
4 De scheiding van het politieke 
en het religieuze

Achtergrond
• Cliteur, Paul, and Ellian, Afshin, “The separation of  church and state”, in: Paul 

Cliteur and Afshin Ellian, A New Introduction to Jurisprudence: Legality, Legitimacy, and 

the Foundations of  the Law, Routledge, London and New York 2019, pp. 75-114.

• Cliteur, Paul, en Ellian, “Hoofdstuk 3: De scheiding van kerk en staat”, in: 

Legaliteit en legitimiteit: de grondslagen van het recht, Leiden University Press, Leiden 

2016, pp. 103-153.
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Vlagvertoon in Leiden voor Paty
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Jawed S. in hoger beroep eis
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Petitie Mohammedbelediging 1
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Petitie Mohammedbelediging 2
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Reactie op cartoons uit Marokko

• Het voormalige hoofd van de Marokkaanse regering 

en voormalig secretaris-generaal van de Partij voor 

Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (PJD), Abdelilah 

Benkirane, heeft tijdens een interview met de 

Arabische nieuwszender Al Jazeera kritiek geuit op 

de reactie van de Franse president Emmanuel 

Macron op het vertonen van de controversiële 

cartoons van de profeet Mohammed. Hij had het 

liefst gezien dat de Franse president zijn excuses 

had aangeboden aan alle moslims (2 november 

2020)

• (https://www.bladna.nl/benkirane-kritiek-macron-

frankrijk,32286.html)
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Reactie op cartoons vanuit de VN

• Miguel Angel Moratinos, de hoge vertegenwoordiger van de 
VN voor De Alliantie der Beschavingen, heeft laten weten 
ernstig bezorgd te zijn over de cartoons van Charlie Hebdo. 
Volgens de vertegenwoordiger zijn de satirische afbeeldingen 
van de profeet Mohammed (vzmh) de aanleiding geweest 
voor intolerantie en groeiende spanningen binnen Frankrijk.

• “De opruiende karikaturen hebben ook geweld tegen 
onschuldige burgers geprovoceerd, deze werden aangevallen 
puur vanwege hun geloof of etniciteit.”

• https://tpo.nl/2020/10/29/verenigde-naties-cartoons-charlie-hebdo-zorgen-voor-
spanningen-en-intolerantie/
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Moratinos 1

• Moratinos meent dat het beledigen van 
heilige religieuze symbolen sowieso de 
oorzaak is van veel gewelddadig extremisme 
en van segregatie binnen samenlevingen. De 
VN-vertegenwoordiger benadrukt 
tegelijkertijd dat dit geweld nooit iets te 
maken kan hebben met religie.

• Belediging = oorzaak geweld
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Moratinos 2

• “Daden van geweld kunnen en moeten niet 
geassocieerd worden met welke religie, 
nationaliteit, cultuur of etniciteit dan ook.”

• Conclusie: religie kán nooit oorzaak zijn van 
geweld. 

• Immunititeit voor: 1. religie, 2. nationaliteit, 3. 
cultuur, 4. etniciteit
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Moratinos 3

• Vrijheid van meningsuiting moet volgens 
Moratinos dan ook gewoon respect tonen 
voor de gevoelens van religieuzen. Eerder 
spraken de leiders van het tolerante Pakistan, 
het vredelievende Turkije en het 
democratische Egypte zich eveneens uit tegen 
de vrijheid van meningen die kwetsend zijn 
voor gelovigen.

• https://tpo.nl/2020/10/29/verenigde-naties-cartoons-charlie-hebdo-zorgen-voor-
spanningen-en-intolerantie/
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Walter Palm in Het Parool, 3 
November 2020

“Het propageren van deze 

cartoons kan opgevat worden 

als een aanval op álle moslims, 

en dat is ook gebeurd. In onder 

meer Syrië, Libanon, Libië en 

Turkije is op 25 oktober 

gedemonstreerd tegen Frankrijk. 

