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Hoogeveen 23 april 2013 

door Paul Cliteur 



Paul Cliteur en Dirk Verhofstadt 

• Een zoektocht naar 
harmonie 

• Maar zo vaak ging 
dat over de vrijheid 
om te denken, te 
spreken, te kritiseren 

• Die zo weinig met 
harmonie wordt 
geassocieerd 

2 



Harmonie en uitingsvrijheid 

 

• Harmonie uiteindelijk alleen te 
verwachten als mensen blijven 
communiseren over wat hen verdeelt 

• Harmomie niet te verkrijgen door 
tegenstellingen te smoren 

• “Tijdelijke harmonie” bekopen op het 
smoren van de uitingsvrijheid is funest 
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Vrijheid van meningsuiting 

• Uitingsvrijheid 

• Vrijheid van expressie 

• Vrijheid van gedachte 

• Vrijheid van geweten 

• Vrijheid van godsdienst 
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Ideologische legitimatie vrijheid van 
meningsuiting  

John Stuart Mill 

 

On Liberty (1859) 

 

Vrijheid maximaal 

 

Geen “harm to others” 
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On Liberty van John Stuart 
Mill 

 Beperking vrijheid 

van meningsuiting 

 

 “Clear and Present 

Danger” voor 

anderen 

 

 “Physical harm” 
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Wat is vrijheid van 
meningsuiting? 

 

Geen mening, dus niets te uiten 

Geen tong, dus kan niet praten 

 

Niet waaraan jurist denkt: 

Art. 10 EVRM / art. 7 Grondwet Nederland 
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Uitingsvrijheid in juridische zin 

 De vrijheid een mening te uiten zonder 
dat je geconfronteerd wordt met geweld of 
andere intimiderende sancties van de kant 
van de staat 

 

 Geweld: in gevang gezet 

 Andere intimiderende sancties: geldboete 
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Vraag: is uitingsvrijheid in juridische 
zin belangrijkste? 

 Uitingsvrijheid de jure en de facto 

 

 Voorbeeld: misdaadjournalist heeft geen 
problemen met Openbaar Ministerie, maar 
Don Corleone verbiedt publicatie van 
boek, artikel, film of cabaret 

 

 Vrijheid ? 
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Saviano over de maffia 

• Roberto Saviano (geb. 
1979) 

• Italiaanse journalist 

• Publiceert boek 
Gomorra 

• In twintig talen 
vertaald 

• Permanent onder 
politiebewaking 
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Conclusie: wanneer beperking vrijheid 
van meningsuiting? 

 

• Bij dreiging met geweld 

• Bij dreiging met zware sancties 

• Bij intimidatie 

 

Maar dat zijn dus niet altijd statelijke sancties 
en dreigingen 
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Vrijheid alleen …. 

… wanneer het 
“geweldsmonopolie” 
wordt gehandhaafd 

 

Voor Saviano: “naar wie 
moet ik luistren?” 

 

De staat?  

De Maffia? 
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Fatwa Khomeini over Rushdie 
(1989) 

 

 Aansporing om 

schrijver Salman 

Rushdie te doden 

voor het schrijven 

van De 

Duivelsverzen 
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1989: Sie sind dabei gewesen 

1989: Vallen van de 
Berlijnse muur 

 

The End of History 
volgens Fukuyama 

 

Maar de “crackpot 
messiah” gooit roet in 
het eten 
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Een nieuw tijdvak 
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Salman Rushdie on being called 
“Sir” 
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Deense Cartoons: 2005 
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Innocence of Muslims 2012 
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Chris Stevens 

 

In Libië kwam de 
Amerikaanse 
ambassadeur Chris 
Stevens om het leven bij 
een aanval op 11 
september 2012 
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Waar protesten ? 

