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Cultuurkritiek 

Cultuurkritische partijen 

 

• FvD 

• SP 

• ChristenUnie 

• SGP 

• PvdD 

 

Culturele antithese 

Pragmatische partijen 

 

• VVD 

• PvdA 

• CDA 

 

 

Doe normaal dan doe je al gek 
genoeg 
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Literatuur 
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Twee delen 

 

I Diagnose 

 

II Therapie 
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Deel I 

 

 

Diagnose 
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Vragen 

 

1. Is de strijd tegen het hedendaags (religieus) 
terrorisme succesvol? 

 

2. En zo niet, waarom? 

 

3. En kan hieraan iets veranderen? 
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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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https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/45634/CliteurDemoordopTheovanGogh2016_Redacted.pdf?sequence=1


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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Was moord op Van Gogh religieus 
gemotiveerd? 
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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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Woolwich (Zuid-Oost Londen) 

• Extremist Michael 
Adebolajo, 31, has been 
branded “violent, 
unpredictable and a 
major danger to other 
prisoners.” (The Sun, 
2017) 

• Moord op Lee Rigby 
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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 

17 



Elementen van 
wereldbeschouwing terrorist 

 

• Religie bepaalt het gedrag 

• De goddelijke wet schrijft de executie voor 

• De individuele gelovige dient God’s wet het 
primaat te verlenen boven menselijke wet 

• Vrees voor de dood mag ons niet van de daad 
afhouden 

• Religieuze legitimiteit belangrijker dan 
seculiere 
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Dominante verklaring in 
Nederland na 2 November 2004 

 

Niet religie speelt een rol, maar iets anders: 

- Polarisatie 

- Marginalisering 

- Racisme 

- Verlichtingsfundamentalisme 

- Westerse arrogantie 

- Terechte woede over religiekritiek 
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Eerste voorbeeld: Koningin 
Beatrix in kersttoespraak 

Nederlandse koningin op 25 december 2004, 
tijdens de kersttoespraak: 

Extremisme in woord en daad 

 

“Extremisme, in woord en daad, 
splijt de gemeenschap.” 
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https://www.ensie.nl/paul-cliteur/extremisme-in-woord-en-daad


Koningin Beatrix Kerst 2006 

Kersttoespraak over normen van moraal en 
beschaving (twee jaar later).  

 

“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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https://www.volkskrant.nl/binnenland/beatrix-er-is-geen-recht-om-te-kwetsen~a804966/


Tweede voorbeeld: 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?” 

• Kleijwegt, Van Weezel, Het land van haat en 
nijd, p. 184. 22 



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. 

25 



Pascal Bruckner 
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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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Overgave? 
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Deel II 

 

Therapie 
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Sideline 

 

“Therapie”? 

 

 

“Zijn we ziek dan”? 
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Thomas Couture: Les Romains 
dans la decadence 
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Cultuurkritiek 

We zijn ziek 

Occidentofobie 

Cultuurrelativisme 

Verlies aan zelfvertrouwen 

Preoccupatie met zwarte bladzijden Europa 

Racificatie 

Nazificatie 
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http://politiek.tpo.nl/column/prof-paul-cliteur-over-occidentofobie-haat-tegen-westerse-cultuur/
https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/17902/Cliteur De filosofie van mensenrechten 1999.pdf?sequence=1
http://politiek.tpo.nl/column/prof-paul-cliteur-racificatie-als-maatschappelijke-kwaal/


Ibn Khaldun (1332-1406) 

• Kracht van een 
samenleving gebaseerd 
op solidariteit, 
gemeenschapszin 
(asabiyah) 

• Sterkste 
gemeenschapsband is 
religie 
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Ernest Renan (1823-1892) 

“Het vergeten, en ik zou 
zelfs zeggen de 
geschiedkunige vergissing, 
zijn een essentiële factor 
in de vorming van een 
natie, en daarom vormt 
de vooruitgang van de 
geschiedwetenschap vaak 
een gevaar voor 
nationaliteit.” (p. 57) 
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Renan (vervolg) 

“De essentie van een natie is (…) dat alle 
individuen veel met elkaar gemeen hebben, en 
ook dat allen heel wat vergeten zijn. Geen 
Franse burger weet of hij Bourgondiër, Alaan, 
Taifaal of Visigoot is; elke Franse burger moet de 
Bartholomeusnacht zijn vergeten, evenals de 
massamoorden in het Zuiden in de dertiende 
eeuw.” (p. 61) 
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De natie volgens Renan 