In Turkije, Koeweit, Jordanië en 

Qatar is een boycot ingesteld 

van Franse producten.”
Walter Palm is van 1982 tot 2017 rijksambtenaar 

belast met integratiebeleid. 
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Palm 1

“Om de maatschappelijke binding van 

minderheden te versterken, lanceerde het kabinet 

op 26 januari 2005 het Breed Initiatief 

Maatschappelijke Binding (BIMB). Alle belangrijke 

maatschappelijke actoren, zoals politiek, 

bedrijfsleven, vakbeweging, religieuze en 

maatschappelijke organisaties, werden betrokken. 

De Nederlandse regering ging daarnaast ook een 

strategische alliantie aan met 
minderhedenorganisaties.”
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Palm 2

“Vrijheid van meningsuiting is een wezenlijk 

grondrecht maar het is niet grenzeloos. Het 

in de schijnwerpers zetten van deze voor 

moslims uiterst beledigende cartoons is 

onbeschrijfelijk lomp en getuigt van nul 

komma nul empathie in een diverse 
samenleving.”
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Oorzaak en gevolg

• “Volgens terreurexpert 
Pieter Van Ostaeyen
heeft dat mogelijk te 
maken met de 
uitspraken van Frans 
president Macron na de 
recente moord op 
leraar Samuel Paty.”

1. Is dat waar?

2. Wat zegt het?
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In HLN (Het Laatste nieuws)

• Copycat? De terreur in Frankrijk kan 

volgens Van Ostaeyen dan ook mogelijk 

worden toegeschreven aan Macrons 

uitspraken, de aanslag in Wenen zou het 

werk kunnen zijn van een zogenaamde 

‘copycat’.
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Vragen: Wat zegt het?

1. Alle cartoons in het algemeen verbieden?

2. Alle cartoons van heilige figuren verbieden?

3. Alle cartoons van Mohammed verbieden?

4. Cultuurrelativisme: bij beoordeling betrekken 
hoe de zaak ligt binnen een cultuur?
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Aanslag Wenen 2 11 2020

• Van de Oostenrijker 

met Noord-

Macedonische roots 

was bekend dat hij 

een extremistische 

moslim was en dat hij 

enkele jaren geleden 

geprobeerd heeft 

om naar Syrië te 

reizen om zich aan te 
sluiten bij IS.
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Aanslag Nice 29 10 2020

• De aanslag in Nice op 
29 oktober 2020 vond 
plaats in de Notre-
Dame van Nice.

• Mesaanval, drie doden, 
twee vrouwen en een 
man.

• Dader raakte bij de 
arrestatie gewond
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De reis van Brahim Aouissaoui
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Terroristisch motief?

• Theoterrorisme?

• Wat wil Aouisaoui? 
(“terroristisch oogmerk”, 
art. 83a Sr.)

• Welke “constitutionele of 
sociale structuur” van 
het land wil hij 
vernietigen of 
ontwrichten (art. 83a)?
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Terroristisch oogmerk

1. Wraak voor de cartoons?

2. Aanval op VVMU in het algemeen?

3. Aanval op democratie in het algemeen 
(in tegenstelling tot theocratie)?

4. Aanval op model van de religieus 
neutrale of agnostische (of seculiere) 
staat?
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Ad 1 en 2 Cartoons/VVMU

• Onrust rond cartoons

• Ook proces gaande 
tegen 14 verdachten 
van medeplichtigheid 
aan aanslag van op 
Charlie Hebdo (7 januari 
2015)
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Ad 3 Aanslag op 
democratie/seculiere staat?
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Cultureel contraterrorisme

• Wat te doen met 
terrorisme?

• Jihadistisch 
theoterrorisme heeft 
een cultureel-
ideologische 
component

• Die component op 
inzoomen
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Compromissen?