Rood: bloedige 
protesten 

 

Oranje: Grote 
demonstraties 

 

Geel: kleine protesten 
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YouTube maakt van de wereld 
een global village 

 

• Een filmpje geupload door een koptische 
Christen in de Verenigde Staten kan een 
moord in Lybië tot gevolg hebben 

• Die moord wordt gepleegd als vergelding 
voor wat die Amerikaan in Amerika doet 

• Moet het First Amendment worden 
aangepast? 
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Vaticaanse equivalent voor 
fatwa 

 Paus Pius V 

 

 Regnans in excelsis 

(1570) 

 

 Koningin Elizabeth I 

van de troon stoten 
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Twee zwaardenleer Paus 
Bonifatius 

 

 Unam Sanctam (1302): twee zwaardenleer 

 

 Fatwa over Rushdie (1367), Iraanse 

tijdsrekening 

 

 Natuurlijke tijdsrekening voor godsdiensten 

om zich te zuiveren van geweld? 
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Index van verboden boeken 

  

 Index auctorum 

et librorum 

prohibitorum 

(1559-1966) 

 

 Paus Paulus IV 
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Erasmus: Opera Omnia (1559) 
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Galileo Galileï: hét grote conflict 
tussen wetenschap en theologie 

 

  

 Dialoog over de 

twee 

wereldsystemen 

(1633) 
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Thomas Hobbes: alle werken 
(1649) 
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Descartes Metafysische Meditaties 
(1673) 

 

Descartes publiceerde 

Le Monde niet 

vanwege de kwestie 

Galileï 
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Essais van Montaigne (1676) 
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Tractatus Theologico-politicus (1697) 
van Spinoza 
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Essay concerning human 
understanding van John Locke (1734) 
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Lettres Philosophiques van Voltaire 
(1752) 
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Encyclopédie van Diderot en 
D’Alembert (1759) 
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La Nouvelle Heloise van Rousseau 
(1761) 
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Du contrat social van Rousseau 
(1766) 
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Lettres á un Provincial van Pascal 
(1789) 
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Decline and Fall of the Roman Empire 
van Edward Gibbon (1783) 
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The Rights of Man van Paine 
(1792) 

38 



Kritik der reinen Vernunft van 
Immanuel Kant (1827) 
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De index was geen “leesadvies” 

• Harold Bloom vindt 
dat je Shakespeare, 
Chaucer, Montaigne 
en Pascal moet lezen 

• Het boek van Bloom 
is een “leesadvies” 

• Khomeini en Pius V 
geven meer dan een 
“leesadvies” 
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De inquisitie 

• Inquisitie: het 
juridisch vervolgen 
van ketterij door 
speciale kerkelijke 
rechtbanken 

• Paus Paulus III stelt 
het Heilig Officium 
in als hoogste 
instantie van appèl 
(1542) 

• 1820 afgeschaft 41 



Hedendaagse uitdaging voor het vrije 
woord 

 Tegenwoordig, in de westerse wereld, dreiging 
voor uitingsvrijheid: 

 

• Niet de staat (onder de rule of law) 

• Niet de kerk (verdampte orthodoxie) 

• Maar religieus gemotiveerde individuen en 
netwerken 

 

Probleem is uitingsvrijheid de facto 
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Theoterrorisme 

• Terrorisme gebaseerd op het volgen van 
een vermeende wil van God 

• Let op “vermeende” 
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Wat is “terrorisme” ? 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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Wat willen “theoterroristen” ? 

 

… dwingen iets te doen, niet te doen … 

 

… structuren van een land of een internationale 
organisatie ernstig te ontwrichten … 

 

Impliciet in de definitie: door (a) geweld, (b) 
dreiging met geweld 
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Religie en geweld 

 

1. Er is geweld zonder religie (Stalin) 

2. Er is religie zonder geweld (Jezus 
Christus) 

3. Er is een overlappend gebied: religie en 
geweld (Bin Laden) 
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Religie heeft “in wezen” niets 
met geweld te maken 

Pogingen om het 
overlappend gebied te 
ontkennen 

Religie is wezenlijk: 

“politiek” 

“cultuur” 

“menselijk 
machtsstreven” 
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Religie heeft “in wezen” wel iets 
met geweld te maken 
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Stel iemand zegt … 

 

A: “Het nationaal socialisme is in wezen 
goed” 

 

B: Maar het heeft tot de holocaust geleid ! 