 

1. Het gemeenschappelijk bezit van een rijke 
erfenis aan herinneringen; 

2. Het tegenwoordige saamhorigheidsgevoel, 
de wens om samen te leven, de wil om 
opnieuw waarde te geven aan de erfenis die 
men samen ontvangen heeft. (p. 99) 
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https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/49540/CliteurZondernatiedechaos.pdf?sequence=1


Ibn Warraq: westerse asabiya? 
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Karl Popper 1945 

• Hebben wij nog 
vijanden of is iedereen 
een “vriend” 
geworden? 

• En wie wij als vriend 
beschouwen, 
beschouwen die ons 
ook als vriend? 

• Wij/zij-denken 
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https://www.ensie.nl/paul-cliteur/popper-karl-raimund


Hannah Arendt 1951 
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Nimrod - Churchill 

 

 

https://www.youtube.co
m/watch?v=Kx3W4F80L0
4 
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https://www.youtube.com/watch?v=Kx3W4F80L04
https://www.youtube.com/watch?v=Kx3W4F80L04
https://www.youtube.com/watch?v=Kx3W4F80L04


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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Vermoeid Europa aan het infuus 

• “Im Gegensatz zu ‘müden’ Europäern, die ihre 
Zivilisation und sich selbst bezichtigen und 
dafür von Islamisten, orthodoxen Muslimen 
und Konvertiten zum Islam Applaus erhalten, 
verteidige ich als Reform-Muslim die 
westlichen Menschenrechte.” 

• Bassam Tibi, Im Schatten Allahs: Der Islam und 
Menschenrechte, p. 171. 
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Is Europa moe ? 

• Is Europa een “voltooid 
leven” continent? 
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https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/17904/Tegen de decadentie 2004.pdf?sequence=2
https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/17904/Tegen de decadentie 2004.pdf?sequence=2
https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/17904/Tegen de decadentie 2004.pdf?sequence=2
https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/17904/Tegen de decadentie 2004.pdf?sequence=2


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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https://www.youtube.com/watch?v=axHR8AOxxkc


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 

• Maar waar zijn de hedendaagse Cleveringa’s? 
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Antoine Bodar  

• 2011: hoop dat Arabische lente een “lente zou 
brengen 

• 2016: dat is niet gelukt 

• Bodar zou willen dat de kerk wat “fierder” zou 
zijn 

• Maar, “andere wang toekeren …” 

• Deze paus is zo barmhartig dat het bijna flauw 
wordt 
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https://religionresearch.org/closer/2016/12/29/fier-en-flink-zijn-antoine-bodar-met-jeroen-pauw-over-islam-vijfjaarlater/
https://religionresearch.org/closer/2016/12/29/fier-en-flink-zijn-antoine-bodar-met-jeroen-pauw-over-islam-vijfjaarlater/


• Christenen zijn de meest vervolgde groepering 
ter wereld (onthoofdingen) 

• De moslim moet vrij zijn om van zijn geloof af 
te vallen 
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Rudolf Pabus Cleveringa 
(1894-1980)  

 

 

De hedendaagse 
Cleveringa’s 
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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 

• Reactie op Van Gogh 

• 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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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 

64 



Caroline Fourest 
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Verdediging van secularisme en 
religiekritiek 
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Nodig 

Paradigmawisseling 

Nieuwe manier van kijken 

Breuk met het oude beleid 
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Drie voorwaarden voor succes 

 

1. Breuk met postmodernisme, 
cultuurrelativisme, cultuurmarxisme 

2. Ontwikkeling van Weerbare democratie 

3. Realistische analyse van religieus terrorisme, 
dat wil zeggen: theoterrorisme 
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Religieus geweld als “echt” 
religieus 
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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 
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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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National Security Strategy USA 
2017 
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• Defeat Jihadist 
Terrorists 

• “Jihadist terrorist 
organizations present 
the most dangerous 
terrorist threat to the 
Nation.” (p. 10 Ibid.) 

 



Waarom spreken van …. 

 

Terrorism? 

Waarom niet 
spreken van 
“geweld”? 

 

Jihadism? 

Waarom niet 
spreken van 
“extremism”? 
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Violent extremism 

 

Barack Obama in Cairo, Egypte, in Juni 2009, zei: 

 

“The first issue that we have to confront is 
violent extremism in all of its forms.” 