Twee opties:

a. Seculiere staat, inclusief VVMU, stevig gaan
verdedigen

b. Kijken of compromissen te sluiten zijn. Beetje
sharia. Beetje aanscherping beleid ten 
aanzien van “belediging van de profeet”
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Vijf modellen

• Cliteur, Paul, and Ellian, Afshin, “The Five Models for 

State and Religion: Atheism, Theocracy, State Church, 

Multiculturalism, and Secularism”, in: Vienna Journal 

of  International Constitutional Law (ICL-Journal), 

2020, pp. 1-30. /content/enforced/21726-

23012002Y_2021_S1/Cliteur & Ellian The Five Models 

for State and Religion Vienna Journal of  International 

Constitutional Law 2020.pdf opens in new window
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Crucifix-discussie

• Cliteur, Paul, “The Crucifix and the Ideal of  a 

Religiously Neutral State”, in: Journal of  Church 

and State, 2018, Vol. 61 No 2, pp. 181-

191. /content/enforced/21726-

23012002Y_2021_S1/Cliteur The Crucifix 

2019.pdf opens in new window
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EHRM over Kerk en staat

• Aydin Tatlav v. Turkey, (App. 50692/99), 2 May 

2006 opens in new window

• E.S. v. Austria, (App. 38450/12), 25 October 

2018 opens in new window

• I.A. v. Turkey, (App. 42571/98), 13 September 

2005 opens in new window
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Abdullah Riza Ergüven (2005)

• Abdullah Riza Ergüven 

schreef  de roman Yasak 

Tümceler (“The forbidden 

phrases”).

• Uitgever werd veroordeeld 

op grond van Article 175 van 

de Turkish Criminal Code 

(penalizes blasphemy against 

“God, the Religion, the 

Prophet and the Holy 

Book”)
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Adviseur diskwalificeert boek

• Adviseur Professor Tuğ 

zegt boek is “based on 

materialism and 

positivism, leads to 

atheism in that it 

renounces faith and 

divine revelation.”

• Art. 9 ECHR Freedom of  thought, 

conscience, and religion

1. Everyone has the right to freedom of  

thought, conscience and religion; this 

right includes freedom to change his 

religion or belief  and freedom, either 

alone or in community with others and 

in public or private, to manifest his 

religion or belief, in worship, teaching, 

practice and observance.
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Negatief oordeel roman door 
adviseur

• In the author’s view, religious beliefs and opinions are 

mere obscurities, and ideas based on nature and reason 

are described as clear-sighted. The author describes 

religious faith as a “desert mirage”, a “primitive idea” 

and “desert ecstasy”, and religious practices as “the 

primitivism of  desert life.”
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Oordeel EHRM: Ergüven niet 
beschermd door art. 10 EVRM

• The Court ruled that there was no violation of  

Article 10 of  the Convention (i.e., the right to 

freedom of  speech).

• The three dissenting voices protested that “a 

democratic society is not a theocratic society”.

• De dissidenten koppelen hun standpunt aan 

“The Five Models”.
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EHRM dissidenten

• Such a risk of  self-censorship is very dangerous 

for this freedom, which is essential in a 

democracy, to say nothing of  the implicit 

encouragement of  blacklisting or “fatwas.”
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Erdoğan Aydın Tatlav (2006)

• Mr. Erdoğan Aydın 
Tatlav published five 
volumes titled İslamiyet 
Gerçeği (“The Reality of 
Islam”).

• The first of these volumes, published 

in 1992, criticized the Koran.  

Philosopher Russell Blackford 

characterizes Tatlav’s work as a 

“blatantly atheistic and anti-religious 

book,” but the expert did not mean 

that abuse but as praise.
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Tatlav’s werk

• In his work, Tatlav analyzed the development of  

religious thinking, the logic of  the Koran with 

regard to proof  of  God’s existence, the notions 

of  paradise and hell in the Koran, whether the 

Koran is subject to change and interpretation, 

the way the Prophet Mohammed received his 

revelations, and the question whether the 

religion of  Islam is a tribal creed.
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Klacht tegen Tatlav

• Turkish public prosecutor in Ankara accused the author 

of  having published a book “profaning one of  the 

religions.”

• Tatlav was also quite explicit about the Prophet 

Mohammed. Mohammed, Tatlav wrote, took his 

dreams for reality, he presented verses that were 

absolutely crazy.