 

A: “De holocaust was niet het wezen van het 
nationaal-socialisme” 
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Wat is “het wezen” van een 
ideologie? 

 

• Het gedrag van de aanhangers? 

• De opvattingen van de aanhangers? 

• De uitgangspunten in de boeken van de 
stichters? (Mein Kampf)? 

• Wat de leiders zeggen dat de ideologie 
inhoudt? 
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Wat is het wezen van een religie? 

• Het gedrag van de aanhangers? 

• De opvattingen van de aanhangers? 

• De leer zoals uiteengezet in het Heilige 
Boek? 

• De leer zoals gedecreteerd door de 
religieuze leiders? 

• Maar welke leiders dan? 

• En kan je in het boek niet “alles” lezen? 
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Wat is de verhaallijn in het 
Oude Testament ? 

 

• De strijd tegen 
apostasie 

• De strijd tegen 
vrijheid van 
godsdienst, vrijheid 
van meningsuiting en 
vrij onderzoek 
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1 Kings 18: Elia versus Priests of 
Baal 
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De straf voor de profeten van 
Baal 

1 Koningen 18: 40 

Toen zei Elia tegen hen: 
‘Grijp de profeten van 
Baäl; laat niet één van 
hen ontkomen!’ De 
profeten werden 
gevangengenomen, en 
Elia liet hen afdalen 
naar het dal van de 
Kison, waar hij hen ter 
dood liet brengen. 
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Elia tegen Ahab en tegen de 
profeten van Baal 

Cartoon: 

 

http://www.youtube.co
m/watch?v=EkCkKK_t
OfQ 

 

 

 

55 

http://www.youtube.com/watch?v=EkCkKK_tOfQ
http://www.youtube.com/watch?v=EkCkKK_tOfQ
http://www.youtube.com/watch?v=EkCkKK_tOfQ


Israel returned to their faith: 
acteur 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=yIaLBhh
KWXM 
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Ahab en Jezebel v. Elia 
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Ahab, Jezebel en Elia in 
hedendaags perspectief 

• Ahab en Jezebel willen Baal-verering 

• Elia wil Jahweh verering 

 

In beide gevallen een schending van de 
vrijheid van religie van hun bevolking: 

(a)Belijdenisvrijheid beperkt 

(b)Introductie van een staatsgodsdienst 
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Staatsgodsdienst en 
uitingsvrijheid 

First Amendment US Constitution 

Congress shall make no law respecting an 
establishment of religion, or prohibiting the 
free exercise thereof; or abridging the 
freedom of speech, or of the press; or the 
right of the people peaceably to assemble, 
and to petition the Government for a redress 
of grievances. 
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Waar religieuze vrijheid ? 

60 



Waar kan men atheist zijn ? 
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Freedom of thought 2012 

• Nederland heeft nog 
blasfemie-wetgeving 
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Blasfemie 

• Tot 2008 blasfemiewet in UK 

• Nederland (Wetboek van Strafrecht, de 
artikelen 147, 147a en 429bis. Wetboek van 
Strafrecht BES, de artikelen 153 en 448bis) 

• Duitsland (Strafgesetzbuch Artikel 166) 

• Oostenrijk (Artikel 188 en 189 van het 
wetboek van strafrecht) 

• Finland (Sectie 10 van hoofdstuk 17 van 
het wetboek van strafrecht) 
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Slaughter the prophets of Baal 

 

1 Koningen 18: 40 

 

Is het verhaal van Elia 
en Ahab incidenteel of 
centraal onderdeel van 
de “verhaallijn”? 
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Salomo 

Koning Salomo 
beminde vele 
buitenlandse vrouwen: 
behalve de dochter van 
de farao beminde hij 
ook vrouwen uit Moab, 
Ammon, Edom en 
Sidon, en Hethitische 
vrouwen. 

