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Inleiding  

 

Deze tekst is een uitgebreide, maar vooralsnog fragmentarische documentatie over de Edmund 

Burke Stichting. 

 

Dit onderzoek- of betoog- is uitdrukkelijk en uitgesproken kritisch.  

Dit bestand kan worden beschouwd als een polemisch-politiek schotschrift. 

 

Richard Rorty beschrijft in Solidariteit of objectiviteit een wetenschappelijk pragmatische houding, 

die ook de mijne is:”Het gaat [de pragmatici] […] [erom], dat wij het traditionele onderscheid 

tussen kennis en opinie moeten laten vallen, voor zover dat althans wordt uitgelegd als een 

onderscheid tussen waarheid als overeenstemming met de werkelijkheid en waarheid als 

aanbeveling voor voldoende gerechtvaardigde overtuigingen. […] [De pragmaticus] waardeert 

coöperatief menselijk onderzoek. “  

 

Dit onderzoek wordt geschreven in coöperatie en interactie met anderen. 

Behalve een beschrijving van en een kritiek op de Burke Stichting en de rechtspopulistische Leidse 

intellectuelen is deze tekst óók een verslag – in feite een culturele hypertekst- van de brede 

intellectuele weerstand tegen de “conservatieve revolutie” in Nederland aan het begin van de 21ste 

eeuw.  

 

Baukje Prins, auteur van het belangrijke boek over het integratiedebat Voorbij de onschuld 

(2000/2004) schrijft over de kwestie van objectiviteit in de wetenschap, en ik sluit mij bij haar aan:  

 
“Ik wil in dit boek […] de stelling verdedigen dat elke wetenschappelijke bewering, hoe objectief ook, een 
bepaalde (moreel-politieke) partijdigheid impliceert. De ivoren toren van de wetenschap bestaat helemaal 
niet, ook het meest neutrale of ‘fundamentele’ onderzoek is door allerlei lijntjes verbonden met de 
alledaagse werkelijkheid van belangen, waarden, ambities en machtsverhoudingen, van materiële en 
niet-materiële obstakels en prikkels. En ook aan die partijdigheid mankeert volgens mij niets. De kritische 
vraag aan de wetenschap wat betreft har aanspraken op ‘de werkelijkheid’, is volgens mij dan ook niet 
zozeer: in hoeverre is wetenschappelijke kennis bevooroordeeld? Maar: welke vooringenomenheid is 
‘beter’? Welke partijdigheid levert kennis op die maatschappelijk van nut kan zijn, en welke heeft een 
negatieve uitwerking? De kennistheoretische vraag naar de ‘objectieve’, ‘juiste’ weergave van de 
werkelijkheid maakt dan plaats voor de moreel-politieke vraag naar de (maatschappelijke)  effecten van 
verschillende (re)constructies van de werkelijkheid. “1 

 

 

In 2004 en 2005 werden bij de Leidse Rechtenfaculteit drie nieuwe hoogleraren benoemd, die alle 

drie direct of indirect bij de neoconservatieve Burke Stichting betrokken zijn en/of tot kort geleden 

waren: prof. Andreas Kinneging, prof. Paul Cliteur en prof. Afshin Ellian. De concentratie van 

Burkianen in Leiden is natuurlijk geen toeval. Afshin Ellian werd, zoals hij in zijn oratie zelf zegt, 

door Paul Cliteur naar Leiden gehaald.2 

 

De Universiteit Leiden heeft ook bij de opening van het nieuwe Rechtengebouw in september 2004 

blijk gegeven van een sterke neoconservatieve bias, door de omstreden Amerikaanse rechter 

Antonin Scalia uit te nodigen voor een toesprak. 

Is de neoconservatieve bias in Leiden dan een probleem?  

 
1 Voorbij de onschuld, p. 17f. 
2 Sociale cohesie en islamitische terreur, oratie 18-4-2006. 

https://openaccess.leidenuniv.nl/dspace/bitstream/1887/12992/1/Oratie+Ellian.pdf
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 Maarten Huygen:  

“Is de ideologische samenstelling van dit hooggeleerde gezelschap dat in Leiden over filosofische en 
ideologische grondslagen van recht en staat nadenkt niet eenzijdig?” Kinneging:  "Vrijwel alle 
universiteiten, hogescholen en ook media worden gedomineerd door links. Dat geldt ook voor de 
departementen en de staf van overheidsadviesorganen zoals de WRR. De publieke sector wordt 
gedomineerd door het linkse circuit. Linkse circuits benoemen elkaar. Er is een groot gebrek aan 
pluriformiteit. Hier zijn eindelijk eens een paar mensen aangenomen met andere opvattingen. Het is dan 
een gotspe om te zeggen 'is het niet een beetje veel'"3 

De Leidse rechtsfilosoof Labuschagne ( zelf spreker bij de Burke Stichting en volgens Bart Jan 

Spruyt maatje met Kinneging, Cliteur en hem zelf) zegt:“Het wekt inderdaad de indruk alsof het 

hier een bijkantoor is van de Burke Stichting.[…] Niet iedereen is daar gelukkig mee.”4 

Ellian ziet er wél een groot probleem in het feit dat de Leidse Rechtenfaculteit beschouwd wordt als 

een bijkantoor van de Burke Stichting. Hij ontkent iets met de Burke Stichting te maken te hebben5 

- wat merkwaardig is, gezien het feit dat hij eredonateur is van de Burke Stichting, en samen met 

Bart Jan Spruyt afgebeeld staat op de site van de Burke Stichting.  

 

Bart jan Spruyt, gepromoveerd in Leiden,  is sterk betrokken bij het opleidingsprogramma van de 

Burke Stichting, dat zich o. a.op Leidse studenten richt. “Via lezingen, masterclasses en een 

zomerschool wordt een nieuwe voorhoede klaargestoomd, die het conservatisme verder moet 

uitdragen. 'Een soort schaduwuniversiteit', legt Spruyt uit. 'Op universiteiten en hogescholen is 

nauwelijks aandacht voor conservatisme. Dus groeit er weer een generatie op die daar niet mee in 

aanraking komt. Als je echt iets wilt, moet je de nieuwe generatie de goede boeken en lezingen 

aanreiken. Building and arming, in de hoop dat je een nieuwe voorhoede creëert.” ( de Volkskrant, 

12-3-2005)  

Gezien het expliciete “schaduw-universiteits”-karakter van de Burke Stichting, en gezien het feit 

dat de stichting vooral Leidse studenten rekruteert voor haar cursussen is het niet geheel trivaal en is 

het niet echt vanzelfsprekend dat de Universiteit Leiden een onderdak biedt aan een bijkantoor van 

de Burke Stichting…. 

 

Nog paar opmerkingen vooraf:  

- met Paul Cliteur ben ik eerder in debat gegaan, en ook met prof. Kinneging en met prof. Ellian zou 

ik heel graag in debat gaan, als deze mij daartoe een gelegenheid geven. De volgende samenstelling 

kan beschouwd worden als mijn voorbereiding op een toekomstig confronterend debat. 

- ik keer me niet tegen het conservatisme, ik ben zelf ook redelijk conservatief. Ik keer me tegen het 

revolutionaire conservatisme, tegen het neoconservatisme alsmede het rechtspopulisme van de 

Burke Stichting. 

-  het gaat me er zeker niet om dat een of meerdere van de genoemde personen uit hun ambt moeten 

worden gezet. Ik vind het belangrijk de politieke machtstructuren kritisch te bekijken en ik zoek 

debat en gesprek. Ik wil niet meer en niet minder dan – samen met anderen- een tegenwicht vormen 

tegen de rechtse opiniemakers in Leiden. Anders dan de Burkianen ben ik geen aanhanger van de 

naziefilosoof Carl Schmitt, die de wereld graag scherp in vriend en vijand wil verdelen.  

- ik beweer niet dat alles wat de Burkianen zeggen onzin is. Ik beweer alleen dat zij op een 

bedenkelijke manier complexe kwesties reduceren tot rechtspopulisme. 

 - ik beweer ook niet dat de Burkianen op alle punten exact hetzelfde zeggen of willen. Er zijn zeker 

op veel punten belangrijke verschillen te vinden. Maar op nog veel meer gebieden zijn er 

belangrijke overeenkomsten, en deze probeer ik te beschrijven. 

 
3 NRC, 13-5-2006. 
4 http://www.hpdetijd.nl/kring.php?editie_id=87  
5 http://www.hpdetijd.nl/kring.php?editie_id=87 

http://www.passagenproject.com/cliteur.html
http://www.passagenproject.com/tegenwicht.html
http://www.hpdetijd.nl/kring.php?editie_id=87
http://www.hpdetijd.nl/kring.php?editie_id=87
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-  weinig van hetgeen ik schrijf is origineel of nieuw. Voor mij geldt wat ook Burke voorzitter 

Kinneging over zijn eigen schrijven zegt: “Allemaal citaten. Uit mijn mond is nog nooit een 

origineel woord gekomen.”6 Het citeren dient bij mij ( maar niet bij Kinneging, die weinig levende 

anderen citeert) ook het construeren van een sociale groep: een virtuele gemeenschap van mensen 

die zich verzetten tegen de aanval op solidariteit, op respect voor anderen en op de rechtsstaat die 

van de Burke Stichting en Wilders gelanceerd wordt.  

Mijn intentie is het, de belangrijke kritiek die van veel anderen al geleverd is te inventariseren, 

verder uit te werken en te onderbouwen. 

  

 
6 Het Parool, 24-3-2001. 
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Leidse wetenschappers betrokken bij de Edmund Burke Stichting 
 

De Burke Stichting wordt vooral door stemmen van Leidse wetenschappers vertegenwoordigd. De 

Burkiaanse intellectuelen, die niet in Leiden thuis zijn, zoals Arend Jan Boekesteijn ( Universiteit 

Utrecht) , Joshua Livestro ( wel een Leidse leerling van Kinneging) , Michiel Visser en Leon de 

Winter worden hier ook aangehaald, maar de invloed van deze denkers  is  van geringere omvang 

en betekenis. Michiel Visser en Leon de Winter traden bovendien vaak als coauteurs op samen met 

respectieve Bart Jan Spruyt en Afshin Ellian. 

 

 Andreas Kinneging, hoogleraar rechtsfilosofie in Leiden  
 
Afshin Ellian, hoogleraar Sociale cohesie in Leiden 
 
Paul Cliteur, hoogleraar Encyclopedie van de rechtswetenschap in Leiden 
 
De Leidse Germanist Jerker Spits 

 

 Bart Jan Spruyt 
 

In de achtergrond : prof.dr. Bolkestein 
 

 

 

1. De Edmund Burke Stichting 

1.1. Het clubje van Bolkestein: conservatisme en liberalisme 

 

 

De Edmund Burke Stichting, een rechtse denktank van voornamelijk witte mannen,7  werd 

opgericht in 2000/2001 als en denktank naar Amerikaans model.  

Genoemd werd de denktank naar Edmund Burke¸ die als eerste “een omvattende typologie van de 

conservatieve […]  filosofie” ontwierp. “Ofschoon hij [Burke] in een situatie schreef, die hij nog 

aanvaardde - het Engelse bestel rond 1790 - en daarom als een behoud-conservatief kan worden 

beschouwd, legde hij met zijn ideeën ook de grondslag voor het herstel-conservatisme, dat zich 

voortaan op zijn leer van de twee soorten vernieuwing kon beroepen en op grond daarvan de 

vernieuwingen na 1789 als goddeloos, als menselijke hybris kon verwerpen.` (Von der Dunk, 

Conservatisme, p. 80, 83).  

 

Op 3 februari 2001 verscheen een artikel in het NRC Handelsblad met de titel Het conservatieve 

moment is gekomen. In dit artikel, geschreven door Joshua Livestro, wordt voor het eerst voor een 

breed publiek en met een programmatische visie melding gemaakt van het bestaan van de Edmund 

Burke Stichting met bijhorende website, www.conservatismeweb.com.  

 

Livestro-  samen met de Leidse rechtsfilosoof Andreas Kinneging een van de initiatiefnemers van 

de Burke Stichting- , had in Londen op het hoofdkantoor van de Conservative Party gewerkt en was 

van 1999-2002 persoonlijk medewerker van Europees Commissaris Frits Bolkestein in Brussel. Net 

als zijn voormalig docent Kinneging en de Leidse rechtsfilosoof Paul Cliteur ( lid van de raad van 

aanbeveling van de Edmund Burke Stichting) , was Livestro nauw verbonden aan de rechtsliberaal 

 
7 Loubna Berrada in Trouw, 1-9-2004. 

http://www.passagenproject.com/kinneging.rtf
http://www.passagenproject.com/ellian.rtf
http://www.passagenproject.com/paulcliteur.rtf
http://www.gebladerte.nl/11148f73.htm
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bart_Jan_Spruyt
http://www.passagenproject.com/bolkestein.rtf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Joshua_Livestro
http://nl.wikipedia.org/wiki/Edmund_Burke_Stichting
http://nl.wikipedia.org/wiki/Edmund_Burke_Stichting
http://www.conservatismeweb.com/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Andreas_Kinneging
http://nl.wikipedia.org/wiki/Conservative_Party
http://nl.wikipedia.org/wiki/Frits_Bolkestein
http://nl.wikipedia.org/wiki/Paul_Cliteur
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Bolkestein, die, hoewel nooit direct verbonden aan de Burke Stichting, een belangrijke rol heeft 

gespeeld in de achtergrond van de Stichting. Bolkestein werd al genoemd op de voorloper van de 

Burke Stichting,  het conservatisme-web.8 

Bolkestein vertelt in zijn boek Grensverkenningen, dat hij samen met Kinneging en Cliteur een 

leesclubje had, dat regelmatig bij elkaar kwam en o.a. samen Burke las,  Reflections on the 

Revolution in France, een tekst die ook op de huidige website van de Edmund Burke Stichting kan 

worden gevonden. 

 

Bolkestein in zijn dagboek Grensverkenningen 

”Vrijdag 6 augustus 1999: s’middags kwam min leesclubje weer bijeen in Amsterdam: Andreas Kinneging 
en Paul Cliteur. We hebben Edmund Burke gelezen, Reflections on the Revolution in France. Burke is 
overtuigender over het Britse constitutionele recht, met zijn nadruk op precedent, geleidelijkheid en 
traditie, dan in het afgeven op de Franse Revolutie, wat hij overigens op briljante wijze doet. Hij heeft toch 
een te gunstige mening over het Ancien Régime. Andreas [Kinneging] is het hier niet mee eens. Hij vindt 
dat de Franse Revolutie helemaal niet nodig was; dat de adel zich aanpaste aan de moderne 
omstandigheden en een nuttige rol speelde; en dat onze visie op het Ancien Régime is gekleurd door de 
geschiedschrijving, dat wil zeggen door de tegenstanders. Mijn kennis is niet toereikend om dit te 
bestrijden. Het is natuurlijk duidelijk dat de Franse Revolutie veel wandaden op haar geweten heeft, zoals 
iedere revolutie. Maar moderniseerde zij niet ook? “9 

Bolkestein staat met zijn gedeeltelijk positieve blik op de Franse revolutie dichter bij de 

verlichtingspleiter Paul Cliteur dan bij Kinneging. Binnen de Edmund Burke Stichting zijn er dan 

ook juist wat de verlichting betreft verschillende opvattingen te vinden. Maar ondanks bepaalde 

verschillen weten de heren elkaar goed te vinden in hun wens naar een rechtsliberaal conservatisme, 

dat de verzorgingsstaat en de islam afwijst. De latere directeur van de Burke Stichting Bart Jan 

Spruyt in Lof van het conservatisme (2003): 
“Slecht in enkele individuen vond het conservatisme pleitbezorgers [naast J.L.Heldring]:  in de Leidse 
rechsfilosofen Paul Cliteur en Andreas Kinneging, die de discussie over het conservatisme buiten de 
muren van de Telders stichting (het wetenschappelijk bureau van de VVD) hoorbaar wisten te maken en 
zo een beslissende bijdrage aan de herleving van het conservatisme hebben geleverd.” ( p. 9) Bart Jan 
Spruyt noemt in dit boek Bolkestein een conservatief,  die zich zo niet wil noemen omdat hij “daar 
politieke redenen voor had” ( p. 8) . 

Spruyt gaat in Lof van het conservatisme nog verder uitvoerig in op Bolkestein, Cliteur en 

Kinneging. Bolkestein, volgens Spruyt een strijder “voor een combinatie van economische 

progressiviteit en cultureel conservatisme”, was  
“overtuigd van de noodzaak de strijd tegen het morele nihilisme aan te binden, maar wist […]  het 
benodigde stelsel van waarden en normen niet te concretiseren. De zogeheten kardinale deugden uit de 
klassieke en christelijke traditie zijn volgens Bolkestein lovenswaardig, maar wat kan een liberaal politicus 
ermee? 'Het liberalisme is geformuleerd in een tijdperk waarin moraal in zekere zin het monopolie van de 
kerk was. De liberaal had niet zozeer de behoefte daar een eigen moraal tegenover te stellen, als wel 
staat en kerk te scheiden. Moraal was immers vanzelfsprekend. Het uitdenken van een kader waarbinnen 
de deugden de nadruk kunnen krijgen die ze verdienen, is een grote uitdaging voor het hedendaagse 
liberalisme', luidde Bolkesteins eindconclusie.” ( p. 54f)  

 

De positie van Kinneging en Cliteur schetst Spruyt als volgt:  
“Binnen de liberale stroming hebben vooral twee denkers van zich doen spreken:Paul Cliteur (1955) en 
Andreas Kinneging (1962).”   “Cliteur en Kinneging stonden samen aan de basis van de oprichting van een 
stichting, genoemd naar Edmund Burke, die zich in Nederland toelegt op de verwoording en verspreiding 
van het conservatieve gedachtegoed.” 
 

“In zijn proefschrift onderzocht Cliteur - aan de hand van zijn conservatieve schrijvers - naar eenzelfde 
middenweg tussen rechtspositivisme en het klassieke natuurrecht. Op zoek naar een bovenwillekeurige 
grondslag van het recht kon Cliteur niet veel met de 'metafysische abstracties' van het klassieke 

 
8 http://members.lycos.nl/conservatisme/ 

 
9 Grensverkenningen, p. 18. 

http://www.burkestichting.nl/nl/studenten/boeken.html
http://www.burkestichting.nl/nl/studenten/boeken.html
http://members.lycos.nl/conservatisme/
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natuurrechtsdenken. Hij bepleit een meer 'bescheiden' variant van het natuurrechtelijke denken en noemt 
dat 'cultuurrecht'. In aansluiting aan Friedrich Hayek bedoelt Cliteur daar 'spontaan gegroeide ordeningen' 
mee. Door een proces van trial and error, door het steeds verder sleutelen aan het eigen rechtsstelsel 
(piecemeal engineering), kan een cultuurgemeenschap principes op het spoor komen die als de 
normatieve grondslag van het recht gaan fungeren. […]  
De doctrine van de democratische rechtsstaat - die de staat bindt aan de wet van alledag en haar 
wetgeving en interventies toetst aan de Grondwet - is echter in toenemende mate in de handen van 
epigonen terechtgekomen, stelt Cliteur vast, zodat men zelfs voor de vrijheid van meningsuiting voor 
ambtenaren is gaan pleiten. Dergelijke werkingen van de wet van de epigonie bieden Cliteur telkenmale 
stof tot het concretiseren van zijn conservatisme - en als professoraal columnist van het tv-programma 
Buitenhof vindt hij voor zijn pleidooien een breed gehoor.  
 
Kinneging heeft een andere ontwikkeling doorgemaakt. Begonnen als liberale vrijdenker en medewerker 
van de Telders stichting (en ghost writer van Bolkestein) wilde Kinneging een proefschrift schrijven waarin 
hij zou aantonen dat het liberalisme de vanzelfsprekende uitkomst is van een proces van modernisering 
dat zich op z'n minst vanaf de achttiende eeuw bij denkers als Montesquieu aftekende. Maar deze 'Whig 
interpretation of history' (Herbert Butterfield) bleek niet bestand tegen de feiten. Toen hij achttiende-
eeuwse politieke filosofen ging lezen, ontdekte hij vooral hoe belangrijk de klassieken voor deze auteurs 
waren geweest en dat hun mensbeeld grondig verschilde van dat van de liberalen. De klassiek politieke 
theorie was niet langer de probleemloze voorloper van het liberalisme maar haar grootste criticus.  
De mens is tot het kwade geneigd, zo leerde Kinneging, en moet door karakter- en gewetensvorming het 
animale in zichzelf overwinnen. Bij die vorming was de deugdenleer van Plato, Aristoteles, Cicero en (in 
zijn christelijke gedaante) Gregorius de Grote richtinggevend. En die deugdenleer was de afspiegeling 
van een eeuwige zijnsorde die een voorgegeven morele orde impliceerde. Anders dan Cliteur is 
Kinneging een overtuigd aanhanger van het klassieke natuurrecht. Dat betekent onder meer dat hij wil 
beginnen bij de (zelf opgelegde) begrenzing van het leven van het individu. Alleen dan ontstaat het 
culturele en morele kapitaal dat een rechtsstaat kan doen floreren.  
Van zijn ontdekking van deze 'aristocratische' traditie in de politieke filosofie deed Kinneging verslag in 
zijn dissertatie, die […]  in 1996 afkwam. Daarna heeft Kinneging van zich doen spreken door zijn 
publieke afscheid van de VVD en een reeks van wetenschappelijke publicaties en populair-
wetenschappelijke artikelen in dag- en weekbladen over het belang van de deugdenleer en de 
(conservatieve) politieke implicaties daarvan. Daarnaast heeft Kinneging zich toegelegd op het traceren 
van het voortbestaan van deze traditie in de negentiende en twintigste eeuw, waarbij zijn aandacht vooral 
uitging naar fenomenologen als Josef Pieper, Max Scheler en Nicolai Hartmann. “ ( p. 55 ff) 

 

Bart Jan Spruyt heeft in zijn eveneens in 2003 verschenen pamflet De crisis in Nederland en het 

conservatieve antwoord  (een tekst die ook op de website van de Burke Stichting te lezen is) een 

verschil gemaakt tussen verscheidene varianten van conservatisme ( namelijk sceptisch, historisch 

en natuurwetgeoriënteerd), en de twee laatstgenoemte varianten ook met de namen Cliteur 

respectievelijk Kinneging verbonden. Spruyt schrijft:  

“De eerste vorm van conservatisme is de sceptische variant. Zij wordt gehuldigd door  
mensen met een somber mensbeeld en met vooral een pessimistische kijk op het  
menselijk kenvermogen. Onze kennis, zo is hun meest basale overtuiging, is altijd  
maar ten dele en onvolmaakt, en om die reden zijn wij nooit in staat de werkelijkheid  
volkomen te doorgronden en die werkelijkheid te herscheppen naar theorieën die wij  
ons in ons hoofd hebben gevormd. We moeten dus al helemaal niet proberen hier op  
aarde de hemel te verwezenlijken, want dan creëren wij een hel. Een beroemd  
representant van deze variant is de econoom Friedrich Hayek, Nobelprijswinnaar in  
1974, en erfgenaam van Edmund Burke, Lord Acton en Adam Smith. Blauwdrukken  
voor een samenleving (en ook economische interventies door de staat, zoals Keynes  
die voorstond) zijn per definitie op fragmentarische informatie en gebrekkige  
inzichten gebaseerd, en resulteren daarom onvermijdelijk in ellende en  
onderdrukking. Deze vorm van conservatisme vinden we vooral in Engeland. Michael  
Oakeshott is er een beroemd vertegenwoordiger van. De bekendste representant van  
dit type van conservatisme in Nederland is NRC-columnist J. L. Heldring.  
 
Soms gaat deze vorm van conservatisme moeiteloos over in een tweede vorm, die we  
zouden kunnen typeren als de historische school binnen het conservatisme.  
Representanten van deze school schuiven, kort gezegd, tussen het eenzame individu  

http://www.burkestichting.nl/picture_library/pdf/pamfletcrisis.pdf
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en de chaos van de geschiedenis de heilzame bescherming van de traditie. Hayek  
legde al de nadruk op de waarde van spontaan gegroeide instituties. Of die instituties  
een waarheid belichamen, is voor deze conservatieven niet de meest prangende vraag.  
Zij zijn ontstaan en hebben zich in een historisch proces van trial and error (Karl  
Popper) als waardevol bewezen. Zij geven het leven iets van orde en een bezield  
verband. Een beroemd vertegenwoordiger van deze vorm van conservatisme is de  
Engelse filosoof Roger Scruton, die strijk-en-zet benadrukt dat instituties en sociale  
verbanden aan de mens voorafgaan en diens leven zinvol bepalen. De modernistische  
afbraak van instituties en tradities treden zij kritisch tegemoet, omdat na die afbraak  
volgens hen niets dan een gapende leegte overblijft en moderne mensen in zo’n  
nihilistisch klimaat eindeloos in de weer zijn zichzelf een identiteit aan te meten.  
 
Van de Nederlandse rechtsfilosoof Paul Cliteur zouden we kunnen zeggen dat hij de  
woordvoerder is van een bijzondere variant van deze vorm. Sinds zijn proefschrift uit  
1989 en in talloze belangrijke publicaties daarna, heeft hij de notie van het  
cultuurrecht gepropageerd, daarbij duidelijk geïnspireerd door een scala aan  
conservatieve denkers en schrijvers. Cliteur, hoogleraar in de encyclopedie van het  
recht in Leiden en lid van de Raad van Aanbeveling van de Edmund Burke Stichting,  
bedoelt daarmee dat een cultuurgemeenschap door het steeds verder sleutelen aan het  
eigen rechtsstelsel (piecemeal engineering) principes op het spoor kan komen die als  
normatieve grondslag van het recht gaan functioneren. Traditie en geschiedenis zijn  
dus de bron van het cultuurrecht, dat als .geheel van redelijk omlijnde beginselen. is  
neergeslagen in mensenrechtenverklaringen, grondrechten en geschreven dan wel  
ongeschreven constitutioneel recht. [ opmerking M.T.: Cliteur keert zich inmiddels uitdrukkelijk tegen het 
principe van “piecemeal engineering” en vraagt om een neoconservatieve revolutie, zie Cliteur in de 
NRC, 17-12-2002]  
 
Deze variant van Cliteur is een bewuste poging een middenweg te bewandelen tussen  
rechtspositivisme en het klassieke natuurrecht. Cliteur noemt zijn visie een meer  
bescheiden variant van het natuurrechtelijke denken, dat gebaseerd is op  
metafysische abstracties, waarmee Cliteur weinig kon.  
 
Dat geldt niet voor een derde groep van conservatieven, die zich juist op de  
natuurwetstraditie baseren. Deze traditie, waarvan de grondslagen in de klassiek  
oudheid bij denkers als Plato, Aristoteles en Cicero zijn gelegd, en die via de  
christelijke middeleeuwen tot in de huidige tijd voort bestaat, gaat uit van een morele  
orde die niet door de mens is geschapen, maar door hem via een juist gebruik van de  
rede kan worden ontdekt. Die orde is, met andere woorden, voorgegeven: zij bestaat  
ook onafhankelijk van de mens. Deze orde is absoluut, en dient het menselijk leven  
heilzaam te begrenzen. De natuurwet heeft dus niets (de gedachte is een veel  
voorkomend misverstand) met de ‘survival of the fittest’ te maken, maar is die wet die  
in overeenstemming is met de aard of natuur van de mens. Die mens is niet van nature  
als vanzelf tot het goede geneigd. Hij heeft waarden of karaktereigenschappen  
(deugden) nodig met behulp waarvan hij de verkeerde neigingen in zichzelf kan  
beheersen.  
 
Deze derde vorm van conservatisme baseert zich dus zowel op de joods-christelijke  
als de klassiek-humanistische traditie die samen bepalend zijn geweest voor de  
westerse cultuurtraditie. Edmund Burke sprak van de “spirit of the gentleman and the  
spirit of religion”. In Nederland heeft deze traditie aan bekendheid gewonnen door de  
publicaties van de Leidse rechtsfilosoof Andreas Kinneging, die ook lid is van de  
Raad van Aanbeveling van de Edmund Burke Stichting.” 
[Kinneging is inmiddels directeur Burke stichting , M.T.] 

 

Andreas Kinneging, oprichter van de Burke Stichting, en Frits Bolkestein zijn ideologisch sterk aan 

elkaar verwant. Kinneging heeft - zoals gelinkte artikelen vermelden op de site conservatismeweb- 

de VVD verlaten vanwege de verzwakte rol van Bolkestein in de VVD. Na het vertrek van 

Bolkestein kon hij zich in de koers van de liberalen niet meer vinden. “ 'Tot mijn spijt hebben 

Bolkesteins opvattingen over de grenzen aan persoonlijke vrijheid geen wortel geschoten in de 

VVD', zegt hij in een toelichting. Kinneging was met Bolkestein in 1996 de initiatiefnemer van het 
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moraaldebat in de VVD. In dat debat namen zij de stelling in dat de overheid burgers in hun 

vrijheid mag beperken als de maatschappelijke orde dat vergt. Volgens hen schiet het liberalisme 

tekort als het zich alleen inzet voor de vrijheid van het individu. “ ( Trouw, 1-12-1999)  

Als het liberalisme vooral wordt gekenmerkt door het streven naar een samenleving waarin sprake 

is van diversiteit en pluriformiteit van waarden, heeft ook Bolkestein afstand genomen van een 

liberale visie. De Westerse beschaving heeft bij Bolkestein voorrang voor andere culturen.  

Bolkestein wordt ook genoemd in het Burke- pamflet De crisis van Nederland (“Ook de 

verzorgingsstaat dient grondig te worden hervormd. Conservatieven omarmen de slogan van Frits 

Bolkestein: liever de warmte van een baan dan de kilte van een uitkering“) . Omgekeerd komen in 

Bolkesteins Grensverkenningen niet alleen Livestro, Kinneging en Cliteur herhaaldelijk ter sprake, 

(“Vrijdag 31  maart 2000 Lunch met een stel slimme academici in Nieuwspoort, allen leerlingen 

van Andreas Kinneging, die er ook was; georganiseerd door Joshua Livestro, die nu mijn 

persoonlijke medewerker in Brussel is […] . Onderwerp van gesprek was het liberalisme, het 

postmodernisme (en wat daartegen te doen) en het verlies aan zelfvertrouwen van de Europese eli-

te..”) ook Michiel Visser, secretaris van de Burke Stichting en medeauteur van een aantal artikelen 

wordt genoemd ( “Vrijdag 16 januari 2000 Geluncht in Nieuwspoort met Joshua Livestro, Andreas 

Kinneging, Paul Cliteur, Hans Kribbe, Michiel Visser en nog een paar academici over de eeuwige 

onderwerpen Verlichting - Romantiek - Nationalisme - 1968, enz.”)  net als de neocon en  Burke-

ere-donateur10  Afshin Ellian11, die overigens ook op de Burke–site afgebeeld staat samen met Bart 

Jan Spruyt.  

Ook met de Burke-conservatief Roger Scruton heeft Bolkestein kennis gemaakt (“Donderdag 5 juli 

2001 […] naar Den Haag om een toespraak van Roger Scruton bij te wonen, in Diligentia. Opkomst 

viel mij alleszins mee, evenals de toespraak zelf. Het was aardig een glas bier met hem te drinken, 

na afloop. Kinneging en Livestro hielden inleidende beschouwinkjes.”  