• Like in I.A. v. Turkey, Tatlav was prosecuted under 

Article 175 of  the Turkish penal code. But this time the 

judgment was totally different.
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Tatlav gesteund door EHRM

• The European Court recapitulated precedents 
on freedom of speech and considered the 
grounds justifying Otto Preminger’s 
condemnation. But this time the Court said 
that it could not find an insulting tone toward 
other believers or an attack on sacred symbols 
(“un ton insultant visant directement la 
personne des croyants, ni une attaque 
injurieuse pour des symboles sacrés. . . ”). 
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Elisabeth Sabaditsch-Wolff (2018)

• Elisabeth Sabaditsch-Wolff  was convicted for (1) “denigration of  religious 

beliefs of  a legally recognized religion,” which is sanctioned in Section 188 of  

the Austrian Criminal Code, and (2) incitement to hatred, penalized in Article 

283 of  the same code. The first article penalizes the Herabwürdigung religiöser 

Lehren, the defamation of  religious doctrines. Ms. Sabaditsch’s conviction was 

based on what said during a seminar, “Basic Information on Islam” 

(“Grundlagen des Islams”).

• . E.S. v. Austria, (App. 38450/12), 25 October 2018, para 3.
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Boek verschenen in 2019, één jaar 
na E.S. v. Austria (2018)
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Persoonlijke kant van een 
veroordeling wegens VVMU

• “My mother passed away (…). She was never 
really able to deal with her daughter being 
persecuted by the Austrian authorities” (p. xi).

• “many a friend apparently praised me and my 
actions, even calling me a ‘hero’” (p. xi).

• Elisabeth Sabaditsch-Wolff ziet zichzelf als een 
gewetensdader.

• Als iemand die een morele boodschap heeft 
voor haar tijd, haar land, haar cultuur.
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Voor wie doet zij het?

• First of all, my deepest gratitude to my 
unwavering supportive husband. He stood 
behind me and continues to do so, despite the 
fact that his wife is now a convict.

• Next comes my beautiful, caring daughter, the 
light of my life, for whom I have decided to 
fight. She and all the girls are the future, our 
future: she will have to live in the world we 
shape now (p. xiv).
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Dr. Karen Siegemund in The Truth 
is no Defense

• This is a story of freedom versus 
totalitarianism; of a perspective that sees 
rights as granted by God and protected by 
government, as in the United States 
Constitution, versus a view that sees rights as 
bestowed by government and therefore which 
can also be denied by government, as in the 
European constitutions” (p. xviii).
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Onderdelen

1. Vrijheid versus totalitarisme

2. Goddelijk gedecreteerd “hoger recht” (VS) 
versus demo-cratisch geletitimeerd recht

Dus eerder natuurrechtelijk dan 
rechtspositivistisch. Recht komt van God, niet
van collectieve besluitvorming
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Gewetensdaders

• Socrates

• Galileï

• Thomas More

• Luther

Luther: “Hier sta ik, ik kan
niet anders.”
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Elisabeth Sabaditisch-Wolff

• “Marrying and molesting a child is not to be 
tolerated, not in the 6th century, not in the 
16th century, and definitively not in the 21th

century (p. xii).

• Dit is een “universalistische” uitspraak. 
Immers cultuurrelativistisch zou zijn: we 
kunnen niet met ónze normen vroegere 
tijdperken, culturen, gedragingen “de maat 
nemen” (wie zijn wij nog?)
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Siegesmund

• Elisabeth exercised her right to free expression 
in speaking about Mohammed and Aisha.

• Zij stootte echter op een wet die “religious 
denigration” verbood.