 

Dus geen “terrorism”, geen verwijzing naar 
“jihad”. 
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Terrorisme 

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  (art. 83a Sr.). 
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Waarom de meer precieze 
terminologie? 

 

1. Voor vergelding. Het kan zijn dat je het 
preciezere delict zwaarder wil bestraffen 
omdat het ernstiger is; verwerpelijker is. 
Maar ook omdat het minder verwerpelijk is; 

2. Voor preventie. Als je beter begrijpt wat het 
is, kan je het beter voorkomen. 
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Zelfde geldt voor “jihad” 

 

• In de huid kruipen van de terrorist is nodig om 
zijn of haar motivatie te begrijpen en op basis 
van die analyse een contraterroristisch beleid 
te ontwikkelen 

• Gevaar van politieke correctheid: de 
werkelijkheid aanpassen aan politieke 
wenselijkheden 
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Ontkenning religieuze dimensie 1 

• Antropologische 
benadering 

• Groepsgedrag 

• “Violent extremism” 

• Terrorists are spurred 
not by their own 
humiliation, but by 
watching the 
humiliation of people 
they associate with 
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Ontkenning religieuze dimensie 2 

• 315 suicide terrorism 
attacks around the 
world from 1980 
through 2003 

• The U.S.-led war on 
terrorism is based on a 
faulty premise, i.e. that 
suicide terrorism is 
mainly a product of 
Islamic fundamentalism 

80 



Ontkenning religieuze dimensie 3 

“Il ne s’agit pas de la 
radicalization de l’islam, 
mais de l’islamisation de a 
radicalité.” 

(Olivier Roy) 

“Ils n’ont presque jamais 
un passé de piété et de 
pratique religieuse, au 
contraire.” 

81 



Multicausaliteit 

 

Zie Bardot, Fallaci, 
Houellebecq en Wilders, 
pp. 183-190 

 

Bijna alles in deze wereld 
heeft verschillende 
oorzaken 
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De vier bouwstenen van 
theoterrorisme  

 

1. Morele heteronomie 

2. Anarchie 

3. Theocratie 

4. Martelaarschap 
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https://www.ensie.nl/paul-cliteur/theoterrorisme


Verhalen waaraan je niets hebt: 
Jezus en de overspelige vrouw, 

Johannes 7:53- 8:11 
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Bergrede: Mat. 5-7, Luc. 6: 17-49  
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Geef de Keizer wat des Keizers is, 
Matteüs 22: 15-22  
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Naastenliefde, Marcus 12:30  
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Barmhartigheid in islam 
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1. Morele heteronomie 

• Het bevel aan Abraham 
om zijn zoon Izaäk te 
offeren 

• Waartoe Abraham 
bereid bleek  

• Genesis 22: 1-13 
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De moraal van het verhaal 

 

• Religie vormt de basis voor de moraal, moral 
niet de basis voor religie 

• Bereidheid om tot het uiterste te gaan: 
martelaarschap (zowel Abraham als Izaak) 

• Geweld logisch gevolg van goddelijk bevel 

• God’s lofprijzing wanneer de “test” van 
morele heteronomie is afgelegd 
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Moraal van Abraham/Izaak-
verhaal 

 

• Abraham krijgt het 
bevel zijn zoon te 
vermoorden en hij is 
daartoe bereid 
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2. Anarchie 

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

• Numeri 25 
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http://churchandstate.org.uk/2017/03/biblical-terrorism-the-story-of-phinehas/
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Pinechas en Abraham 

 

• Morele heteronomie: het religieuze primeert 
over het morele 

• Martelaarschap: bereid consequenties te 
accepteren 

• “Eigenrichting”: burger trekt eigen lijn 

• Pinechas: apostasiemotief 
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3. Theocratie 

• Elia en de profeten van 
Baäl 

• 1 Koningen 18:40. 
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https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/50520/CliteurBiblicalstoriesandreligion.pdf?sequence=1
https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/50520/CliteurBiblicalstoriesandreligion.pdf?sequence=1


4. 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 

97 



Visie Steven Weinberg 
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Cultural counter-terrorism 

 

1. Bevorder morele autonomie 

2. Kritiseer anarchisme (eigenrichting, 
soevereiniteitsverlies) 

3. Kritiseer religieuze autoriteit 

4. Temper ambities tot martelaarschap 
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