(1 Koningen 11:1-2) 
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De zonden van Salomo 

Hij had zevenhonderd hoofdvrouwen en 
driehonderd bijvrouwen, en deze vrouwen 
maakten hem ontrouw: op zijn oude dag 
verleidden zij hem ertoe andere goden te 
gaan dienen en was hij de HEER, zijn God, 
niet meer met hart en ziel toegedaan zoals 
zijn vader David dat was geweest. 

1 Koningen 11: 3-4 
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Vreemde godendienst 

Salomo zocht zijn heil bij Astarte, de godin 
van de Sidoniërs, en Milkom, de gruwelijke 
god van de Ammonieten. Hij deed wat 
slecht is in de ogen van de HEER en was de 
HEER niet zo trouw als zijn vader David. 7 
Zo liet hij op een heuvel in de buurt van 
Jeruzalem een offerplaats maken ter ere van 
Kemos, de gruwelijke god van Moab, en ter 
ere van Moloch, de gruwelijke god van de 
Ammonieten. 1 Koningen 11: 5 
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Salomon and Sheba 

 

http://www.youtube.co
m/watch?v=MOV8TUfx
2ow 

 

1959 

Yul Brynner (Salomo) 

Gina Lollobrigida 
(Sheba) 
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Problemen met bijbels 
perspectief 

1. Godsdienstvrijheid van burgers vindt 
geen erkenning 

2. Staatsgodsdienst wordt ingesteld 

3. Dissidenten worden gestraft 

4. Integratie door vermenging van volkeren 
wordt bestraft 

5. Koningen en koninginnen zijn niet vrij in 
religieuze voorkeur 
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Heeft dat nog steeds invloed? 

• Koningin Noor van 
Jordanië 

• Laatste vrouw van 
Koning Hoessein 

• Leap of faith (2003) 

• “The Jordanian 
constitution requires 
the monarch’s wife to 
be a Muslim” (p. 97) 
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Mooie lessen uit de Heilige 
Schrift voor ongelovigen 
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Meest problematische: 
glorificatie van geweld 

Numeri 25: 1 

Toen de Israëlieten in 
Sittim verbleven, 
begonnen ze zich in te 
laten met Moabitische 
vrouwen. 2 Deze 
vrouwen nodigden hen 
uit voor de 
offerplechtigheden ter 
ere van hun goden. 
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Mozes moet straffen 

• 6 Terwijl Mozes en heel Israël bij de 
ingang van de ontmoetingstent aan het 
weeklagen waren, bracht een van de 
Israëlitische mannen voor hun ogen toch 
nog een Midjanitische vrouw naar zijn 
tent. 7 Toen Pinechas, de zoon van Eleazar, 
de zoon van de priester Aäron, dat zag, 
stond hij op, greep een speer, 8 volgde de 
Israëliet tot in zijn slaapvertrek en 
doorstak hem en de vrouw, dwars door 
hun onderbuik.  
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Pinechas wordt beloond 

Op hetzelfde moment werden de Israëlieten 
van de plaag verlost. (…) 10 De HEER zei 
tegen Mozes: 11 ‘Dankzij Pinechas, de zoon 
van Eleazar, de zoon van de priester Aäron, 
heb ik mijn woede tegen de Israëlieten laten 
varen. Omdat hij bij de Israëlieten voor mij 
is opgekomen, heb ik hen niet allemaal in 
mijn afgunst om het leven gebracht. 
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Pinechas als eerste theoterrorist 

• Pinechas ervaart een 
“dilemma” 

• Naar wie luisteren? 
God of de moraal 
hier? 

• God’s wetten zijn 
hoger dan onze 
wetten 
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Het antwoord op Pinechas 

• Is een “Secular 
Outlook” net zo sterk 
en motiverend als het 
goddelijk bevel? 
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Religie en geweld 
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Legitimiteit religieus geweld 

 Over het algemeen: religieus geweld mag 
niet meer. “Niet meer” (vroeger: 
Inquisitie) 

 

 Wel statelijk geweld: geweldmonopolie 
van de staat 

 

 Religieus geweld tegenwoordig: 
“terrorisme” 
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De structuur van religieus 
terrorisme 

 

• Terrorisme: informeel geweld met als doel 

intimidatie (Hera, Deeyah) of vergelding (Van 

Gogh, Willem van Oranje) 

 

• Terrorist ambieert staatstaken 
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Wat is “religieus” aan dit 
terrorisme? 