• Maar volgens Siegesmund is dat een “bizarre 
restriction on free speech”

• Bovendien is die “denigration” gewoon 
feitelijk waar (zie de titel van het boek).
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E.S. in haar eigen woorden

• The Austrian Freedom Party, the country’s 
right-of-center political party, commissioned 
me to hold seminars on Islam; however, in 
2010, I had to stand before a judge in a court 
of lawand defend myself for explaining the 
basic of Islam via fully sourced Power Point 
presentation (p. 30).
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Diplomaat als vader

• What I saw and experienced in Iran, Kuwait, 
and Libya molded my way of thinking, 
complemented by reading and studying 
Islamic texts, and left me no other course but 
to become a critic of Islam and an advocate 
for freedom and human rights as enshrined in 
the Universal Declaration of Human Rights 
and the United States’ Bill of Rights (p. 31).
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Invloeden op E.S. volgens haarzelf

1. Eigen persoonlijke geschiedenis in 
islamitische landen

2. Lezing van heilige teksten uit de Islam

3. Vergelijking met UVRM en Constitutie USA

49



Ad 1 Eigen ervaring

• “Tehran – the transformation of a relatively 
free society into a totalitarian theocratic one” 
(p. 38)

• “Islam in pre-revolutionary Iran was 
unobtrusive” (p. 48)

• “The Islamic revolution laid the groundwork 
for who I am today” (p. 49)

• All “not alloweds” in Koeweit stimuleerde haar 
tot rebellie (p. 39)
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Ervaring Iran bepalend

• “In hindsight, my time in Iran, and what I 
witnessed and experienced there, set the 
stage for who I am today. It is only natural that 
I became a critic of Islam, after witnessing the 
dramatic change in Iran, from a relatively free 
and rather secular country to a staunchly 
theocratic society based on the Shari’a
(Islamic law)” (p. 56)
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Ervaring als jong meisje bepalend

• I am fairly certain that one reason for my 
outspoken criticism of Islam is my having 
observed women in Iran from a young girl’s 
point of view (p. 56).

• Dat verklaart het verschil met haar vader, de 
diplomat.
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Ander diplomatenperspectief

• Rosemary Buschow, 
figuur in “Dood van een 
prinses”

• De nannie van de 
vermoorde Saoedische 
prinses

• Verschenen in 1979

• Diplomaten als 
“cultuurrelativisten”?
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Visie Elisabeth S.W. op Shah

• De vader van de shah decreteerde dat de 
sluier moest verdwijnen (p. 56)

• Hij opende scholen voor vrouwen

• Vrouwen konden gaan werken in beroepen die 
alleen voor mannen open stonden

• Khomeini daarentegen verlaangde de 
huwbare leeftijd voor meisjes van 18 naar 9 
jaar oud
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Autoritair secularisme

• Mustafa Kemal Atatürk 
(1881-1938)

• ingrijpende 
progressieve 
hervormingen,

• Modernisering

• seculiere, industriële 
natie

• nationalisme
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E.S. over democratie

• First, while democracy is always to be 
preferred, in some cases secular dictatorships, 
such as the ones I witnessed in Iraq and later 
in Libya, were good for Christian minorities. 
Christian life thrived under Saddam Hussein in 
Baghdad and Mosul, where Christians were 
numerous and still spoke Aramaic, the 
language of Jesus Christ (p. 61).

• Nu: “brutally persecuted, and often killed”
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Seculiere dictaturen versus 
islamisme

• The secular dictatorship under Saddam 
Hussein kept Islamist forces at bay (p. 61)

• Saddam Hussein was a devout Muslim only 
when it suited his purposes and goals (Ibid.)

• To this day I am thankful for my ignorance of 
the Qur’an, the hadith and the sira during my 
time in Kuwait. Imagine the trouble I would 
have found myself in had I turned into the 
critic I am today then en there in Kuwait.
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Het laatste punt van E.S.

• Ook volgens Ali Rizvi: 
meeste mensen kennen 
de Koran niet, kennen 
de islamistische 
overlevering niet

• Geldt ook voor moslims

58



Beslissend moment in Kuweit

• One morning I was perusing the newspapers 
when I read an article discussing the 
relationship of Mohammed with a young girl 
named Aisha, and how he married her when 
she was six years old, and consummated the 
marriage when she was nine. I was so shocked 
about what I had just read (…) (p. 111)
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Haar verandering

• Voor dat moment van het lezen van het artikel 
in de krant, was zij van mening dat “religions 
were inherently good (yes I was once that 
naïve!) (p. 111)
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Methodologische vraag: wat is de 
identiteit van een religie?

