
Grondrechten in het tijdperk 
van terrorisme 

PAO  Leergang, jihadisme, 
terrorisme: ideologie, recht en beleid  

20 december 2017 

Paul Cliteur www.paulcliteur.nl 

 

1 

http://www.paulcliteur.nl/


Literatuur 1 

• P.B. Cliteur, ‘Constitutional Principles as State 
Territory’, in: I.T. Beson & Bussey (eds.), 
Religion, Liberty and the Jurisdictional Limits 
of the Law, LexisNexis: Toronto 2017, pp. 65-
89. 

• P.B. Cliteur, ‘Modern hostage-taking: a serious 
problem for religious liberty today’, in: 
Menuge, A., Religion, Liberty and the Law, 
Routledge: Londen/New York 2017, pp. 175-
190. 2 



Literatuur 2 

•  B.R. Rijpkema, Wat te doen met 
antidemocratische partijen?: de oratie van 
George van den Bergh uit 1936, Amsterdam: 
Elsevier Boeken 2014, pp. 123-140. 

• P.B. Cliteur, ‘Vrijheid van expressie na Charlie 
Hebdo’, in: Nederlands Juristenblad, 2015, afl. 
5, pp. 306-311. 

 

3 



Literatuur 3 

• H. Kaptein, ‘Reactie op Paul Cliteur, ‘Vrijheid 
van expressie na Charlie Hebdo’’, in: 
Nederlands Juristenblad, 2015, afl. 12, pp. 
761-762. 

• P.B. Cliteur, ‘Een naschrift op Storme en 
Kaptein over Charlie Hebdo’, in: Nederlands 
Juristenblad, 2012, afl. 12, p. 763. 

 

4 



Twee delen 

 

I Diagnose 

 

II Therapie 
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Deel I 

 

 

Diagnose 
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Grondrechten in het tijdperk van 
terrorisme 

 

1. Grondrechten? Welke grondrechten? 

 

2. Tijdperk? Een heel tijdperk? 

 

3. Terrorisme? Wat voor terrorisme? 
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Beginnen bij terrorisme 

Nederland is tot nog toe gespaard gebleven van 
aanslagen à la 

• 9/11 (3000 doden, 6000 gewonden) 

• 2004, Madrid (191 doden, 1800 gewonden) 

• 2005, Londen (52 doden, 150 gewonden) 

• 2008, Mumbai (166 doden) 

• 2015, Parijs (Charlie Hebdo, Bataclan) 
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Nederlandse terreur aanslag 

 

• 2 November 2004 

• Sindsdien geen 
aanslagen 

• Conclusie: valt dus wel 
mee 

• Geen “tijdperk van 
terrorisme” 
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Was moord op Van Gogh 
terreuraanslag? Art. 83a Sr. 

Onder terroristisch oogmerk wordt verstaan het 
oogmerk om de bevolking of een deel der 
bevolking van een land ernstige vrees aan te 
jagen, dan wel een overheid of internationale 
organisatie wederrechtelijk te dwingen iets te 
doen, niet te doen of te dulden, dan wel de 
fundamentele politieke, constitutionele of 
sociale structuren van een land of een 
internationale organisatie ernstig te ontwrichten 
of te vernietigen. 
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“Dwingen” en geweld 

 

• Terrorisme is dwingen met geweld of dreiging 
met geweld 

 

• Doel terrorisme: ontwrichting van het land 
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Waartoe wilde de moordenaar 
dwingen? 

 

Doel van de terrorist: 

 

a. Vergelding 

 

b. Preventie 
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Murder of Lee Rigby 22 mei 2013 

The only reason we have killed this man today is 
because Muslims are dying daily by British 
soldiers. And this British soldier is one.... By 
Allah, we swear by the almighty Allah we will 
never stop fighting you until you leave us alone. 
So what if we want to live by the Sharia in 
Muslim lands? Why does that mean you must 
follow us and chase us and call us extremists 
and kill us?  Adebolajo  — Excerpted from a 
Daily Telegraph transcript 13 



Adebolajo (vervolg) 

 

… Through many passages in the Koran we must 
fight them as they fight us...I apologise that 
women had to witness this today but in our 
lands women have to see the same. You people 
will never be safe. Remove your governments, 
they don’t care about you.  
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Adebolajo (vervolg) 

… You think David Cameron is gonna get caught 
in the street when we start busting our guns? 
Do you think politicians are going to die? No, it's 
going to be the average guy, like you and your 
children. So get rid of them. Tell them to bring 
our troops back...leave our lands and you will 
live in peace. 
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De verleiding van het terrorisme 

 

• Heeft Adebolajo ook niet een beetje gelijk? 