 

• Is het niet gewoon politiek? 

• Baldadigheid? 

• Ordinair gewelddadig? 

• Blijk gevend van algemene verloedering? 
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Wat heeft Bin Laden met religie te 
maken? 

 

• De Goddelijke 
Bevelstheorie van de 
moraal 

• Religieus terrorist 
zelf: “Opdracht van 
God” 
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Wat hebben dictators met politiek te 
maken? 
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Bin Laden, Mohammed B., 
Mohammed Atta, etc. 

 

• Zeggen zelf: gestuurd van hogerhand 

• Waardoor worden zij gestuurd? 

• Goddelijke bevelstheorie 

• Schriftuurlijke openbaring 
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Christelijk terrorisme 

 Paul Hill: 

 

 Presbyteriaanse 

geestelijke die een 

abortusarts en zijn 

assistenten 

vermoordde 
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Theologische rechtvaardiging 
christelijk terrorisme 

 Michael Bray 
schreef “A time to 
Kill” 

 

 Theologische 
rechtvaardiging voor 
geweld tegen 
abortusartsen en 
klinieken 
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Lloyd Steffen en Vivekananda 

• Vivekananda (1863-
1902) 

• “No other human 
interest has deluged 
the world in so much 
blood as religion; at 
the same time nothing 
has built so many 
hospitals and asylusm 
for the poor.” 
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Januskop van religie 1 

87 



Januskop 2 
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De “essentie” van religie niet van 
belang 

 Aan wat de “essentie” is van religie 
kunnen we voorbijgaan 

 

 Het gaat om de sociale manifestaties van 
religie 

 

 Object van belangstelling: “gekaapte 
religie” 
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Islam in relatie tot jihadisme 

Religieus terrorisme in relatie tot Islam 

 

Fukuyama onderscheidt in After the Neocons: 

1. Islamitisch fundamentalisme (“seek to 
revive an imagined earlier and purer form 
of religious practice”) 

2. Islamisme: “bring religion into politics” 

3. Radicaal islamisme (jihadisme): geweld 
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Radicaal islamisme en vrijheid van 
meningsuiting 

 Religieus terrorisme 
gericht tegen: 

- Twin Towers 

- Treinen en stations 

 

 In Europa: principe 

 Vrijheid van 
meningsuiting 
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Goddelijke bevelstheorie (GBT) 

 Theorie over de legitimatie van morele 
oordelen 

 

 Geen eigen oordeel, maar het (blind) 
volgen van bevelen van hogerhand 

 

 Waarom is iets “goed”? Gods wil 
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GBT: God richt zich direct tot 
mens 

 

• De bekering van 
Paulus door 
Caravaggio (1601) 
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Mozes en de Tien Geboden 

• Gij zult niet 
echtbreken 

• Gij zult niet stelen 

• Gij zult … 

 

• Joodse volk weet 
daarna wat men moet 
doen 
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Drie varianten van GBT 

• Individuele opdracht van hogerhand: 
Mozes, Paulus 

• Algemene opdracht via schriftuurlijke 
openbaring: gelovige die zich baseert op 
bijbel of koran 

• Algemene opdracht via geestelijke 
autoriteit: paus, imam, ayatollah 
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Goddelijke bevelstheorie: absolute 
werking 

 Abraham bereid om 

zijn zoon Izaak te 

offeren (Genesis 

22) 
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Jephtah: bracht het offer 

 Jephtah van Edwin 

Long (1886) 

 

 Rechteren 11: 29 
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Goddelijke bevelstheorie én opstand 
tegen gezag: Phineas (Numeri 25) 

• Israëlieten “laten zich in” met Moabitische 
vrouwen 

• God tegen Mozes: laat alle familiehoofden in 
het openbaar terechstellen 

• Mozes: opdracht aan rechters om allen die die 
“hadden afgegeven met de Baäl van de Peor te 
doden” 