Bolkestein was aanwezig op de eerste belangrijke bijeenkomst van de Burke Stichting waar Roger 

Scruton de eerste Burke-lezing hield. ***Vermoedelijk wil Bolkestein niet dat zijn nauwe banden 

met de Edmund Burke Stichting bekend worden. Het is bijvoorbeeld zeer merkwaardig, dat hij in 

1999 en 2000 zeer frequente contact had met de oprichters van de Burke Stichting; samen met hun 

Edmund Burke las; op de eerste grote lezing van de stichting aanwezig was, maar in zijn dagboek 

Grensverkenningen het woordje “Edmund Stichting”angstvallig vermijdt.  

 

Bolkestein staat ook niet op de lijst van het steuncomité voor ex-moslims (september 2007), een 

comité waar behalve Bolkestein alle Burke-leden en -sympathisanten samen met Wilders hebben 

getekend. Het comité is het initiatief van Paul Cliteur en Afshin Ellian die bovendien ook met 

succes enkele linkse intellectuele hierbij wisten te betrekken.  

Mijn hypothese is, dat het feit dat Bolkestein niet heeft getekend, geen inhoudelijk besluit van 

Bolkestein was, maar vooral strategisch-tactische reden had. Ik kon mijn hypothese toetsen op 18 

september 2007, toen Bolkestein in De Balie in Amsterdam12 vurig voor Ehsan Jami ( de 

controversiële ex-moslim voor wie het steuncomité in het leven was geroepen) opnam. Ik vroeg 

Bolkestein, waarom hij de verklaring van het steuncomité niet had getekend, hij antwoordde 

korzelig: “Maybe I will” ( voertal was Engels) . 

 

Bolkestein was aanwezig op de eerste belangrijke bijeenkomst van de Burke Stichting waar Roger 

Scruton de eerste Burke-lezing hield, De betekenis van het conservatisme, ingeleid door Livestro en 

Kinneging.   

 
10 Jan Blokker, de Volkskrant 5-9-2005 
11 Grensverkenningen, p.280 
12 Tijdens het debat American Dream, global nighmare 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Afshin_Ellian
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Scruton en zijn (veelal hard anti-islamitische) teksten figureren veel op de Burke-site. In de eerste 

Burke lezing heeft Scruton het ook uitgebreid over Edmund Burke. Scruton onderbouwt zijn 

behoud-conservatisme alsmede zijn herstel-conservatisme in de geest van Burke. Livestro haalt in 

zijn inleiding van de Burke lezing Scruton aan: “[Ik ben] op zoek ... naar een verloren ervaring van thuis-

zijn. En onder dat gevoel van verlies ligt, neem ik aan, de blijvende overtuiging dat wat verloren is gegaan 
ook weer kan worden heroverd - niet noodzakelijk zoals het eerst was, toen het ons ontglipte, maar zoals het 
zal zijn als het weloverwogen wordt teruggewonnen en opnieuw gemodelleerd.” 
Scruton legde in de Burke- lezing uit wat hem bij Burke zo sterk aantrekt- en dezelfde gedachtes 

zijn duidelijk ook zeer aantrekkelijk voor Kinneging en Cliteur: 
“Ten eerste de verdediging van autoriteit en gehoorzaamheid [maakte indruk op mij] . Autoriteit was voor 
Burke allerminst de verfoeilijke zaak die zij in de ogen van mijn tijdgenoten was, maar juist de basis van 
politieke orde. De samenleving, betoogde hij, wordt niet bijeengehouden door de abstracte rechten van 
de burger, zoals de Franse revolutionairen veronderstelden, maar door autoriteit een begrip dat primair 
het recht op gehoorzaamheid aanduidt, en niet alleen maar de macht om die af te dwingen. 
Gehoorzaamheid is op haar beurt de voornaamste deugd van politieke wezens, de mentale instelling die 
het mogelijk maakt over hen te regeren, en zonder welke samenlevingen vervallen tot het 'stof en poeder 
van de individualiteit'. Deze gedachten waren voor mij even vanzelfsprekend als ze schokkend waren 
voor mijn tijdgenoten. Burke verdedigde de aloude opvatting dat de mens in samenlevingsverband de 
onderdaan van een soeverein is, tegen de nieuwe opvatting dat hij burger van een staat is.” ( p 29)  

Scruton zegt er ook bij, hij de ideeën van Burke uitdrukkelijk tegen de beweging van de jaren zestig 

wilde inzetten. Ook verdedigt hij in de geest van Burke het vooroordeel, alsmede de “provocerende 

verdediging” die Burke in dit verband onderneemt van het 'vooroordeel' – “de verzameling 

overtuigingen en ideeën verstaat die instinctief in sociale wezens ontstaan”. Als voorbeeld noemt 

Scruton de vooroordelen omtrent seksueel gedrag: die moeten er zijn, schaamte en eergevoel 

moeten waken voor vernieuwingen of valse ideeën van bevrijding. 
 “En het resultaat [ de seksuele bevrijding]  is precies zoals Burke zou hebben voorzien: niet louter een 
breuk in het vertrouwen tussen de seksen, maar een teloorgang van heel het voortplantingsproces.” 
“In die kundige, heldere gedachten gaf Burke een samenvatting van al mijn instinctieve twijfels over de 
roep om bevrijding […] ” ( p31ff) . 
 

 

Bolkestein noemt in zijn dagboek deze lezing van Scruton - zonder een enkele kritische opmerking 

te maken over diens waarlijk antiliberale houding ten opzichte van de seksualiteit. Maar Bolkestein 

wist natuurlijk ook dat zijn vriend Kinneging homoseksualiteit en abortus streng afkeurde (op de 

site conservatismeweb), en had ook daar blijkbaar weinig problemen mee. ***Net als Scruton 

verafschuwt Bolkestein de geest van de jaren ’60. Bolkestein: “Seksuele emancipatie is een van de 

factoren die de grote toename in het aantal echtscheidingen hebben veroorzaakt.” (de Volkskrant, 1- 

9-2001)  

Bolkestein is zelf ook van mening dat de overheid goed aan zou doen om instellingen als het gezin, 

die door de tijden heen hun geschiktheid voor het „cultiveren van moreel kapitaal” hebben 

bewezen, te beschermen (Reformatorisch Dagblad,  19-10-2000). Voor Kinneging  kan het instituut 

van het gezin niet “dik” en sterk genoeg zijn, kritiek op een star en haast fascistoïde vasthouden aan 

het traditionele gezin wijst hij af. “We moeten ons dus op de bescherming van het gezin 

concentreren. Het gezin: dat is volledig verwaterd en verdient meer dan ooit bescherming. De 

markt: daar moeten gewoon de wetten van de markt regeren.” (Reformatorisch Dagblad, 16-12-

2000). „Gelijkstelling van andere levenswijzen en samenlevingsvormen met het traditionele gezin, 

zoals bijvoorbeeld het homohuwelijk, is daarom niet juist. Zoiets miskent en verhult de speciale 

positie en taak van het traditionele gezin in de samenleving.” ( Reformatorisch Dagblad 16-10- 

1999).  

Bart Jan Spruyt deelde Scruton en Cliteur (in De crisis in Nederland en het conservatieve 

antwoord) in bij dezelfde onderafdeling van het conservatisme ( het “historisch” conservatisme): 

Inderdaad is ook Cliteur zeer ingenomen van Scruton, over wie hij een zeer positieve recensie in de 

Volkskrant ( 15-9-2006) heeft geschreven, waar hij Scrutons boek over het religieus terrorisme, The 

West and the rest ( 2002) prijst. 
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Terugblikkend zegt Livestro over Bolkestein: 
 “De voedingsbodem voor de [conservatieve] renaissance werd de afgelopen tien jaar vooral gelegd door 
Bolkestein en de Leidse docent rechtsfilosofie Andreas Kinneging”( NRC 13-7-2002). 

De Leidse professor Bolkestein zit bovendien sinds 2004 samen met de Burkiaanse 

neoconservatieve rechtfilosofen Kinneging, Ellian en Cliteur in het nieuwe Leidse rechtengebouw 

(terwijl hij eigenlijk organisatorisch bij Sociale Wetenschappen/ Politicologie hoort). Maarten 

Huygen:  
“Zijn [Kinnegings]  kantoor ligt op de lichte zolderverdieping van het voormalige Kamerlingh Onnes 
natuurkundelaboratorium, dat is omgebouwd tot rechtenfaculteit. Schuin tegenover hem werkt onder 
strenge bewaking een voorvechter van de door Kinneging gelaakte Verlichting, de hoogleraar Sociale 
Cohesie en Recht, Afshin Ellian. Aan zijn gang zitten ook twee andere hooggeleerden met een 
uitgesproken liberaal profiel: het VVD-lid Paul Cliteur, hoogleraar van de Encyclopedie van de 
Rechtswetenschap, en de gewezen VVD-leider en commissaris van de Europese Commissie, Frits 
Bolkestein, hoogleraar in de Intellectuele Grondslagen van Politieke Ontwikkelingen.” ( NRC 13-5-2006)  

Ondanks verschillen in detail bestaat tussen Livestro, Kinneging, Cliteur, Ellian en Bolkestein een 

fysieke (het Leidse rechtengebouw) en/of sociale ( de VVD / de Universiteit Leiden) en/of een 

geestelijk-politieke band. Zij zijn allemaal te vinden aan de rechterkant van de VVD, in de 

omgeving van het rechtspopulisme van Fortuyn en Wilders. Sinds februari 2007 zijn zij bovendien 

allemaal –Livestro,  Bolkestein, Spruyt, Kinneging, Ellian, Cliteur (en ook Scruton) - auteurs in het 

rechtse blad Opinio.  

 

In de eerste tekst van de Burke Stichting die in de krant verscheen, Het conservatieve moment is 

gekomen haalt Joshua Livestro Edmund Burke aan: 
 “Conservatieven dienen de waarschuwing van Edmund Burke serieus te nemen dat wanneer de vijanden 
van Waarheid en Moraal zich verenigen, de voorstanders hetzelfde dienen doen.” 

De Burke Stichting is een vereniging van vrienden, met een sterke basis aan de Universiteit Leiden.  
“‘Het wekt inderdaad de indruk alsof het hier een bijkantoor is van de Burke Stichting’, zegt Labuschagne 
( zelf ook werkzaam aan de Leidse rechtfaculteit en als docent verbonden aan de Burke Stichting) ‘Niet 
iedereen is daar gelukkig mee.”  Burke-directeur Spruyt: 
‘Bart [Labuschagne]  is een echte conservatief. We zijn goed bevriend. We voelen ons maatjes, Cliteur, 
Kinneging, Labuschagne en ik.’ “13  

In Kinnegings boek Van Kwaad tot erger(    ) zijn alle vier Leidse vrienden, Spruyt, Cliteur, 

Labuschagne en Kinneging zelf met artikelen vertegenwoordigd . De Burke-secretaris en 

tussendoor directeur, Bart Jan Spruyt, zit niet aan de Leidse Universiteit, maar is in Leiden 

gepromoveerd ( aan de theologische faculteit, in 1996) . Zijn achtergrond wordt beschreven in een 

artikel in het Nederlands Dagblad van 23-12-2000, een artikel, waarnaar op de eerste conservative 

website conservatisme.net wordt verwezen:  

 
”[…] De secretaris van de pas in het leven geroepen Edmund Burke Stichting is dr. Bart Jan Spruyt. In 
het dagelijks leven leidt hij de politieke redactie van het Reformatorisch Dagblad. […] Bart Jan Spruyt 
noemt zich een ,,conservatief vanaf de geboorte''. Hij wil ermee aangeven dat het een ,,levenshouding'' is 
van hem. Wat hij tot voor kort niet wist, is dat het conservatisme een concrete en uitgewerkte politieke 
filosofie had. Door zich te verdiepen in het werk van en te spreken met Kinneging is Spruyt erachter 
gekomen dat een 'gat' kon worden opgevuld. Een gat dat er, zijns inziens, bestond tussen de christelijke 
uitgangspunten en beginselen enerzijds en de vertaling daarvan in concrete politieke situaties anderzijds. 
Voor hem ligt de waarde van de conservatieve filosofie vooral in de nadruk op het belang van instituties 
als gezin, staat en markt.” 

 

Over de relatie tussen Bolkestein en de Edmund Burke wordt op de website van de Burke Stichting 

nog vermeld (onder de noemer “Over de Stichting- Edmund Burke”) : 
 “Wat in Burke’s uiteenzetting van blijvend belang is, is het ideaal van ‘wijze en onafhankelijke’ 
volksvertegenwoordigers, die op grond van levensbeschouwelijke principes politiek actief zijn, de 
constitutie bewaken en niet de volksgunst maar het algemeen belang op het oog hebben. Een van de 
laatste Nederlandse politici die dit belang niet alleen in de praktijk heeft uitgedragen maar ook expliciet 

 
13 http://www.hpdetijd.nl/kring.php?editie_id=87 Labuschagne ontkent dit: ‘Bart Jan is een aardige man, maar deze keer 

zwetst hij.’ 

http://www.hpdetijd.nl/kring.php?editie_id=87
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heeft verwoord is Frits Bolkestein, ‘Burgerschap en democratie’, opgenomen in: Boren in hard hout 
(Amsterdam, 1998), pp. 13-26.” 

 

In het door Spruyt aangehaalde artikel neemt Bolkestein stelling tegen burgerschapsdenken, 

participatie, democratisering, allemaal dingen die hij ( terecht) met de jaren zestig en zeventig 

verbindt. Bolkestein is, net als de Burkianen, een hevige tegenstander van de jaren zestig en het 

gedachtegoed van de democratisering.  

Bolkestein haalt in dit opstel de kritiek van zijn tegenstanders op de marktmechanismen correct en 

schijnbaar met instemming aan – zonder erop in te gaan dat hij zelf, net als de heren van de Burke 

Stichting,  het altijd voor de markt opneemt en deze correcte redenering in de praktijk altijd ter zijde 

schuift. Bolkestein:  

 
“De democratie veronderstelt, zo menen ze [ de pleitbezorgers van democratisering, M.T.] , een 
opvoeding en opleiding tot burger, zowel qua kennis als qua ethos, en daarenboven een grote mate van 
economische gelijkheid.  
Zo bezien bestaat er een wezenlijke spanning tussen democratie en markteconomie. Immers, de 
markteconomie vereist een opvoeding en opleiding die gericht zijn op de arbeidsmarkt. Zowel de 
noodzakelijke kennis als het noodzakelijke ethos verschilt daarmee fundamenteel van de kennis en het 
ethos die noodzakelijk zijn voor burgerschap. Bovendien produceert de markteconomie economische 
ongelijkheid. De vrije werking van de markt moet daarom flink worden beperkt, op straffe van een 
uitholling en ondermijning van de democratie.[ …]  
“Hoe groter de inkomens- en vermogensverschillen, des te groter de mogelijkheden van sommigen de 
onafhankelijkheid van anderen aan te tasten. Op deze redenering valt niet veel af te dingen.” ( p. 14 f.)  
 

Ten onrechte reduceert Bolkestein het burgerschapsdenken in dit artikel tot een simpel pleidooi 

voor directe democratie, en tot een pleidooi voor het onkritische overnemen van de vox populi in de 

politiek. De vox populi, die heeft juist bij Bolkesteins leerling Wilders uitdrukking gevonden, en 

Bolkestein zelf is ook groot geworden door het luisteren naar juist deze vox populi. Ian Buruma 

citeert in  zij nieuwe boek Dood van een gezonde roker ( Engelse titel: Murder in Amsterdam) Frits 

Bolkestein, die als eerste het migrantenprobleem op de politieke agenda plaatste. [Bolkestein:] “Je 

moet nooit onderschatten hoe diep de haat onder Nederlanders zit tegen Marokkaanse en Turkse 

immigranten. Mijn politieke succes berust op het feit dat ik naar die gevoelens heb geluisterd.” 

Buruma noemt dit een “opmerkelijke uitspraak.”(p. 58) Met deze uitspraak bevestigt Bolkestein dat 

hij de onderbuikgevoelens bewust heeft geëxploiteerd. Hij is in dit opzicht een populist. Bolkestein 

ontkent dat hij dit zou hebben gezegd, maar Buruma houdt voet bij stuk: "Het is absoluut wat hij 

gezegd heeft. Geen twijfel over mogelijk. Ik heb het meteen opgeschreven." 

 

 

Bart Jan Spruyt legt in zijn Rooseveltlezing in Middelburg op 12 april 2006 De verdediging van het 

Westen, Leo Strauss, Amerikaans neoconservatisme en de kansen in Nederland (te lezen op de site 

van de Burke Stichting) het volgende correcte verband tussen het neoconservatisme, Bolkestein, 

Kinneging, Cliteur en Fortuyn:  
“Het (neo)conservatisme in de betekenis van liberals mugged by reality - is de laatste decennia in 
Nederland uitgedragen door mensen als Frits Bolkestein: die op Drees stemde, uit ergernis over de 
politiek van Joop den Uyl in de jaren zeventig de politiek inging voor de VVD, en als politiek leider van die 
partij mensen om zich heen verzamelde die openlijk sympathiseerden met het conservatisme. Na het 
vertrek van Bolkestein uit de Nederlandse politiek en de keuze van de VVD voor een sociaal-liberale 
koers onder diens lichtvoetige opvolger Dijkstal, namen onservatieve academici als Andreas Kinneging 
en Paul Cliteur afstand zo niet afscheid van de partij. Als gevolg van deze ontwikkeling ontstond het 
befaamde ‘gat op rechts’ in de Nederlandse politiek – dat naar mijn mening wordt gevoed door een stille, 
nauwelijks of niet gearticuleerde onvrede met de beloftes van de moderniteit, en daarom om een 
conservatief antwoord vraagt. De overname binnen de VVD van Bolkesteins voorstel om het niet alleen 
over de democratische rechtsstaat en de vrije markt te hebben maar ook over het culturele 
fundament van bezielende waarden en normen die nodig zijn om beide instituties in stand te 
houden, had het ontstaan van dat ‘gat’ kunnen voorkomen. Pim Fortuyn […]  had het ‘gat’ kunnen dichten 
als hij daar de tijd voor had gekregen […] 
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Maar wat zou in Nederland het karakter en programma van een neoconservatieve politieke beweging 
kunnen zijn? Die beweging zou moeten bestaan uit restanten (dan wel een voorhoede) uit de christelijk-
conservatieve traditie en tot de werkelijkheid bekeerde liberalen. Een dergelijke samenvoeging gaat in 
Nederland met zijn decennia oude cultuur van verzuiling niet vanzelf […] Het zou echter wel mogelijk zijn 
wanneer het beste uit deze tradities – van Burke en Groen, tot Bolkestein en Fortuyn, en Cliteur en 
Kinneging - tot een programma wordt uitgewerkt dat als basis van samenwerking kan dienen. “ 
 
 

Spruyt noemt Bolkestein, Kinneging, Cliteur in één adem- en terecht. 

Bolkestein zelf en de Burkianen proberen vaak de onderlinge verschillen te benadrukken, niet 

zonder succes. Kort na de oprichting van de Burke Stichting, in maart 2001, schreef Rob Hartmans 

in De Groene Amsterdammer een artikel over de nieuwe Stichting Alles moet anders: Hij schrijft 

over Livestro en Kinneging: 
“Beide intellectuelen hebben duidelijk affiniteit met de intellectueel Bolkestein, die niet alleen dossiers 
leest maar ook boeken, en die zelfs boeken schrijft. Toch moet er onderhand wel iets zijn gaan wringen in 
die verhouding, aangezien Bolkestein altijd een scherpe scheidslijn heeft getrokken tussen liberalisme en 
conservatisme. Sterker nog, in een artikel in de bundel Boren in hard hout (1998), betoogt Bolkestein dat 
conservatieven meer gemeen hebben met de verafschuwde socialisten dan met liberalen: «Socialisten 
en conservatieven dragen de collectiviteit hoog in het vaandel. Liberalen willen dat de mensen 
concurrerende individuen worden die zich een weg kunnen banen in de wereld en zich weten te verzetten 
tegen de staat. Voor de eersten is stabiliteit het ideaal, voor laatstgenoemden dynamiek. ” 

 

Maar zoals we zullen zien is juist conservatieve stabiliteit geenszins het ideaal van de Burke 

stichting die zich in de loop van de jaren als neoconservatief-revolutionair heeft geprofileerd. De 

heren van de Burke Stichting Kinneging en Spruyt  beoefenen weliswaar hier en daar kritiek op de 

markt en op de dynamiek, maar als het om concrete politieke maatregelen gaat, zijn ze tegen de 

stabiliteit van de verzorgingsstaat, voor een conservatieve revolutie en – antiliberaal, maar wel in de 

historisch conservatief-nationaalliberale traditie, voor een sterke staat met militaristische trekken.  

 

En terecht wijst Bart Jan Spruyt in zijn artikel ‘De tikkende tijdbom’-  de islamitische inbreuk op 

Nederlandse rechten en vrijheden ( te lezen op de website van de Burke Stichting) op de 

continuïteit tussen Bolkestein en Fortuyn, in toon en inhoud betreffende de integratie: 
“Frits Bolkestein verkondigde begin jaren negentig onomwonden dat die ‘multiculturele’ samenleving 
minder wenselijk was dan Nederlandse opinieleiders tot dan hadden betoogd. […]  
Twee jaar na de val van de Muur en in de ambivalente euforie van de liberalen over het ‘einde van de 
geschiedenis’ verkondigde Bolkestein dat de liberale democratie een hogere vorm van beschaving 
representeerde dan de moslim-wereld die geen principes als de scheiding van kerk en staat, de vrijheid 
van meningsuiting en verdraagzaamheid koesterde. 
[…] We herinneren ons de kritiek van Bolkestein op Fortuyn, vlak voor de kamerverkiezingen  
van mei 2002: met Fortuyn als premier zou Nederland op het internationale toneel een  
‘pleefiguur’ slaan. Maar deze partijpolitieke manoeuvre mag niet aan het oog onttrekken dat  
Bolkestein en Fortuyn – ondanks alle verdere verschillen ook - in ieder geval één belangrijk  
punt deelden: de zorg om de ‘verweesde samenleving’, de zorg om het morele fundament  
onder die samenleving, de zorg om een eeuwenlange traditie die heeft geresulteerd in  
rechtsstatelijke arrangementen die direct worden bedreigd door een cultuur waarvan de  
waarden zich op z’n zachtst gezegd moeizaam tot die arrangementen verhouden.” 

 

Spruyt beklemtoont in dit artikel dat Bolkestein een conservatieve moralist is:  
“Bolkestein bespeurde veel relativisme en zelfhaat onder Nederlandse intellectuelen. En hij had het 
voortdurend over de voorschriften van de liberale democratie, de spelregels, de waarden en normen die 
een samenleving bestand geven. Hij had het over het morele fundament dat het liberalisme veronderstelt, 
een gegeven dat liberalen telkens weer dreigen te vergeten, en hij had het over republikeinse dan wel 
conservatieve deugden die dat morele fundament vormen. ‘Het liberalisme is geformuleerd in een tijdperk 
waarin moraal in zekere zin het monopolie van de kerk was. De liberaal had niet zozeer de behoefte daar 
een eigen moraal tegenover te stellen, als wel staat en kerk te scheiden. Moraal was immers 
vanzelfsprekend. Het uitdenken van een kader waarbinnen de  
deugden de nadruk kunnen krijgen die ze verdienen, is een grote uitdaging voor het  
hedendaagse liberalisme.’ “ 
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En samen met Wilders schrijft Spruyt op de website van Wilders/PVV in het programma Een 

Nieuw-realistische visie:  
“Frits Bolkestein was in de jaren negentig een van de weinige politici die begreep en uitdroeg dat een 
liberale samenleving – zowel de rechtsstaat als de vrije-markt-economie - een fundament nodig heeft. 
Het mag dan zo zijn, zei Bolkestein, dat het liberalisme ‘op politiek en economisch vlak inmiddels zijn 
superioriteit heeft bewezen’, ‘over de waarde van de liberale cultuur, die volgens menigeen de westerse 
samenleving beheerst, bestaan meer twijfels’. Zowel de rechtsstaat als de economie hebben namelijk 
een ‘morele basis’ nodig. ‘Het gaat niet alleen om vrijheid, gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid, maar 
ook, om eens een ouderwets woord te gebruiken, om de deugdzaamheid die het voortbestaan van die 
vrijheid, gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid moet garanderen.’ In de klassieke traditie van het 
liberalisme is dit inzicht bijvoorbeeld verwoord door Adam Smith, die niet alleen The Wealth of Nations 
schreef (1776), maar ook een deugdethiek over de vraag hoe een vrije samenleving bijeen kan worden 
gehouden (A Theory of Moral Sentiments). 
Het is nodig, aldus nog steeds Bolkestein, om in het economische leven overbodige regels af te schaffen 
en vermolmde, corporatistische structuren af te breken. ‘Maar op cultureel vlak vormen, mede door de 
komst van veel mensen met andere normen en waarden, instabiliteit en verbrokkeling een groter gevaar 
dan starheid. Vandaar het belang van de christelijke en humanistische traditie voor onze maatschappij als 
bindend element.’ 
Bolkesteins pleidooi voor een combinatie van economisch liberalisme en cultureel conservatisme heeft 
binnen zijn eigen partij, de VVD, geen weerklank gevonden. De VVD koos welbewust voor een sociaal-
liberale koers en creëerde daarmee het inmiddels roemruchte ‘gat op rechts’. 
[…] Toen Bolkestein het had over een cultureel en moreel fundament onder de rechtsstaat en het 
economische leven, had hij het over de ‘deugden’ die in instituties worden gekweekt en in stand 
gehouden. En juist met die instituties is de laatste decennia erg slordig omgesprongen. 

” 
 

Ook in Klare Wijn ( ook op de Wilders/ PVV site te vinden) schrijven Spruyt en Wilders: 

“[Bolkesteins] pleidooi voor ‘het belang van de christelijke en humanistische traditie voor onze 

maatschappij als bindend element’ heeft helaas noch binnen zijn eigen partij noch binnen de breedte 

van de Nederlandse politiek weerklank gevonden.” 

Terecht steunt Spruyt op de conservatieve ideeën van Bolkestein. Bolkestein omarmt het liberaal-

conservatisme en wijst het communitarisme als staatsinterventie af ( “In liberale ogen groeien en 

bloeien groepen op een spontane wijze”) ,  en ook de Burke Stichting heeft, zoals nog ik nog zal 

aantonen, geen communitaristische trekken. 

Bolkestein is de geestelijke vader van Livestro en Kinneging. Met Kinneging deelt Bolkestein het 

conservatieve interesse voor de individuele deugden.  Bolkestein:  

“Kinneging betoogt dat de gemeenschapsdenkers uit sociaal en christen-democratische kring zich 
blindstaren op de 'sociale deugden' solidariteit en gemeenschapszin. Solidariteit en gemeenschapszin 
worden tot 'het alfa en omega van de sociaal-politieke moraal verheven'. Natuurlijk zijn deze deugden van 
groot belang, maar dat belang moet ook weer niet worden overschat. Naast 'sociale deugden' zijn er ook 
'individuele deugden' en slechts in combinatie met elkaar vormen ze de voorwaarde voor een 'goede 
samenleving'. Solidair en behulpzaam zijn veronderstelt immers dat je iets bezit wat je kunt delen. 'Als er 
geen geld is,' zo stelt Kinneging, 'dan kan het ook niet gegeven worden.' Om dat geld te verdienen zijn in 
de eerste plaats individuele deugden nodig, zoals moed, ijver, inventiviteit, doorzettingsvermogen, 
discipline en spaarzaamheid. Sociaal kapitaal veronderstelt dus een zekere mate van spiritueel kapitaal. 
Het individu kan niet zonder gemeenschap, maar de gemeenschap kan ook niet zonder de 
zelfredzaamheid van het individu. In een samenleving waarin iedereen slachtoffer is en hulp van de 
gemeenschap nodig heeft, lost solidariteit niets op. De gemeenschapsdenkers slaan de plank mis, omdat 
de morele leegte niet wordt veroorzaakt door een tekort aan sociaal kapitaal (dat is slechts een 
symptoom), maar valt te wijten aan een gebrek aan spiritueel kapitaal. Aldus nog steeds Kinneging. 
[…]Terecht stelt Kinneging dat het taboe op 'morele opvoeding', dat uit de jaren zestig stamt, dient te 
worden verworpen. Het liefst ziet Kinneging dat deze 'morele opvoeding' geschiedt in de traditie van de 
'kardinale deugden' (moed, gematigdheid, rechtvaardigheid en piëteit). Ik twijfel er niet aan dat Kinneging 
zijn eigen kinderen in deze traditie zal opvoeden. Maar hoe moet een liberaal anderen zover krijgen? Hoe 
verkondigt de liberaal zijn moraal?  
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Het liberalisme verwijst slechts naar de staat en kan hooguit een beroep doen op het openbaar onderwijs. 
Maar het is een klassiek liberaal leerstuk dat de staat neutraal dient te zijn. In de praktijk is die neutraliteit 
weliswaar moeilijk te handhaven maar de staat is in dit opzicht niet het geschiktste middel.  
Men kan het eens zijn met Kinnegings morele crisis der deugden, men kan lof hebben voor zijn pleidooi 
voor 'morele opvoeding', maar het ontbreekt vooralsnog aan oplossingen.”14 
 
Bolkestein is het dus eens met Kinnegings deugdenoffensief, dat al van 1996 dateert, al weet Bolkestein 
niet goed hoe Kinnegings ideeën in de politieke praktijk te brengen zijn.  
 
Kinneging zelf weet daar wel raad me. Er is wel degelijk een aansluiting tussen privé-deugden, of de door 
Kinneging opgesomde doodzonden ( het tegenovergestelde dus van de deugden) en maatschappelijke 
oplossingen.  Kinnegings conservatisme is van begin af aan een roep naar sociale en juridische drang- , 
dwang-, straf- en uitsluitingsmaatregelen. Kinneging haalt in zijn belangrijke tekst Het conservatisme: 
kritiek van de verlichting en de moderniteit Burke aan (dit artikel verscheen in Philosophia Reformata, 
najaar 2000, dus kort voor de oprichting van de Burke Stichting; deze tekst is ook te vinden op de website 
van de Burke Stichting en kwam tot stand in samenwerking met o.a. Paul Cliteur):  

 
“…De[..]  zelfdwang door het geweten is de voornaamste voorwaarde voor de individuele  
vrijheid. Als de eerste ontbreekt, kan de tweede niet bestaan. ‘Society cannot exist unless a  
controlling power upon the will and appetite be placed somewhere, and the less there is  
within, the more there must be without. It is ordained in the eternal constitution of things, that  
men of intemperate minds cannot be free. Their passions forge their fetters., aldus Burke. (Burke, .A 
Letter to a Member of the National Assembly’, in: Further Reflections on the Revolution  
in France, Indianapolis 1992, p.69)  
Zonder ‘ inner control’ is de mens een slaaf van zijn passies, zijn affecten. En omdat veel  
daarvan van kwalijke aard zijn en wanorde, strijd en vernietiging met zich brengen, is bij  
ontstentenis van een ‘inner control’ een ‘outer control’ nodig om de orde en harmonie te  
handhaven. 
Wat dient in concreto te worden verstaan onder ‘outer control’? Daarvan bestaan twee  
vormen of bronnen. Ten eerste het geheel van juridische ordeningsinstrumenten: de staat, weten 
regelgeving, leger, politie, rechterlijke macht, boetes, gevangenissen en wat dies meer zij.  
De mens wordt met dit instrumentarium ‘tot de orde geroepen’, overwegend middels de botte  
prikkel van de angst voor straf. Daarnaast is er het geheel van sociale controlemechanismen,  
dat werkt met de subtielere prikkels van reputatie, aanzien, status en rang. Het ‘tot de orde’  
roepen geschiedt hier door het verlangen naar een goede reputatie en de vrees voor een  
slechte reputatie.” 

