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In prospectustekst 

 

Waarom spreken op een “festival over 
gelijkheid” over “geweld dat ons 
vandaag het meest bezighoudt: het 
jihadistisch terrorisme”? 
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Het multiculturalistisch antwoord 

• Spreken over “jihadistisch terrorisme” bergt 
het gevaar in zich dat etnische en religieuze 
minderheden zullen worden gediscrimineerd; 

• Zij worden tot “zondebokken” gemaakt; 
• Zijn zullen slachtoffer worden van 

“dicriminatie”; 
• En “discriminatie” is onterechte ongelijke 

behandeling. 
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Gevaren van term “jihadistisch 
terrorisme” 

 
• Etnic profiling 
• Stemmingmakerij tegen kwetsbare 

minderheden 
• Heksenjagt 
• MyCarthyisme 
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Oplossing 
 
•Vermijd elke verwijzing naar jihad en helemaal 
islam 
•Benadruk dat terrorisme sociaaleconomische 
oorzaken heeft, 
•dat de “root causes” van terrorisme liggen in 
fataal Amerikaans interventiebeleid, 
•dat “diversity” moet worden gevierd 
•Geen hate speech en beledigende cartoons 
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Ons grote probleem: “populisten” 
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Boudry’s Berkeley 
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Ons Berkeley 
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Tenzij …. 

• Dit het beleid is dat we hebben gehad de 
afgelopen 20 jaar, 

• dit geen bevredigende resultaten heeft 
opgeleverd, 

• Terroristische aanslagen zijn blijven 
toenemen, 

• Politici niet weten wat te doen en de tijd rijp is 
voor een ….. 
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Paradigmawisseling 
Nieuwe manier van kijken 
Breuk met het oude beleid 
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Nieuwe visie op religieus geweld 
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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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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 

22 



Visie Cliteur/Verhofstadt 
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