• Pinechas ziet Israëlische man en Moabitische 
vrouw en doorsteekt hen met zijn speer 
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Pinechas: model van de religieus 
terrorist 

• De Heer: “Dankzij Pinechas (…) heb ik mijn 

woede tegen de Israëlieten laten varen” (25: 11) 

• Mozes min of meer opzij gezet 

• Hedendaagse religieus terroristen zijn pinechasten 

• Voorbeelden: 

- Jigal Amir (1995), moord op Rabin 

- Mohammed B. (2004), moord op Van Gogh 
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Wereldbeschouwing van 
Pinechast 1 

Luther: 

 

“Hier sta ik, ik kan 

niet anders” 
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Wereldbeschouwing van 
Pinechast 2 

  

 Baron D’Holbach 

 

 Idee van de dubbele 

rechtsorde 
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Wereldbeschouwing van de pinechast: 
actuele voorbeelden 

 

Jigal Amir 

Mohammed B. 

Balthasar Gerards 

 

Niet: “gevaarlijke gek” 

Niet: “werd geprovoceerd” 
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Moord op Willem van Oranje door 
Balthasar Gerards (1584) 

 

Filips II verklaarde 

Willem van Oranje op 

15 maart 1580 

vogelvrij 
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Tekst van de 
vogelvrijverklaring 

 Wilhelm van Nassau, prince van Orangien, 
als hooft beroerder ende bederver van 
tgeheel Christenrijck, ende namentlijck van 
dese Nederlanden: Waerby een yeghelijck 
geauctoriseert wordt van hem te 
beschadigen, offenderen ende uyter weerelt 
te helpen, met loon ende prys voor den 
ghenen die des doen, oft daer toe assisteren 
zullen.  
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Islamisme als politieke 
ideologie 

Politieke ideologie van het radicaal islamisme 

 

Doel intimidatie van Nederlandse samenleving 

Vergelding ten aanzien van het slachtoffer 

 

Dit alles: klassiek pinechasme 

105 



Mohammed B. als Pinechast 

 Mohammed B. Verwijst naar “wet” die hem 

opdraagt om bij iedereen die Allah of zijn 

profeet uitscheldt de kop eraf te hakken. 

 

 “ik heb gehandeld uit geloof” 

 

 Bij vader of broertje: precies hetzelfde gedaan 

(Abraham / Jefta) 
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“Schelden” = kritiseren 

 

 Woord “schelden” wordt extensief uitgelegd 

 

 Ook cartoons zijn “schelden” 

 

 Takfir-ideologie (denk aan 1570: Regnans, 

Willem van Oranje) 
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Consequenties voor 
uitingsvrijheid 

• Vrijheid de jure (in the books) 

• Vrijheid de facto 

 

 Art. 10 EVRM en art. 7 Grondwet: in the 
books 

 

 Maar wat als geweldsmonopolie van de 
overheid niet wordt gehandhaafd? 
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Vraag van Sooreh Hera aan Plasterk 
(onderwijs en cultuur) 

 

Sooreh Hera aan minister Plasterk: 

 

“Wilt u minister zijn van een land waar een 
kunstenaar wegens zijn werk moet 
onderduiken?” (NRC, 10 – 12 – 2007) 

 

Antwoord Plasterk: hier ga ik niet over. 
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Kabinetsstandpunt 

“Vrijheid van meningsuiting staat natuurlijk 
overeind, maar ….” 

Geen vrijbrief om te beledigen 

Eigen verantwoordelijkheid 

Niet mensen beledigen 

Niet provoceren 

Niet kwetsen 
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Sooreh Hera: repliek 

 “Sinds wanneer zou kunst niet meer 
provocerend mogen zijn”? 
 