 

Het door Kinneging aangehalde Burke citaat “Society cannot exist unless a controlling power upon 

the will and appetite be placed somewhere, and the less there is within, the more there must be 

without. It is ordained in the eternal constitution of things, that men of intemperate minds cannot be 

free. Their passions forge their fetters”is inderdaad een voor Burke en vor de Burke Stichting 

centrale gedachtegang. MacPherson over deze Passage bij Burke:  

“Here is the Leviathan state indeed: not merely individual men but the whole mass must be ‘brought to 
subjection’ “ ( p. 43, vgl ook De Burke Stichting en Carl Schmitt)  

 

De link tussen Kinneging deugdenethiek en een conservatieve politiek ligt in de vergelding. Voor 

Kinneging is daarom ook Kant geen typische denker van de verlichting, maar een conservatieve 

denker: 
“Kant, die gewoonlijk wordt gezien als een liberale Verlichtingsfilosoof, kan, in ieder geval wat betreft zijn 
praktische filosofie, beter geïnterpreteerd worden als een conservatieve auteur, daar hij is gekant tegen 
tegen het naturalisme van de Verlichting. Dit komt bijvoorbeeld pregnant naar voren in zijn opvatting van 
het strafrecht als een systeem van vergelding, zoals verwoord in de Metaphysik der Sitten.” 

 

Kinneging is fel gekant tegen de verlichting, maar definieert de Verlichting dan wel op een heel 

eigen manier - als Kant ineens geen typische representant van de verlichting meer mag zijn.  

  

 
14 Het liberalisme en de deugden, In: Boren in hard hout, Prometheus 1998 
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De verhouding tussen liberalisme en conservatisme in het cocktail van Bolkestein bevat ietsje meer 
liberalisme en minder conservatisme dan het cocktail van Kinneging, maar de verschillen zijn niet 
fundamenteel.  

Kinneging profileert zich als tegenstander van de verlichting. Maar als men zijn Adam Smith 

hoofdstuk leest in Geografie van Goed en Kwaad, dan is Kinneging toch enigszins positief over 

deze liberaal. Opvallend is trouwens dat Kinneging, die het zo uitgebreid ver deugden heeft, niet 

ingaat op het door Bolkestein zo hoog gewaarde boek van Adam Smith A Theory of Moral Sentiments. 

Men zou toch denken dat juist dit boek Kinnegings interesse verdient. Bolkestein over A Theory of 

Moral Sentiments: “’[..]  Bij het horen van de naam van Smith denken de meeste mensen aan The 

Wealth of Nations, het klassieke boek uit 1776, waarin de vrije-markteconomie van een theoretisch 

fundament werd voorzien. Maar niet mag worden vergeten dat deze Schotse verlichtingsdenker 

eveneens een moraalfilosoof was, die zich in zijn fraaie studie The Theory of Moral Sentiments 

boog over de vraag hoe een vrije samenleving bijeen blijft. Een belangrijke rol zag Smith 

weggelegd voor deugden die hij als de smeerolie van de samenleving beschouwde, Adam Smith 

behoorde niet voor niets tot de school van de Schotse moralisten.“15 

 
Ook Kinneging ziet, met beroep op Burke, geen echte tegenstelling tussen conservatisme en 
marktliberalisme: 
“[..] Daarmee wil niet gezegd zijn dat het conservatisme geen oog heeft voor de excellenties van de 
markt. Integendeel. Veel conservatieven zijn uitgesproken voorstanders van de markteconomie, Burke 
voorop. Zie zijn Thoughts and Details on Scarcity (1795), in: Edmund Burke, Miscellaneous Writings, 
Indianapolis 1999, pp. 49-92. Maar conservatieven hebben, anders dan veel liberalen, ook een open oog 
voor de beperktheid en de gevaren van het marktdenken. Burke is een voorstander van de marktwerking, 

maar betreurt de dominantie van 'sophists, oeconomists, and calculators'. Zie de Reflections, p. 169.”16 

 

En Kinneging heeft gelijk: Om verschillende redenen is de keuze voor de pessimistische rationalist 

Edmund Burke als naamspatroon  voor de Burke Stichting een goede keuze. Burke’s patriarchale, 

elitistische houding, zijn weerstand tegen democratisering en  zijn heilig verklaren van de krachten 

van de markt maken het rechtsliberale beroep op hem zinvol. Burke is de apologeet van de 

geprivilegieerde klasse.  

Roy Porter:  
“Laissez-faire economics  thus endorsed an inhumane system in which the name of ‘the natural laws’ of 
market forces – laws which, the politician Edmund Burke proclaimed, were sacred, because they were 
the ‘laws of God’ “. 17  

De eerste reactie van de sociaal-democraat en politicoloog Bart Tromp op de oprichting van de 

Burke Stichting was dan ook:  
“Hoewel Livestro ook 'de markt' als bedreiging van zijn kerninstituties opvoert, maakt hij in zijn 
conservatieve programma geen woord vuil aan de wijze waarop men daartegen zou moeten optreden. 
De staat, niet de markt, is de grote satan. In dit opzicht hebben de nieuwe conservatieven in Nederland 
geen slechte patroonheilige gekozen.”  (Het Parool, 15-2-2001)  
 

Bart Tromp verwijst in zijn artikel naar monografie over Burke van Crawford Broderick 

MacPherson, die de dubbelzinnigheid van Burkes politieke filosofie belichtte.  
“Burkes verdediging van een traditionele en hiërarchische […]  sociale orde ging gepaard met een 
pleidooi voor een zuiver kapitalistische economie.” 

 

MacPherson over Burke en de verhouding tussen conservatisme en liberalisme: 
“Karl Marx called Burke “the celebrated sophist and sycophant” and “an out and out vulgar bourgeois” 
(p.3)  
Burke’s preference in the matter of commercial policy  was always for free trade ( p. 53) 

 
15 Liberalisme, conservatisme en communitarisme, In:  
16 Geografie van Goed en Kwaad, p 478, noot 59. 
17 The Enlightenment, p. 20. 
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- “Burke had no patience with modish talk about ‘the labouring poor’, nor with plans for the relief of the 
able-bodied poor.” “When the market did not treat the wage-earners well, even to the point that wages 
were less than bare subsistence, the state should not intervene.” “State regulation of wages or 
intervention in the labour market, then, was not only useless but was also unjust. It was the rules of 
commerce that were the ‘principles of justice’. “(p.55, 57, 58)  The crucial point of Burkes political 
economy was, that accumulations is essential. “It is possible only , if the body of the people accept a 
subordination which generally short-changes them.” (p.61) .”Burke believed as firmly as […] Bentham, 
that an attack on any established system of property was a threat to every kind of property.” 

 

 

De kritiek op de markt is nooit serieus onderbouwd door iemand van de Burke Stichting, en blijft 

een lippenbekentenis. En de kritiek op de staat beperkt zich alleen op een kritiek op de 

welvaartstaat. Geheel in de geest van Edmund Burke. 
Bij Edmund Burke is de mengeling van vrije markt en deugdenethiek te vinden die voor de Burkianen, in 
het voetspoor van Bolkestein,  zo veel aantrekkingskracht heft. De Leidse germanist en Burkiaan Jerker 
Spits meent [mijns inziens terecht] dat de nieuwe deugdenethiek op de ideeën van Burke kan steunen: 
 “De Ierse staatsman Edmund Burke (1729-1797) verwierp het beroep dat de Verlichting deed op de altijd 
en overal geldende natuurlijke rechten van het individu. Hij stelde dat de vrijheid van de mens gepaard 
diende te gaan met verantwoordelijkheid, dat slechts onder een juiste invulling van 'vrij-zijn' ware vrijheid 
kan worden verstaan. Tegenover een 'negatieve' vrijheid die in schaamteloosheid, egoïsme en willekeur 
kan uitmonden, stelde Burke de 'positieve' vrijheid van orde, ratio en deugd. Vrijheid was in de ogen van 
Burke noodzakelijk met deugd verbonden.” (Trouw, 11-8-2004) 
 

Jerker Spits is gematigd kritisch tegen over Kinneging. Hij becommentarieert terecht  hij de 

spanning tussen Kinnegings deugd-denken en diens geloof in de markt: 
 
“Ook lijkt er een onoverbrugbare kloof te gapen tussen Kinnegings pessimistische - op religieuze leest 
geschoeide - mensbeeld en zijn onherroepelijk vasthouden aan het marktdenken als ordeningsprincipe 
voor de maatschappij. In navolging van Bernard Mandeville's Fable of the Bees uit 1714 lijkt Kinneging 
ervan uit te gaan dat ondeugden als hebzucht en eerzucht bij kunnen dragen aan het algemeen belang: 
private vices, public benefits. Maar het blijft opvallend dat Kinneging op alle overige gebieden van mening 
is dat dergelijke hebberigheden de maatschappij tot een poel van verderf maken. Men zou Kinneging 
kunnen verwijten, in zijn negatief mensbeeld een uitzondering te maken voor ondernemers en 
handelaren. Het geloof in het individu om op eigen kracht het rechte pad te bewandelen heeft bij 
Kinneging een flinke knauw gekregen, maar zijn vertrouwen in de markteconomie staat nog altijd recht 
overeind: een tegenspraak die Kinneging nergens nader toelicht. “ 
 
Spits haalt Kinneging vervolgens rechts in door beroep te doen op de denkers van de Duitse 
Conservatieve revolutie, op wie zich later ook Bart Jan Spruyt zou beroepen:  
 
“Opvallend is verder dat op de conservatieve website van de stichting te midden van de vele denkers op 
wie men zich beroept, uitgerekend de grote namen van de Konservative Revolutie uit het Duitsland van 
de Republiek van Weimar ontbreken. Terwijl men zich kennelijk graag identificeert met Plato, Seneca, 
Hugo Grotius, Edmund Burke, Alexis de Tocqueville en Benjamin Disraeli, vallen denkers als Oswald 
Spengler, Ernst Jünger en Carl Schmitt buiten de boot.” 18 
 

Spits beredeneert ook overtuigend dat er tussen conservatisme en liberalisme geen tegenstelling 

hoeft te bestaan als het liberalisme “klassiek” wordt opgevat, en dus niet als 

“ontplooiingsliberalisme”.  

 
Twee thema’s die steeds weer terugkomen bij de Burke Stichting zijn ook de stokpaarden van Bolkestein: 
het gevaarlijke cultuurrelativisme en de geboden trots op de Nederlandse cultuur. Bolkestein schuwt niet 
terug voor groffe simplificaties:  
“ Naast het feit dat de eigen culturele productie het moest afleggen tegen Afrikaanse peniskokers kwam 
het cultureel erfgoed in een negatief daglicht te staan vanwege het 'elitaire' karakter “19  
 

 
18 (Liberal Reveil, nummer 6, 2002, p. 200) 

19 A. Maas, G. Marlet en R. Zwart, Het brein van Bolkestein, Nijmegen, 1997, p 39. 
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“Grondige studie van andere culturen en de eigen cultuur kunnen inzicht en oordeel mogelijk maken. Dan 
zou misschien blijken dàt de Europese cultuur superieur is.  
Binnen de Europese cultuur neemt de Nederlandse een prominente positie in. Volgens Bolkestein wordt 
het tijd dat Nederland het Calimero-complex - 'zij zijn groot en ik is klein' - afschudt. Daarvoor in de plaats 
dient de Nederlander zich meer bewust te worden van zijn culturele eigenheid. De Nederlandse cultuur 
moet de waardering krijgen die ze verdient. Het is tekenend dat de Rembrandt-verering in het buitenland 
moest beginnen. Deze bescheidenheid is ongepast en niet goed voor de nationale identiteit. Zonder 

kennis van de geschiedenis gaat veel waardevol cultureel erfgoed aan de mensen voorbij.”20 

 
Maar kennis en bewustzijn van de geschiedenis dienen selectief te zijn, voor Bolkestein alsook voor de 
Burke Stichting: alleen het goede dient te worden herinnert, kritische zelfreflectie zou het zelfbewustzijn 
verzwakken. 
Kritiek is uitsluitend gereserveerd voor alles wat links is, de eigen vaderlandse traditie is per definitie een 
heldenverhaal.  

Bolkestein beroept zich voordurend en zonder kritische reflectie op de superieure Westerse 

beschaving. 

Trouw-redacteur Eildert Mulder:  
“Ik ontzeg hem [Bolkestein] het recht om zich nog eenmaal op de superieure cultuur van de Renaissance 
en Erasmus te beroepen. Vorig jaar mocht hij zijn mening geven over de vraag of het westen aan 
Surinamers en Afrikanen excuses moeten aanbieden. 'Ik heb nooit een slaaf gehad', meldde hij. Je op je 
borst trommelen vanwege je Erasmus, Renaissance en Verlichting en doen alsof de slavenhandel niet tot 
de wortels van je cultuur behoort, dat kan niet.” (Trouw, 23-2-2002)  

 
 

Ondanks veel verschillen zijn er historisch ook grote overlappingen tussen liberalisme en 

conservatisme vast te stellen. Von der Dunk in Conservatisme:  
“[…] het organologische denken [is] niet uitsluitend bij deze conservatieven is aan te treffen. In het 
liberalisme ontstaat eveneens een organologische staats- en maatschappij-opvatting, die zich keert tegen 
de atomistische puur kwantitatieve maatschappijleer van Verlichting en Revolutie en tegen de gedachte 
van de volkssoevereiniteit. De Franse doctrinairen Royer-Collard, Victor Cousin en bovenal Guizot 
streven naar een staat, waarin de verschillende organen elkaar in evenwicht zullen houden; de 
verschillende organen, met name kroon en volksvertegenwoordiging. Er is geen sprake van, dat zij de 
kroon willen afschaffen of tot puur executant van de volkswil zouden willen degraderen. Trouwens het 
volk als zodanig diende door de beschaafde en gegoede bovenlaag van de burgerij te worden 
gerepresenteerd. "J'étais en même temps lihéral et anti-révolutionnaire, devoué aux principes 
fondamentaux de la nouveIle société française, et animé pour la vieille France, d'un respect affectueux" 
schreef Guizot. De constitutionele monarchie, het ideaal van het liberalisme was onmiskenbaar geënt op 
het Engelse voorbeeld en op Montesquieu (die op zijn beurt door het Engelse voorbeeld was 
geïnspireerd!) en sloot in zekere zin aan bij Burkes standpunt: elkaar in evenwicht houdende organen, elk 
met een eigen onafhankelijke wortel en legitimatie aan de top van een in feite gecentraliseerd rationeel 
staatswezen. Nog veel duidelijker komt de organologische zienswijze bij een figuur als Thorbecke uit de 
verf, die in zijn studiejaren sterk beïnvloed was door de Duitse Romantiek en later door de Franse 
doctrinairen. De titel van zijn eerste wijsgerige verhandeling über das Wesen und den organischen 
Charakter der Geschichte laat op dit gebied al niets aan duidelijkheid te wensen over.[…] Het liberalisme 
zou met name in de tweede helft van de eeuw in toenemende mate voor het dilemma komen te staan, 
dat het als politieke en humanitaire ideologie en als erfgenaam van het 18de-eeuwse vooruitgangsgeloof 
voor de emancipatie van de brede massa's moest blijven ijveren, doch dat het daarmee in botsing kwam 
met de belangen van de gegoede burgerij, die er de drager van was geweest en die er haar positie aan te 
danken had.  
Maar waar het hier nu even om ging: ook liberalen namen zo de organologische visie uit de Romantiek 
over. Sommigen beriepen zich dan ook zelfs op Burke bij hun pleidooi voor een constitutionele monarchie 
en voor een harmonische geleidelijke groei, die alle revolutionaire willekeur en alle sprongen vermeed. 
En voor zover zij zich in de praktijk tegen vernieuwing en verdere emancipatie keerden en het juiste en 
ware evenwicht gerealiseerd zagen, namen zij inderdaad een gelijke positie in als Burke in 1790. 
Daarmee werden deze liberalen in feite behoudconservatieven. […] De term liberaal-conservatieven is 
eveneens gebruikelijk 
[…]Het liberalisme zou met name in de tweede helft van de eeuw in toenemende mate voor het dilemma 
komen te staan, dat het als politieke en humanitaire ideologie en als erfgenaam van het 18de-eeuwse 
vooruitgangsgeloof voor de emancipatie van de brede massa's moest blijven ijveren, doch dat het 

 
20Het brein van Bolkestein , p 38. 
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daarmee in botsing kwam met de belangen van de gegoede burgerij, die er de drager van was geweest 
en die er haar positie aan te danken had.   
 
De liberalen tonen ook als conservatieven een rationele benadering van wereld en geschiedenis, die, 
geheel in de sporen van de verlichtingsfilosofie, als produkt van de mens worden beschouwd; een mens, 
die volgens goddelijke beslissing zelf schepper van zijn lot is; een rationeel wezen, dat niet in schotten 
van standen en korporaties dient te worden opgeborgen maar dat gelijke kansen verdient. Die gelijke 
kansen zullen dan weliswaar altijd tot ongelijke resultaten voeren. De liberalen kennen geen geboorte-
elite doch een prestatieelite, die hoe langer zij zich handhaaft dan weliswaar weer de trekken van een 
geboorte-elite aanneemt. 
[…] Conservatisme en liberalisme staan als de twee grote en fundamentele antagonisten gedurende de 
hele 19de eeuw feitelijk tegenover elkaar; als de bewegingen, waarvan de eerste de monarchaal-feodale 
ordening als inspiratiebron heeft en de tweede de burgerlijk-urbane met haar rationalistische 
wereldbenadering. De eerste gaat van een principiële ongelijkheid, van de menselijke zwakheid en de 
wezenlijke onveranderlijkheid der dingen uit, de tweede van de principiële gelijkheid volgens de 
verlichtingsideeën, van de menselijke perfectibiliteit en van de vooruitgang in de historie. Maar het waren 
de geleidelijke successen van het liberalisme, het waren de veranderingen, die de revolutie teweeg had 
gebracht, die vanzelf ook de liberalen aan de werkelijkheid, aan het bestaande gaan binden en 
daarmee ongemerkt van hun oorspronkelijke uitgangspunt en van hun emancipatiedrang gaan 
vervreemden met het gevolg, dat naast het feodaal-monarchale Conservatisme, dat altijd nog het 
patent op die naam behoudt een Conservatisme van liberale makelij ontstaat. “ ( p.98f.) 

 
 
Tussen liberalisme en conservatisme bestaat geen spanning, als het liberalisme gelijkgesteld wordt aan 
marktliberalisme. 
De samenleving die past bij de Burke Stichting is een marktliberale, hiërarchische, westers-superieure 
law-and-order maatschappij, die een lippenbekentenis voor normen en waarden combineert met een 
hedonistisch consumentisme en verachting voor de lagere klasse.  
 

Frits Bolkestein houdt zich aan de Universiteit Leiden bezig met onderzoek over de rol van de 

intellectuelen in de politiek. Dat is leuk, omdat ik toevallig met hetzelfde thema bezig ben…. 

Bolkestein profileert zich als moralist en als hoeder van de Westerse beschaving. In dat verband 

is het interessant wat Marjolein Februari in haar Volkskrant- column van 6 mei 2006 vertelt over 

Bolkestein:  

 

(Excurs Gifgas) 

“In september 1980 valt Irak, onder leiding van Saddam Hussein, Iran binnen. De oorlog trekt 

veel Nederlandse bedrijven aan, op zoek naar opdrachten en handelscontracten. Ze mogen 

weliswaar geen militaire goederen aan Irak leveren, omdat Nederland neutraal wil blijven in 

de oorlog, maar met medeweten van de overheid worden wel chemicaliën verhandeld die 

gemakkelijk kunnen worden gebruikt als grondstof voor gifgassen. 

Het VPRO-programma Argos  reconstrueerde de gang van zaken rond die chemicaliën in zijn 

uitzendingen van eind april. Het sprak met deskundigen, met oud-ambassadeur Schorer, en 

het las interne stukken van het ministerie van Economische Zaken. Beluister je die 

reconstructie van Argos aandachtig, dan ga je inderdaad denken dat Nederland een officiële 

moraal volgt van nietsontziend egoïsme en dodelijk eigenbelang. 

 

Zodra de Iranoorlog begin jaren tachtig losbrandt is het ministerie van Economische Zaken 

meteen enthousiast over de financiële mogelijkheden ervan. Het wil graag samenwerken met 

het olierijke Irak, en eind 1983 reist Frits Bolkestein dan ook af naar Bagdad om een 

overeenkomst te tekenen. Bolkestein is op dat moment als staatssecretaris van Economische 

Zaken verantwoordelijk voor de buitenlandse handel. Volgens een verslag verklaart 

Bolkestein tijdens de ontmoeting met Saddam Hussein en Iraakse ministers dat die 

ontmoeting plaatsvindt 'in een setting van sympathie voor het door drie jaar oorlog beproefde 

Iraakse volk'. 

 

Frits Bolkestein weet dan allang dat de door Nederland geleverde chemicaliën worden 

http://www.ochtenden.nl/afleveringen/27321958/
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gebruikt voor de aanmaak van gifgassen - en dat die worden ingezet tegen het Iraanse volk. 

En niet alleen Bolkestein weet het. Zijn gehele ministerie weet het, ambassadeur Schorer heeft 

het althans in 1982 aan Den Haag gemeld. Men heeft er nota van genomen, maar dat het 'met 

grote letters in de pers kwam, nou nee', zegt Schorer nu, 'men sliep er niet minder goed van'. 

 

Jaren later, als Saddam Hussein Koeweit binnenvalt, zegt Bolkestein voor de Nederlandse 

televisie dat de ontmoeting in 1983 een 'lugubere bijeenkomst' met een 'luguber regime' is 

geweest: 'Iedereen weet hoe ze de Koerden bestrijden met mosterdgas.' Maar hij vertelt er niet 

bij dat hij die kennis in 1982 ook al bezat en dat hij niettemin voorstander bleef van handel in 

chemicaliën met het lugubere regime. 

 

Pas eind 1984, als andere landen druk hebben uitgeoefend op Nederland om een aantal 

chemische stoffen vergunningsplichtig te maken, gaat het ministerie van Economische Zaken 

na langdurig protest overstag. Achteraf, in 2003, gevraagd naar de deal van Frits Bolkestein 

met Saddam Hussein, zegt partijgenoot Hans van Baalen: 'Nederland wilde een graantje 

meepikken. Het is moreel niet goed te praten, maar het is wel te begrijpen.' En Gerrit Zalm 

zegt: 'Ik denk niet dat Frits er met plezier op terugkijkt.' Daarmee is dan politiek gezien de 

kous af.” 

 

Bolkestein heeft in de Volkskrant van 10 mei gereageerd op Februari´s artikel en heeft 

uitgelegd, dat hij niets heeft gedaan dat in strijd was met de wet. Maar zoals Ronald Plasterk 

schrijft in de Volkskrant van 12 mei, is daarmee de morele vraag niet beantwoord… 

 

Bolkestein zelf zei nog in 1992: 
 “Er zijn ook geleerden, zoals Mohammed Arkoun, die Europa verwijten dat zij hypocriet is door zaken te 
doen met corrupte regimes terwijl zij de lokale bevolkingen aan hun lot overlaten.” (NRC, 11-7-1992) 

 

Bolkestein wil er niets van weten dat het Westen medeverantwoordelijk zou kunnen zijn voor de 

misère in het Midden-Oosten (de Volkskrant, het betoog, 9-9-2006) . In een reactie hierop schrijft 

Nikita Shahbazi:” Bolkestein beweert dat de oliedollars die Saudi-Arabië verkeerd besteedt niets 

met de westerse invloed te maken hebben. Maar het Westen steunt al decennialang dictaturen in 

Saudi-Arabië, Egypte, Tunesië, Jordanië en Algerije met geld, wapens en inlichtingen. Met deze 

middelen wordt de oppositie in die landen onderdrukt. Dit is ook de aanleiding voor Bin Laden 

geweest om de aanslagen van 11 september te plegen. Zoals Marc Sageman in zijn boek 

Understandig terror networks beschrijft, vormden de aanwezigheid van de Verenigde Staten in het 

Midden-Oosten, de onbeperkte steun van de Verenigde Staten aan Israël en de dood van duizenden 

Iraakse kinderen door de boycot van Irak de rechtvaardiging van Bin Ladens strijd tegen het 

Westen.” (de Volkskrant, 16-9-2006). 

 
Wie een beschavingsmissie wil verdedigen is zelf onderdeel van die missie: de normen die men aan de 
wereld voor wil houden, slaan onverbiddelijk terug op degene die ze uitdraagt. De beschaver moet 
worden beschaafd - die verplichting is onontkoombaar als men het universalisme wil blijven verdedigen. 
We kunnen dan ook beter niet spreken over de superioriteit van de westerse beschaving, want een open 
samenleving hangt af van de mate waarin men zichzelf kritisch kan beoordelen. “ ( Paul Scheffer, Het 
land van aankomst, p. 288) 

 

1.2.  Van Bolkestein naar Wilders 
 

Frits Bolkestein is de geestelijke vader van Livestro en Kinneging. Hij is ook de geestelijke vader 

van Geert Wilders, met wie de Burke Stichting via Bart Jan Spruyt in 2004/2005 een politiek 

samenwerkingsverband is aangegaan.  

Esther Lammers:  
“Als beleidsmedewerker behoorde hij [Wilders] al snel tot het zogenoemde 'klasje van Bolkestein'; jonge 
medewerkers die met de toenmalige fractieleider brainstormden over onderwerpen die op de agenda 
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moesten komen. Hij schreef ook regelmatig de, soms scherpe, toespraken van Bolkestein.”21 Het is 

trouwens merkwaardig, dat Burke-directeur Kinneging, die net als Wilders eind jaren ´90 speeches scheef 
voor Bolkestein, en net als Wilders en Bolkestein lid was van de (rechtervleugel van de) VVD, zegt 

Wilders niet persoonlijk te kennen.22  

 

Herman Staal; Derk Stokmans: 
 “Frits Bolkestein [...]  was voor Wilders een belangrijk politiek voorbeeld. Niet alleen wegens zijn ideeën. 
De confronterende stijl en de neiging politieke taboes te doorbreken zijn nu terug te zien bij de PVV-
leider. “ ( NRC 29-3-2008) 

 

Interessant en sprekend is het feit dat Wilders zijn werkkamer in het gebouw van de Tweede Kamer 

in 2006 heeft ingericht met het meubilair van Frits Bolkestein (NRC 24-2-2007), die net als 

Wilders, en net als de Burke Stichting,23  faliekant tegen het EU-lidmaatschap van Turkije is. 

Nog in januari 2008, nadat Wilders zijn radicalisering veelvuldig onder bewijs heeft gesteld neemt 

Bolkestein nauwelijks en alleen pro forma afstand van Wilders. In een interview met de Volksrant 

noemt hij Wilders een echte “politieke leider”, zoals Nederland deze nu mist en zegt:  
“'Wilders en Verdonk appelleren aan een breed ongenoegen in de samenleving over immigratie. Iedereen 
heeft kritiek op hen, ik ook, maar wie kritiek heeft moet ook een antwoord hebben op dat brede 
ongenoegen. Het heeft weinig zin Wilders de huid vol te schelden als je geen oog hebt voor de 
problemen van zijn achterban. CDA, PvdA, VVD kunnen niet op tegen het retorisch geweld van Wilders, 
dat willen ze ook niet. De emoties van een forse groep kiezers - ontketend door de immigratie - 
belemmeren een rationale benadering van dde problemen. Dat electoraat is irrationeel.' 
[vraag] : Was dat te voorkomen geweest? 
'Dan hadden we in de jaren negentig een andere immigratiepolitiek moeten voeren. Daar heb ik altijd voor 
gepleit. Dit is de prijs betalen voor de laksheid van de toenmalige politici.' “ ( de Volkskrant, 26-1-2008) 

 

 

Al in 1990/91 had Bolkestein voor veel beroering gezorgd, en werd hij “door velen beschuldigd een 

racist pur sang te zijn, een Janmaat in herenvermomming”. 24 Hij zei toen al onder andere geen 

gelijkwaardigheid te zien tussen de West-Europese cultuur en die van de islam.25 Het ging 

Bolkestein niet zozeer erom de minderhedenproblematiek op de politieke agenda te plaatsen, maar 

vooral erom stemmen te trekken en de moslims te laten weten dat aan hun cultuur zeer dubieuze 

kanten zitten.  

