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Er waart een spook door het Westen, niet dat van het communisme, maar van het cultuurmarxisme. Het 
communisme is dood, het cultuurmarxisme springlevend. Cultuurmarxisme is een term waarmee critici 
bepaalde onderdelen van de linkse politieke agenda aanduiden en afwijzen. Volgens de critici zou het 
marxisme weliswaar zijn verslagen, maar is het als een Phoenix uit zijn as herrezen in een andere vorm. 
Marxisten hebben de preoccupatie met de materiële (sociaaleconomische) omstandigheden verlaten en 
zich gericht op de cultuur. De arbeider (het proletariaat) ‘als troetelkind van linkse intellectuelen’ heeft 
plaats gemaakt voor nieuwe verworpenen der aarde (Fanon). Het heeft geleid tot een soms absurde zoek-
tocht naar ‘nieuwe zieligheid’.

Of doet dit onrecht aan de ernst van de situatie? Is wellicht meer te zeggen voor cultuurmarxisme dan 
we zouden denken? Is het niet gewoon juist dat de arbeider zich heeft geëmancipeerd en staan nu nieuwe 
groepen in de wachtrij die onze aandacht en zorg verdienen? Hebben de critici van het cultuurmarxisme 
het niet gewoon bij het verkeerde eind?
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Er waart een spook
door het Westen



“Zoals eerdere periodes uit de geschiedenis kunnen worden aangeduid als ‘ romantisch’ of ‘fascistisch’, zo kunnen we de huidige tijd aan-
duiden als ‘oikofoob’ of ‘cultuurmarxistisch’. Deze manier van denken over de wereld, van voelen, van ervaren, bestrijkt alle domeinen 
van het leven en dient te worden ontmaskerd en verslagen als we de beschaving willen behouden. Deze bundel van Paul Cliteur biedt een 
strategisch handboek-soldaat.”
 - Thierry Baudet

“Dit boek toont haarscherp aan hoe links haar progressieve idealen heeft ingeruild voor steun aan, of op zijn minst stilzwijgen over, de 
meest conservatieve tradities en gebruiken. “
 - Dirk Verhofstadt

“Sinds kort waart de term ‘cultuurmarxisme’ door Nederland”
 - Nederlands Dagblad

“Cultuurmarxisme herinnert aan cultuurbolsjewisme”
 - Trouw

“Er waart een culturmarxistisch spook door ons diversiteitsdebat”
 - NRC Handelsblad

“Cultuurmarxisme verlamt de kracht van links”
 - De Morgen

Over de auteurs:

Prof. dr. Paul Cliteur (1955) is filosoof en jurist. Hij is (samen met Dirk Verhofstadt) de auteur van In Naam van God (2018), (samen 
met Tom Herrenberg) van The Fall and Rise of Blasphemy Law (2016) en van Bardot, Fallaci, Houellebecq en Wilders (2016). Hij maakt 
interviews voor Café Weltschmerz.

Dr. Sid Lukkassen (1987) is historicus en gepromoveerd in de filosofie met een specialisatie in media-analyse, humanisme, geopolitiek 
en culture wars. Hij doceerde filosofie van de managementwetenschappen en filosofie van de geschiedenis aan de Radboud Universiteit. 
Lukkassen werkt nu als onafhankelijk onderzoeker, publicist en schrijver. Hij schreef Avondland en Identiteit (2015), De Democratie en 
haar Media (2017) en Levenslust en Doodsdrift (2017). Tussen 2010 en 2018 was Lukkassen raadslid in Duiven voor de vvd; in september 
2017 was hij te gast bij het tv-programma Buitenhof om over cultuurmarxisme te spreken. Hij is bekend van zijn publicaties bij onder 
meer ThePostOnline en Elsevier, evenals zijn optredens bij Café Weltschmerz.

Dr. Maarten Boudry (1984) is wetenschapsfilosoof en auteur van Illusies voor gevorderden. Of waarom waarheid altijd beter is (2015). Zijn 
nieuwe boek De redelijke optimist verschijnt dit jaar. Eerder publiceerde hij samen met Johan Braeckman De ongelovige Thomas heeft een 
punt (2011). Begin 2018 verscheen ook een academische bundel getiteld Science Unlimited? On the challenges of scientism, die hij samen-
stelde met de filosoof en bioloog Massimo Pigliucci.