 

• Is Irak niet de oorzaak van terrorisme? 

 

• Dan … discussie over interventiepolitiek 
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Extremisme in woord en daad 

Nederlandse koningin op 25 december 2004, 
tijdens de kersttoespraak: 

 

‘Extremisme, in woord en daad, splijt 
de gemeenschap’. 
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Koningin Beatrix Kerst 2006 

Kersttoespraak over normen van moraal en 
beschaving.  

 

“Ze zijn het fundament van een 
samenleving die uitgaat van eerbied voor 
de medemens. Een recht om te beledigen 
bestaat dan ook niet.” 
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Minister Brinkhorst in 2006 

• “Toen ik de film Submission zag, dacht ik: oei, 
oei, loopt dit wel goed af? Je weet wat er 
gebeurt als je in een munitiemagazijn een 
sigaret opsteekt. Zo’n film mag, maar ik vond 
het niet verstandig. Ik vind het heel 
begrijpelijk dat daar onder de moslims 
opwinding over is ontstaan. Neem me niet 
kwalijk. Wie is hier nou naïef?” 

• Kleijwett, Van Weezel, Het land van haat en 
nijd, p. 184. 19 



Elementen 

1. Nederland is “munitiemagazijn” 

2. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt niet bij 
de staat 

3. De burger moet geen sigaret opsteken 

 

Oproep tot opschorting van grondrechten? 

De facto uitroepen van noodtoestand? 
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Derde voorbeeld: Geert Mak 

 

Mak, Geert, Gedoemd tot 
kwetsbaarheid, Uitgeverij 
Atlas, 
Amsterdam/Antwerpen 
2005. 

 

• “Handelaren in angst” 

• Ewige Jude-vergelijking 
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Betekenis 

 

Een verschuiving van de nadruk op het 
geweldsverbod naar 
fatsoensmaatstaven rond de 
uitingsvrijheid. 
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Invloed op het beleid 

 

Actieplan polarisatie en radicalisering 
2007-2011, Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, Augustus 2007. 
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Prins Bernard Cultuurfonds prijs 
2017 
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Het alternatief 
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Relevantie voor … 

• Grondrechten in het 
tijdperk van terrorisme 

• Ook bij weinig 
slachtoffers kan 
terrorisme zeer 
succesvol zijn in het 
ontwrichten van de 
grondslagen van een 
samenleving 
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Terug naar art. 83a Sr. 

 

• de fundamentele politieke, constitutionele of 
sociale structuren van Nederland zijn 
ingrijpend veranderd de afgelopen jaren 

 

• De grondrechten zijn inderdaad diepgaand 
veranderd in een tijdperk van terrorisme 
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Deel II 

 

Therapie 
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Sideline 

 

“Therapie”? 

 

 

“Zijn we ziek dan”? 
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Cultuurkritiek 

We zijn ziek 

Occidentofobie 

Cultuurrelativisme 

Verlies aan zelfvertrouwen 

Preoccupatie met zwarte bladzijden Europa 

Racificatie 

Nazificatie 
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Nimrod - Churchill 

 

 

https://www.youtube.co
m/watch?v=Kx3W4F80L0
4 
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We shall fight 

• In de Tweede Wereldoorlog een gevecht voor 
fysiek territorium 

 

• P.B. Cliteur, ‘Constitutional Principles as State 
Territory’, in: I.T. Beson & Bussey (eds.), 
Religion, Liberty and the Jurisdictional Limits 
of the Law, LexisNexis: Toronto 2017, pp. 65-
89. 
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De nieuwe en de oude wereld 

• We shall defend our island, whatever the cost 

• We shall never surrender 

En als het dan helemaal mis gaat – wat Churchill 
niet gelooft – dan zal het “empire beyond our 
seas” te hulp komen 

De “nieuwe wereld” zal de redding zijn voor de 
“oude wereld” 
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Is Europa moe ? 