Bijzonder hoogleraar management van diversiteit aan de VU  Haleh Ghorashi zei in haar oratie 

Paradoxen van culturele erkenning  ( 2006) :  
“Toen Frits Bolkestein in 1991 de Nederlandse versie van de botsing der culturen aankondigde (met 
andere woorden, de onverenigbaarheid van de westerse en de ‘islamitische’ cultuur) kon hij niet op veel 
openlijke bijval rekenen. Toch kreeg hij bijval van een deel van de Nederlandse kiezers die Entzinger 
(2003: 71) ‘een stille meerderheid vermoeid door multiculturalisme’ noemt. Een groep Nederlanders die 
zich nooit openlijk met racisme had willen associëren, voelde voor het eerst geen schroom om migranten 
op een negatieve wijze te benaderen. Want wat in die tijd begon vorm te krijgen, was niet een neutrale 
weergave van het verschil tussen culturen, maar een weergave gekleurd door een duidelijk 
waardeoordeel. De voorbeelden van cultuurgebonden geweld die vaak naar voren werden gebracht als 
onderdeel van de islamitische cultuur, stelden duidelijk dat de nieuwe islamitische migranten in de 
Nederlandse samenleving niet alleen anders waren, maar mogelijk gevaarlijk of een bedreiging voor de 
samenleving.” ( p.5)  
 
 
 

Baukje Prins: 

”Ondanks de storm van verontwaardiging die in 1991 opstak na Frits Bolkesteins kritiek op het toenmalige 

minderhedenbeleid, won zijn manier van spreken in de loop van de jaren negentig aanzienlijk aan 

 
21 Trouw, 17-9-1999. 
22 NRC, 13-5-2006. 
23 Zie de Burke-brochure, László Marácz,  De Turkse toetreding tot de Europese Unie,  2004 
24 Raymond van den Boogaard, NRC 11-8-2006, p. 22. 
25 NRC, 12-9-1991. 

http://www.fsw.vu.nl/images_upload/50204DDA-F0E5-B0E5-9DEDABFC235537EC.pdf
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respectabiliteit. Anno 2004 heeft Bolkesteins pleidooi voor het doorbreken van taboes, voor het behoud van 
westerse waarden en voor de noodzaak van harde maatregelen ('wie niet horen wil, moet maar voelen'), 
definitief gewonnen. “ ( Voorbij de onschuld, p.13)  

 

Toch was Bolkesteins houding ten opzichte van de islam toen veel minder radicaal dan na 2001. De 

socioloog J.A.A.  van Doorn, die buitengewoon kritisch is tegen de harde anti-islam-koers van de 

Wilders en de Burke Stichting, verdedigt Bolkesteins toenmalige uitingen: 
“Ik was het wel eens met zijn kritiek op het multiculturele geleuter. Ook ik vond het heel dom dat men het 
allemaal zo sterk op zijn beloop heeft gelaten. Die instroom van zogeheten asielzoekers. Waar blijf je als 
je massa's mensen binnenhaalt die de taal niet spreken, die zich hier niet thuis voelen, die analfabeet 
zijn? 
Bolkestein sprak in een klimaat dat helemaal uit watten bestond. Je kon zeggen wat je wilde, maar het 
werd altijd gesmoord. Maar na de aanslag op de Twin Towers en de moorden in Nederland is het 
buitengewoon gevoelig geworden. Het is nu zaak om op je woorden te letten, want er is een 
radicalisering aan de gang die tot de meest afschuwelijke dingen kan leiden.” (de Volkskrant 7-7-2007)  

 

In de jaren ’90 zocht Bolkestein de dialoog met moslimintellectuelen, zoals Mohammed Arkoun en 

hij verzette zich (in 1996) tegen Samuel Huntington these van de Clash of Civilizations en diens 

opvatting van de islam: 

 
“In de zomer van 1993 publiceerde Samuel Huntington, hoogleraar aan Harvard, een artikel in het 
Amerikaanse blad Foreign Affairs onder de titel 'The Clash of Civilizations'. Hierin verdedigde hij de 
stelling dat de belangrijkste conflicten in de wereld zich voortaan zouden afspelen tussen naties die tot 
verschillende beschavingen behoren. […] 
Zoals te verwachten was, noemde Huntington met name de islam. Op de breuklijn tussen de westerse en 
de islamitische beschaving waren tenslotte al dertienhonderd jaar conflicten aan de gang, en die 
confrontatie zou waarschijnlijk niet minder hevig worden. […] Huntington concludeerde dan ook: 'De islam 
heeft bloedige grenzen.'  
In het volgende nummer van Foreign Affairs werd hij bekritiseerd. Hij had de kracht van de moderniteit en 
het secularisme onderschat, op plaatsen waar deze bewegingen tegen alle verdrukking in naar voren 
waren gekomen. Het moslim fundamentalisme was niet zozeer een teken van opstandigheid, als wel van 
paniek, verwarring en schuldgevoelens. Het gerommel in de niet-westerse beschavingen was geen 
bewijs van hun vitaliteit. De droom van een wereldwijde islamitische revolutie volgens het Iraanse 
voorbeeld was in rook opgegaan. De moslimoppositie in Egypte maakte het de staat moeilijk, maar kon 
die staat niet ten val brengen. De utopieën hadden veel van hun aantrekkingskracht verloren en de 
mensen wilden 'Sony, not soit'. De politieke breuklijnen liepen niet tussen beschavingen, maar volgden 
de belangen van staten (Fouad Ajami). De Iraanse mullahs verwierpen ogenschijnlijk het decadente 
Westen, maar streden in werkelijkheid tegen de moderniteit (Robert L. Bartley).  
.[…] “ 

 

Bolkestein concludeert: 
“In deze discussie sta ik aan de kant van de critici.  
De islam heeft bloedige grenzen, maar is het geen kenmerk van grenzen dat ze twee kanten hebben?”  

Hij maakt vervolgens wel een aantal kritische opmerkingen over de islam als religie, maar hij volgt 

Huntington niet in zijn kritiek. Hij merkt wel nog op, en dit is een opmerking die helemaal in de 

filosofie van de latere Burke Stichting alsmede in het denken van de neoconservatieve past:  

“De enige bedreiging voor het Westen komt van binnenuit. Het arbeidsethos bladdert af. Het leiderschap 

is vaak zwak. Er is sprak van maatschappelijk verval. En er is een fataal gebrek aan zelfvertrouwen. Maar 
dat is allemaal onze eigen schuld. Zoals de Amerikaanse stripfiguur zei: 'Ik heb de vijand gezien en we 
zijn het zelf.' “ 

 

Peter Derkx neemt bij Bolkestein een verandering in standpunt waar tussen 1929 en 2002, van 

betrekkelijk open naar gesloten. Derkx meent dat Bolkestein in 1991 geen bezwaar had tegen de 

multiculturele samenleving. 
 “Het gaat hem erom dat cultureel relativisme moet worden afgewezen.” 
“[…] nu, ruim tien jaar later, lijkt Bolkestein de grenzen van de multiculturele samenleving veel nauwer te 
trekken. Hij schrijft: 'Ruimte voor de individuele beleving van ieders cultuur - van kleding, eetwijzen of 
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geloof -, is er genoeg in de privé-sfeer. Alleen daar moet de multi-cultuur zich afspelen.' (Bolkestein 

2002)”26 

 

Anderen zien meer continuïteit in de houding van Bolkestein die zij menen van begin af aan als zeer 

vijandig tegen de islam te herkennen. Van Doorn, die Bolkestein tot op zekere hoogte verdedigt, 

denkt toch ook dat Bolkestein in feite vooruit liep op Huntington: 
“Bolkestein [ koos] voor een […] mondiale visie die vooruit liep op Huntingtons' theorie over de 'clash of 
civilizations'. Daarbij koos hij voor een zeer bepaald contrast, door de superioriteit van de westerse 
beschaving af te zetten tegen tradities in de islamitische wereld.” (NRC, 17-3-2007)  

Ook Bolkesteins consequente verzet tegen de toetreding van Turkije tot de Europese Unie -  

wederom helemaal in de lijn van de houding van de Burke Stichting in deze kwestie - roept de 

gedachte op aan Huntington:  
“De uitspraak van Bolkestein dat Turkije niet bij Europa hoort, is bij mij slecht gevallen. Het is alsof hij 
tegen de Turken in Nederland zegt: met jullie achtergrond is het niet mogelijk in een moderne 
democratische samenleving te wonen. Zijn ideeën zijn te veel gebaseerd op de Botsende Beschavingen 
van Samuel Huntington, die een onoverbrugbare kloof ziet tussen de islamitische en de westerse wereld.” 
(Haluk Bakir in Het Parool, 19-8-2000)  

 

Volgens de Leidse hoogleraar Van Koningsveld bestaat er al lang een lobby die het liefst de 

moslims uit de Nederlandse samenleving verwijderd zou zien en die de islam daarom als een gevaar 

voor diezelfde samenleving afschildert. 
 “Allereerst waren er Janmaat en de zijnen, die lange tijd als marginaal verschijnsel konden worden 
afgedaan. Maar toen werd de draad opgepakt door iemand als Bolkestein. Hij problematiseert de islam, 
overdrijft de betekenis van verschijnselen als de oprichting van aparte islamitische scholen en doet alsof 
'islam' niet met de westerse samenleving kan worden verbonden.” (Trouw, 12-8-1992)  

 

Zeker is sprake van een radicalisering bij Bolkestein, net als bij de intellectuelen van de Burke 

Stichting. In hoe verre Bolkestein impliciet en onderhuids al lang op een anti-islam-koers zit, hoeft 

hier niet worden vastgesteld. 

Wat de Burke Stichting betreft, zo is er in ieder geval sprake van een sterke ommezwaai en 

verandering in de loop van de tijd. Wat in februari 2001 in het conservatieve programma nog 

helemaal ontbreekt is het thema islam en daarmee verbonden:  de claim op de voorrang van de 

Westerse waarden. Historisch wordt in eerste instantie aansluiting gezocht aan de Nederlandse 

conservatieve traditie en aan het internationaal neoconservatisme, maar nog niet, zoals later, aan de 

Duitse “Conservatieve revolutie” van de jaren dertig.  

Met de wisseling van directeur ( Livestro moest vertrekken en Bart Jan Spruyt werd directeur van 

de Burke Stichting27) ; met de aanslag op de Twin Towers en dan later met de moord op Fortuyn en 

op Van Gogh werd zowel bij Bolkestein alsook bij de Burke Stichting een radicalisering in gang 

gezet, die resulteerde in een formeel samenwerkingsverband met de rechtspopulist Wilders.  

 
Net als de Burke Stichting en Wilders heeft Bolkestein de laatste jaren een steeds rechtsere houding 

ingenomen ten opzichte van de islam. Hij baseert zich daarbij expliciet op de geestverwante van 

Samuel Huntington, de neocon Bernard Lewis. De teksten van  Lewis staan op de site van de Burke 

Stichting, en worden ook door Cliteur en Ellian graag aangehaald. Bij de opening van het 

 
26 De multiculturele samenleving, p. 10 
27 De NRC meldde over deze ontslag:  “Reden voor het ontslag, dat door de kantonrechter is bekrachtigd, ligt  ‘in de 

zakelijke sfeer’, aldus het bestuur. Een woordvoerder wil geen verdere mededelingen doen over de inhoud van het 

conflict.  

Mede-oprichter Bart-Jan Spruyt, die aanblijft als, nu enige, directeur van de Burkestichting, preciseert desgevraagd dat 

het conflict "heel de organisatie van het werk" betrof. "Als je gaat samenwerken maak je afspraken, die moet je 

nakomen." Livestro was vanmorgen niet voor commentaar bereikbaar. Overigens was de gebrekkige communicatie 

mede oorzaak van de gerezen problemen met de stichting. Woordvoerder Van der Haar: "Livestro is wat communicatie 

betreft nog niet in de 21ste eeuw aangeland." ( 10-7-2003)  
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academisch jaar in Leiden 2004 haalde Bolkestein met een islamofobe rede in Leiden de 

internationale kranten.28 

Bolkestein in Leiden:  
“De Amerikaanse islamkenner Bernard Lewis zei onlangs tegen Die Welt dat Europa aan het eind van 
deze eeuw in meerderheid islamitisch zal zijn. Hij stelde: , Europa zal een deel van het Arabische Westen 
zijn, van de Magreb. Migratie en demografie wijzen in die richting’. Ik weet niet of het zo’n vaart zal lopen 
maar als hij gelijk krijgt, is de ontzetting van Wenen in 1683 tevergeefs geweest.”29 

Deze opmerking lijkt grappig, maar was niet grappig bedoeld, zoals uit Bolkesteins opmerkingen 

een paar maanden later blijkt. Bolkestein ziet een duidelijk verband tussen de Duitse bezetter en de 

moslims:  
“Als ‘iemand die de Duitse bezetting heeft meegemaakt’ vindt Bolkestein het een onheilspellende 
ontwikkeling dat in onze vier grote steden de situatie nabij is dat de moslims er de grootste 
bevolkingsgroep gaan vormen. Met volgens de VVD-prominent alle ‘gevoelens van’ intimidatie en 
onvrijheid van dien .“ In hetzelfde gesprek vindt Frits Bolkestein “de nieuwe Nederlandse krijgsterm 
'heilige oorlog' […] een gerechtvaardigde beeldspraak30 

 

Dit zei Bolkestein op 7 november 2004 in Buitenhof, enkele dagen na de moord op Van Gogh, toen 

een gevaarlijke negatieve spiraal van vijandige maatschappelijke polarisering duidelijk werd en 

moskeeën werden aangestoken. Bolkestein heeft het hier over Nederlanders, die hij dus als “de 

vijand” voor een “heilige oorlog” neerzet.  

Ondergangsstemming, verbetenheid, polarisatie.  

Een jaar later zei Bolkestein:  
"En binnenkort hebben we een gekozen burgemeester. Dat houdt in dat Amsterdam een islamitische 
burgemeester kan hebben. En burgemeester Job Cohen bepleit dat die het hoofd van de politie blijft." (Het 
Parool, 22-12-2005)  

Daarmee impliceerde Bolkestein dat de Amsterdamse wethouder Ahmed Aboutaleb, een belijdend 

moslim, ongeschikt zou zijn als burgemeester.  
“Een behoorlijke uitglijder” noemde Aboutaleb zelf deze uitspraak. ( Frits Abrahams, NRC 12-9-2006)  

 

Terugblikkend kan, zoals ook Bart Jan Spruyt dit doet, een sterke continuïteit worden gezien tussen 

Bolkestein en Fortuyn. Maar de continuïteit gaat verder. Door de formele samenwerking van de 

Burke Stichting met Bolkesteins politieke erfgenaam Geert Wilders is er een personele en 

inhoudelijke continuïteit tussen Bolkestein, Fortuyn, de Burke Stichting en Geert Wilders. 

 

Dick Pels over Bolkestein en Wilders:  
“In de discussie over een dreigend islamitisch gevaar wordt het demografische argument (moslims fokken 
meer, dus staat ons binnen de kortste keren een islamitische tsunami te wachten, wég westerse 
beschaving) vaak als bangmakertje gehanteerd. Alsof het «zwarte» bevolkingscijfer exponentieel blijft 
stijgen en de islam een eenvormig blok is dat van generatie op generatie blijft vastzitten in dezelfde barre 
orthodoxie. Angsthandelaren zoals Wilders vermoeden hier zelfs een bewuste bevolkingspolitiek, waarbij 
partnerimport, gezinshereniging, endogamie, vrouwen-aan-het-aanrecht en grote gezinnen bewust 
worden bevorderd teneinde een getalsmatige meerderheid te krijgen en zo op termijn de sharia in 
Nederland te kunnen invoeren.”31  
 

Over het 'emancipatie-liberalisme' van Frits Bolkestein en Ayaan Hirsi Ali, zoals neergelegd in de 

bekende VVD-integratienota uit februari 2004, schrijft Dick Pels- en hij stelt terecht de continuïteit 

met Fortuyn vast- :  
“Het probleem is niet zozeer de inhoud van de 'westerse grondnorm' van de individuele zelfbeschikking 
maar de stelligheid waarmee deze in de nota wordt geponeerd. Het liberalisme is immers niet cultureel 

 
28 Christopher Caldwell Weekly Standard, October 4, 2004 issue: When Bernard Lewis speaks,  

Ik stond, toen Bolkestein sprak, voor de Pieterskerk met mijn fluit om te protesteren. De Universiteit had aan de 

bewakingsdienst  de opdracht gegeven om mij in de gaten te houden. Het rapport van de bewakingsdienst ( de bewaking 

kon niet vaststellen dat ik iets had gedaan behalve fluit spelen ) is nu opgenomen in de 1000 pagina’s van het 

strafdossier van het Passage(n)-proces zie www.passagenproject.com/proces.html .  
29 NRC 6-9-2004.  
30Wim de Jong, Heilige Oorlog, de Volkskrant, 8 november 2004 over het programma Buitenhof op 7 november. 
31 Leve de rechtstreeks gekozen burgemeester, De Groene Amsterdammer 17-3-2006. 

http://www.weeklystandard.com/Content/Public/Articles/000/000/004/685ozxcq.asp
http://www.passagenproject.com/proces.html
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maar moreel bepaald: men eist niet zozeer aanpassing aan de westerse cultuur, maar aan een 
universeel geldige 'morele waarheid'. Multiculturalisten en cultuurrelativisten die deze morele waarheid 
ontkennen, lijden aan 'zelfhaat': voor hen is de eigen cultuur geen bron van trots maar van schaamte en 
schuldgevoel. 
Ook bij Fortuyn vinden we die stelligheid van het cultuur-essentialisme terug. Cultuurrelativisme staat 
volgens hem gelijk aan desinteresse in het 'wezen' van onze samenleving. Dat is gevaarlijk, omdat 
culturen met een sterke identiteit hier geen boodschap aan hebben en over ons heen zullen lopen. Een 
volk zonder een bewust beleefde identiteit is een krachteloos volk, geen echte samenleving maar een los 
verband van individuen, dat geen weerstand kan bieden aan diegenen die hun eigen identiteit en cultuur 
daar in absolute zin tegenover stellen. De scheiding tussen kerk en staat, de democratische rechtsstaat, 
de gelijkheid tussen mannen en vrouwen en tussen homo's en hetero's zijn even zovele kernwaarden van 
onze cultuur. Het zijn geen 'westerse speeltjes', maar universele waarden waarover niet te marchanderen 
valt. Nieuwkomers hebben zich hieraan te conformeren, en doen zij dat niet, dan zijn zij niet welkom. 
Fortuyn bepleit met zoveel woorden een westers tegen-fundamentalisme, dat het fundamentalisme van 
de islam weerstaat door zelf een vitale, agressieve en imperialistische cultuur te worden.” ( Trouw, 2-6-
2007)  
“Bolkestein heeft zich fel tegen Pim Fortuyn afgezet, maar in werkelijkheid heeft Fortuyn op het 
programma van Bolkestein rechtstreeks voortgeborduurd. “Fortuyn en vóór hem Bolkestein hebben de 
deur opengezet voor het optreden van een groep conservatief-liberale politici en intellectuelen, die een 
kritische massa zijn gaan vormen en het debat naar zich hebben toegetrokken.”32  
 
Bert van den Brink : 
 “[Bolkestein] maakte [..] een beeld van het politieke salonfähig dat later dominant zou worden bij mensen 
als Fortuyn, Hirsi Ali, Ellian en Cliteur.”33 
 

Bolkesteins redenering over de heilige oorlog tegen de moslim-bezetter roept behalve het 

gedachtegoed van Carl Schmitt ( met de moslim als De Vijand)34 ook de herinnering op aan Enoch 

Powell, een politicus die door de vroegere Bolkestein-speech-writer Wilders recentelijk werd 

aangehaald om een immigratiestop en repatriatie van allochtone Nederlanders te bepleiten.35 Powell 

had in een toespraak gezegd: 
“From these whole area’s the indigenous population, the people of England, who fondly imagine that this 
is their country and these are their home-towns, have been dislodged - I have deliberately chosen the 
most neutral word I could find.[…] My judgement then is this: the people of England will not endure it. If 
so, it is idle to argue whether they ought or ought not to. I do not believe it is in human nature that a 
country, and a country such as ours, should passively watch the transformation of whole areas which lie 
at the heart of it into alien territory.”36 

Maarten Hajer en Marcel Maussen: 
“Politici en schrijvers die zeggen dat het hier oorlog is, zijn medeverantwoordelijk voor de verharding van 
het maatschappelijk klimaat. Zij moeten beter nadenken over de beelden die hun woordkeus 
oproepen.[…] Wie dergelijke beelden zonder schroom hanteert is behept met een grenzeloos 
zelfvertrouwen. Maar denken politici en opiniemakers ook na over het onbedoelde gevolg ervan? Je zou 
denken dat eenieder na de moord op Theo van Gogh doordrongen is van de dodelijke kracht van 
woorden en beelden.  
Wie beelden als 'oorlog' en 'vijand' in de discussie hanteert, is er mede voor verantwoordelijk dat 'de 
strijd' verhardt. Oorlogsmetaforen mobiliseren het beeld van een aangevallen volk dat de rijen moet 
sluiten. Wie in tijden van oorlog de dialoog zoekt is naïef, wie weigert zijn afschuw voor de vijand uit te 
spreken is een 'verrader', wie de vijand verzwakt door een moskee in brand te steken kan zichzelf zien 
als een 'verzetsstrijder'. 
Het appelleren aan beelden en het gebruik van metaforen is hierbij allerminst onschuldig. Het debat gaat 
niet om het achterhalen van de 'ware' betekenis van de gebeurtenis; in het debat wordt de betekenis van 
de moord op Van Gogh tenslotte pas geconstrueerd.”37 
“Het oorlogsframe werkt op een gevaarlijke plaats als een zogenaamd wedge issue, als een wig: het 
scheidt een bepaalde groep van een andere groep. […] Door beelden als ‘oorlog’ ‘terreur’ en ‘strijd’ te 

 
32 Dick Pels, Het gelijk van rechts, Waterstof  5-2005, www.waterlandstichting.nl 
33 Bert van den Brink, Politiek verbeeldingsmacht, Waterstof 5-2005 Zie www.waterlandstichting.nl 
34 In zijn boek Twee lampen van de staatsman  is Bolkestein zeer kritisch over Carl Schmitt. 
35 de Volkskrant, 18-1-2006. 
36 “November Eastborne address” 18-11-1968, geciteerd na Martin Barker, The nieuw racism, p. 39. 
37 Trouw, 16-11-2004. 



 27 

koppelen aan allerlei andere sociale thema’s  zoals de ‘terreur door Marokkaanse jongeren’ (Wilders, 
Scheffer) – wordt een brede politiek-maatschappelijke crisis gecreëerd, niet opgelost.”38 
 

Net als Bolkestein vergelijkt de Leidse rechtsgeleerde en Burke–ere-donateur Afshin Ellian de 

nazi’s en de moslimgemeenschap:  
“Ik vertrouw jullie, oorspronkelijke inwoners van dit land, niet echt. Sorry. Jullie zijn wel erg geneigd te 
capituleren. Langzamerhand begin ik te begrijpen, waarom de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog 
Nederland binnen vijf dagen hebben kunnen innemen.”39 

 

Zowel Bolkestein als ook de Burke-held Fortuyn (Fortuyn was de conservatief van het jaar 2003, 

Wilders conservatief van het jaar 2004 bij de Burke Stichting) verankeren politieke 

onderscheidingen in de natuur der dingen en roepen deze uit tot de ‘morele waarheid’ van een 

universele beschaving. Zij bestempelen ‘de’ scheiding tussen kerk en staat of tussen geloof en 

politiek als een essentiële verworvenheid van de liberaal-democratische cultuur, zonder zich 

rekenschap te geven van de vele historische en nationale verschijningsvormen die deze scheiding in 

de loop der tijd heeft aangenomen.  
“Het effect hiervan is dat één specifieke variant ervan, en wel de meest harde en principiële, die zich 
spiegelt aan de Franse antiklerikale traditie van de laïcité, wordt uitgeroepen tot een universeel 
dwingende norm, ten opzichte waarvan minder scherpe en heldere varianten per definitie in gebreke 
blijven.”40 

 

Ian Buruma over Bolkestein, Van Gogh, Fortuyn, Wilders :  

“De illusie van persecutie, het idee dat men lid is van een soort verzet, de notie dat men eigenlijk iets heel 
moedigs verkondigd, geeft een warm gevoel van saamhorigheid in een bedreigende wereld. Iets 
dergelijks speelt ook in Europa, vooral in die kringen die zich nu dapper verzetten tegen de islam in naam 
van de Verlichting, of 'Westerse waarden'. Deze eigentijdse marquise, vaak geschaard om markante 
persoonlijkheden, gedraagt zich alsof zij voortdurend wordt belaagd door vijanden (de linkse kerk, 
bijvoorbeeld). Het is ook geen toeval dat veel neocons, in Amerika, maar ook hier [Ellian , M.T.] , eens 
zelf deel uitmaakten van de sektarische wereld van progressief links: trotskisten, maoïsten, etcetera. Ook 
daar heerste die sfeer van de onderdrukte minderheid, die altijd klaar moest staan om de eerste klap uit 
te delen. 
Een van de kenmerken van politieke orthodoxie, of het nu links is of neoconservatief, is de strikte 
scheidslijn tussen 'ons' en 'de anderen'; je bent een vriend of een vijand; je hoort erbij of helemaal niet; je 
bent ergens absoluut voor of absoluut tegen. Een grijs gebied, met twijfels en nuances, bestaat niet. De 
strijders voor de Verlichting - Bolkestein, Van Gogh, Fortuyn, Wilders - roepen altijd om een debat, maar 
maken het debatteren vaak moeilijk door hun onverzoenlijkheid.” (NRC 7-10-2006)  
 

Net als de neoconservatieven is Bolkestein fel gekant tegen “politieke correctheid” en een 

“culturele zelfverachting” en ziet deze als de hoofdproblemen van de Westerse cultuur.  

Het eigen gedrag, de eigen schaduwkanten kritisch tegen de lamp te houden, dat is iets wat van 

Bolkestein en de neocons absoluut niet mag, het zou een  verzwakking van de eigen superioriteit 

betekenen.  

 

1.2.1.Bernard Lewis en Samuel Huntington 
 

Bernard Lewis is een bekende oriëntalist, hij is gevierd bij het American Enterprise Institute (de 

“grote broer” van de Edmund Burke Stichting}, en was mede-inspirator tot de Amerikaanse aanval 

op Irak ( Maarten Huygen, NRC 3-6-2006, zie ook Wikipedia41). 

 
38 Socialisme & Democratie 12, 2004.  
39 de Volkskrant, 23-11-2004. 
40 Dick Pels, De inkt van de geleerde…Waterstof  6-2005 Zie www.waterlandstichting.nl 

41 ( 9-12-2007) Most recently Lewis has been called "perhaps the most significant intellectual influence behind the 

invasion of Iraq", who urged regime change in Iraq to provide a jolt that — he argued — would "modernize the Middle 

East". [31] Critics of Lewis have suggested that Lewis' allegedly 'Orientalist' theories about "What Went Wrong" in the 

Middle East, and other important works, formed the intellectual basis of the push towards war in Iraq.[32] 

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Crisis_of_Islam
http://en.wikipedia.org/wiki/Bernard_Lewis#_note-23#_note-23
http://en.wikipedia.org/wiki/Bernard_Lewis#_note-24#_note-24
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Lewis wordt vaak instemmend aangehaald door de heren van de Burke Stichting. Drie belangrijke 

artikelen van Lewis zijn, samen met een artikel van Samuel Huntington ( die de visie van Lewis 

verder heeft uitgewerkt en aangescherpt), op de Burke–website te vinden. 

De teksten van Lewis variëren sterk wat de houding tegenover de landen in Midden-Oosten en 

tegenover de islam betreft. Veel van de teksten van Lewis zijn meer gedifferentieerd dan de anti-

islam teksten van de Burke Stichting. Toch is Lewis in veel opzichten zeer geschikt als 

referentiepunt voor de Burke Stichting. Hij staat voor een tamelijk traditioneel oriëntalistisch 

standpunt; voor een essentialistische opvatting van cultuur en religie, en voor een overtuiging van 

de superioriteit van de Westerse beschaving. 

Fred Halliday, Midden-Oostendeskundige van de London School of Economics, leerling en criticus 

van Bernard Lewis, en bovendien gesprekspartner van Frits Bolkestein,42  is zowel kritisch 

tegenover Lewis alsook tegenover Lewis’ bekende tegenpool Edward Said 43. In zijn boek Islam 

and the myth of confrontation : religion and politics in the Middle East (2003) gaat Halliday 

uitvoerig en kritisch in op het oriëntalisme van Bernard Lewis (in het hoofdstuk The debate on 

orientalism), waarbij Halliday argumenteert dat Lewis veel te weinig rekening houdt me verschillen 

tussen islamitische landen, met de interactie tussen Westerse landen, en met sociaal-ecomoische 

factoren.  

 

Bolkestein zelf heeft in het Edward Said versus Bernard Lewis debat expliciet voor Lewis en tegen 

Said gevoteerd ( NRC 26-11-1994), en hij wijst ook de middenweg af die Fred Halliday bewandelt.  

 

Burke directeur Bart Jan Spruyt schrijft over Bernard Lewis en het neoconservatisme, en geeft 

daarbij aan dat Lewis tot de groep van neoconservatieven hoort:  
“Strategisch waren de neocons allesbehalve naïef. Zij begrepen dat de kracht van een beweging wordt 
bepaald door vitale instituties: door een eigen tijdschrift (dat zij onder de bezielende leiding van Norman 
Podhoretz in Commentary kregen) en door leidende posities in denktanks in vooral New York (het 
Manhattan Institute) en Washington (het American Enterprise Institute). En de neocons zochten een 
bondgenoot in de actieve politiek. Zij vonden die aanvankelijk in de persoon van de Democraat Henry M. 
Jackson, die in de jaren zeventig een interessante denktank om zich heen verzamelde in de personen 
van Richard Perle, Elliot Abrahams, Bernard Lewis, Albert Wohlstetter en Richard Pipes.”  (Trouw, 10-12-
2005)  

 

 
42 American dream, Global Nightmare, debat in De Balie op 18 september 2007. 

43 Wikipedia ( 9-12-2007): “Professor Edward W. Said (Columbia University) defined Lewis's work as a prime 

example of Orientalism, in his 1978 book Orientalism. Said asserted that the field of Orientalism was political 

intellectualism bent on self-affirmation rather than objective study,[15] a form of racism, and a tool of imperialist 

domination.[16] He further questioned the scientific neutrality of some leading Orientalist scholars such as Bernard 

Lewis or Daniel Pipes on the Arab world. In an interview with Al-Ahram Weekly, Said suggested that Lewis' 

knowledge of the Middle East was so biased it could not be taken seriously, and claimed "Bernard Lewis hasn't set foot 

in the Middle East, in the Arab world, for at least 40 years. He knows something about Turkey, I'm told, but he knows 

nothing about the Arab world." [17] 

Edward Said considered that Lewis treats Islam as a monolithic entity without the nuance of its plurality, internal 

dynamics, and historical complexities, and accused him of "demagogy and downright ignorance."[18] 

Lewis' response 

Rejecting the view that western scholarship was biased against the Middle East, Lewis responded that Orientalism 

developed since then as a facet of European humanism, independently of the past European imperial expansion.[2] He 

noted the French and English pursued the study of Islam in the 16th and 17th centuries, yet not in an organized way, but 

long before they had any control or hope of control in the Middle East; and that much of Orientalist study did nothing to 

advance the cause of imperialism. "What imperial purpose was served by deciphering the ancient Egyptian language, 

for example, and then restoring to the Egyptians knowledge of and pride in their forgotten, ancient past?"[19] 

http://en.wikipedia.org/wiki/Orientalism_%28book%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Bernard_Lewis#_note-8#_note-8
http://en.wikipedia.org/wiki/Imperialism
http://en.wikipedia.org/wiki/Bernard_Lewis#_note-9#_note-9
http://en.wikipedia.org/wiki/Al-Ahram
http://en.wikipedia.org/wiki/Bernard_Lewis#_note-10#_note-10
http://en.wikipedia.org/wiki/Bernard_Lewis#_note-11#_note-11
http://en.wikipedia.org/wiki/Europe
http://en.wikipedia.org/wiki/Humanism
http://en.wikipedia.org/wiki/Bernard_Lewis#_note-EH#_note-EH
http://en.wikipedia.org/wiki/Bernard_Lewis#_note-12#_note-12
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Bolkestein haalt regelmatig Bernard Lewis aan,  zo in de boven aangehaalde rede in de Leidse 

Pieterskerk en ook bijvoorbeeld recentelijk weer tijdens een debat met Fred Halliday in De Balie in 

Amsterdam44.  

 

Burke-eredonateur Afshin Ellian haalt Bernard Lewis ( en diens volgeling Smuel Huntington) 

uitgebreid en instemmend aan in zijn Leidse oratie Sociale cohesie en islamitisch terrorisme van 

2006: 
“Een botsing tussen de beschavingen kan dus nog steeds plaatsvinden. Samuel Huntington 
heeft helaas gelijk gekregen. Al in 1991 concludeerde de Britse geleerde Barry Buzan dat er 
vele redenen zijn voor het ontstaan van een koude oorlog tussen het Westen en de Islam, 
waarbij Europa in de frontlinie zou komen liggen. Huntington verwijst in zijn werk naar de 
analyse van Bernard Lewis in 1991 (in ‘The Roots of Muslim Rage’), waarbij Lewis tot 
volgende conclusie kwam: ‘Het zal nu duidelijk zijn dat we een stemming en een beweging 
tegenover ons hebben staan die het niveau van politieke vraagstukken en beleidsdoelen en 
regeringen die deze nastreven, verre overstijgt. Dit is niets minder dan een botsing van 
beschavingen, deze wellicht irrationele maar beslist histrionische reactie van een oude rivaal 
op onze joods-christelijke erfenis, ons seculiere heden en de wereldwijde expansie van beide. 
Het is van essentieel belang dat wij ons van onze kant niet laten uitdagen tot een even 
historische maar ook even irrationale reactie op die rivaal.’ 
Hier rijst de vraag op: Kan het gewone strafrecht of het oorlogsrecht een antwoord bieden op 
het terrorisme? Kunnen deze rechtsruimtes de mensheid behoeden voor een botsing der 
beschavingen?” ( p.13)  

 

Ook Paul Cliteur haalt ter ondersteuning van zijn kritiek op de islam graag Bernard Lewis aan. 