Udo Kelderman (1976) is opgegroeid in een middenklassegezin waar pittige tafelgesprekken niet werden gemeden. Hij is verkeersvlieger 
van beroep (gezagvoerder Boeing 737) en was gemeenteraadslid voor de vvd in Arnhem. Kelderman hecht waarde aan vrijheid en gelijk-
waardigheid. Hij ziet westerse tradities als belangrijk onderdeel van onze beschaving en is wars van enige vorm van cultuurrelativisme. 

Dr. Jan Herman Brinks (1957) is journalist, historicus en auteur van literair proza. Hij schreef talrijke boeken en artikelen over de moderne 
en eigentijdse Duitse en Europese geschiedenis. In 1992 ontving hij de Erasmusprijs voor zijn dissertatie Die ddr-Geschichtswissenschaft 
auf dem Weg zur deutschen Einheit. Luther, Friedrich II und Bismarck als Paradigmen politischen Wandels. Zijn belangrijkste onderzoeksthe-
ma’s zijn: antisemitisme, Holocaust Studies, het Europese rechtsradicalisme en -extremisme en vraagstukken met betrekking tot nationale 
identiteit. Hij was als historisch onderzoeker aan diverse internationale universiteiten verbonden, waaronder de Humboldt Universität in 
Oost-Berlijn, de Johns Hopkins University in Washington D.C. en Birkbeck College in Londen. In 2016 en 2017 verbleef hij als artist in 
residence aan het Nederlands Instituut in Sint-Petersburg en aan de Russische Staatsuniversiteit voor de Humaniora in Moskou.

Dr. Perry Pierik (1965) is uitgever en historicus. Hij publiceerde of werkte mee aan tientallen historische werken. In 2017 ontving hij 
de prestigieuze Civis Mundi Prijs voor zijn werk als uitgever en schrijver van vele boeken. Zijn meest recente grotere werk is de biografie 
van Erich Ludendorff. Tevens schreef hij de boeken Geopolitiek van het Derde Rijk, Van Leningrad tot Berlijn, en Hongarije 1944-1945, de 
vergeten tragedie naast vele andere werken. Als samensteller bracht hij onder andere de bundels Keulen: Kalifaat Light en de Fallout van een 
conflict (2016) en Erdoğan: perceptie, reflectie, analyse (2017).



Over de auteurs:

Derk Jan Eppink (1958) studeerde Nederlands recht aan de vu en Internationaal/Europees recht aan de uva. Van 1984 tot 1987 was hij 
als stagiair verbonden aan de Europese Commissie en als medewerker van leden van het Europees Parlement. Van 1987 tot 1999 was hij 
redacteur bij respectievelijk nrc Handelsblad en De Standaard. Voorts was hij van 1999 tot 2004 kabinetslid van de eu-commissaris Frits 
Bolkestein en vervolgens tot aan 2007 lid van de Commissie Siim Kallas. Van 2009 tot 2014 was hij lid van het Europees Parlement. In 
2008 en 2016 deed hij verslag van de presidentsverkiezingen in de vs en momenteel is hij senior fellow van het London Policy Center te 
New York.

Puck van der Land (1946) woonde tien jaar in een marxistische commune in Rotterdam. Daarover schreef zij een boek, waar in haar essay 
verschillende keren naar wordt verwezen: De Commune van Rotterdam, het failliet van de vrije liefde (2016). Politiek maakte zij ‘carrière’ in 
de ken(ml), de Kommunistische Eenheidsbeweging Nederland. Met dit boek nam zij volledig afstand van de marxistische ideologie, maar 
deed dat in feite nog voordat de commune in 1990 werd opgeheven – zie hiervoor ook haar boek De Bijrijdster en andere verhalen van een 
Rotterdamse dame, uitgegeven bij LibroLeona Valencia. Sinds 2007 woont zij in Valencia, Spanje, volgt het politieke en wetenschappelijke 
debat in Nederland op de voet en levert desgevraagd een bijdrage aan de discussie over het cultuurmarxisme, zoals in een interview met 
Sid Lukkassen bij Café Weltschmerz. Ook schrijft zij momenteel aan een nieuw boek: Moederschap als Wetenschap, voorbij het feminisme.

