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Het monotheïstisch dilemma

Theologie
van het terrorisme
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Non-f i c t ie

Paul Cliteur werpt in Het monotheïstisch dilemma de vraag
op wat de relatie is tussen religie en geweld. Het Israëlisch/
Palestijns conflict wordt steeds meer gezien als een strijd om
religieus gefundeerde claims op land. In de Verenigde Staten
is onlangs de moordenaar van een abortusarts veroordeeld.
En op vlucht 253 van Northwest Airlines van Amsterdam
naar Detroit werd tijdens Kerstmis 2009 een islamistische

terrorist gearresteerd.
Cliteur concentreert zich voornamelijk op terroristisch

geweld voor zover zich dat beroept op een van de grote mono-
theïstische godsdiensten. De religieuze terrorist kan worden
gezien als een ‘gewetensdader’ die zich in een ‘dilemma’

bevindt: moet hij de wetten van het land gehoorzamen of de
wetten van God? Cliteur gaat niet alleen uitvoerig in op de

actualiteit, met onder meer een zeer uitvoerige analyse van de
Deense cartoonaffaire, maar gaat tevens te rade bij Europese
verlichtingsdenkers als David Hume en baron d’Holbach.

*Welke wetten gehoorzaam je? Die van het land of van God?
Een baanbrekende en genuanceerde analyse van religieus
geïnspireerd terrorisme, door een van Nederlands meest

gezaghebbende opiniemakers.

*Een prachtig boek.
– De Standaard over Moreel

Esperanto

Promot ie

*Optreden op Manuscripta
*Advertenties
*Interviews

*Publieksevenement in
Vlaanderen
*E-book
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