Cliteur:  
“Is bijvoorbeeld de Amerikaanse arabist Bernard Lewis een verlichtingsfundamentalist, wanneer hij in zijn 
essay The Roots of Moslim Rage constateert dat in de islamitische cultuur een groeiende vorm van 
frustratie en rancune leeft?” (NRC, 7-7-2004)  

 

Ellian en Cliteur halen Bernard Lewis instemmend aan in hun leerboek Encyclopedie van de 

rechtswetenschap: 
“'In islam ( ... ) there is from the beginning an interpenetration, almost identification, of cult and power, or 
religion and the state.' (Zie Lewis, Bernard. 'Islam and Liberal Democracy. A Historical Overview', 
in:Joumal of Democracy, 7.2 (1996). p. 52-63, p. 61) 
Ellian/ Cliteur :  “Lewis verklaart dit vanuit de historische oorsprong van de islam die hij contrasteert met 
die van het christendom. Mohammed was niet alleen maar een profeet, maar ook een politiek heerser. 
De positie van de islam lijkt daarom op die van het jodendom in het Oude Testament. Dat is een geheel 
andere positie dan die van het christendom dat ontstond toen christenen werden vervolgd. Volgens 
anderen is de islam zelfs secularisatie-resistent.”( p.93, voetnoot)  

  

Bolkestein:  
“Bernard Lewis heeft eens gezegd, dat de islamitische wereld in de loop van de geschiedenis drie 
nederlagen heeft moeten incasseren. De eerste was het verlies aan internationale status; de tweede het 
verlies aan macht in eigen land als gevolg van koloniale overheersing; en de derde nederlaag voltrekt 
zich in de huiselijke kring: de emancipatie van de vrouw. Hieruit verklaart Lewis wat hij de islamitische 
furie noemt, die zich richt tegen het Westen, de bron van alle kwaad in de moslim-wereld.” (Trouw, 16-4-
1994) 
 

Bart Jan Spruyt:  
“En Bernard Lewis heeft in een artikel in de Jerusalem Post van 28 februari 2003 uitgelegd dat de islam 
niet vertrouwd is met een ‘civil society’ en met de beslechting van conflicten door middel van debat en 
stemmingen.”45 
 

 

 
44 Tijdens het debat American Dream, global nighmare 
45Bart Jan Spruyt  ‘De tikkende tijdbom’ de islamitische inbreuk op Nederlandse rechten en vrijheden I. ( Burke –site) 
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Drie artikelen van Bernard Lewis zijn te vinden op de Burke-website: The Roots of Muslim Rage ( 

1990), vaak aangehaald door Bolkestein Cliteur and Ellian; The West and the Middle East; en What 

went Wrong.  

 

In The Roots of Muslim Rage begint Lewis met een vriendelijke inschatting van de islam als een 

vreedzame religie. In de loop van het artikel schetst hij de islam steeds meer als problematisch:  

“In the classical Islamic view, to which many Muslims are beginning to return, the world and all 

mankind are divided into two: the House of Islam, where the Muslim law and faith prevail, and the 

rest, known as the House of Unbelief or the House of War, which it is the duty of Muslims 

ultimately to bring to Islam.” 
Hij beschrijft een sterk ressentiment dat volgens hem onder de moslims zou zijn ontstaan:  

“For a long time now there has been a rising tide of rebellion against this Western paramountcy, and a 
desire to reassert Muslim values and restore Muslim greatness. The Muslim has suffered successive 
stages of defeat. The first was his loss of domination in the world, to the advancing power of Russia and 
the West. The second was the undermining of his authority in his own country, through an invasion of 
foreign ideas and laws and ways of life and sometimes even foreign rulers or settlers, and the 
enfranchisement of native non-Muslim elements. The third -- the last straw -- was the challenge to his 
mastery in his own house, from emancipated women and rebellious children. It was too much to endure, 
and the outbreak of rage against these alien, infidel, and incomprehensible forces that had subverted his 
dominance, disrupted his society, and finally violated the sanctuary of his home was inevitable. It was 
also natural that this rage should be directed primarily against the millennial enemy and should draw its 
strength from ancient beliefs and loyalties.” 
 

Lewis beschrijft de Europese invloed en de Westerse ideeën die achter de anti-Westerse houding in 

het Midden-Oosten te vinden zoals ook Buruma en Margalit dit later in Occidentalism doen. 

 

Lewis ontkent de politieke achtergrond van de strijd in het Midden-Osten. Volgens hem is er geen 

goede politieke reden voor de moslims om  woede te voelen tegenover het Westen: 
“But why the hostility in the first place? If we turn from the general to the specific, there is no lack of 
individual policies and actions, pursued and taken by individual Western governments, that have aroused 
the passionate anger of Middle Eastern and other Islamic peoples. Yet all too often, when these policies 
are abandoned and the problems resolved, there is only a local and temporary alleviation. The French 
have left Algeria, the British have left Egypt, the Western oil companies have left their oil wells, the 
westernizing Shah has left Iran -- yet the generalized resentment of the fundamentalists and other 
extremists against the West and its friends remains and grows and is not appeased.” 

Noch het Israel/Palestina –conflict kan volgens Lewis een verklaring zijn voor de woede van 

moslims noch biedt het ‘imperialisme” volgens hem een verklaring. 

Hij komt uiteindelijk tot de conclusie: 
“More than ever before it is Western capitalism and democracy that provide an authentic and attractive 
alternative to traditional ways of thought and life. Fundamentalist leaders are not mistaken in seeing in 
Western civilization the greatest challenge to the way of life that they wish to retain or restore for their 
people.” 

 

Lewis komt in dit artikel met de hypothese van de “Clash of civilizations”, en over het ressentiment 

in de moslim-wereld:  
“In our own time this mood of admiration and emulation has, among many Muslims, given way to one of 
hostility and rejection. In part this mood is surely due to a feeling of humiliation -- a growing awareness, 
among the heirs of an old, proud, and long dominant civilization, of having been overtaken, overborne, 
and overwhelmed by those whom they regarded as their inferiors.” 
 
“This is no less than a clash of civilizations -- the perhaps irrational but surely historic reaction of an 
ancient rival against our Judeo-Christian heritage, our secular present, and the worldwide expansion of 
both.” 

 

Lewis artikel gaat heen en weer tussen een realistische beschrijving van de wereld van de islam en 

de historische problemen in het  Midden-Oosten ( waar hij veel meer gedifferentieerd en 

http://www.travelbrochuregraphics.com/extra/roots_of_muslim_rage.htm
http://www.travelbrochuregraphics.com/extra/the_west_and_the_middle_east.htm
http://www.travelbrochuregraphics.com/extra/what_went_wrong_bernard_lewis.htm
http://www.travelbrochuregraphics.com/extra/what_went_wrong_bernard_lewis.htm
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voorzichtiger argumenteert dan zijn navolgers van de Burke Stichting) en generaliserende 

hypotheses van onredelijke deels historische, deels religieuze ressentiments onder moslims. 

Lewis schenkt de recente geschiedenis geen aandacht. Vooral schrijft hij niet over de Amerikaanse 

interventies en interesses in het Midden-Oosten. De woede die hij waarneemt bij de moslims is een 

woede die niets te maken heeft met de inmenging van buiten. Kritiek op imperialisme en Westers 

ageren is noch bij Lewis noch bij zijn navolgers van de Burke Stichting te vinden.  

 
Lewis-kenner Fred Halliday ziet de oorzaken voor het terrorisme niet, zoals Lewis en zijn aanhangers, in 
de eeuwenlange geschiedenis van de islam, maar in de Koude Oorlog. 
”In deze periode hebben de Verenigde Staten terroristen bewapend om de Sovjet-Unie te bestrijden. 
Amerika en zijn bondgenoten ‘put the terrorists in place’, zoals in Afghanistan. De rol die de 
Afghanistanoorlog heeft gespeeld in de opkomst van het moslimterrorisme wordt dan ook zwaar 
onderschat.” 46 
 

Frank Buijs, auteur van het boek Strijders van eigen bodem ( 2006) over de radikalisering van 

Nederlandse moslimjongeren, geeft een uitstekend overzicht over het ontstaan van het 

moslimfundamentalisme en die rol die de internationale politiek hierin heeft gespeeld; een rol die 

Lewis volkomen buiten beschouwing laat. Buijs:  

“In het midden van de twintigste eeuw waren enkele belangrijke islamitische staten verwikkeld in processen van 

secularisatie, centralisatie en nationalisatie. De heersende nationalistische en populistische ideologieën waren 

doorspekt met begrippen als 'democratie', 'gelijkheid', 'broederschap' en 'het volk'. De aldus nieuw vormgegeven 

staat wekte hoge verwachtingen, maar kon daaraan niet voldoen. Democratie werd 'geleide democratie' en dat 

bleek 'autocratie' te zijn, de geleide economie ging ten onder in bureaucratie: tegenover de hoge verwachtingen 

stond het disfunctioneren van de instituties waarop de hoop was gevestigd. Verbinden we hiermee de enorme 

bevolkingsgroei en immense migratiebewegingen, dan belanden we bij de reusachtige overbelasting van de 

maatschappelijke systemen en ingrijpende sociale veranderingen die leidden tot psychische druk en instabiliteit. 

In deze penibele maatschappelijke situatie vond in juni 1967 de gezamenlijke aanval van Arabische landen op 

Israël plaats, die eindigde in een ongekende nederlaag voor de aanvallers. Hoewel er enorme geldbedragen waren 

uitgegeven voor de bewapening, slaagden de islamitisch-nationalistische staten er niet in de joodsIsraëlische 

aartsvijand te verslaan. De overheden presteerden miserabel en de bevolkingen betoonden bitter weinig loyaliteit 

en betrokkenheid. Tegen deze achtergrond ontstonden in de iaren ze-  

ventig in veel Arabische en islamitische landen omvangrijke radicaal-marxistische bewegingen. De heersende 

regimes bestreden het linkse radicalisme niet alleen politioneel, maar ook door ondersteuning van het opkomende 

islamitisch radicalisme en door de bevordering van islamitische normen en idealen in het politieke en publieke 

leven.'? Toen het communisme in de jaren tachtig ineenstortte, werd zijn rol en positie overgenomen door het 

nieuwe islamitisch radicalisme. 

[...]  

[...] in december 1979, [...] [ vielen] Sovjet-troepen Afghanistan binnen [...] ; deze gebeurtenis zou een keerpunt 

betekenen in de ontwikkeling van de islamitische wereld. De Verenigde Staten stelden alles in het werk om het de 

Sovjet-Unie in Afghanistan zo lastig mogelijk te maken, en spoorden de Arabische wereld aan om de moedjahedien 

daadwerkelijk te steunen. Het radicale islamisme leek de aangewezen factor om het verzet tegen de bezetters een 

stimulans te geven. Zo groeide de paradoxale situatie dat het islamitisch radicalisme tot bloei werd gebracht door 

zijn grootste vijanden: de ongelovige supermacht Amerika en de afvallige Arabische regimes. [...] 

[...] in  West-Europa [zien we] een grotere aandacht voor de strijd die moslims in Afghanistan voerden. De betekenis 

van die strijd voor de ontwikkeling van het islamitisch radicalisme kan moeilijk overschat worden. De Russische 

bezetting (1979-1989) werd gezien als invasie van de oemma; solidariteit met de moedjahedien was voor veel 

moslims vanzelfsprekend. De Russische bezetters vormden de 'ideale vijand', omdat zij goddeloos waren en 

gedemoraliseerd door het voortschrijdende verval van de Sovjet-Unie. De moslimstrijders boekten successen die 

de islamitische wereld de laatste eeuwen niet meer had gekend, waardoor zij alom bewonderde helden werden. 

[...]In de radicalistische retoriek wordt voorbijgegaan aan de immense financiële steun van Saoedi-Arabië en de 

Verenigde Staten aan de moedjahedien[...]Centraal staat het gegeven dat moslims voor het eerst sinds eeuwen de 

ongelovigen een nederlaag hebben toegebracht; de kern van de ideologische boodschap is dat een radicalistische 

interpretatie van de islam de moslims geestelijk en materieel versterkt en leidt tot de overwinning. Het was ook 

déze boodschap die werd uitgedragen met hulp van geluidsbanden, videoboodschappen. radio- en televisiestations 

 
46 Lisbeth van der Grift, Eutopia, debat Halliday-Bolkestein American Dream, global nighmare. 

http://www.eutopia.nl/mededeling.php?curr_id=54
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en steeds meer ook internet.  

Daarbij kwam in de loop van de jaren negentig ook nog de invloed van de moedjahedien in West-Europa. Na 

1992 waren zij in Afghanistan overbodig, en mede omdat ze vanwege hun radicalisme in hun geboorteland vaak 

niet welkom waren, zwierven ze daarna over de hele wereld uit. Sommigen van hen waren pure avonturiers, anderen 

waren meer ideologisch gemotiveerd en wilden de strijd tegen de ongelovige vijanden van de islam ook op andere 

plaatsen in de wereld voortzetten. Omdat ze daadwerkelijk gestreden hebben, genieten deze moedjahedien vooral 

onder jonge moslims enig gezag, en dat wordt des te groter wanneer ze aannemelijk kunnen maken dat ze ook 

beschikken over religieuze kennis.  

[...] De moedjahedien propageerden een internationale moslimsolidariteit en wezen op het belang van 

daadwerkelijke steun aan de broeders in Kasjmir, Bosnië, Tsjetsjenië en Palestina. Hun ideologische erfgoed wordt 

gekenmerkt door identificatie met de supranationale oemma, afwijzing van gerichtheid op de nationale cultuur van 

het herkomstland en afwijzing van assimilatie. Dit sluit aan op en biedt een alternatief voor de culturele 

vervreemding van jongeren jegens zowel het land van hun ouders als West-Europa: een universele islam die, 

ontdaan van nationale bijzonderheden, toepasbaar is in alle samenlevingen. Tegenover de culturele verwarring die 

veel moslimjongeren ervaren, belooft dit radicalisme herstel van de verbeelde zuiverheid van de vroege islam. “ (p 

157ff) 

 

Frank Buijs beschrijft hier de invloed van de recente geschiedenis en in het bijzonder van de oorlog in 

Afghanistan op de radicalisering van moslims. Dit is een geheel ander verhaal dan het verhaal van Lewis die 

alle problemen op de afgelopen eeuwen wil schuiven en de rol van de Verenigde Staten in het Midden-

Oosten buiten beschouwing laat.  

 

Ook de islamdeskundige Oliver Roy wijst het standpunt van Bernard Lewis af:  

“Roy compares their “dream of a virtual, universal ummah,” not with Muslim history in general (as 

historians such as Bernard Lewis had somewhat ominously suggested) but rather with the fantasies 

of a “world proletariat” and “Revolution” that inspired the terrorist movement of the ultra-left in the 

1970s, notably the Baader-Meinhof Group in the Federal Republic of Germany, the Red 

Brigades in Italy, and the Japanese Red Army (Roy 2004: 42ff)” *** 47 
 

 

 

Toch is in  Lewis’ teksten hier en daar een voorzichtigheid te vinden. De voorzichtigheid die hij 

aanbeveelt heeft helaas geen echo bij zijn navolgers gevonden:  
“It is crucially important that we on our side should not be provoked into an equally historic but also 
equally irrational reaction against that rival [=Islam, M.T.]” “And in the meantime we must take great care 
on all sides to avoid the danger of a new era of religious wars, arising from the exacerbation of 
differences and the revival of ancient prejudices.” 

 

Bolkestein in gesprek met An Na'im in Trouw over Bernard Lewis: 
 “ ‘Bernard Lewis heeft eens gezegd, dat de islamitische wereld in de loop van de geschiedenis drie 
nederlagen heeft moeten incasseren. De eerste was het verlies aan internationale status; de tweede het 
verlies aan macht in eigen land als gevolg van koloniale overheersing; en de derde nederlaag voltrekt 
zich in de huiselijke kring: de emancipatie van de vrouw. Hieruit verklaart Lewis wat hij de islamitische 
furie noemt, die zich richt tegen het Westen, de bron van alle kwaad in de moslim-wereld.’ 
 
An Na'im: 
 ‘Ik vind dit een wat al te simpele en mechanistische opvatting. Wat Lewis beschrijft, zijn vooral 
nederlagen vanuit het standpunt van de gevestigde machten. Voor moslim-vrouwen is hun emancipatie 
een overwinning. Waarom zou je nederlaag en overwinning per se moeten definiëren vanuit het 
gezichtspunt van overheersende moslim-mannen? Ook Lewis' beeld van de politieke geschiedenis is 
eenzijdig. Het machtsverlies in eigen land trof alleen de machtigen, niet de velen die sowieso van macht 
verstoken waren. Voor deze moslims was het in zekere zin een overwinning, omdat ze van een bepaalde 
vorm van overheersing bevrijd werden en via de democratisering uitzicht op macht kregen.’”  

 

 
47 WRR-rapport Geloven in het publiek domein, 2006. 
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In hetzelfde gesprek laat Bolkestein zijn essentialistische visie op de islam blijken, die overeenkomt 

met het essentialisme van Bernard Lewis en het Platoons-essentialistische standpunt van andere 

Burke-lieden. Bolkestein:  
“Maar de islam heeft toch, evenals het christendom, een onherleidbare kern? Theologisch gezien ligt 
de essentie van het christendom in het geloof dat God zijn eigen Zoon op aarde geboren liet worden, 
opdat hij de zonden van alle mensen op zich zou nemen en, aan het eind der tijden, over de mensheid 
zou oordelen. De verticale dimensie, de relatie tussen God en mensen, is wezenlijk voor het christendom. 
Zo heeft toch ook de islam een welomschreven harde kern?” 

 

Bolkesteins gesprekspartner An Na'im wijst dit essentialisme af:  
“Die vraag laat meer dan een antwoord toe. In de eerste plaats: de uitspraak dat een bepaalde religie een 
onherleidbare harde kern heeft, is waar, maar heeft weinig betekenis. Immers, zodra je wilt vaststellen 
wat die kern dan is, stuit je op fundamentele verschillen tussen de gelovigen in kwestie. Zo zullen lang 
niet alle christenen uw definitie van wat het hart van hun godsdienst is, onderschrijven. 
Wat de islam betreft: de harde kern ervan kun je misschien wel zo definiëren dat de meerderheid van de 
soennieten het er mee eens is, maar de sjiieten hebben er zo hun eigen opvatting over. 
Je kunt zeggen: de harde kern van de islam ligt in het geloof dat er een God is en dat de Profeet de 
laatste en beslissende profeet en boodschapper van die ene God is, en je kunt sommige rituelen - het 
gebed, het vasten, de hadj - zo definiëren dat de meeste moslims het beamen. Maar ik zou niet willen 
beweren dat dit opgaat voor alle moslims van alle tijden. 
In de tweede plaats geldt dat je op allerlei verschillen van opvatting stuit, zodra je die zogenaamde harde 
kern nader bekijkt en er conclusies uit probeert te trekken voor het menselijk gedrag, voor ethische, 
wettelijke, sociale en andere relaties. Daarom definieer ik de islam liever in antropologische, in seculiere 
menselijke termen. 
Wie heeft het recht om vast te stellen wat die onherleidbare kern is, en daar juridische, theologische en 
andere conclusies aan te verbinden? Dat is een politieke en sociologische kwestie. Het vermogen om die 
kern te definiëren is in feite het vermogen om vast te stellen wat er precies gedefinieerd mag worden. 
Daarin ligt de macht van bij voorbeeld de oelema (mohammedaans rechts- en schriftgeleerde - red.) in 
Egypte en de mulla's (idem - red.) in Iran: zij bepalen wat de islam is en maken dus ook uit wat er wel en 
wat er niet onder hun definitie valt. Daaraan ontlenen ze politieke zeggenschap. De vraag wat de kern 
van de islam is, is dan ook in feite een politieke machtsvraag.” 
( Trouw, 16-4-1994)  

 

In de laatste tijd hanteert Lewis ook een scherpere toon. In het boek Islamisten en naïevisten, 

Een aanklacht (Karen Jespersen, Ralf Pittelkow 2006; naschrift 2007 ), een boek waarin Ellian een 

scherp anti-islamitische inleiding heeft geschreven en tegelijk een boek dat lovend werd 

gerecenseerd door Frits Bolkestein,  halen de auteurs Lewis instemmend aan: 
“De opkomst van het islamisme onder moslims in Europa is bovenal van verstrekkende betekenis omdat 
moslims een snelgroeiend deel van de Europese bevolkingen uitmaken. In een reeks grote steden zullen 
ze binnen afzienbare tijd een meerderheid vormen. Volgens islamoloog Bernard Lewis zal Europa een 
islamitische meerderheid hebben tegen het einde van deze eeuw als de huidige ontwikkeling in 
immigratie en bevolkingssamenstelling doorgaat. ( p.30)  

 
“Bernard Lewis verwijst naar het feit dat er altijd karikaturen van Mohammed in Europa hebben bestaan - 
ook die veel confronterender waren dan de cartoons in Jyllands-Posten: Dit heeft echter niet tot opstand 
geleid in de moslimwereld, juist omdat deze zaken alleen als strafbaar werden beschouwd als ze 
plaatsvonden in de moslimwereld. De cartoonkwestie laat zien dat dit veranderd is. Lewis concludeert: 'Er 
bestaat slechts één verklaring: ze zien Europa nu als een deel van het moslimgebied, Dar al- Islam.’ “( p. 
49) 

 
“Bernard Lewis ziet de cartoonkwestie als een stap in de richting van het doel dat de Europeanen 
dhimmi's worden: 'De Denen zijn voor hen dhimmi's geworden. Historisch gezien waren de dhimmi-
bevolkingen in eerste instantie een meerderheid, die toen geleidelijk een minderheid werden. Zoals 
vandaag de dag in Europa.:" (p. 53) 

Robert Spencer, een scherpe anti-islamiet die door Burkiaan Paul Cliteur  hoog wordt 

gewardeerd48, echoet Bernard Lewis :  

 
48 Cliteur zegt op een LPF- bijeenkomst (16-2-2006) over de “keiharde” (de Volkskrant) boeken over de islam van 

Daniel Pipes en Robert Spencer: “ Dit zijn mensen van groot niveau. Laten we kennis nemen van hun standpunten. 
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“The Islamization of Europe  
Will tourists in Paris in the year 2105 take a moment to visit the "mosque of Notre Dame" and the "Eiffel 
Minaret?" Through massive immigration and official dhimmitude from European leaders, Muslims are 
accom-plishing today wh at they failed to do at the time of the Crusaders: con-quer Europe. How quickly 
is Europe being Islamized? So quickly th at even historian Bernard Lewis, who has continued throughout 
his honor-filled career to be disingenuous about Islamic radicalism and terrorism, forthrightly told the 
German newspaper Die Welt: "Europe will be slamie by the end of the century.:"  
Or maybe sooner: If demographic trends continue, France, Holland, nd other Western European nations 
could have Muslim majorities by riddle of this century. Meanwhile, these growing Muslim minorities are 
icreasingly assertive and disruptive.” (The politically incorrect guide to Islam (and the Crusades), 2005) 
hoofdstuk 18)  

 

Lewis’ ( en Bolkesteins)  paranoïde ideeën over een te verwachten islamitische autoritaire 

meerderheid in Europa of Nederland worden niet gesteund door demografisch onderzoek. Peter 

Giesen schrijft in zijn artikel Echt geen tsunami te bekennen dat bevolkingdemografen  nergens in 

hun modellen zien dat moslims West-Europa zullen overvleugelen: 
[…] Dergelijke schrikbeelden zijn echter niet gebaseerd op demografisch onderzoek, zegt drs. Joop de 
Beer, hoofd van de afdeling prognose van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) 
en voorheen hoofd van de afdeling bevolking van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens 
de allochtonenprognose van het CBS zal het aantal niet-westerse allochtonen stijgen van 11 procent in 
2007 naar 16 procent in 2050. Daarnaast is er nog een groep die wel van niet-westerse origine is, maar 
niet als allochtoon geregistreerd wordt, omdat beide ouders in Nederland geboren zijn. Volgens De Beer 
zal deze groep echter niet zo groot zijn.“ ( de Volkskrant, 6-10-2007)  

 

Bernard Lewis  is al  
“decennialang een lobbyist voor Israël en voor de hardliners in die staat. Lewis was een persoonlijke 
vriend van Ariël Sharon. Daarom lobbyde hij bij de regering Bush niet alleen voor de Joodse staat, maar 
ook voor een keiharde politiek. Zo was hij tegen de terugtrekking van Israël uit Zuid-Libanon 'omdat dat 
een signaal zou geven aan de Palestijnen om de politiek en de tactiek van Hezbollah na te volgen'. 
Europa vindt hij maar een watje, zo bleek in The Jerusalem Post van 29 januari 2007: 'Europa heeft 
omwille van de politieke correctheid de strijd voor culturele en religieuze controle opgegeven ... Zij 
hebben geen respect voor hun eigen cultuur en zijn in een stemming van zelfvernedering, politieke 
correctheid en multiculturaliteit... De moslims lijken op het punt te staan om Europa over te nemen.'  “49 

 

Het ongenuanceerde pro-Israël-standpunt van Lewis en de veronachtzaming van het Israël/Palestina 

–conflict bij de analyse van het terrorisme vindt een echo bij Bolkestein, bij Ellian en ook bij Israël 

-vriend Geert Wilders.  

 

In een interview in het boek van Manfred Gerstenfeld  European-Israeli Relations: between 

Confusion and Change? 50 echoot Bolkestein direct de mening van Bernard Lewis:  
“Muslim terrorism against Europe is not the result of the Israeli-Palestinian conflict. Even if that dispute 
were settled, it would go on. This terrorism is directed against Western culture, which many Muslims see 
as a threat. As the West will not change its culture, Islam will have to adapt itself to modern times.” 
“Many Dutch are afraid of the Muslims, whose number is constantly increasing. Nobody knows what the 
future will bring when, for instance, they form a majority in Amsterdam.” 

 

Bolkestein stelt zich aan de zij van de provocateurs en ongediffentieerde anti-islamisten Hirsi Ali, 

Wilders en Ellian:  
“Those who dare to speak their mind about Islam, such as the parliamentarians Ayaan Hirsi Ali and Geert 
Wilders, are ostracized. Rather than getting the support of society, people shy away from them. They 

 
Helaas kun je hun boeken niet in de boekwinkel kopen en krijgen zij geen recensies in de kranten.” de Volkskrant, 18-2-

2006. 
49 Lucas Catherine, Van Morendoders tot botsende beschaving, p. 157 f. 
50 Israel, The European Commission, Europe and the Netherlands. 

 (Jerusalem, Jerusalem Center for Public Affairs, the Adenauer Foundation 2006). 

 

http://www.fritsbolkestein.com/docs/interviews/20060922-European_Israel_Relations.doc
http://www.fritsbolkestein.com/docs/interviews/20060922-European_Israel_Relations.doc
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need protection by the police. The same is true of my colleague at the University of Leiden, Afshin Ellian, 
who is of Iranian origin and critical of Islam.” 

 

Net als Bernard Lewis spreekt Bolkestein in dit interview van “le tiersmondisme [third worldism]” 

in het Westen, een te positieve instelling tegen Niet-Westerse landen. Bolkestein is overtuigt van de 

Westerse superioriteit, en stelt zich expliciet aan de kant van Silvio Berlusconi, net zoals zijn 

collega Paul Cliteur. 

 

Net als Bernard Lewis noemt Bolkestein Edward Said’s book Orientalism 
 “a bad book”—“both as far as content and composition are concerned—and merits no fame. Yet it fits 
perfectly the culture of self-denial that I perceive in Europe. “ 

 

In de EU kreeg Bolkestein naar eigen zeggen veel kritiek en werd zijn standpunt van de 

superieuriteit van het Westen  racistisch  genoemd:  
“In the European Commission I twice tried to raise the problem of the multicultural society and the risks of 
unlimited Muslim immigration. My colleagues were ten years behind the Netherlands and did not want to 
discuss the issue. I said to one commissioner that they almost considered me a racist. He replied: ‘Drop 
the word almost.’” 

 

 

 

1.2.2 De mythe van het islamitisch gevaar 
 

Tussen Bolkestein, de Burke Stichting en Wilders loopt een rode draad van paranoia rond het 

vermeende islamitisch gevaar.  

 

Afshin Ellian, Burke-eredonateur, beroept zich voor zijn eigen anti-islamitsme op de oude Europese 

traditie van anti-islamisme. In het door Bolkestein geprezen boek Islamisten en naïevisten, Een 

aanklacht (Karen Jespersen, Ralf Pittelkow 2006; naschrift 2007 ), schrijft Ellian in de inleiding:  

 
“Erasmus, die nog geen last had van politieke correctheid, kwalificeerde in Consultatio de bello Turcis 
inferendo de islamitische veroveringen als volgt: 'Terwijl het minste lapje grond voor ons aanleiding is om als 
razenden met elkaar in de clinch te gaan, verleggen zich intussen onophoudelijk de grenzen van wat ik veeleer 
een schurkenstaat dan een rijk zou willen noemen. In het noorden reiken ze tot de Zwarte Zee, in het oosten 
tot de Eufraat.' 
 
Erasmus vroeg zich af wat de verklaring voor het succesverhaal van de islamitische veroveraars is. 
Erasmus is geen Biedermann: 'De oorsprong van het volk laat een combinatie zien van obscuriteit en bar-
baarsheid. Traceer je het begin van hun machtsontplooiing, dan vind je een huurlingenleger en de perfide 
moord op een prins wie ze eeuwige trouw hadden gezworen. Het is één doorlopend verhaal van door 
wreedheid verworven rijkdom, vermeerderd door roof. Van verderfelijke huwelijkspolitiek, goddeloze 
broedermoord, afzetting van vaders door zonen; van flagrante trouweloosheid en onmenselijke 
wreedheid. Om nog te zwijgen over hun zeden en geloof” ( p 14 f)  

 

 

Ellian haalt ook Hegel aan: 

 

“In zijn Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte (1822) heeft Hegel een apart hoofdstuk 
opgenomen, getiteld 'Der Mohammedanismus'. Volgens Hegel zou 'la liberté et la terreur', het principe 
van Robespierre, in de islam als 'la religion et la terreur' moeten worden aangemerkt.  [ enz.] “ ( p.15)  

 

 

In zijn recente column Terug naar de middeleeuwen ( NRC 19-1-2008) haalt Ellian ook nog Blaise 

Pascal aan: 
 

“De islam werd tot niet zo lang geleden als een onwaarachtige religie gezien. Blaise Pascal (1623-1662) 
zag Mohammed niet als een profeet: ‘Verschil tussen Christus en Mohammed. Mohammed niet 
voorspeld, Christus wel. Mohammed doodde, Christus liet toe dat de zijnen gedood werden. Mohammed 
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verbood het te lezen; de apostelen droegen op het te lezen. Kortom, de tegenstelling is zo groot, dat waar 
Mohammed de weg van het succes in menselijke zin koos, Christus er voor koos om menselijk gezien ten 
onder te gaan." Dit filosofisch voorbeeld correspondeerde ook met het statelijke denken in de meeste 
Europese landen. De godsdienstvrijheid had nooit betrekking gehad op de islam. Te meer daar de islam 
politiek en militair als vijand werd gezien. “ 

 

Dit laatste klopt niet, Ellian kent de geschiedenis niet, ik verwijs maar heel kort op Frederik de 

Grote.   

