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Aangekondigd als “controversieel 
opiniemaker”



“Publicist en opniemaker”
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Twee verschillende visies
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Beeldvorming: wat is 
“controversieel”?

Karen Armstrong:

Er is géén relatie tussen 
religie en geweld.

Dit is de niet-
controversiële, niet-
radicale consensus.

Cliteur en Verhofstadt:

Er is wel een relatie 
tussen religie en geweld.

Dit is de (vermeend) 
controversiële en 
(vermeend) radicale 
positie.
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Inhoudsopgave In Naam van God

• Abraham aartsvader 
theoterrorisme

• Theoterroristisch 
geweld

• Moorden “in naam van 
God”

• Dagboek van 
terreuraanslagen: elke 
dag een aanslag (2017)

• Oplossingen
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Paultje in “Wonderland”

Ik: “twee keer twee is vier”

Reactie: “Dat is een behoorlijk controversiële 
stelling”

Ik: “Tja, euh, nou, weet ik niet – het is waar”.

Reactie: “Daar wordt anders behoorlijk 
verschillend over gedacht”
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Wonderland

• Het normale is abnormaal geworden

• Het niet-controversiële wordt 
“controversieel” verklaard

• Het buitennissige, vreemde, is de norm
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Het contraintuïtieve van het 
ontkennen van theoterrorisme

Stel:

• Een Marxist denkt dat de wereld voortschrijdt
van een fase van kapitalistische
onderdrukking naar proletarische revolutie.

• Hij helpt die revolutie gestalte te geven.

• Hij wordt vervolgd en berecht.

• Hij zegt: “Ik deed dit op basis van mijn
marxistische overtuiging”.
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Reactie van de rechter

• Uw engagement heeft niets maar dan ook 
niets met uw marxisme te maken

• U bent gefrustreerd

• U bent zielig en verward

• U bent misleid

• U bent een slachtoffer

• Niet alle marxisten doen mee met de revolutie

• Marx was voor vrede en harmonie
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Het gaat iets beter, de laatste tijd

• Deze boeken zouden 
niet kunnen bestaan als 
religie en geweld niets 
met elkaar van doen 
hebben
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Geweld in de wereldreligies?

• Is religie werkelijk 
geweldloos?
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Het offer van Izaak door 
Caravaggio
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Hoofdstuk 1 In Naam van God

• Genesis 22:1-13

• Abraham toont 
bereidheid tot offeren 
van Izaak, maar

• Het hoeft niet

• “Hoeft niet”: God is 
genadig

• “Hij wil geen 
kinderoffers”

• Really?
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Een (joodse) advocaat over het 
offer

• Dershowitz: “Even a 
heavenly voice cannot 
make the killing of an 
innocent child right.”

• Dit is morele 
autonomie.

• Tegenover morele 
heteronomie: basis van 
de moraal is goddelijke 
wil.
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Stelling

• Het volgen van de 
goddelijke decreten no 
matter what is een 
hoofdthema van de 
monotheïstische 
geschriften (zowel 
Bijbel als Koran)

• Niet altijd slecht, maar 
ook niet altijd goed
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Maar Nieuwe Testament is toch 
anders … ?

• Matth. 26:39 "niet 
mijn wil maar uw wil 
geschiede"
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Hedendaags theoterrorisme heeft 
“iets” met religie te maken, maar 

wat?

Drie Posities:

1. Theoterrorism heeft niets met religie te
maken

2. Theoterrorisme heeft met geradicaliseerde
religie te maken (vooral Islam)

3. Theoterrorisme is uitvloeisel van Islam 
zonder meer
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Positie 2 Geradicaliseerde religie

• “Geradicaliseerde 
religie” maar wel met 
bronnen in de 
geopenbaarde 
geschriften

• Motto hoofdstuk 2 “U 
moet hem met stenen 
stenigen zodat hij 
sterft”(Deuteronomium 
13:10)
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Symbolische steniging tijdens 
Hadji

Symbolische steniging in 
Mina (Saoedi-Arabië) van 
de duivel tijdens de Haji, 
omdat de duivel Ibrahim 
(Abraham) wilde bewegen 
zijn zoon Ismael niet te 
offeren.
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Asia Bibi

Asia Bibi, who has been 
on death row since 2010, 
was accused of making 
derogatory comments 
about the Prophet 
Mohammed during an 
argument with a Muslim 
woman over a glass of 
water.
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https://www.express.co.uk/news/world/800955/asia-bibi-christian-mum-death-row-pakistan-sentence-extended-supreme-court


Het Europese Hof voor de Rechten 
van de Mens (2018)

The case of E.S. v. Austria (2018)

Elisabeth-Sabaditsch-Wolff
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Heeft het zin, met zoveel Trahison 
des clercs?
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