• The truly religious element 
of Religion has always been 
good; that which has 
proved untenable in 
doctrine and vicious in 
practice, has been its 
irreligious element; and 
from this it has been 
undergoing purification. H. 
Spencer, aangehaald bij 
Cliteur, p. 83
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Eigen opvatting over de checklist 
voor de identiteit van een religie

Voor de monotheïstische godsdiensten:

1. De schrift

2. Wat leiders zeggen dat daarin staat

3. Wat de meeste mensen geloven

Dit in geobjectiveerde vorm.

Ook kan anything goes. Religie is wat elke
individuele gelovige zegt dat religie is
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9/11

• 9/11 was not the epiphany for me that may 
others had with regard to Islam. I had known a 
long time before September 2001 that there 
was something seriously wrong with Islam and 
the effect it had on people, both old and 
young (p. 124).

• Vraag: was dat “wrong” altijd al zo? Of is dat 
een recente ontwikkeling? Ontsporing?
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E.S.’s beroep op eigen ervaring

• I had witnessed it firsthand in Tehran, then in 
Baghdad, in Kuweit, and now Libya. What I 
was still lacking was knowledge in Islamic 
doctrine and that was to come soon (p. 124)

• Merk op: wat de identiteit is van de Islam 
haalt E.S. dus uit de observatie van de sociale 
praktijk in de landen waarin zij woonde

• Die wil zij aanvullen met kennis van de schrift
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Ad 2 Lezing van heilige teksten

• Begründer der Atheist 
Society of India

• Author zahlreicher 
religionskritischer 
Bücher

• Jaya Gopal (geb. 1944, 
India)
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Voorbeeldfunctie van de profeet, 
volgens E.S.

• “When a Muslim marries a nine-year old, he 
can invoke Islam, which allows him to do 
that”

• “Muslims are supposed to emulate the 
Prophet in all things” (p. 34)

• Rechter: “What do you think you call forth 
with such statements, if not hate?” (p. 35)

• E.S. werd veroordeeld vanwege “hate 
speech”
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De journalist die E.S. aangaf

• De “Austrian Freedom Party” gaf haar de 
gelegenheid tot het houden van seminars 
door het “party’s education institute” (p. 42)

• Twee keer per maand, vier uur durend (p. 42)

• “A reporter for the magazine NEWS, having 
heard about the dangerous ‘Islamophobe’ 
Elisabeth Sabaditisch-Wolff, had been secretly 
taping the session” (p. 35)
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Juridische grond van de 
veroordeling

• Oorspronkelijke aanklacht “incitement to 
hatred” (p. 35)

• Maar rechter maakte daarvan: “denigration of 
religious belief of a legally recognized religion” 
(p. 35)

• Verondersteld motief: “to stir up hatred” (p. 
35)
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Verklaring van rechterlijke 
opstelling (EHRM, Oostenrijk)

1. Vrees voor polarisatie

2. Respect voor “geloof” (in het 
algemeen)?

3. Angst voor aanslagen

4. De diepgewortelde overtuiging dat deze 
“culture wars” niet te winnen is (witte 
vlag?)
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Oplossingen

1. Erken noodzaak cultureel contraterrorisme
(Flemming Rose)

2. Bepaal de vorm van het cultureel
contraterrorisme (thee of stok)

3. Het actieplan Macron

4. Stel de juiste diagnose theoterrorisme 
(tweets Kaag)
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http://www.inspiredbymuhammad
.com/human_rights.php
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Muslims Protest Against H. G. 
Wells Book in 1930s Britain

Members of the Jamiat-

ul-Muslimin, a British 

Muslim organisation 

whose members were 

predominantly working-

class South Asians, 

gathered at one of their 

regular meetings in 

King's Hall on 

Commercial Road, east 
London.
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https://www.huffingtonpost.co.uk/rehana-ahmed/muslims-protest-against-h_b_1895942.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAC5heB-AFhLmcQtF-LwqZOD98qOg6AFlLLxvQZgnbcaAj_VrjAGYJ7fbPtOJsUNmUcrkzZLvPmLp759qnY20Y2wAiGV06Ig7pqW-rEYkWIeYlqX6nXXVnb2rPy9TGuA2m5SNPP6bF-O50AiQcgUbKJxobndIVZiGIo4MjwEOkOWb


Boekverbranding Wells’s boek

Here, according to 

the Guardian of 13 

August 1938, they 

'ceremoniously 

committed to the flames' 

a copy of H. G. 