 

Marcel Poorthuis en Theo Salemink gaan in hun boek Een donkere spiegel (2006) uitvoerig in op 

deze argumentatielijn van het islamitisch gevaar:  

 
“In hun boek De mythe van het islamitische gevaar (1992) wijzen W. A. R. Shadid en P.S. van 
Koningsveld erop dat Europa een lange traditie kent van anti-islamisme. Zij knopen aan bij het al in 1960 
gepubliceerde standaardwerk Islam and the West. The Making of an Image van Norman Daniel. In de 
loop van de eeuwen is het volgende beeld over de islam ontstaan. De profeet Mohammed wordt 
afgeschilderd als een bedrieger, als iemand die verzot was op vrouwen en die met geweld zijn godsdienst 
heeft gesticht en verbreid. Vanaf de tijd van de kruistochten werden de islamieten gezien als vijanden van 
God, 'wier zeden verachtelijk waren en wier dwaalleer moest worden uitgeroeid'. De Koran werd 
afgeschilderd als een amoreel en politiek gevaarlijk boek. Nog lang daarna heerste er grote angst dat de 
islam via de Balkan erin zou slagen christelijk Europa binnen te trekken en te onderwerpen, een beeld dat 
de Serviërs en de Kroaten in de oorlogen op de Balkan nieuw leven inbliezen. In dit beeld van de islam 
komt een aantal lijnen bij elkaar. De islam wordt allereerst een ketterse religie, maar ook een 
gewelddadige religie genoemd (leer over de heilige oorlog). Bovendien wordt Mohammed en de moslims 
een losse seksuele moraal toegedicht dan wel een vrouwvijandig puritanisme. De Koran als heilig boek 
wordt een bron van fundamentalisme genoemd.  
In de 19de en 20ste eeuw kwam daar een nieuwe dimensie bij. De koloniale verovering van de 
islamitische wereld werd zowel op een rassenleer gefundeerd (het blanke ras zou de plicht hebben om te 
heersen over de islamitische wereld), als ook op een theologie en filosofie over de superioriteit van het 
christendom als religie en van de christelijke Europese beschaving boven de islam. 
In de Middeleeuwen en in de koloniale en neokoloniale tijd daarna had deze 'mythe van het islamitische 
gevaar' een externe functie. Zij legitimeerde de kruistochten en het Europese verzet tegen het 
binnendringen van islamitische legers, zij werd gebruikt om de westerse koloniale verovering van de 
islamitische wereld buiten Europa te rechtvaardigen en ze wordt nog steeds gebruikt om de neokoloniale 
machtspolitiek van het Westen in de Arabische wereld en sommige islamitische landen te vergoelijken. 
Sinds de jaren zeventig krijgt deze mythe een intern Europees gezicht, aangezien de islam een 
belangrijke godsdienst binnen Europa geworden is en er momenteel miljoenen migranten met een 
islamitische achtergrond in Europa wonen. Relatief grote groepen mensen uit voormalige kolonies en uit 
de rekruteringslanden voor migratiearbeid (Noord-Afrika en Turkije) vestigden zich in de West-Europese 
landen. Ze zijn geen tijdelijke 'gastarbeiders' meer, maar vormen een blijvende bevolkingsgroep. Door 
volgmigratie en kinderaanwas groeit hun aantal. Zij maken op dit moment tussen de vijf en tien procent 
van de bevolking uit; in de industriële centra ligt dat percentage nog veel hoger.[...] “ ( p 769)  

 

Poorthuis/Salemink  zijn van mening, en ik stem hen toe, dat er in het discours over het islamitisch 

gevaar in feite sprake is van een nieuwe vorm van racisme:  
 

“De klassieke racistische ideologieën, door F. Fanon ooit het 'primitieve racisme’ genoemd, gingen over 
mensen buiten Europa en over de joden die van oudsher als 'randfiguren' in Europa woonden. Nu gaat 
het om miljoenen mensen die uit de andere continenten, meestal op economische gronden, naar Europa 
gekomen zijn en hier zullen blijven wonen. Het taboe van Auschwitz legt bovendien een publiek verbod 
op een openlijk biologisch racisme van de oude snit. In deze nieuwe context transformeert het oude 
racisme en neemt, in ieder geval in zijn publieke gestalte, nieuwe vormen aan. In de literatuur wordt dan 
ook gesproken over 'nieuw racisme'," 'Nieuw racisme' baseert zich niet langer op de oude rassenleer van 
de naties, op mythen over het superieure arische ras, op de beschavingsopdracht van het blanke ras en 
op de mythen over inferieure of mengrassen. Dat valt onder het taboe van Auschwitz. Nieuw racisme 
schept een nieuwe rangorde tussen groepen op basis van een 'culturele evolutie' die een volk tot een 
historische eenheid maakt, die een scheiding tussen 'eigen volk' en 'vreemdelingen' aanbrengt, ook als 
deze vreemdelingen juridisch staatsburgers zijn met gelijke rechten. 'Eigen volk eerst' is de politieke 
slogan van deze beweging in haar extreemrechtse fase geworden, onvoorwaardelijk aanpassen en 
assimileren de nieuwe eis van het nieuwe millennium.  
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Een kenmerk van dit nieuwe racisme is dat het de classificatie van 'eigen volk' boven 'vreemdelingen' 
verbindt met de visie dat Europa zelf een soort hogere 'natuurlijke gemeenschap' is tegenover de niet-
Europese gemeenschappen.? De Europese volkeren hebben samen een gemeenschappelijke 
historische evolutie doorgemaakt, die ook een gemeenschappelijke cultuur, godsdienst en moraal heeft 
voortgebracht. Zo wordt de oude leer over Europese superioriteit, die religieus, cultureel of biologisch 
beargumenteerd werd, gereactiveerd en gekoppeld aan het nieuwe racisme van 'eigen volk eerst'. 
Overigens fungeert het christendom in tegenstelling tot vroegere tijden dikwijls niet langer als bewijs voor 
de superioriteit van Europa. In een postchristelijke argumentatie deelt het christendom in de dreiging van 
de monotheïstische religies met hun vermeende intolerantie en hang naar geweld. “ ( p 770)  

 

 

 

 

 

1.2.3. Turkije 
 
Sadik Al-Azm: 'Ik zei: "Hier heb je anderhalf miljoen Turken, een zeer religieus volk. Als je ze zou ondervragen, zouden ze voor 95 procent 

antwoorden dat ze goede moslims zijn en hun religieuze plichten vervullen. Toch gaan ze in enorme aantallen de straat op om de scheiding tussen 

moskee en staat te verdedigen, terwijl de wetgeleerden beweren dat in de islam die twee niet te scheiden zijn! Ze verdedigen dus iets waarvan iedere 

goede moslim geacht wordt het af te keuren!" Ik vroeg mijn studenten of ze dat zien als een evolutie in de islam of als een afwijking. Dan blijkt het 

nooit in ze opgekomen te zijn om deze ontwikkeling te zien als een evolutie. Ze raken in de war, omdat die niet past in hun wereldbeeld van een 

onverzoenlijke strijd tussen westers liberalisme en de islam.'  

 

 
 

' Het is daarom van groot belang dat Europa Turkije steunt om deze overgang door te maken, benadrukt de Syriër. 'Een werkende, moderne Turkse 

staat - met een seculier, democratisch systeem en een bevolking die dit niet ziet als strijdig met de eigen moslimidentiteit - zal een aantrekkelijk model 
gaan vormen voor het hele Midden-Oosten.' 

 

 

Fortuyn  

 

Wilders 

 

 

 

 

1. 3 Het conservatieve moment 

 

Livestro maak met het artikel Het conservatieve moment is gekomen de Edmund Burke Stichting 

voor het eerst bekend aan een breder publiek. Livestro geeft duidelijk aan wat men onder 

“conservatisme” dient te verstaan:  

“De term 'conservatief' stamt van de Latijnse term servare, wat 'bewaken' of 'bewaren' betekent, en 

het prefix con-, 'samen'. Con-servare betekent dus 'samen-bewaren', of, eleganter: bewaren in een 

staat van eenheid. Dit is wat conservatieven proberen te doen. Niets meer en niets minder. Het 

conservatisme is erop gericht de chaos in de wereld en in de mens te bestrijden en orde te scheppen 

waar geen orde is, of te handhaven waar die al wel is.” 

 

Ronald van Raak maakt in zij onderzoek In de naam van het volmaakte een onderscheid tussen 

conservatisme als persoonlijke houding en als politieke leer: in deze politieke betekenis “verwijst de 

term naar de beginselen van waaruit mensen politiek bedrijven. Dit onderscheid sluit aan bij de 

klassieke studie 'Das konservative Denken' (1927) van Karl Mannheim. Deze zag aan het einde van 

de achttiende eeuw een overgang van traditionalisme, een behoudende levenshouding, naar 

conservatisme, een politieke leer van de oude elite. “ ( p 13)   

Historisch ontstond het begrip conservatisme, opgevat als een politieke leer, in de eerste helft van 
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de negentiende eeuw in gebruik als reactie op de ontwikkeling van het liberalisme ( Van Raak, p 

38)  

 

“ 

 

Livestro geeft een breed overzicht over en aantal maatschappelijke problemen en over het antwoord 

dat een conservatieve beweging hierop kan geven. Een aantal belangrijke gedachten uit het artikel 

van Livestro:  

 

1. De internationale conservatieve revolutie ( impliciet: het Amerikaanse neoconservatisme) 

moet ook in Nederland geïmplementeerd worden. 

 

2. Het Nederlandse conservatisme als politieke beweging moet weer nieuw leven worden 

ingeblazen. 

 

3. “Conservatieven uit de verschillende partijen (en conservatieven zonder partij) zouden op 

deelterreinen wel tot samenwerking kunnen komen”. 

 

4. Edmund Burke als naamspatroon: “Conservatieven dienen de waarschuwing van Edmund 

Burke serieus te nemen dat wanneer de vijanden van Waarheid en Moraal zich verenigen, de 

voorstanders hetzelfde dienen doen.” 

 

 

De maatschappelijke problemen volgens Livestro:  

 

1. De welvaartstaat: De verzorgingsstaat heeft de mensen afhankelijk gemaakt, en hun de eigen 

verantwoordelijkheid afgeleerd.  

 

2. De maatschappelijke kerninstituties, het huwelijk, de kerk, de vereniging, de school en de 

universiteit worden uitgehold. Het conservatisme wil deze instituties beschermen. 

 

3. Het streven naar maatschappelijke autonomie bedreigt de instituties, en leidt tot geweld en 

criminaliteit. 

 

4. Het ideologisch erfgoed van de jaren zestig manifesteert zich in een oppervlakkige politieke 

correctheid. 

 

Het conservatief antwoord ligt vooral op twee terreinen:  

 

1. De basis van de conservatieve moraal zijn “wetten die voor ons allen gelden en die een 

tijdloos en universeel karakter hebben, de zogeheten philosophia perennis.” “De Tien 

Geboden bevatten de best denkbare uitwerking van dit idee en men vindt er ook duidelijke 

uitspraken over terug in bijvoorbeeld de preken van Jezus Christus en de brieven van 

Paulus, maar de traditie van denken over deze voorgegeven morele orde is niet exclusief 

joods-christelijk van oorsprong. Men vindt er ook sporen van in de klassieke Griekse 

literatuur, in het Romeinse recht, in de leerstellingen van Confucius, in de Indiaase filosofie 

- in alle grote beschavingen, waar ook ter wereld, wanneer ook in de tijd.” 

 

2. Grote aandacht voor karaktervorming, opvoeding in moraal en normen en waarden:  

“Karakter is een belangrijk steekwoord in het conservatieve denken over sociale 
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vraagstukken”. De welvaartstaat moet worden afgebouwd, liefdadigheid en 

vrijwilligerswerk moeten een belangrijke plek krijgen in de samenleving. 

 

 

 

Dit artikel bevat veel van de later door de jaren belangrijke thema’s bij de Edmund Burke Stichting: 

Kritiek op de welvaartstaat, op de maatschappelijke veranderingen van in de jaren zestig , 

aansluiting aan het Amerikaanse neoconservatisme, karaktervorming en “philosophia perennis”. 

 

Wat in februari 2001 in het conservatieve programma nog helemaal ontbreekt is het thema islam en 

daarmee verbonden:  de claim op de voorrang van de Westerse waarden.  

 

Historisch wordt in eerste instantie aansluiting gezocht aan de Nederlandse conservatieve traditie en 

aan het internationaal neoconservatisme, maar nog niet, zoals later, aan de Duitse “Conservatieve 

revolutie” van de jaren dertig.  

 

Het weekblad De Groene Amsterdammer heeft door de jaren heen veel belangrijk materiaal over de 

Burke Stichting verzameld en de stichting kritisch gevolgd. In maart 2001, en maand na het 

verschijnen van het artikel van Livestro, publiceerde De Groene drie uitvoerige artikelen over de 

nieuwe Edmund Burke Stichting. Het is zeer verhelderend om deze artikelen nu te lezen, met het 

facit in handen hoe de stichting zich heeft ontwikkeld.  

 

Samenvattend een paar hoofdpunten uit de drie artikelen uit de Groene: 

 

- De Groene geeft aan dat de Burke Stichting  

  

De Edmund Burke Stichting wil een Nederlandse conservatisme nieuw leven inblazen. 

Livestro: “Het is ruim honderd jaar geleden dat het parlementaire conservatisme in Nederland 

een zachte dood stierf. In 1869 probeerde de voormalige minister Heemskerk de conservatieve 

parlementaire positie te consolideren door middel van de vorming van een kiesvereniging, 

maar deze proto-partij was geen lang leven beschoren. In 1877 leden de te weinig 

georganiseerde parlementaire conservatieven een zware electorale nederlaag waarbij 

driekwart van de zetels verloren ging. Conservatieve politici begonnen hun toevlucht te zoeken 

tot succesvolle nieuw opgerichte partijen als de ARP en de Liberale Unie. De laatste 

zelfstandige conservatieve parlementarier, W. Wintgens, verdween in 1897 uit de Kamer. Met 

hem verdween het conservatisme als zelfstandige politieke stroming in Nederland.” 

 

 

 

 

De Edmund Burke Stichting, een rechtse denktank van voornamelijk witte mannen,51  werd 

opgericht in 2000/2001 als en denktank naar Amerikaans model. Het praktische programma van de 

conservatieven werd gekenmerkt door grote zorg over de staat van gezin, maatschappelijke 

organisaties, school, universiteit en andere instituties die zij van belang achten voor de overdracht 

van de deugden. Marcel ten Hooven: “Weerzin tegen de geestelijke nalatenschap van de jaren zestig 

was een rode draad in de publicaties en op de website van de Burkestichting.”  

In het begin kon de Burke Stichting mensen uit de christen-democratische en de gereformeerde 

kringen betrekken: SGP-woordvoerder Menno de Bruyne,52 Dries Van Agt , H. Hillen (CDA) en E. 

van Middelkoop (ChristenUnie). Begin 2003 zegt Burke-directeur Livestro: “ We hebben nu 

sympathisanten binnen CDA, VVD, SGP, LPF en zelfs een enkeling binnen de centrumlinkse 

ChristenUnie.” (de Volkskrant, 12-2-2003) .  Nadat de Burke Stichting in 2004 via Bart Jan Spruyt 

 
51 Loubna Berrada in Trouw, 1-9-2004. 
52 Hans Vollaard in: Pellikaan/ Van der Lubben: Ruimte op rechts, p. 94. 
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een samenwerking met Geert Wilders begon hebben de  gematigde conservatieven de Stichting 

verlaten. “Conservatisme moet geen synoniem worden met harde rechtse praatjes”, waarschuwde 

Spruyt nog bij zijn aantreden als directeur van de Burke Stichting in 2002 ( Trouw, 25-9-2002)  

Maar een paar jaar later werkt hij samen met Geert Wilders, die het gelijkheidsbeginsel uit de 

Grondwet wil halen. In Lof van het conservatisme (2003) ontkent Spruyt nog, dat het conservatisme 

van de Burke Stichting uit eenzelfde soort impuls, “ - een bedenkelijke emotie van rancune en 

ressentiment- is voortgekomen als het gevulgariseerde Fortuynisme”.(p. 10)  Twee recensenten van 

Lof van het conservatisme, Arnold Heumakers en Hans Achterhuis, valt het op dat Spruyt in dit 

boek een zeer geïdealiseerde en schone versie van het conservatisme weergeeft .Arnold Heumakers: 

“De democratie is de horizon van het hier geprezen conservatisme, en dus ontbreken er in Lof van 

het conservatisme nogal wat conservatieven die zich van deze restricties niets hebben 

aangetrokken.” (NRC, 16-5-2003)  

Hans Achterhuis: “[…] maar in de vele lofzangen van Spruyt ontbreken praktisch alle 

dissonanten.[…] Dat is misschien wel zo verstandig, want zo blijft zijn eigen conservatisme 

aantrekkelijk en schoon.” ( Trouw, 17-5-2003)  

 

In de herfst 2003 is in de brochure 'De crisis in Nederland en het conservatieve antwoord' een 

omslagpunt in het denken van de Burke Stichting te constateren. Van een nadruk op een breed 

conservatisme en private deugden wordt nu overgeschakeld naar een nadruk op politie, justitie en 

defensie: “Dit betekent dat de overheid zich bovenal bezig moet houden met drie belangrijke 

aangelegenheden: defensie (externe veiligheid), politie (interne veiligheid), en het handhaven van 

wetten en regels door het justitiële systeem. Dat zijn de kernactiviteiten van de overheid, en voor 

deze posten moet dus altijd voldoende geld worden uitgetrokken.”( NRC, 16-10-2003)  

 

Het nieuwe Nederlandse conservatisme geeft zich vanaf 2003 steeds duidelijker te kennen als rechts 

populisme, met Spruyts eerst inofficiële (vanaf september 2004)53 , dan officiële samenwerking met 

Wilders (2005/2006) als hoogtepunt. Hans Vollaard geeft de volgende uitspraak weer van Spruyt 

over Wilders uit het Reformatorisch Dagblad 2005: “En dan is daar ineens deze man uit de heffe 

des volks met zijn geblondeerde geuzenkop, die met zijn feilloze intuïties in ieder geval weet aan te 

geven waardoor onze samenleving wordt bedreigd.”54 Spruyt hield zich niet alleen met Wilders’ 

partijprogramma bezig, maar gaf ook trainingen aan kandidaat-Kamerleden namens de nieuwe 

partij (Partij voor de Vrijheid) .55 

 

In augustus 2006 verbreekt Spruyt zijn samenwerking met Wilders, omdat Wilders niet met de 

andere rechtspopulistische partijen wil samenwerken, en de “conservatieve”, dat wil zeggen: 

rechtspopulistische, beweging, volledig verbrokkeld is, en geen electoraal succes kon verwachten. ( 

Niemand had toen verwacht dat Geert Wilders in november negen zetels zou veroveren). 

 

In de Burke Stichting waren drie of vier verschillende conservatieve richtingen verenigd.  Spruyt 

/Visser benoemen deze stromingen in hun Conservatief Manifest (De crisis in Nederland) als 

sceptisch conservatisme, historisch conservatisme en natuurrechtelijk conservatisme, met Heldring, 

Cliteur en Kinneging als representanten voor elke stroming. De “sceptisch-conservatieve” richting, 

waartoe CDA- en CU/SGP-leden hoorden, heeft eind 2004/begin 2005 afscheid genomen van de 

Burke stichting, toen deze voor een definitief rechtspopulistische koers had gekozen.56 Een vierde 

conservatieve stroming die door Spruyt/Visser niet werd genoemd hoort ook bij de Burke Stichting 

en heeft in de loop van de tijd aan invloed gewonnen: de revolutionair-neoconservatieve richting, 

waar Cliteur, Ellian, Visser, Spits en Spruyt zelf bij horen ( of hoorten, zoals Spruyt, die in augustus 

2006 ineens afstand neemt van neoconservatisme en revolutie).  

 
53 Het Parool, 3-9-2004; 22-10-2004. 
54 In: Pellikaan/ Van der Lubben: Ruimte op rechts, p. 96. 
55 Joop van Holsteyn In: Ruimte op rechts, p. 140. 
56 Het Financieele Dagblad, 6-11-2004. 
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Kinneging beweert in het interview op 13 mei 2006 in de NRC ook dat de Stichting in 2005 de 

bakens had verzet: “We hebben de politiek radicaal de deur uitgezet.” Hij verzwijgt dat Spruyt, die 

begin 2006 een officieel samenwerkingsverband met Geert Wilders is aangegaan en voor Wilders 

het partijprogramma schreef, altijd lid van het bestuur van de Burke Stichting is gebleven ( later niet 

meer als directeur, maar wel als secretaris) , en vanwege de officiële samenwerking met Wilders de 

Stichting niet hoefde te verlaten.  

 

De Burke Stichting streeft een Ronald Reagan-Agenda na en steunt Geert “Joe” Wilders.57 De 

Edmund Burke Stichting is o.a. “een schaduwuniversiteit”58 waar de nieuwe conservatieve elite 

wordt klaargestoomd. Zo’n 450 studenten zijn volgens de Volkskrant bij Burke betrokken.  

Hubert Smeets: “De Burke Stichting [...] is zo revolutionair als de pest. «Er dient dreiging van ons 

uit te gaan. We moeten als een mysterie en imminent gevaar boven de politieke markt hangen. Dat 

kunnen we doen door van tijd tot tijd afgewogen betuigingen van inhoudelijke steun te geven aan 

politici die zich opstellen als oppositionele provocateurs en een onderdeel kunnen blijken te zijn van 

de trigger naar de verhoopte paradigmawisseling.» [citaat Bart Jan Spruyt, M.T] 

[...] [De  Burke Stichting] gokt op een crisis, staat «klaar» om deze of gene provocateur een handje 

te helpen en marcheert op naar het staatskasteel als de boel op instorten staat. Kinneging en de 

zijnen bereiden zich voor op een coup, een coup waarin ze zelf de hand niet willen hebben maar 

die door anderen mogelijk moet worden gemaakt. Zelfs de Jacobijnen van Robespierre waren 

minder opportunistisch dan de Burkianen van nu.”59 Kinneging geeft in een reactie (in Filosofie 

Magazine 9/2005, p. 6)  toe, dat Spruyts schrijfstijl “wat apocalyptisch is” – maar, zo zegt 

Kinneging: “boeiend is het wel”.  

Kinneging doet lacherig over de Burkiaanse ambities voor een staatsgreep. Maar er is geen reden 

om te lachen over de brede machtbasis die de Burke Stichting aan de Universiteit Leiden heeft 

veroverd. 

De Burke Stichting is sterk geïnspireerd door een apocalyptische visie. Zonde, decadentie en 

ondergang domineren hun denken. John Gray spreekt over het merkwaardige 

bondgenootschap, dat christelijke apocalyptische fundamentalisten hebben gesloten met 

Verlichtingsfundamentalisten [en dit bondgenootschap kunnen we in Leiden uitstekend 

bestuderen]: “Het christelijke fundamentalisme  [in Leiden: Kinneging, Spruyt, Spits,  M.T] en het 

Verlichtingsfundamentalisme [Ellian, Cliteur, M.T.] hebben de krachten gebundeld.”60 

 

 

Op 28 augustus 2006 meldde de kop op de voorpagina van de zaterdaguitgave van de NRC “Het 

conservatieve moment is voorbij”. Bart Jan Spruyt, de secretaris van de Stichting verbrak 

teleurgesteld de samenwerking met Wilders. 

“Spruyt heeft de laatste jaren met zekere regelmaat ogenblikken voorbij zien komen die een nieuwe 

beweging hadden kunnen markeren. De moord op Theo van Gogh, op 2 november 2004, was zo'n 

moment. ‘Iedereen wist: er is iets verschrikkelijks gaande. De Nederlandse politiek wist het niet 

meer. Het was tijd voor nieuwe antwoorden, die wij, conservatieven, hadden kunnen bieden. Maar 

het moment was zo weer voorbij. […]’ Zo gingen alle ‘founding moments’, zoals Spruyt het noemt, 

verloren: de moord op Fortuyn, 11 september, de oorlog in Irak.”  

 
57 Zie Moeizame revolutie, de Volkskrant, 12 maart 2005, p. 25/26: de Burke-Stichting heeft Wilders geholpen zijn 

partij-programma op te stellen. “Joe” Wilders is een grote bewonderaar van Joe McCarthy, zie  Frits Abrahams, Joe 

Wilders, NRC 28-4-2004. 
58 Zie Moeizame revolutie, de Volkskrant, 12 maart 2005, p. 25. Voor info over de Burke-stichting  zie ook: Eric 

Krebbers en Inge van de Velde, Conservatieven willen verworvenheden vrouwenbeweging terugdraaien, De Fabel van 

de illegaal 46/47, zomer 2000, http://www.gebladerte.nl/10751f46.htm  
59 Hubert Smeets, De Putschisten zijn onder ons, http://groene.alias.nl/,  zie ook de artikelen over de Burke-Stichting in 

De Groene van 14 en 21 oktober De Burke Stichting staat paraat.  
60 Verlichting en terreur, p. 31. 

http://www.gebladerte.nl/10751f46.htm
http://groene.alias.nl/
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Dus: de maatschappelijk destabiliserende momenten waarvan men bij de Stichting had willen 

gebruik maken konden niet gebruikt werden- tot de spijt van Spruyt en de Burkianen. Toch zegt 

Spruyt de hoop niet op te geven op een nieuw conservatief moment (de Volkskrant, 20 oktober 

2006)  

 

Het is nu een goed moment gekomen om de balans op te maken van de Nederlandse conservatieve 

revolutie. Was het allemaal alleen maar een hype?  

Volgens Jos de Beus heeft deze revolutie wel degelijk haar stempel gedrukt op de politiek van alle 

partijen: “De Edmund Burke Stichting ter bevordering van conservatief denken heeft stellig 

bijgedragen tot de […] verandering van het klimaat der opiniemakers.[…] een verrechtsing van het 

Nederlandse meningenklimaat .[…] De inkadering van het [huidig] debat is conservatief, omdat de 

sprekers, vaak zonder het te beseffen, conservatieve noties van kwaad, barbarij, onveiligheid en 

bestrijding daarvan via tucht, traditie en vaderlijke leiding gebruiken. ” (De Helling 2, 2006, p. 24)  

Dick Pels:” Wat zich sinds de doorbraak van Fortuyn wél heeft aangediend is een neoconservatieve 

politieke intelligentsia die zich in deze omvang en op deze toonhoogte in Nederland niet eerder 

heeft gemanifesteerd. Terwijl de politieke ruimte op rechts na het echec van de LPF in handen bleef 

van de gevestigde partijen, is de intellectuele ruimte op rechts wel egelijk bezet door een nieuwe 

spraakmakende elite. In dat opzicht is de ‘conservatieve revolutie’ onmiskenbaar geslaagd […] “ 

(de Volkskrant, 27-10-2006, boeken)  

 

De verwinning van Geert Wilders, die negen zetels in het parlement  behaalde, bewijst dat het werk 

van de Burke Stichting diepe sporen heeft achtergelaten. Burke voorzitter/ secretaris Bart Jan 

Spruyt heeft het partijprogramma van Wilders geschreven.  

 

In april 2007 staat de Burke Stichting nog steeds ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in 

Den Haag, met Bart Jan Spruyt als directeur en secretaris.  

 

 

 

 

 
1.2. Amerikaanse vrienden  

 

( artikel livestro)  

 

In veel opzichten koestert de Burke Stichting een geïdealiseerde versie van de Amerikaanse 

samenleving à la Reagan en Bush. De Burke Stichting werkt samen met “de grote broer” (Spruyt), 

het American Enterprise Institute for Public Policy Research (AEI), volgens Spruyt “een 

fantastische club mensen, waarmee de Edmund Burke Stichting een jaar geleden hier in Nederland 

nog een congres over de islam en de toekomst van Europa heeft georganiseerd.” (Trouw, 27-5-

2006) .  

 

Paul Cliteur en Afshin Ellian zijn neoconservatieven; hun ideologie verschilt sterk van de klassiek 

conservatieve. Als het conservatisme gedefinieerd wordt in de zin van Burke, samengevat door Von 

der Dunk als volgt: 
“Laten we samenvatten waardoor het moderne Conservatisme zich wil onderscheiden van de innovatieve 
of revolutionaire tegenbeweging: het propageert een concreet-aanschouwelijk in plaats van een abstract 
denken. Het prefereert dientengevolge een pragmatische benadering van de politiek boven een 
rationalistisch-doctrinaire. Het verkiest de historische werkelijkheid boven een normatieve rationele 
blauwdruk. In verband daarmee wil het de verscheidenheid en plurifor~teit van het historisch gegroeide 
niet opofferen aan uniformistische beginselen. Het wijst dan ook ideologieën als menselijk-gekunstelde 
produkten af en wil zelf geen ideologie zijn. Het gelooft in een organische ordening en verwerpt een 
mechanisch-atomistische. Het stelt de gemeenschap boven het individu. Het stelt het individu echter 
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weer boven principes. Het meent, dat de ontwikkeling door een hogere goddelijke leiding wordt gestuurd 
en niet door een autonome mensheid. Het heeft een kwalitatief vrijheidsbegrip, dat wil zeggen, het 
verstaat onder vrijheid het recht van de diverse organen en corporaties van de samenleving om binnen 
hun eigen domein hun, door een hogere leiding voorgeschreven taak te volbrengen - in plaats van een 
kwantitatief vrijheidsbegrip, waarbij onder vrijheid wordt verstaan, dat alle individuen van de 
gemeenschap op grond van gelijke aangeboren rechten ook dezelfde ontplooiingskansen moeten 
hebben.  
Het Conservatisme is in verband met dit vrijheidsbegrip anti-centralistisch en corporatief. Het acht vrijheid 
ten nauwste afhankelijk van privaatbezit. Geen vrijheid zonder bezit.” ( Conservatisme, p. 90)  

.. als het conservatisme dus zo gedefinieerd wordt- - dan heeft het neoconservatisme zeer weinig 

gemeen met het conservatisme- de parallelle conservatisme/neoconservatisme reduceert zich 

eigenlijk alleen maar de verbinding tussen vrijheid en privaatbezit. 

 

Al in 2001 was de Nederlander Kees Heesters, die bij het American Enterprise Institute werkt, 

uitgenodigd om bij de Burke Stichting over “compassionate conservatism” te spreken. Heesters: 

“Het [neoconservatieve] idee van preventieve aanvallen is natuurlijk helemaal geen idiote 

gedachte”.61  

 

“Het American Enterprise Institute is een uiterst invloedrijke denktank. Dit is de intellectuele 

thuisbasis van Dick Cheney en superhavik Richard Perle, die het Pentagon in de aanloop naar de 

invasie van Irak van advies diende. Hier wordt gesproken en gepubliceerd over de 'democratische 

dominotheorie', 'boeven- staten' en het 'morele recht om wraak te nemen voor 11 september en de 

daders te achtervolgen'. Dit is een bolwerk van de zelfbewuste macho's van de buitenlandse 

politiek. Het podium dat president Bush koos om te verkondigen dat uit de as van de 

bombardementen een vrij en vredelievend Irak zou opstaan.” (Algemeen Dagblad, 16-5-2006)  

 

“Het conservatieve American Enterprise Institute in Washington DC sponsorde in 2000 een 

conferentie over 'een Amerikaanse nationale discussie over de rol van dit land op het wereldtoneel', 

een discussie die belangijker werd geacht dan de discussies die plaatsvonden na de wereldoorlogen. 