• Is Europa een “voltooid 
leven” continent? 
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So far the termites have come 

• Is Jihad niet de reactie 
op onze koloniale 
onderdrukking? 

• Hebben we dit niet over 
ons zelf afgeroepen? 

• Europees imperialisme 

• De munitiemagazijn-
theorie in 
internationaal verband 
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Christopher Hitchens 

 

 

"How far the termites have spread, and how 
long and well they've dined." 
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Geestelijke zelfverdediging 

 

• De Europese of westerse beschaving is het 
waard om te worden verdedigd 

• En kan ook alleen maar voortbestaan wanneer 
deze wordt verdedigd 
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Vrouwenrechten 

 

• Malala Yousafzai 

• Murder attempt by 
Taliban 

• In Northern part of 
Pakistan; Swatvalley 
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Deense cartoons (2005) 

 

• Kurt Westergaard 

• Experiment 

• Jyllands Posten nodigde 
41 cartoonisten uit 

• 12 reageerden 

• 11 ondergedoken 

• 1 nog actief 
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Paus Benedictus XVI in 
Regensburg (2006) 

 

• The Regensburg lecture 
12 September 2006 

• Pope quoted a passage 
about Islam made at 
the end of the 14th 
century by Manuel II 
Palaiologos, the 
Byzantine emperor 
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Franse filosoof Robert Redeker 
(2006) 

 

• Le Figaro in 2006 

• Protest tegen gang van 
zaken rond paus in 
Regensburg 

• Sindsdien beveiligd 
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Dominee Terry Jones (2010) 

• Plan om korans te 
verbranden 
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Charlie Hebdo 7 januari 2015 
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Jeanette Bougrab 
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Chahdortt Djavann 
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Pascal Bruckner 
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Sabatina James en Mina Ahadi 
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Waleed al-Husseini 
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Caroline Fourest 
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Verdediging van secularisme en 
religiekritiek 
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Paradigmawisseling 

Nieuwe manier van kijken 

Breuk met het oude beleid 
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Nieuwe visie op religieus geweld 

52 



Wortels van het geweld 

 

• Maarten Boudry: 
“Zinvol geweld” 

 

• Paul Cliteur: “De 
grondslagen van 
theoterroristisch 
geweld” 
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Zin en on-zin 

 

Boudry: 

 

Wat wij heel zinloos vinden (sterven en laten 
sterven voor het religieus geloof) dat vinden de 
terroristen juist heel zinvol 

54 



Kijken door de ogen van de ander 

• Cliteur: “De grondslagen van theoterroristisch 
geweld” 

• Het geweld is “theo” – “terroristisch” 

• Het beroept zich op “God” 

• Ziet “God” als bevelgever tot geweld 

• Totale breuk met vigerend paradigma 

• Breuk met gangbaar onderzoek naar 
terrorisme 
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De vier bouwstenen van 
theoterrorisme 

 

1. Morele heteronomie 

2. Anarchie 

3. Theocratie 

4. Martelaarschap 
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Morele heteronomie 

• Het bevel aan Abraham 
om zijn zoon Izaäk te 
offeren 

• Waartoe Abraham 
bereid bleek  

• Genesis 22: 1-13 
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Anarchie 

• Pinechas bestraft een 
Israëlitische man en 
Moabitische vrouw 
voor religieuze ontrouw 
aan de god van Israël 

• Numeri 25 
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Theocratie 

• Elia en de profeten van 
Baäl 

• 1 Koningen 18:40. 
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Martelaarschap 2 Makkabeeën 7 
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Twee visies op deze verhalen 
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Visie Armstrong 

• Religie heeft voornamelijk positieve invloed 
op mensen 
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Visie Cliteur/Verhofstadt 
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