Wells's A Short History 

of the World because of 

references to the 

Prophet Muhammad 

which they considered 
offensive. 73



Protesten ook in de Jaren dertig

Contrary to the public perception that Britain's 
Muslim minority began to find a voice of dissent 
only as recently as the 1980s, here we have 
evidence of a group of working-class East End 
Muslims marching west into the heart of London 
to assert their rights as Muslims and plead their 
cause with government officials.
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Ad 3 Actieplan Macron

• Toespraak Macron 2 
oktober 2020

• Tegen “islamistisch
separatisme”

• Islamistisch, met een
“s”, actiepunten:

a. Laïcité versterken

b. Politieke islam
bestrijden
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https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/heeft-president-macron-een-punt-met-toespraak-over-islamitisch-separatisme~b2aa319f/


Onderzoeksrapport Franse Senaat 
islamistische radicalisering (2020)

• commission d’enquête 
radicalisation islamiste 
et les moyens de la 
combattre

• Présidente Mme 
Nathalie DELATTRE, 
Rapporteure Mme 
Jacqueline EUSTACHE-
BRINIO,
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https://www.senat.fr/rap/r19-595-1/r19-595-11.pdf


Nederlands equivalent

• Parlementaire 
ondervragings-
commissie naar 
ongewenste 
beïnvloeding uit onvrije 
landen (commissie Rog, 
25 juni 2020 rapport 
aangeboden)
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Senaatsrapport

Les termes « islamiste » et « islamisme » ont 
également été l’objet de controverses. Depuis 
les années 1970, le terme islamisme décrit une 
idéologie politique tendant à imposer l’islam 
comme norme politique, économique et sociale, 
et les islamistes ceux qui la propagent. (p. 12) 
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Kern van islamisme

Willem-Gert Aldershoff (voormalig afdelingshoofd 
Europese Commissie en analist internationale politiek)

Het “actieve politiek-religieuze streven om:

1. De Franse wetten te overtreden

2. Ander waarden (en wetten) daarvoor in de 
plaats te stellen

3. En daarmee te komen tot een parallelle orde

Doel: een op de islam gestoelde samenleving
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Stappenplan islamisten

• Aldershoff/Macron: “In eerste instantie
gebeurt dat in afzondering, maar het 
uiteindelijke doel is een volledige controle
over de samenleving.” Manifestaties van dit
proces:

a. Aantasing VVMU en recht op godslastering

b. Ontscholing van kinderen

c. Organisatie van sportieve en culturele
evenementen tegen de Republiek
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Is Macron anti-religieus?
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Macron onderscheidt: islam en 
islamisme (net als Senaatsrapp.)

Macron onderscheidt:

1. Radicale islamisme (“afwijking in naam van 
de godsdienst”)

2. De velen die in de islam geloven en
tegelijkertijd volwaarde Franse staatsburgers
zijn
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Kritiek Aldershoff op onderscheid

• Neem de Franse schrijver en liberale 

moslim Tahar Ben Jelloun: ‘Moslims 

(aanvaarden) in het algemeen de 

scheiding van kerk en staat niet. (…) Want 

voor hen is de islam alles, een godsdienst, 

een moraal, een wereldbeschouwing, een 

dagelijkse persoonlijke praktijk (…). De 

gelovige kan zich niet voorstellen dat een 

islamitisch land de moskee van de staat 
zou kunnen scheiden (…).’