Drs. Sebastien Valkenberg (1978) is filosoof. Hij schrijft geregeld voor onder meer Elsevier Weekblad en De Volkskrant. In 2006 debuteerde 
Valkenberg met Het laboratorium in je hoofd, een essaybundel over filosofische gedachte-experimenten die werd genomineerd voor zowel 
de Socratesbeker 2007 als de nwo-Eurekaprijs 2007. Een paar jaar later verscheen Geluksvogels (2010). Hierin keert de auteur zich tegen 
het gratuite cultuurpessimisme dat zo vaak het ritme slaat in de filosofie. Zijn laatste boek Op denkles (2015) is een kritische inventarisatie 
van de dooddoeners die het publieke debat domineren.

Wim van Rooy (1947) is publicist en essayist. Hij is licentiaat Letteren en Wijsbegeerte aan de afdeling Germaanse Filologie en licien-
tiaat Zweedse Taal- en Letterkunde van de Rijksuniversiteit Gent (1971), met als bijkomende specialisatie godsdienstwetenschap. Van 
Rooy was dertig jaar werkzaam in het onderwijs en was daarnaast journalist, onder andere bij het toenmalige Radio 3 (Klara), waarvoor 
hij een honderdtal literair-filosofische programma’s maakte. Hij was televisiepresentator van Het Vrije Woord, met vooral maatschap-
pelijke thematiek. Ook was hij docent aan de SchrijversAcademie en medewerker op het Kabinet van de Minister van Onderwijs. 
Hij schreef honderden artikelen, recensies en essays in kranten, (literaire) tijdschriften en verschillende wetenschappelijke, (politiek-)
filosofische en culturele werken, kunstcatalogi en encyclopedieën. Recentelijk publiceerde hij Waarover men niet spreekt (2015), Europa 
wankelt. De ontvoering van Europa door de eu (2012), De islam. Kritische essays over een politieke religie (2010) en De malaise van de 
multiculturaliteit (2008).

Emerson Vermaat (1947) studeerde internationaal recht in Leiden. Hij was tussen 1973 en 2004 werkzaam als verslaggever voor de eo 
en tussen 1996 en 2004 als verslaggever voor de actualiteitenrubriek 2Vandaag (het huidige EénVandaag). Hij bezocht tal van crisis- en 
oorlogsgebieden, ook in het Midden-Oosten, Iran en Noord-Afrika. Vermaat was de eerste Europese journalist die, op grond van door 
de cia aan hem verstrekt materiaal, al in maart 1997 in een boek melding maakte van de dreiging die van Osama bin Laden uitging. Hij 
specialiseerde zich in inlichtingendiensten en interviewde meerdere naar het Westen overgelopen kgb-agenten, alsmede het voormalige 
hoofd van de spionagetak van de Oost-Duitse geheime dienst, de hva. Vermaat bezocht in Nederland tal van terreurprocessen en publi-
ceerde daarover in Nederland en Amerika.

Jesper Jansen (1990) is filosoof, auteur en muzikant. Zijn artikelen worden gepubliceerd op ThePostOnline. Hij schrijft over religie, in-
tersectionaliteit, gender, censuur en (anti)feminisme. Sinds 2017 is hij als redacteur werkzaam voor uitgeverij De Blauwe Tijger. Zijn 
afstudeerproject is een onderzoek naar de rol van het individu in de westerse beschaving.

Dr. Eric C. Hendriks (1985) studeerde filosofie, geschiedenis en sociologie aan University College Utrecht, de Universiteit van Göttingen 
en de Universiteit van Chicago. In Chicago volgde hij seminars bij de bekende marxist Moishe Postone en bij de Straussiaanse politieke 
filosofen. In 2015 promoveerde hij in Mannheim summa cum laude op een vergelijkend onderzoek naar de publieke rol van zelfhulpgoe-
roes in Duitsland en China. Dit verscheen bij Uitgeverij Brill onder de titel Life Advice from Below. Vanaf begin 2015 werkte Hendriks als 
postdoc onderzoeker sociologie op de Peking University, waar hij historisch sociologisch onderzoek deed naar de lange continuïteiten in 
het Chinese regime. Vanuit Peking begon Hendriks Nederland te bestoken met opiniestukken in nrc Handelsblad en De Volkskrant. Ook 
heeft hij een column in het Turks-Nederlandse weekblad De Kanttekening. Zijn bekendste opiniebijdrage in Nederland is zijn nrc-artikel 
‘Er waart een cultuurmarxistisch spook door ons diversiteitsdebat’ (5 september 2017). In mei 2018 begon Hendriks aan een tweede post-
doc op het Forum Internationale Wissenschaft in Bonn, waar hij als taak heeft om een nieuwe vergelijkende regimetheorie te formuleren.


