Scriptie (zowel bachelorscriptie als masterscriptie) schrijven bij Paul Cliteur
Wilt u een scriptie schrijven bij Paul Cliteur, lees dan goed onderstaande informatie.
Raadpleeg ook de Handleiding BaMa scriptie schrijven bij Paul Cliteur.
Achter het nieuws

Op 23 februari 1987 besloot de omroeporganisatie VARA een fragment met satirische kritiek op de
Iraanse leider Ayatollah Khomeini door de Nederlandse/Duitse showmaster Rudi Carrell niet uit te
zenden op de Nederlandse televisie.
Het fragment was wel aangekondigd, maar de omroeporganisatie liet zich in een live uitgezonden
interventie door de minister van buitenlandse zaken Hans van den Broek (geb. 1934) overtuigen dat
het programmaonderdeel om veiligheidsredenen niet zou moeten worden vertoond.
De kwestie wordt door Cliteur besproken als de “Rudi Carrell-affaire” in The Secular Outlook (p. 125)
en in “Cliteur, Paul,
“The Rudi Carrell Affair and its Significance for the Tension between Theoterrorism and Religious
Satire, in: Ancilla Iuris, 2013: 15, pp. 15-41.
Hoogtepunten uit Rudi’s Tagesschau (in het Duits)
Het telefoongesprek tussen minister Van den Broek en de journalist Witteman op de Nederlandse
televisie in Achter het nieuws (in het Nederlands)
Bardot en “The Fall and Rise of Blasphemy Law”
Een groep Leidse rechtsfilosofen en rechtstheoretici, zoals Paul Cliteur, Tom Herrrenberg en Bastiaan
Rijpkema , is de laatste jaren steeds meer geïnteresseerd geraakt in de spanning tussen
theoterrorisme (terrorisme gebaseerd op een godsbeeld, een vorm van “religieus geweld”) en
vrijheid van expressie.
Deze spanning heeft geleid tot een 'nieuwe censuur'.
Theoterroristen hebben duidelijk de bedoeling de vrijheid van expressie te vernietigen, in het
bijzonder de vrijheid om religie vrijelijk te kritiseren. Dit is opmerkelijk, want de vrijheid een religie te
kritiseren, is een mensenrecht. In The Fall and Rise of Blasphemy Law, geredigeerd door Paul Cliteur
en Tom Herrenberg, wordt een aantal casus besproken, waarbij dwang, soms zelfs terroristisch
geweld, werd aangewend om kritiek op godsdienst onmogelijk te maken. Dat was het geval in
de Rushdie Affaire (1989), de Carrell Affaire (1987), de Jones Affaire (2010), de poging van de
regering van Saoedi-Arabië om de film Dood van een prinses te onderdrukken (1980), maar vooral de
liquidatie van de redactie van Charlie Hebdo (2015).
Opvallend genoeg gaat de logica van deze gebeurtenissen geheel voorbij aan prominente
intellectuelen en aan politici, die vaak worden misleid door de ideologie van het multiculturalisme of
postmodernisme. Het ontgaat velen volledig dat critici van godsdienst (met Rushdie als meest

bekende voorbeeld) in feite worden gegijzeld door het hedendaags theoterrorisme. Zij leven het
leven van een gegijzelde, maar dan in eigen land en schijnbaar in vrijheid.
Steun van de staat voor theoterrorisme
Opvallend is dat theoterroristen, ironisch genoeg, de laatste tijd onbedoeld steun krijgen van de
officiële vervolgingsinstanties (Openbaar Ministerie) binnen Europese staten die godsdienstkritiek
bemoeilijken. In niet-westerse staten kan godsdienstkritiek vaak worden bestreden door een beroep
op godslasteringswetten (blasfemie). In vele Europese staten is die
godslastering gedecriminaliseerd. Toch heeft dat niet tot een grotere vrijheid van kritiek gebracht,
want godsdienstkritiek wordt nu vaak via een omweg strafbaar gesteld. De criticus wordt verweten
dat hij de godsdienstige gelovige opzettelijk “beledigt”, “aanzet tot haat” jegens hem of haar, dan
wel de godsdienstige gelovige “discrimineert” (zie de artt. 137c en d Sr.).
Daarmee zijn de godslasteringswetten die in Europa afgeschaft leken (“The Fall of Blasphemy”) weer
terug van weggeweest (“The Rise”). Of liever gezegd: de functie van godslasteringswetten is
overgenomen door de wetten die “haatzaaien” (of aanzetten tot haat) en aanzetten tot discriminatie
strafbaar maken (art. 137d Sr.).
Wat dus heel onschuldig en zelfs welkom lijkt (haatzaaien ontmoedigen), heeft een pervers effect dat
regeringen niet hebben bedoeld en wat ze ook niet onderkennen: dat deze wetgeving
theoterroristen helpt in het smoren van kritiek die wordt geuit door critici van godsdienst.
Zeer verschillende figuren als de filmster Brigitte Bardot, de Italiaanse journalist Oriana Fallaci, de
Franse schrijver Michel Houellebecq en de Nederlandse politicus Geert Wilders hebben ervaren hoe
zij door die nieuwe wetgeving, die groepsbelediging en aanzetten tot haat strafbaar stelt (vaak
geïntroduceerd in de jaren zeventig van de vorige eeuw), in hun kritiek worden gefrustreerd. Dat is
het onderwerp van Bardot, Fallaci, Houellebecq en Wilders: gerechtelijke vervolging van religiekritiek
en vreemdelingenvrees.
Oplossingen
De vraag is hoe we uit deze crisis komen? Zouden overheden moet inzetten op een nieuwe seculiere
omgangstaal (Moreel esperanto)? Zou een 'seculier perspectief' moeten worden gestimuleerd? En
wat betekent dit alles voor onze staat en voor onze democratie? Moet deze meer weerbaar worden?
En is het terrorismebeleid van de laatste jaren wel op de goede uitgangspunten gebaseerd? Moeten
we niet een cultureel contraterrorisme adopteren? De grote fout die politici de afgelopen vijftien jaar
lijken te hebben gemaakt, is dat omdat zij geen oplossingen hebben men maar dacht het probleem te
moeten ontkennen. Dat is echter zo langzamerhand niet meer mogelijk. De problemen zijn te groot.
Ook als een pasklare oplossing nog niet voorhanden is, is het erkennen van het probleem een
belangrijke stap in de goede richting.
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