83



Aldershoff (vervolg)

• De in Libanon geboren Duitse islam-

kenner Ralph Ghadban legt uit dat 

leidende conservatieve krachten onder 

moslims in Europa in een eerste fase uit 

zijn op een ongestoorde groei van de 

moslimminderheid in afzondering. In de 

tweede fase gaat het om de ‘overname 

van de meerderheidssamenleving (…), 

geholpen door de dominante ‘multiculti’-
ideologie in het Westen.’
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Het islamistisch project

Is waarschuwen hiervoor:

1. Moral panic 
veroorzaken? 

2. Samenzweringstheorie
omarmen?

3. Of realiteit?

Volgens Ghadban dus
realiteit
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Maatregelen Macron

- Strikte neutraliteit in de samenleving, niet 

alleen bij overheidsdiensten maar ook bij 

ondernemingen die voor de overheid 

werken

- Verenigingen die subsidies ontvangen 

moeten zich verplichten ‘de waarden van 

de Republiek te respecteren’ en de 

overheid zal verenigingen gemakkelijker 
kunnen ontbinden

86



Advies Aldershoff

• Tot nog toe had in de EU alleen Denemarken 
een gerichte aanpak. De andere EU-lidstaten 
moeten het Deense en Franse voorbeeld nu 
dringend volgen. Hun grondwetten vormen 
daarvoor geen belemmering.
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Advies Aldershoff 2

• Een verbod op buitenlandse imams en 

een Nederlandse imamopleiding ligt ook 

voor de hand. De overheid moet 

waarborgen dat officiële moslimscholen 

geen waarden bijbrengen die haaks staan 

op onze democratische rechtsstaat. Beter 

inzicht is nodig in informeel 
islamonderricht.
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Advies Aldershoff 3

• Tot slot: ook Nederland is gebaat bij een 

absolute neutraliteit in openbare diensten 

en openbare scholen door een verbod op 

het dragen van uiterlijke religieuze 
tekenen.
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Actieplan Macron

- Er wordt strenger opgetreden tegen 

thuisonderwijs en illegale islamscholen. 

Kinderen moeten vanaf 3 jaar naar school. 

Gemengd muziekonderwijs en zwemmen 

maken onderdeel uit van het 

schoolcurriculum

- Stimuleren van een islam in Frankrijk ‘die in 
vrede kan leven met de Republiek’, de 
scheiding van kerk en staat respecteert
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Actieplan Macron

- Buitenlandse imams kunnen niet langer in 
Frankrijk werken; islamgeestelijken worden in 
Frankrijk opgeleid. Financiering uit het 
buitenland wordt beter gecontroleer

- Tenslotte worden fondsen vrijgemaakt voor 
het verbeteren van de leefomstandigheden in 
verpauperde wijken waar veel Fransen met 
een buitenlandse, vaak moslim-, achtergrond 
wonen.

91



Macron en beledigende cartoons
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Cartoons nog eens toegelicht

• De Franse regering staat 
niet achter de cartoons, 
maar achter het kunnen 
maken van de cartoons
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Laïcité als vreedzaam
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De laïcité in het totale palet aan 
modellen (The five models)

1. Atheistische staat

2. Theocratische staat

3. Staat met staatsgoddienst

4. Multiculturele staat

5. Seculiere of agnostische staat

Meer smaken zijn er niet!
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Burgerschapskunde
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Cultureel contraterrorisme

• Wat te doen met 
terrorisme?

• Jihadistisch 
theoterrorisme heeft 
een cultureel-
ideologische 
component

• Die component op 
inzoomen
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Minister Sigrid Kaag
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Problemen met Nederlands 
cultureel contraterrorisme

1. Een relativerende houding

2. Een zwakke cultuur

3. Geen nationaal besef

4. Postmodern waardenrelativisme

5. Identiteitspolitiek die art. 137c en d Sr. 
misbruiken voor ondermijning van 
contraterrorisme
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Ad 1 Minister Dekker over 
incidenten
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Ad 3 Geen nationaal besef

• Veiligheidsdeskundige 
Rob de Wijk in De 
Volkskrant, 4 11 2020: 
nationalisme als 
bedreiging

• ‘Le nationalisme, c’est la 
guerre!’ (Mitterand)

101

https://www.dagelijksestandaard.nl/2011/09/le-nationalisme-cest-la-guerre/

