van Assita Kanko, 
Waris Dirie en anderen
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Cultuuruniversalist

• De vrijheid van expressie is een 
onvervreemdbaar en universeel recht

• De vrijheid om zijn lichaam niet verminkt te 
krijgen ook

• Iedereen heeft en behoudt (ook “wij”) dat 
recht

• Daar kan geen koloniale erfenis iets aan 
veranderen
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Hoe reageert het publiek als een 
65-jarige man een kindbruid 

(12 jr.) presenteert ?

https://www.youtube.com/watch?v=KldFGgUTq
KA&feature=youtu.be
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Deel III Universaliteit en de 
antropologen

• In 1947 the American Anthropologist published a highly influential article, “Statement on 

Human Rights.” It was a declaration by the American Anthropological Association, 

giving their advice to the Commission on Human Rights of  the United Nations. The 

problem faced by the Commission on Human Rights in preparing the Declaration, the 

American anthropologists stated, was this. The declaration is concerned with respect 

for the personality of  the individual as such, and his right to its fullest development as 

a member of  society. However, in a world order, “respect for the cultures of  different 

human groups is equally important.”

• American Anthropological Association, “Statement on Human Rights”, in: American 

Anthropologist, Vol. 49. No. 4, October-December (1947), pp. 539-43.

• “Statement on Human Rights”, in p. 539.
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“The problem is thus to formulate a statement of  

human rights that will do more than just phrase 

respect for the individual as an individual. It must 

also take into full account the individual as a 

member of  the social group of  which he is a part, 

whose sanctioned modes of  life shape his 

behavior and with whose fate his own is thus 

inextricably bound.”

Ibid., p. 539.



De drie punten van de 
antropologen

• Culture is important. First, the individual realizes his personality 

through his culture. Hence respect for individual differences 

entails respect for cultural differences, they say. There can be no 

full development of  the individual personality “as long as the 

individual is told, by men who have the power to enforce their 

commands, that the way of  life of  his group is inferior to that of  

those who wield power.”

• Ibid., p. 541.

86



Tweede punt

• All evaluation is not scientific. Second, respect for differences 

between cultures is validated by the scientific fact that no 

technique of  qualitatively evaluating cultures has been 

discovered. Eternal verities only seem so because we have been 

taught to regard them as such, the anthropologists claim. As a 

third principle, the anthropologists present the following.

• Ibid., p. 542.
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Derde punt

• Morals and convictions about rights are relative to culture: universality 

denied. Third, standards and values are relative to the culture from 

which they derive. And this implies that any attempt to formulate 

postulates that grow out of  the beliefs or moral codes of  one 

culture must, to that extent, detract from the applicability of  any 

Declaration of  Human Rights to Mankind as a whole.

• Ibid., p. 542.
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Groepsrechten werken door

• Article 2 of  the Treaty on European Union (TEU, or Maastricht 

Treaty, 1992) states:

• The Union is founded on the values of  respect for human 

dignity, freedom, democracy, equality, the rule of  law and respect 

for human rights, including the rights of  persons belonging to 

minorities. These values are common to the Member States in a 

society in which pluralism, non-discrimination, tolerance, justice, 

solidarity and equality between women and men prevail (italics 

added, PC).
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