'Voor de derde maal in een eeuw', zo stelde het instituut, 'bezinnen de VS zich op hun plaats in de 

wereld.' Volgens de AEI gaat het hier om de Amerikaanse soevereiniteit: 'de mate waarin de 

Amerikaanse vrijheid van internationaal handelen en het eigen interne bestuur - de eigen 

soevereiniteit en constitutionele orde - door internationale organisaties en afspraken mogen worden 

beperkt.'  

[…] Conservatieven van het AEI nemen stelling tegen wat zij zien als de progressieve voorkeur 

voor multilaterale internationale afspraken waarmee de VS door het buitenland aan banden worden 

gelegd. […] Op politiek gebied maken de conservatieven zich druk over het multilateralisme van de 

VN “ (Willem Pfaff, de Volkskrant 24-5-2000)  

 

Ian Buruma: “Zelden - misschien nooit - in de Amerikaanse geschiedenis heeft een groep 

intellectuelen zoveel invloed uitgeoefend op het beleid van hun land als de neoconservatieven, 

verbonden aan organisaties zoals het American Enterprise Institute, waar Ayaan Hirsi Ali nu haar 

plaats heeft gevonden. Zij hebben toegang tot het Witte Huis van president Bush, het Pentagon, en 

het kantoor van vicepresident Cheney. En toch gedragen zij zich als een marginale groep, die 

voortdurend gebukt gaat onder het politiek correcte juk van het zogenaamde 'liberal establishment'.” 

( NRC 7-10-2006)  

 

Guido Derksen vat het programma en de huidige samenstelling van het AEI samen als volgt: “Deze 

denktank is gevuld met reborn christians, Bush-getrouwen, felle tegenstanders van homohuwelijk, 

abortus en euthanasie, hardcore neocons en haviken. […] Bijvoorbeeld Karl Zinsmeister, assistent 

van George W. Bush, en Lynne Cheney, de vrouw van vice-president Dick Cheney. Of  David 

Frum, oud-tekstschrijver van president George W. Bush. En de oerconservatieve Newt Gingrich, 

 
61 Rob Hartmans, De Groene Amsterdammer, 22-9-2001. 
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van 1995 tot 1999 leider van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden. Jeane Kirkpatrick, 

nóg conservatiever, en onder Ronald Reagan permanent VS-afgevaardigde in de VN. 

Ook op de loonlijst bij het AEI […]  Richard Perle, bijnaam 'Prince of Darkness', voormalig 

onderminister van Defensie onder Reagan en een van de architecten van de oorlog in Irak. Eveneens 

een interessante collega […] is Charles Murray. 

Murray publiceerde in 1994 met Richard Herrnstein The Bell Curve; Intelligence and Class 

Structure in American Life. In deze controversiële studie zet Murray nauwgezet uiteen dat er 

wetenschappelijk aantoonbare etnische en raciale verschillen in intelligentie zijn. Zo zijn negers 

volgens Murray gemiddeld dommer dan blanken. Ook betoogt hij dat mensen vooral vanwege hun 

lagere intelligentieniveau in de onderklasse terechtkomen, en niet vanwege raciale of sociale 

achterstellingen.” (de Volkskrant, 30-8-2006)  

 

Dr. Sally Satel, een psychiater van het American Enterprise Institute, wil strengere criteria voor 

Irak-veteranen met oorlogstrauma's bij de diagnose, lagere uitkeringen en behandelingen die zijn 

gericht op reïntegratie in de samenleving. (Algemeen Dagblad, 30-1-2006) Sally Satel deed onlangs 

een bevlogen oproep “tot de schepping van een markt in donororganen. Arme Amerikanen zouden 

gelokt kunnen worden met een belastingvoordeel, of zelfs met een beurs voor een universiteit voor 

een van hun kinderen. The Institute of Medicine waarschuwde dat het 'lichaam niet te koop is'. Satel 

vindt dat 'ouderwets gedacht', een populair argument bij het AEI.” ( Het Parool, 27-5-2006)  

 

De Amerikaanse jurist John Yoo, verbonden aan het AEI heeft in de VS de juridische grondslagen 

gelegd voor het plan dat van terrorisme verdachten zonder vorm van proces kunnen vastgehouden 

worden. Hij was de openlijkste en felste tegenstander van de anti-martelwet van de Republikeinse 

senator John McCain. Vindt dat folteren pas martelen mag heten als een orgaan van een 

ondervraagde definitief is beschadigd. ( Het Parool, 27-5-2006). 

Ook Irving Kristol, lovend door Bart Jan Spruyt en Michiel Visser aangehaald62 als auteur van 

Neoconservatism. Autobiography of an idea (1995)  is nog steeds ( augustus 006) verbonden aan het 

AEI. 

Ex-Pentagon medewerker Michael Ledeen, schrijver van The war against the terror masters is een 

van de huidige AEI-profeten en een echte revolutionair.  

“ ‘Stabiliteit is een Amerika onwaardig doel. Er zit niets anders op: wij moeten de democratische 

revolutie voltooien.' Tegen The American Prospect zei Ledeen: 'Dit kan de oorlog blijken te zijn om 

de hele wereld opnieuw in te richten'.” ( NRC 22-3-2003)  

Ben Wattenberg, nog steeds fellow van het AEI, heeft al in 1990  een opmerkelijk boek geschreven, 

The First Universal Nation. “Onthoud over ons streven dit: Een unipolaire wereld is een goed idee 

mits Amerika de uni is.” ( NRC 1-11-1990)  

 

Sommige invloedrijke intellectuelen hebben het AEI inmiddels verlaten, en hebben vaak carrière 

gemaakt in de regering Bush. 

De neoconservatieve ideoloog John Bolton zat in het bestuur van het AEI. Hij beweerde “ dat 'er 

niet zoiets als VN bestaat'. Als staatssecretaris keerde hij zich tegen verdragen om spreiding van 

chemische wapens en kleine vuurwapens te voorkomen.” ( Het Financieele Dagblad, 8-3-2005)  

“[Het] apocalyptisch wereldbeeld, waarbij Amerika door God is aangewezen om de wereld van het 

kwaad te verlossen, spreekt Bolton wel aan. “ (Trouw, 11-3-2005) . Het apocalyptisch wereldbeeld 

delen de Leidse Burkianen met hun Amerikaanse vrienden, net als de afkeer van de VN. 

 

Ook Dinesh D'Souza, auteur van The End of Racism (1995) had een onderdak bij het AEI 

gevonden. “De benarde positie van met name de zwarte onderklasse, betoogt hij, is puur het gevolg 

van morele slapte en sociaal disfunctioneren”;  “aan racisme en discriminatie zou het niet liggen, en 

evenmin aan een gebrek aan huisvesting, banen en scholingskansen. Bron van alle kwaad is volgens 

 
62 Zie Spruyts en Visser overzichtsartikel over neoconservatisme, Amerika bombardeert het Kwaad weg, de Volkskrant 

, Reflex, 19-4-2003.  
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The End of Racism de door de antropoloog Franz Boas (1858-1942) geformuleerde opvattingen 

over cultureel relativisme.“ (Thomas Bersee, NRC 9-12-1995) Het echo van deze meningen over de 

onderklasse komt men bij Kinneging tegen; en Franz Boas als de oervader van alle kwaad komt 

men ook bij Paul Cliteur tegen. 63  “[ D'Souza] behoort tot de nieuwe generatie neo-conservatieve 

denkers, die met ambitieuze, spraakmakende boeken het maatschappelijk debat aanjagen en 

daarmee voor veel commotie zorgen”64 – en de Leidse Burkianen wandelen in zijn voetspoor. 

Cliteur haalt ( in het voetspoor van Pim Fortuyn) D'Souza instemmend aan omdat deze de anti-

decadentie discours van de moslimfundamentalisten hoog waardeert!65 

Zij wandelen ook in het voetspoor van de prominente conservatieve intellectueel, oud-rechter en 

hoogleraar Robert Bork (70), verbonden aan het AEI. Bork is geobsedeerd door de 'generatie van 

zestig'. In zijn boek Slouching Towards Gomorrah (1996) […] geeft hij haar de schuld van de 

neergang van de Westerse cultuur, die hij meent waar te nemen.”  (Menno de Galan, NRC, 2-8-

1997)  

 

Het waren de denkers van het AEI die al een paar dagen na 9/11 met het inmiddels als onzinnig en 

rampzalig bewezen idee kwamen, dat Al Qaeda en  Saddam samen werkten, en Saddam daarom 

wegmoest. Bert Lanting in de Volkskrant, 20-9-2001: “Volgens Richard Perle, voorzitter van de 

adviesraad voor het defensiebeleid, moet het omverwerpen van het Iraakse bewind zelfs 'een van de 

voornaamste doelen' van de oorlog tegen het terrorisme worden. 

Een van de voornaamste pleitbezorgers van actie tegen Irak is Laurie Mylroie van het conservatieve 

American Enterprise Institute. Volgens haar steunt Irak Al Qa'ida, het terroristische netwerk van 

Osama bin Laden, met geld en advies. 'Wij zijn in oorlog met Irak. We moeten van Saddam 

Hussein afkomen.' Naar haar mening is Bin Laden niets meer dan een stroman van de Irakees.”  

 

Het AEI groeide uit “tot een tekenkamer van radicaal neoconservatisme. Vooral over 

belastingpolitiek en de gewenste verhoudingen in de wereld wordt onbekommerd vooruit gedacht. 

De ideologische redeneringen die Oorlog tegen Irak wenselijk, ethisch verantwoord, militair een 

peulenschil en politiek een buitenkans maakten, kwamen in de afgelopen maanden steevast van de 

sterke-koffie-ochtenden van het AEI.” (NRC, 23-4-2003)  

 

Bart Jan Spruyt over de aanwezigheid van de AEI-Amerikanen ( “The New Atlantic Initiative”)  op 

de Burke- conferentie in mei 2005: "De angst groeit in kringen van conservatieve Amerikaanse 

denktanks dat de VS Europa als bondgenoot aan het verliezen zijn. Europa islamiseert, menen ze. 

Dat Spanje na de aanslag van islamitische terroristen in maart vorig jaar voor een sociaal-

democratische regering koos, is voor hen een belangrijk bewijs dat Europa er niet voor is om 

moslims te dwingen zich de Westerse waarden en normen eigen te maken." (NRC, 21-5-2005)  

 

Toch waren de Amerikanen tot nu toe minder negatief over de islam dan de Burkianen. De 

stigmatiserende veroordeling van de islam an sich zoals bij Ellian en Cliteur komt men bij hen niet 

snel tegen.  

David Frum van het AEI: “ […]  je moet je afvragen: is de oorlog die we voeren wel een strijd van 

het westen tegen het oosten, van het christendom tegen de islam, of is dit niet eigenlijk een strijd 

van vrijheid en individualiteit tegen onderdrukking? Ik ben bang dat Europa zich te veel fixeert op 

de islam. Ik vrees dat hier het Europese en het Amerikaanse perspectief niet bij elkaar aansluiten.” 

(NRC 2-4-2005) Misschien is het feit dat Ayaan Hirsi Ali in 2006 bij het AEI begon te werken, een 

teken dat het AEI ook meer in de richting van een algehele anti-islam-ideologie wil oprukken.( zie 

Sjoerd de Jong, Het vliegtuig kwam van links, NRC 27-7-2007)  

 

 
63 Paul Cliteur, Weg met het cultuurrelativisme, In: Jaffe Vink, De terugkeer van de geschiedenis. Cliteur neemt het in 

dit artikel op voor de sociaal-darwinist Herbert Spencer.  
64 Oscar Garschagen, de Volkskrant, 8-6-1996. 
65 Pim Fortuyn en de multiculturele samenleving, In: Civis Mundi , vol. 43 (2004), afl. 2, p. 82 
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De Irak-oorlog die voorbereid en gepland werd door het AEI heeft de onvoorwaardelijke steun van 

de Burkianen Michiel Visser, Bart Jan Spruyt, Arend Jan Boekestijn en Afshin Ellian. Ellian:  

“Links zou blij moeten zijn dat deze regering van Bush het licht heeft gezien.”66 “Onze 

intellectuelen moeten zo spoedig mogelijk beseffen dat de huidige problemen van de wereld niet 

door Bush en de zijnen in het leven zijn geroepen.”67 Ellian vond het verkeerd dat men tegen Bushs 

Irak-oorlog demonstreerde.68 De Nederlandse neoconservatieve revolutie volgt de revolutie van 

G.W. Bush c.s. "Diep in zijn hart was Bush een revolutionair. Alles wat hij in de eerste dertig 

maanden als president deed, wees erop dat hij liever vermetel dan voorzichtig was, liever in actie 

kwam dan reageerde, en dat hij liever risico's nam dan deze uit de weg te gaan", schrijven Ivo 

Daalder en James Lindsay in hun boek Amerika ontketend, de Bush-revolutie in de buitenlandse 

politiek, verschenen in 2003.” ( Henk Hofland,  NRC 12-3-2008)  

 

 “Wat de Nederlandse neoconservatieven met hun Amerikaanse tegenvoeters delen betreft vooral de 

gedachte van de ‘clash of civilisations’ en de politiek ten aanzien van Irak. Zij verschillen echter 

van de Amerikanen wat betreft de verhouding tussen staat en kerk. De Amerikaanse conservatieven 

in de regering-Bush hanteren het christelijk geloof expliciet als morele grondslag van hun politiek 

handelen. De Nederlandse conservatieven hinken daarentegen op twee gedachten. Zij gaan uit van 

een absoluut moreel referentiekader, maar zoeken de basis ervan niet in de christelijke leer. Het 

absolutisme dat zij verdedigen is eerder gefundeerd op politiek-filosofische geschriften zoals 

Plato’s Politeia. De christelijk leer wordt niet afgewezen, maar men is vooral op zoek naar een 

seculier moreel absolutisme.” 69 

 

Inmiddels is de Irak-oorlog uitgedraaid op een ramp. Voor Ellian is dit geen reden voor kritiek op 

president Bush en het AEI , maar een reden voor Europa om de verzorgingsstaat af te bouwen om 

militaire steun aan de VS te kunnen bieden in de geënsceneerde Clash of Civilizations.  (NRC 14 

oktober 2006) Volgens hem zijn ook niet de Amerikanen, maar de Irakezen zelf schuld aan de 

oorlog: “[We]  mogen president Bush niet erg kwalijk nemen dat Irak in zo’n chaos verkeert […]  

Het zijn nu de Irakezen zelf die hun land naar de afgrond hebben gedreven.”(NRC 9-12-2006)  

 

Henk Hofland, een van de intellectuelen die maar niet willen begrijpen “dat de huidige problemen 

niet door Bush en de zijnen in het leven zijn geroepen” [Ellian], schrijft: “Wat heeft hij [Bush], al 

reddend, tot dusver gedaan? Eén oorlog zo verwaarloosd dat die opnieuw moet worden gevoerd, de 

volgende met leugens begonnen en in een bloedige chaos laten ontaarden, al doende daar een 

trainingskamp voor terroristen laten ontstaan, een concentratiekamp opgericht dat in een dictatuur 

niet zou misstaan, de Conventie van Genève ontdoken, het Midden-Oosten tot een poel van anti-

Amerikanisme bevorderd, het Atlantisch bondgenootschap gefragmentariseerd, het politieke leven 

van zijn beste vriend Tony Blair versneld beëindigd, de Amerikaanse rechtsstaat ondermijnd, de 

vruchteloze en verwoestende oorlog in Libanon tersluiks gesteund en tot slot, als gevolg van dit 

alles, Amerika verdeeld, zo diep als het sinds Watergate niet is geweest. […] Deze Amerikaanse 

president is een door godsdienst bevlogen, megalomane en contactgestoorde man.” ( De Groene 

Amsterdammer, 22-9-2006) 

Een week later schrijft Hofland ook over de neoconservatieve internationale”, waartoe de Burke 

Stichting behoort: 

“[…] de sprookjes die Bush c.s. hadden verzonnen, bleken te verleidelijk. De redder van de wereld 

kreeg zijn merkwaardige mengsel van volgelingen, een neoconservatieve internationale, die zich 

onderscheidde door een sterk vereenvoudigd wereldbeeld. […]  Behalve door zijn 

alleroverzichtelijkste wereldbeeld kenmerkte de neoconservatieve internationale zich vaak door een 

grote mond. Wie het niet met hun visie eens was, onderschatte het gevaar van het terrorisme, was 

 
66 Filosofisch Elftal, p. 88. 
67 Brieven van een Pers. p.140. 
68 Brieven een Pers, p. 143 f. 
69 Huib Pellikaan en Sebastiaan van der Lubben, Ruimte op rechts, In: Waterstof, Waterlandstichting, 13-10-2006. 
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naïef, soft, of heulde stiekem met de vijand. […] In Nederland wordt de neoconservatieve 

internationale vertegenwoordigd door een gezelschap van wereldhervormers als Afshin Ellian, Leon 

de Winter en een aantal conservatieve denktankers.” (De Groene Amsterdammer, 29-9-2006) 

 

 

De Burke Stichting werd tot 2004/2005 gefinancierd door de Amerikaanse farmaceut Pfizer (met 

een half miljoen dollar).  Pieter van Os “[...] bijna de helft van de Burke-brochures, waarin ‘het 

conservatieve gedachtegoed wordt toegepast op de brandende kwesties van deze tijd’ , gaat over 

zorg en geneesmiddelenbeleid.”70 Kinneging beweert op 13 mei 2006 in de NRC dat Pfizer de 

financiering heeft ingetrokken omdat de Burke Stichting politiek de bakens heeft verzet. Het is 

andersom: Pfizer heeft de financiering ingetrokken vanwege de Burke- samenwerking met Wilders 

en het anti-islamisme van Spruyt en Wilders. Pieter van Os en Hubert Smeets: ” «Wij financieren 

nooit denktanks met directe politieke banden», aldus een medewerker van Pfizer op basis van 

anonimiteit. «De Burke Stichting wilde iets anders dan wij. Het had geen zin meer onze 

samenwerking voort te zetten.» 

Dat laatste spoort met het verschil van inzicht dat al eerder aan het licht was gekomen bij die 

bijeenkomst met Wilders en Spruyt in New York. Gary Rosen, redactiechef van het tijdschrift 

Commentary dat het initiatief daartoe had genomen, herinnert zich: «Onze verschillen van inzicht 

concentreerden zich op drie punten: islamisering, anti-immigratie beleid en de toetreding van 

Turkije tot de Europese Unie. Op enkele studies en artikelen naar het opkomende antisemitisme in 

Frankrijk na schrijven wij weinig over die eerste twee onderwerpen. Toetreding van Turkije tot de 

EU is daarentegen juist erg belangrijk voor ons, Amerikaanse conservatieven. De modernisering 

van dat land – daarover bestaat binnen Amerikaanse conservatieve kring eigenlijk geen onenigheid 

– is enorm belangrijk, juist als tegengif voor de opkomst van radicaal-islamitische groeperingen. 

Maar de heer Wilders denkt daar anders over, en die ideeën beleeft hij vrij intens, begreep ik toen.» 

“71 

Bart Tromp over de financiering van de Burke Stichting: “Twee jaar geleden kreeg ik van een 

journalist van Vrij Nederland […] te horen dat de Burke Stichting vooral geld kreeg van rechtse 

Amerikaanse miljonairs. Mijn reactie toen: ‘Als Saoedi-Arabisch geld in Nederlandse moskeeën en 

scholen wordt gestoken, vind ik dat geen goede zaak. Evenmin lijkt het mij wenselijk dat 

Amerikaanse financiers Nederlandse politieke stichtingen ondersteunen, want wie betaalt, die 

bepaalt.' Ik riep de Burke Stichting op openheid over haar financiën te verschaffen.” (Het Parool, 7-

10-2005)  

 

 
70 De Amerikaanse lobby, De Groene Amsterdammer 14-10-2005, p.10 ff. [...] “bijna de helft van de Burke-brochures, 

waarin ‘het conservatieve gedachtegoed wordt toegepast op de brandende kwesties van deze tijd’ , gaat over zorg en 

geneesmiddelenbeleid.” Wim Schuller, NRC 19-10-2005: "Zoals Andreas Kinneging (NRC Handelsblad, 14 oktober) 

terecht opmerkt, leidt het aannemen van geld niet per definitie tot een verlies van onafhankelijkheid. Evenzo biedt het 

ontvangen van een subsidie geen garantie voor het behoud daarvan. 

Maar in een dergelijk verweer schuilt wel een inconsistentie als je eerst de financieringskwestie met de nodige 

geheimzinnigheid omgeeft en vervolgens, als de kwestie eenmaal ongewild in de openbaarheid is gekomen, de zaken 

omdraait en opmerkt dat het de gewoonste zaak van de wereld is, of zou moeten zijn, om je door een farmaceutisch 

concern te laten sponsoren om met een deel van de ontvangen gelden themabijeenkomsten te gaan beleggen over zaken 

die diezelfde donor rechtstreeks aangaan. 

Niet alleen is belangenverstrengeling niet voorkomen, men heeft zelfs geen enkele moeite gedaan om de schijn daarvan 

te vermijden. 

Wanneer we deze gang van zaken als normaal gaan beschouwen, zullen de adviseurs, fondsenwervers, peilers en 

lobbyisten het uiteindelijk voor het zeggen krijgen.” 
71 Pieter van Os, Hubert Smeets De Burke Stichting staat paraat, 21-10-2005. 
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2. De filosofische achtergrond van de Edmund Burke Stichting 

  

2.1. De Burke Stichting en Edmund Burke: traditioneel versus radicaal 
conservatisme  

Om verschillende redenen is de keuze voor Edmund Burke als naamspatroon  voor de Burke 

Stichting een goede keuze. Burke’s patriarchale, elitistische houding, zijn weerstand tegen 

democratisering en  zijn heilig verklaren van de krachten van de markt maken het rechtsliberale 

beroep op hem zinvol. Burke is de apologeet van de geprivilegieerde klasse.  

 

Het zeer gevarieerde gedachtegoed van Edmund Burke is aantrekkelijk voor een breed spectrum 

van mensen, vooral uit christen-democratische en gereformeerde, maar ook uit sociaal-

democratische hoek.  

In het begin kon de Burke Stichting ook mensen uit de christen-democratische en de gereformeerde 

kringen betrekken: Dries Van Agt , H. Hillen (CDA) en E. van Middelkoop (ChristenUnie). Begin 

2003 zegt Burke-directeur Livestro: “ We hebben nu sympathisanten binnen CDA, VVD, SGP, LPF 

en zelfs een enkeling binnen de centrumlinkse ChristenUnie.” (de Volkskrant, 12-2-2006) .  Nadat 

de Burke Stichting in 2004 via Bart Jan Spruyt een samenwerking met Geert Wilders begon hebben 

de gematigde conservatieven de Stichting verlaten. “Conservatisme moet geen synoniem worden 

met harde rechtse praatjes”, waarschuwde Spruyt nog bij zijn aantreden als directeur van de Burke 

Stichting in 2002 ( Trouw, 25-9-2002)  Maar een paar jaar later werkt hij samen met Geert Wilders, 

die het gelijkheidsbeginsel uit de Grondwet wil halen.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2.1.1. Overeenkomsten tussen het gedachtegoed van Burke en de Burke Stichting  
Zie voor uitvoerigere discussie www.passagenproject.com/neoconservatism.html  

 

[…]  

Roy Porter: “Laissez-faire economics  thus endorsed an inhumane system in which the name of ‘the 

natural laws’ of market forces – laws which, the politician Edmund Burke proclaimed, were sacred, 

because they were the ‘laws of God’ “. 72 

[...]  

- Edmund Burke is de favoriet van veel Amerikaanse neoconservatieven. Burke bejubelt  

aristocratie, is tegen gelijkheid en volkssoevereiniteit  

De Amerikaanse neoconservatief en intellectuele peetvader van George W. Bush Myron Magnet 

citeert ook graag Edmund Burke. Diederik van Hoogstraten: “ Magnet parafraseert de achttiende-

eeuwse Britse filosoof Edmund Burke. 'Als je het kwaad niet bestrijdt, zal het overwinnen. Links 

 
72 The Enlightenment, p. 20. 

http://www.passagenproject.com/neoconservatism.html
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wil geloven dat het kwaad door onderdrukkende structuren ontstaat. We zien nu, net als in nazi-

Duitsland: Nee, er is kwaad. De politiek is steeds een poging om dat kwaad in te dammen en een 

terrein af te bakenen voor een leven dat wij als menselijk zien.’ Zijn aanklacht tegen de jaren zestig 

is het favoriete boek van George Bush. Op de Bijbel na. 

Myron Magnet is een buitengewoon amicale man. Maar hij is ook een 'absolute havik' die de oorlog 

in Irak ondubbelzinnig steunt. 'De oorlog zal verhelderend werken. Bush begrijpt dat er absoluut 

kwaad is in de wereld. Er is geen manier om het probleem van het menselijk tekort definitief op te 

lossen. Er zal altijd kwaad zijn, en we moeten altijd bereid zijn om dat met geweld te bestrijden.' 

“(de Volkskrant, 19-4-2003)  

-  het gedeelte van Burkes gedachtegoed dat veel Amerikanen aantrekt, is ook aantrekkelijk voor de 

Burke Stichting, die zich sterk op Amerika oriënteert:  John Micklethwait en Adrian Wooldridge 

beschrijven het Amerikaanse Burke-conservatisme als “een diep wantrouwen tegenover de staat, de 

drang naar vrijheid boven gelijkheid, en patriottisme […] ”73 

-  

- Conservatieven als Edmund Burke hebben een sterke neiging maatschappelijke tegenstellingen en 

botsingen te ontkennen. “De Ierse politicus Edmund Burke sprak in de 18de eeuw nog over Europa 

als 'praktisch een grote staat die rust op dezelfde rechtsgrond en hetzelfde geloof'”, schrijft de 

Vlaamse Yale-hoogleraar Louis Dupre. “Dat was toen al meer droom dan werkelijkheid.” ( Trouw, 

8-2-2003) . Europa kan nauwelijks beschreven worden als en eenheid wat het geloof betreft. De 

poging van de Burkianen en Bart Jan Spruyt een geslotenheid van het “Joods-christelijke”erfgoed 

aan te tonen om het in stelling te brengen tegen de islam, is een constructie die niet op de 

geschiedenis gebaseerd is.  

 

- de democratisering als een kwade geest: Bart Jan Spruyt: “Burke mag nog gedacht hebben dat 

het kwaad van de Revolutie te keren was, maar hij heeft daarin ongelijk gekregen. De golf van 

modernisering en democratisering overspoelde Europa.”74 

 

Kinneging haalt Burke aan in zijn belangrijke text Het conservatisme: kritiek van de verlichting en 

de moderniteit, verschenen in Philosophia Reformata, najaar 2000, dus kort voor de oprichting van 

de Burke Stichting; deze tekst is te vinden op de website van de Burke Stichting en kwam tot stand 

in samenwerking met o.a. Paul Cliteur:  

“Daarom zijn tradities en instituties onmisbaar. Zo stelt Edmund Burke, die vaak wordt genoemd 

als de aartsvader van het conservatisme, in de Reflections on the Revolution in France  

(1791), zijn magnum opus, dat .(w)e [i.e. de conservatieve Britten i.t.t. de revolutionaire Fransen, 

A.K.] are afraid to put men to live and trade each on his own private stock of reason, because we 

suspect that this stock in each man is small, and that the individuals would do better  

to avail themselves of the general bank and capital of nations and of ages..9 Enkele alinea.s  

daarvoor had Burke reeds gesteld dat  ‘(w)e know that we have made no discoveries, and we  

think that no discoveries are to be made in morality, nor many in the great principles of 

government, nor in the ideas of liberty, which were understood long before we were born (..)..10” 

 

“Burke, o.c., p.243 .History consists for the greater part of the miseries brought upon the  

world by pride, ambition, avarice, revenge, lust, sedition, hypocrisy, ungoverned zeal, and all the 

train  

of disorderly appetites which shake the public with the same ’troublous storms that toss the private  

state, and render life unsweet’.’” 

 

“Society cannot exist unless a controlling power upon the will and appetite be placed somewhere, 

and the less there is within, the more there must be without. It is ordained in the eternal constitution 

 
73 Diederik van Hoogstraten in zijn recensie van The Right Nation - Conservative Power in America, de Volkskrant 29-

10-2004. 
74 Lof van conservatisme, p. 12 
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of things, that men of intemperate minds cannot be free. Their passions forge their fetters., aldus 

Burke.25” 

 

“’order is the first need of all’ [en dat ’order’  

hiërarchie veronderstelt]. Wie de noodzaak van hiërarchie miskent, roept anarchie op, die op haar 

beurt  

weer veelal de tirannie inluidt. Cf. nogmaals Burke, Reflections, p.172: .Kings will be tyrants from  

policy when subjects are rebels from principle.” 

Ronald van Raak in In de naam het Volmaakte over Edmund Burke : “Met de ontwikkeling van een 

liberale politieke leer werden ook conservatieve critici gedwongen hun uitgangspunten nader uit te 

werken. Als tegenbeweging moesten zij zich bedienen van termen die typisch zijn voor het 

Verlichtingsdenken: conservatieven moesten een antwoord geven op de idealen van rede, vrijheid 

en maakbaarheid. Dit dilemma is ook terug te vinden in de Reflexions van Burke. Deze nam in zijn 

kritiek op de Franse Revolutie de verlichte idealen als uitgangspunt, maar hij gaf een andere 

interpretatie. Ook hij had een groot vertrouwen in de rede, maar onderscheidde twee soorten ratio. 

Tegenover de universele rede van het Verlichtingsdenken stelde hij een rede die is verbonden met 

de historische ontwikkeling. Hij vroeg zich af waarom de politieke organisatie van meer rede 

getuigt als zij gebaseerd is op universele principes, dan wanneer zij is ingebed in een historisch 

gegroeide maatschappelijke orde. Deze historische rede verschilde volgens hem per tijd en per land.  

Ook met betrekking tot de vrijheid maakte Burke een dergelijk onderscheid. Tegenover de vrijheid 

om bindende principes te formuleren beklemtoonde hij de vrijheid van verschillende mensen en 

groepen in de samenleving om zonder belemmeringen hun eigen maatschappelijke functie te 

vervullen. In het verlengde hiervan onderscheidde Burke ook twee typen van maatschappelijke 

verandering. Politici dienden niet het voortouw te nemen in de organisatie van de samenleving, 

zoals tijdens de Franse Revolutie, maar moesten erop toezien dat de maatschappelijke ontwikkeling 

in harmonie was met de specifieke aard van het volk.  