Directeur Wim van der Krimpen: geen 
politiek in zijn museum 

 

 Hera: Op 5 december 2007 werd 
homosexueel Makvan Mouloodzadeh 
opgehangen in Iran 
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Caravaggio : de dood van de heilige 
maagd Maria (1606) 

• 1603 Paters van de 
Santa Maria della 
Scella in Trastevere: 
opdracht aan 
Caravaggio 

• Maria gemodelleerd 
naar het lichaam van 
een prostitee die uit 
de tiber was gevist 
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Uitingsvrijheid een sociaal 
grondrecht? 

 Klassieke rechten: kosten niets 

 Onthouding van de overheid 

 

 Sociale rechten: kosten iets 

 Overheid actief optreden 

 

 Wat is het leven van kunstenaars, 
filmmakers, cabaretiers, schrijvers waard? 
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Oplossing 1: staat verdedigt 
geweldsmonopolie en grondrechten 

• Gevaarlijke sekte: 
“atheistische 
broederschap” 

• Vermoorden iedereen 
die in het openbaar 
bidt 

• Overheid: “tja, 
bidders provoceren 
wel” 
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Het antwoord van de “bidders” 

• Bidden is een 
grondrecht 

• We hold these truths 
to be self-evident, that 
all men are created 
equal and in 
possession of certain 
inalienable rights, 
among them life, 
liberty, pursuit of 
happiness 
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Taak van de staat 

• Het ideologisch verdedigen van het 
geweldsmonopolie van de staat (zeggen: 
niemand mag geweld gebruiken) 

• Het ideologisch verdedigen van het 
primaat van de grondrechten 

• Wat moet staat niet doen? Aandringen op: 
respect, fatsoen, dialoog (moraliserende 
staat) 
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Taak van de staat (vervolg) 

  

 Herstel van de vrijheid van meningsuiting 
de facto (herbevestiging van 
geweldsmonopolie van de staat) 

 

 Herstel van de vrijheid van meningsuiting 
de jure (terugkeer naar Handyside) 
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Zaak Soorah Hera/Van der 
Krimpen 

• Is het publiceren van foto’s van Iraanse 
homo’s in Nederland onaanvaardbaar 
grievend? 

• Is het publiceren van die foto’s met 
maskers van Mohammed en Ali 
onaanvaardbaar grievend? 
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Het onderscheid tussen overheid en 
samenleving 

 Wim van der Krimpen: in een galerie 
hadden de foto’s van homosexuelen wel 
gekund, niet in een publiek museum 

 

 Of omgekeerd? 

 Juist in een publiek museum kan het wel, 
in de private galerie kan het niet meer 
vanwege geweldsdreiging 
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Oplossing 2: Religieus neutrale 
moraal 

Euthyphro: 

 

“Is het goede goed 
omdat de goden het 
voorschrijven of is het 
voorgeschreven door 
de goden omdat het 
goed is?”  
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Problemen met GBT 

• Thomas Paine 

• Standbeeld in 
geboorteplaats 
Thetford 

• In The Age of Reason: 
“Revelation to that 
man only”. 
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Stanley Milgram: The Perils of 
Obedience (1974) 

• Milgram (1933-1984) 

• Psycholoog Yale 
University 

• Milgram-experiment 
over gehoorzaamheid 
aan autoriteit 

• Proefpersonen stellen 
vragen aan andere 
proefpersonen 

• Fout antwoord: bevel 
voor stroomschok 
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Norm religieuze neutraliteit: twee 
vormen 

  

 Als meta-ethiek: beroep op goddelijk 
bevel geen legitimatie van de norm 

 

 Als inhoudelijke ethiek: religieus getinte 
normen geen onderdeel van “overlapping 
consensus” 
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Oplossing 3: Religieus neutrale 
staat 

• Voor de staat zijn alle 
religies even lief 

• Geen staatskerk 

• Geen subsidie voor 
kerken en religieuze 
instellingen 

• Een publieke moraal 
gericht op 
staatsburgerschap 
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Tegen het idee van de dubbele 
rechtsorde: Holbach 

Le Christianisme Dévoilé 
(1761): Overal waar 
de religie vaste voet 
aan de grond krijgt, 
ontstaat het probleem 
dat daar twee 
machten ontstaan: die 
van de religie (God) 
en de staat. 
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