De kritiek van Burke laat zich lezen als een les in bescheidenheid. De Franse Revolutie was voor 

hem hét voorbeeld van de overschatting van de mogelijkheden van de mens. Zij was een toonbeeld 

van ónredelijkheid en ónvrijheid en van de destructie waartoe een politiek op basis van de verlichte 

idealen kon leiden. Deze les in bescheidenheid sloot aan bij het mensbeeld dat Burke in zijn jonge 

jaren had ontwikkeld, nadat hij kennis had gemaakt met het romantische idee van het verhevene: de 

ervaring van de onbeheersbare natuurkrachten en de angst voor verdriet, ziekte en dood. Deze 

ervaringen waren voor hem een bewijs van de onderdanigheid van de mens tegenover de natuur. In 

A philosophical enquiry into the origin of our ideas of the sublime and beautiful (1757) had Burke 

de positie van de mens in deze lijn beschreven. De ervaring van het verhevene gaf een gevoel van 

schoonheid (pleasure), dat wees op het bestaan van God. Tegelijkertijd was het de oorzaak van een 

gevoel van overweldiging (delight), dat mensen wees op hun nietigheid. “( p.39)  

Historicus Von der Dunk : “Het is van belang [… het] dubbele realiteitsconcept van het 

Conservatisme voor ogen te houden, want wanneer conservatieven zich met een beroep op Burke 

voorstanders van vernieuwing noemen, dan gaat het om vernieuwing, die het wezen van het bestel 

niet zal aantasten en die geheel in de banen van de traditie is gelegen. En wanneer zij zich realisten 

en pragmatici noemen, die in tegenstelling tot de revolutionaire vernieuwers de werkelijkheid in al 

haar onvolkomenheid toch als goddelijke schepping zeggen te aanvaarden, dan hebben zij het 

eveneens over de pre- en anti-revolutionaire werkelijkheid, die zij als de ware en natuurlijke 

beschouwen. Zonder dit verborgen dubbele werkelijkheidsbeeld zouden zij immers volgens hun 

eigen beginsel alles wat de revolutie en het Empire hadden gebracht als deel van de historie en de 

werkelijkheid hebben moeten aanvaarden.” ( Conservatisme, p 83 f.)  
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- De Leidse germanist Jerker Spits meent [mijns inziens terecht] dat de nieuwe deugdenethiek 

op de ideeën van Burke kan steunen: “De Ierse staatsman Edmund Burke (1729-1797) verwierp het 

beroep dat de Verlichting deed op de altijd en overal geldende natuurlijke rechten van het individu. 

Hij stelde dat de vrijheid van de mens gepaard diende te gaan met verantwoordelijkheid, dat slechts 

onder een juiste invulling van 'vrij-zijn' ware vrijheid kan worden verstaan. Tegenover een 

'negatieve' vrijheid die in schaamteloosheid, egoïsme en willekeur kan uitmonden, stelde Burke de 

'positieve' vrijheid van orde, ratio en deugd. Vrijheid was in de ogen van Burke noodzakelijk met 

deugd verbonden.” (Trouw, 11-8-2004) Hetzelfde zegt ook Theodore Dalrymple in een interview 

met Bas Heijne: “Volgens Edmund Burke kan vrijheid alleen bestaan in de mate waarin men zelf 

bereid is zijn eigen natuurlijke aanvechtingen aan banden te leggen.” (NRC, 4-6-2005)  

 

- Bart Jan Spruyt verdedigd [mijns inziens terecht] met Burke in de hand Geert Wilders en zijn 

afwijkende houding binnen de VVD [Wilders was toen nog lid van de VVD] : “Volgens Edmund 

Burke, in diens beroemde Rede tot de kiezers in Bristol, dient een volksvertegenwoordiger zijn 

"unbiassed opinion, his mature judgment, his enlightened conscience" nooit op te offeren aan enige 

man of groep. Een Kamerlid wordt gekozen om het algemeen belang van zijn land te dienen, en 

daartoe moet hij zich laten leiden door de rede en de prudentie.” (NRC,1-9-2004) Of bij Geert 

Wilders sprake was of is van rede en prudentie is maar de vraag, maar dat hij volgens Burke recht 

heeft op een afwijkende mening is volgens mij juist.  

 

- Bart Tromp: “Burke was immers geen democraat en schreef met afschuw over de swinish 

multitudes die het bij invoering van het algemeen kiesrecht voor het zeggen zouden krijgen.” (Het 

Parool, 9-9-2004) 

 

2.1.2. Verschillen tussen het gedachtegoed van Edmund Burke en de Burke Stichting 
 

Er zijn ook talrijke aspecten in Burkes gedachtegoed te vinden, die minder goed bij de Burke 

Stichting passen. Bas Heijne:”[ Spruyt]  moet nu eindelijk maar eens echt de werken van Edmund 

Burke gaan lezen […] . Conservatisme is iets anders dan de bange benepenheid  en weeë nostalgie 

waar we de afgelopen jaren op zijn getrakteerd.” (NRC 26-8-2006)  
 

 

Jos de Beus: “De conservatief Spruyt moet zich afvragen of Edmund Burke zijn zegen zou hebben 

gegeven aan een nieuwe politiek die steeds meer in het teken komt te staan van 'snel, simpel en 

snoeihard'.” ( NRC, 29-12-2004)  

 

Van der Dunk in Conservatisme: “Burke onderscheidt niet alleen twee soorten ratio, maar 

overeenkomstig daarmee ook twee soorten vernieuwing of verandering. Vernieuwing binnen het 

bestaande bestel; te weten de organische, natuurlijke, gezonde vernieuwing, die de ware ratio 

aanbeveelt, omdat hier traditie en ervaring niet overboord worden gezet én vernieuwing, die het 

bestel doorbreekt en die hij als goddeloze hybried-rationalistische vernieuwing, vrucht van de valse 

ratio, bestempelt.” ( p 78)  

 

Koen Koch is van mening dat Burke in de huidige tijd een gematigde sociaaldemocraat zijn [ ik ben 

het hiermee niet eens, M.T.] en vat een mogelijke sociaal-democratische visie op Burke samen als 

volgt : “Edmund Burke, de vermeende aartsvader van het conservatisme, ontwikkelde zijn 

denkbeelden in een pamflet 'Reflections on the French Revolution' (1790), waarin hij radicaal 

protest aantekende tegen die revolutie, die toen nog maar een paar maanden oud was. Alle 

Verlichtingsfilosofen hadden juist hun hoop op die revolutie gevestigd, maar Burke voorzag al met 

een pijnlijk juiste vooruitziende blik dat deze revolutie in bloed en terreur zou eindigen. Het zou 

onjuist zijn deze Burke te beschouwen als een aartsconservatief of een reactionair, in de huidige 
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betekenis van het woord. Als Engelse parlementariër steunde hij de Amerikaanse 

Onafhankelijkheidsstrijd, hij nam het op voor de Ierse zaak, hij kritiseerde het Engelse bestuur over 

India, hij ontving op zijn landgoed twee Indiase heren die het Indiase belang bepleiten en gaf hen de 

gelegenheid hun (niet-christelijke) godsdienstige rituelen na te komen. Hij nam ernstig vervolgde 

homoseksuelen in bescherming. Bovenal verzette hij zich tegen het absolute koningschap, en hij 

was een van de grondleggers van de Engelse parlementaire democratie. Burke bepleitte 

institutionele verandering waar dat nodig was. Hij zou nu als een progressieve democraat, of als een 

gematigde sociaaldemocraat oude stijl te boek worden gesteld. Als maatstaf voor een rechtvaardige 

inkomensverdeling ontwikkelde hij iets dat later als socialisme (aan ieder naar behoefte, van ieder 

naar vermogen) zou worden betiteld.” (Trouw, 9-4-2004)  

 

Ook al zou men Burke niet als sociaal-democraat in de huidige tijd kunnen transponeren, dan nog 

zijn wezenlijke verschillen tussen het werk van Burke en de denkbeelden van de Burke Stichting. 

De Burkianen laten zich zeer negatief uit over de romantiek (die Kinneging terecht als een 

verlengde van de verlichting begrijpt). Burke was een belangrijk romantisch denker en filosoof – 

dus wie onder de vlag van Burke wil strijden kan onmogelijk de romantiek afschrijven.  

Von der Dunk: “Het is dan vooral de Romantiek geweest die [het] conservatieve denken sterk 

bevorderd en verbreid heeft, ja, die er als een soort Siameese tweeling mee vergroeid schijnt, 

ofschoon de Romantiek stellig niet identiek met Conservatisme was.” ( Conservatisme, p 84) \ 

Burke was ook, in tegenstelling tot de Burkianen, een meesterlijke schrijver, die  satirische en 

ironische schriften ( typisch romantisch, trouwens)  op zij naam heeft staan.  

 

Burke was vooral een anti-revolutionair, en inspireerde dus Nederlandse anti-revolutionairen als 

Groen van Pingsterer75 ( die de Burke Stichting inderdaad ook probeert te annexeren76- ongehinderd 

door hun revolutionaire aspirraties) . Het Nederlandse conservatisme ( bijvoorbeeld van Gerrit Jan 

Mulder) was daarentegen niet sterk geïnspireerd door Burke en diens aandringen op menselijke 

bescheidenheid (zie Ronald van Raak, In de naam van het volmaakte, p. 38 ff.) . Peter de Bruijn: 

“Mulder geloofde […] in het streven naar morele volmaaktheid; morele verheffing van het individu 

zou volgens hem uiteindelijk leiden tot de morele verheffing van de maatschappij. Het klassieke 

conservatisme gaat daarentegen juist uit van de natuurlijke onvolmaaktheid van de mens. Het 

optimistische en perfectionistische mensbeeld van de Franse revolutie zag Burke zelfs als 

levensgevaarlijke hoogmoed. 

De vergelijking met de hedendaagse conservatieven rond Kinneging dringt zich op. Ook Kinneging, 

die geïnspireerd wordt door het theocratische geschrift Bezwaren tegen den geest der eeuw (1823) 

van de dichter Isaac da Costa ('Zo actueel', zei Kinneging tegen het Reformatorisch Dagblad) legt 

de nadruk sterk op de noodzaak van een moreel reveil, geleid door het traditionele gezin en de kerk. 

Net als bij Mulder gaapt er bij Kinneging een kloof tussen strenge morele uitgangspunten en 

praktische politiek. Zijn morele rechtlijnigheid verhoudt zich slecht tot het relativeringsvermogen 

en de bescheidenheid over de rol van de politiek van de ware conservatief. “ ( NRC, 30-3-2001).  

 

Cliteur zegt het helemaal goed: “Het Burkiaans conservatisme is zelfbewust. Het is niet het product 

van conformisme of geestelijke luiheid, maar een overdachte stellingname tegenover de politieke 

wereld. De Burkiaanse conservatief is voor geleidelijke veranderingen, voor wat Popper noemde 

piece meal engineering. “ 

Maar hij distantieert zich in hetzelfde artikel van juist dit soort Popperiaans piecemeal engineering:: 

“Het Burkiaans conservatisme is intellectueel respectabel, maar alleen onder bepaalde 

omstandigheden opportuun. Het is alleen gepast wanneer het schip grofweg op de goede koers ligt, 

maar als dat niet het geval is betekent Burkiaans conservatisme voortmodderen in de verkeerde 

richting.” (NRC, 17-12-2002)  

 

 
75 Rob Hartmans, De wederopstanding van Edmund Burke, In : Vaarwel dan, p. 47. 
76 Jan Blokker, de Volkskrant 3-9-2004. 
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Cliteur eist en verwacht dus van Burke Stichting en on-Burkiaans revolutionair conservatisme: “[ 

De nieuwe conservatieven] moeten een eigen moraalcodex plaatsen tegenover die van de 

babyboomers. Hun positie is ook wezenlijk verschillend van die van Burke zelf. Burke 

waarschuwde voor een revolutie die in zijn eigen land nog niet had plaatsgevonden. De 

conservatieven van de Burke Stichting stellen een moraalcodex ter discussie van voormalige 

revolutionairen die in hun revolutie volledig geslaagd zijn. Wie de waarden van de babyboomers 

wil ontmaskeren heeft niets minder dan een revolutie nodig. Maar het lijkt erop dat die er wel 

komt.” (NRC, 5-5-2001) “[Deze babyboomers hebben] alles te winnen, ziehier de paradox, bij het 

procedureel conservatisme van Burke: zachtjesaan, geen revolutionaire wisseling van de macht, 

geen agressieve toon tegenover de status-quo van het moment".(Trouw, 16-9-2004)  

 

Koen Koch: “Cliteur wenst de moraal los te koppelen van de godsdienst. […] De scherpe scheiding 

tussen kerk en staat naar Frans model [zoals Cliteur die wil]  heeft in Nederland nooit zo bestaan. 

Het programma van Cliteur is revolutionair. Hij wil de Nederlandse samenleving hervormen 

volgens een morele blauwdruk naar eigen ontwerp. Hij is een filosoof van de extreme 

maakbaarheid. Burke zou dit allemaal met afgrijzen hebben aangezien.” ( Trouw, 9-4-2004)  

 

Sjoerd de Jong: “[..] conservatieven schrijven tegenwoordig geen bedachtzame 'reflecties' meer, 

zoals hun grote voorbeeld Edmund Burke, maar bulderende 'manifesten'” ( NRC, 4-11-2003)  

 

Burke moest niets hebben van fatsoensrakkers en deugdenapostels zonder hart: “By hating vices too 

much, they come to love men too little.”77 

 

Burke-directeur Bart Jan Spruyt heeft dan ook, in frappante tegenstelling met de geest van Burke 

een “conservatieve revolutie” afgekondigd78- ongehinderd door de rol die “conservatieve 

revolutionairen”, o.a. de door Spruyt en andere Burkianen zo hoog gewaardeerde Carl Schmitt,  in 

het Duitsland van de jaren ’30 hebben gespeeld en ongehinderd door het feit dat Hitler de NSDAP 

als “konservativ-revolutionäre Partei” heeft aangeduid.79 

 

De steun die de Burke-leden gaven aan de Irak-oorlog ( “Amerika bombardeert het Kwaad weg”) 

kan moeilijk met Burke in de hand gemotiveerd worden. Eric van de Beek:  “ In 'Amerika 

Bombardeert het Kwaad weg' (Reflex, 19 april) betuigen de directeur en een bestuurslid van de 

Edmund Burke-stichting hun steun aan de pogingen van de VS om in Irak een democratie te 

vestigen. De achttiende-eeuwse Britse staatsman was echter een verklaard tegenstander van de 

Franse revolutie. Hij had een broertje dood aan lieden die gewapenderhand maatschappijen wilden 

hervormen.” (de Volkskrant, 26-4-2003)  

Bart Jan Spruyt en Michiel Visser van de Burke Stichting verdedigen in het genoemde artikel 

Amerika’s preventieve oorlogsvoering in de geest van Carl Schmitt. Naar de mening van de twee 

Burkianen zijn de Amerikaanse neoconservatieven “geenszins onverantwoordelijke idealisten 

geworden.”80 ( inmiddels denkt Bart J Spruyt hier anders over, zie hieronder)  

Ook in De Grone Amsterdammer heeft Spruyt de Irak-oorlog verdedigd onder de titel Idealisme 

drijft conservatieven: “De Burke Stichting heeft zich opgeworpen als verdediger van die [Irak-] 

oorlog (ondanks dissidente stemmen in haar midden), al was het maar door Arend-Jan Boekestijn 

als haar woordvoerder in dezen te presenteren.” ( 18-10-2003)  

Ook Paul Cliteur had zich in het televisieprogramma Buitenhof uitgesproken voor uitgesproken 

voor de VS , die volgens hem als enig overgebleven supermacht, gerechtigd is het recht met geweld 

af te dwingen. (Dr. D.L. Couprie, NRC, 27-3-2003)  “Columnist Cliteur bestond het, ook in 

 
77 Gecit. naar Benno Barnard, 17-12-2004. 
78 Trouw, L&G, 29-10-2005 en 10-2-2005. 
79 Rik Peters, Groniek juni 2004, p. 354. 
80 Deze artikel uit de Volkskrant van 19 april 2003 is niet te vinden in het on-line Volkskrant-archief- wel op 

microfiche.  
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Buitenhof, om het optreden van de Amerikanen te rechtvaardigen als de zwaardmacht van het 

internationale recht “ (Marcel van Dam, de Volkskrant, 2-4-2003)  

 

De jurist Bert Schriever: “Het door Spruyt omhelsde conservatisme is […] geen pleidooi volgens 

het concept van Burke, maar een egocentrisch individualisme in de geest van Thomas Hobbes: een 

strijd van mensen onder elkaar. In essentie is het een Darwinistisch experiment gevoed vanuit het 

concept van the survival of te fittest: de door Spruyt zo bepleite innerlijke morele orde komt niet tot 

stand in een systeem van individualisme, flexibiliteit en vlaktax.[….]   

Edmund Burke heeft volgens Schriever een belangrijke boodschap voor Spruyt: “De wijsheid die 

voorgaande generaties hebben vergaard is waarschijnlijk juister dan de ideeën van een afzonderlijke 

filosoof.” ( de Volkskrant, 1-10-2003) . 

 

Bart Jan Spruyt was een echte revolutionair. Inmiddels –augustus 2006 – heeft hij daar weer spijt 

van. Nu zegt hij: “[ Ik ] maakte dezelfde stomme denkfout als de neocons in Irak hebben gemaakt. 

Zij denken dat ze een cultuur kunnen veranderen van binnenuit, terwijl dat alleen van binnenuit kan. 

We draaiden in onze haast de juiste volgorde om. Cultuur moet de politiek bepalen, niet andersom.” 

(NRC-26-8-2006)  

Spruyt, de revolutionair, geloofde in 2004 niet meer dat het systeem van binnenuit gereformeerd 

kan worden: “Het is de taak van de EBS [Edmund Burke Stichting] om klaar te zijn op het 

moment dat de ultieme provocatie of een crisis (economisch dan wel terroristisch) het systeem 

doet imploderen en ongekende politieke ruimte schept”.81  

 

John Gray: “Ondanks zijn naam heeft het neoconservatisme meer gemeen met het jakobinisme en 

het leninisme dan met conservatisme zoals dat in Europa wordt begrepen.”82 

Hans Achterhuis schrijft in De jaren zestig als obstakel en model 83 :”Het is onderhand al een 

gemeenplaats om het Amerikaans neoconservatisme zoals dat in het buitenlandse beleid van Bush 

naar voren komt, als idealistische en utopische politiek te karakteriseren. Dat dit ook voor de 

Nederlandse variant van het neoconservatisme geldt, zal ik kort laten zien. 

Om maar met het centrale kenmerk dat iedere lezer ervan moet opvallen, te beginnen: ik heb zelden 

een stuk gelezen dat zozeer doortrokken is van een maakbaarheidsideologie als het ‘Conservatief 

Manifest’.[…] Arnold Heumakers hekelt [in zijn recensie, zie boven] in het boek van [de 

neoconservatieve denker] Cliteur de ‘partijdige omgang met geschiedenis en erfgoed’[…] Met de 

zeer eenzijdige omgang met het verleden hebben we en tweede overeenkomst [van het 

neoconservatieve denken met het utopisch denken van] de jaren zestig te pakken.”  

Achterhuis citeert uit het Conservatief Manifest: “‘Als internationale verdragen een […] rationeel 

toelatingsbeleid belemmeren, dan moeten zij worden opgezegd. Dat geldt ook voor ‘Europese 

verplichtingen’. Een soevereine staat hoeft zich niets gelegen te laten liggen aan regels van 

internationaal recht die tegen het nationaal belang indruisen.’ “ En hij merkt op: “Met dit soort 

boude uitspraken […] die het in principe mogelijk willen maken om in tientallen jaren gegroeide 

Europese en internationale verplichtingen overboord te zetten komen we bij een derde kenmerk dat 

het neoconservatisme met het utopisch gedachtegoed waar het zich tegen afzet, deelt: de wens een 

radicale breuk met het louter slecht geachte verleden te voltrekken.” 

 

O.a. Wessel Krul, Marinus Ossewaarde en Willem Witteveen hebben beargumenteerd dat het 

denken van de Burke Stichting weinig te maken heeft met het gedachtegoed van Edmund Burke 

 
81  Pieter van Os, Hubert Smeets, De Burke Stichting staat paraat, De Groene Amsterdammer, 21-10-2005,  te lezen op  

groene.alias.nl. 
82 Verlichting en terreur, p. 30 . 
83 Groniek juni 2004, p. 405ff. 
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zelf.84 Wessel Krul: “Wanneer de propagandisten van het hedendaagse neoliberalisme zich 

beroepen op Burke, miskennen zij ongeveer alles waar deze zich voor inzette.”85  

Willem Witteveen maakt onderscheidt tussen traditioneel en radicaal conservatisme. Traditioneel 

conservatieven willen het gevestigde bestaande gezag houden; radicale conservatieven willen dat 

het gezag opnieuw gevestigd moet worden. De Leidse Burkianen en Bart Jan Spruyt zijn zonder 

meer radicale conservatieven (vgl. ook de in de inleiding aangehaalde revolutie-retoriek in de 

schriften van Bart Jan Spruyt). 

Witteveen: “Radicale conservatieven zien zich altijd in een strijd op leven en dood verwikkeld met 

krachten die van buiten de ‘eigen’ orde komen, met vijandige volkeren of binnendringers uit 

vreemde culturen. Radicale conservatieven hebben zich historisch gezien dan ook vak aangetrokken 

gevoeld tot natie, volk en ras als het eigene en hebben al wat daarvan afwijkt de oorlog verklaard. 

Het is duidelijk dat het traditionele en het radicale conservatisme niet zomaar verwanten van elkaar 

zijn, het zijn botsende ideologieën. Tegenover het conservatisme van Burke c.s. staat een Jacobijns 

conservatisme: een conservatisme dat over lijken gaat om de samenleving vrij en democratisch te 

maken. […]  

Zo komen de contouren in zicht van wat ik een maakbaarheidsconservatisme wil noemen: een 

radicale, ideologisch gemotiveerde beweging die uit nostalgisch verlangen naar een oude wereld die 

mooier en beter was dan de tegenwoordige, bereid is mens en maatschappij met alle beschikbare 

middelen naar dit oude beeld te modelleren. Het maakbaarheidsconservatisme is pessimistisch waar 

het de mogelijkheden van mensen en instituties betreft om zich op eigen kracht via democratische 

processen te hervormen en optimistisch waar het gaat om de mogelijkheid om vanuit een centraal 

punt een planmatig doordachte verandering  met inzet van rationaliteit en machtsmiddelen op te 

leggen.” (p. 50) 

 

Witteveen geeft ook aan dat de radicaal conservatieven meer in de traditie van De Maistre , en niet 

in de traditie van Burke moeten worden gesteld: “Tegenover [het]  traditionele conservatisme staat 

al in de 19de eeuw een radicaal conservatisme (De Maistre) dat in de maatschappelijke instellingen 

zo'n groot bederf aanwezig ziet dat het niet mogelijk is ze te conserveren; ze moeten op radicale 

wijze veranderd worden om weer aan het oude ideaal te voldoen. Radicaal conservatisme is een 

revolutie tegen de bestaande instellingen, maar uit naam van het gezag - daarin zit het verschil met 

progressieve ideologieën. In het vuur van die strijd verdwijnt de traditionele conservatieve scepsis 

over de menselijke kennis en de terughoudendheid inzake maatschappelijke hervormingen. De 

radicale conservatief probeert de macht te veroveren om zijn wil door te zetten. [… ] 

De beste remedie tegen het radicale veranderingsstreven van de Burke Stichting is lezen wat Burke 

werkelijk schreef. Hij heeft een wijze les in petto voor de revolutionairen: "Door hun positie, 

omstandigheden en gewoonten plotseling te veranderen, kunnen massa's mensen in ellende worden 

gedompeld." Precies wat het gevolg zou zijn van het overnemen van de politieke agenda van de 

Burke Stichting.” (NRC, 29-1-2005)  

 

Bart Jan Spruyt reageert in een artikel op Witteveen. Hij geeft Witteveen gelijk, al benoemt hij 

diens Burke-interpretatie als “stationair”: “ Waar Witteveen zich in feite tegen keert, is de dreiging 

van een maatschappelijke omslag die de generatie van mei '68, en hun latere geestverwanten, van 

het pluche dreigt te stoten. Daarom wordt hij ineens zo stationair, zo conservatief in de status-quo-

variant.[…]  

Spruyt weet bij Burke toch ook citaten te vinden, die een “conservatieve revolutie” rechtvaardigen:  

“En tot slot, ik laat mij Burke natuurlijk niet door stationaire conservatieven afnemen. Toen Burke 

begreep dat zijn Reflections on the Revolution in France (1790) het tij niet zouden keren, en hij 

vreesde dat de revolutie zich over geheel Europa zou verbreiden, schreef hij in zijn laatste 

levensjaren vier Letters on a Regicide Toch is het zo: mensne klagen altijd.  

 
84  Willem Witteveen, Hoe conservatief is het nieuwe conservatisme?, Socialisme & Democratie, 1/2-2005 p.48 ff. 
85 Groniek, juni 2004, p. 348. 
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Naturlijk moetne praktische oplossingne worden gevonden voor immigratie. Daar wordt hard aan 

gewerkt. 

 

Kinneging heeft inderdaad te maken met het grootwordne van Wilders. Hij is voorzitter van de 

Edmund Burke Stichting die via Bart Jan Spruyt ( nu vice-vorzitter, vroeger voorzitter) het 

partijprogramma van Wilders heeft geschreven en kader leden heeft getraind.. Het is in dit boek dat 

we die beroemde woorden vinden over de conservatieve 'war with a system'. ‘It is with an armed 

doctrine that we are at war.’ Mag ik ook dit boek warm aanbevelen in de belangstelling van de 

eclectische sociaal-democratische geest?” ( NRC, 8-2-2005)  

Spruyt meent dus zijn eigen revolutie te kunnen rechtvaardigen omdat hij “with an armed system at 

war”is. In februari 2005, is worden Spruyts denkbeelden aantoonbaar paranoïde. 

 

Marinus Ossewaarde argumenteert dat de Burke Stichting de zogenoemde Great Books Tradition ( 

de intellectuele traditie waarop zich de Burke Stichting beroept) misbruikt.86 Hij duidt de 

Burkiaanse interpretatie als “bourgeois”, waarmee hij wil aangeven, dat de Stichting de 

intellectuele traditie gebruikt voor bepaalde economische belangen.( p. 6) [Ossewaarde gaat er 

helaas niet op in, dat de Burkianen deze bourgeoise doelstelling vaak achter een morele façade 

trachten te verbergen]. 

Over het thema multiculturaliteit schrijft Ossewaarde: “Zo beschouwt de Stichting de problemen 

van de multiculturele samenleving als zijnde private problemen, te vergelijken met een 

handelsconflict of met het criminaliteitsprobleem. [..] Ter illustratie: de Burke Stichting beweert 

‘niet westerse allochtonen zijn nog altijd veel lager opgeleid dan Nederlanders. Zij hebben 

bovendien veel lagere slagingspercentages opschool, zijn veel vaker werkloos of genieten andere 

sociale uitkeringen’( p.16 [De Crisis in Nederland])” 

Ossewaarde commentarieert: “Deze geselecteerde groep immigranten kost de bourgeois te veel geld 

en moet daarom worden gedisciplineerd, in de eerste plaats door een ‘strenge 

immigratiepolitiek’(p.17 De Crisis..) . ‘Nuttig' daarentegen  noemt de Stichting ‘hoogopgeleide 

mensen die gemakkelijk een baan kunnen vinden en in die baan een positieve bijdrage aan de 

Nederlandse economie en samenleving zullen leveren (p.17 De Crisis..)’.” Ossewaarde verder: 

“Een dergelijk utilistische analyse van de zogenaamde problemen van ‘de multiculturele 

samenleving’ kan niet in verband worden gebracht met de intellectuele traditie die de Stichting 

meent uit te dragen. Geen enkele denker die zij roemt maakt zich schuldig aan een dergelijk anti-

intellectueel economisme, niet de laatste plaats omdat haar platte berekeningen de collectieve 

moraal en het politieke handelen ondermijnen.”(p. 11). 

Ossewaarde onderzoekt niet het meer recente Goed/Kwaad, antidecadentie-verhaal van Kinneging, 

Cliteur en Ellian, dat wel degelijk naar een sterke staat roept en daarom op het eerste gezicht dichter 

bij het klassiek-conservatieve denken lijkt te staan. Toch blijft naar mijn mening de kern van 

Ossewaardes betoog zeker overeind, omdat het morele masker dat de Burkianen opzetten de 

utilistische kern van hun intenties maar zeer slecht verbergt. Cliteur beroept zich graag op de 

utilitarist Bentham, of zelfs op de sociaaldarwinist Herbert Spencer,87 en Kinneging maakt zelf 

duidelijk, dat zijn deugd-verhaal toch vooral mikt op  “spiritueel kapitaal” , spiritueel kapitaal dat 

makkelijk, zoals hij zegt, omgezet kan woorden in echt kapitaal.88 

 

Het denken van de Burkianen is inderdaad, zoals Ossewaarde voor het programma van de Burke 

Stichting stelt,  doortrokken van een utilitaristische visie. Dit is geen tegenstelling tot de 

“revolutionair conservatieve” houding – wel een tegenstelling tot een klassiek conservatieve 

houding. Ger Groot stelt dat het politieke utilitarisme, dat het grootste geluk voor het grootste aantal 

 
86 Marinus Ossewaarde, Een conservatieve kritiek op de Edmund Burke Stichting, Filosofie & praktijk, 26/1, 2005 p 6 

ff; Link 
87 Zie bijvoorbeeld De filosofie van dierenrechten, p.140, In: Braeckman, J. Et al, Ethiek van dna tot 9/11, 2005; De 

terugkeer van de geschiedenis, 2005, p. 30. 
88 Geografie…, p. 69. 
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mensen verheffen wil tot het criterium van de politieke vooruitgang, direct aansluit bij de verlichte 

rede. Moreel gezien staat de utilitarist, net als de marxist-leninist,  met lege handen. “Het cynische 

uitgangspunt dat ter wille van een stralende toekomst individuen en zelfs hele volkeren mogen ( en 

zelfs moeten) worden opgeofferd, is immers ook een consequentie van [het] eigen principe van de 

the greatest happiness for the greatest number. “89 

 

De Edmund Burke Stichting was in het begin een gemengd gezelschap van zowel traditioneel 

conservatieven (zoals bijvoorbeeld Heldring)  als ook revolutionair conservatieven. Toen Bart Jan 

Spruyt zijn samenwerking met Wilders had aangekondigd in de herfst 2004, hebben de “klassiek 

conservatieven” de banden met de Burke Stichting verbroken. Maar niet Kinneging, Ellian of 

Cliteur.  

Hubert Smeets: “De oudste academie van Nederland is een broeinest van putschisten. Zoals 

professor Andreas Kinneging, sinds april voorzitter van de Edmund Burke Stichting. De 

conservatieve denktank is onder zijn leiding ver afgedreven van het erfgoed van haar naamgever, de 

criticus van de Franse Revolutie, en diens volgeling Groen van Prinsterer, de vader van de 

antirevolutionairen in Nederland. 

Antirevolutionair betekende in die tijd niet alleen tegen de revolutie maar bood ook een alternatief 

in plaats van de revolutie. De Burke Stichting daarentegen is zo revolutionair als de pest. «Er dient 

dreiging van ons uit te gaan. We moeten als een mysterie en imminent gevaar boven de politieke 

markt hangen. Dat kunnen we doen door van tijd tot tijd afgewogen betuigingen van inhoudelijke 

steun te geven aan politici die zich opstellen als oppositionele provocateurs en een onderdeel 

kunnen blijken te zijn van de trigger naar de verhoopte paradigmawisseling.”90 

 

John Gray, een denker, die volgens Paul Cliteur “vreselijke dingen beweert”91, heeft in 2004 in 

Amsterdam de Thomas More Lezing gehouden met de titel Verlichting en terreur. Hij keert zich 

tegen het neoconservatieve vooruitgangsgeloof: 

“Het geloof dat de wetenschap de mensheid de middelen heeft gegeven om de wereld te 

herscheppen, ging niet ten onder met de totalitaire regimes van de twintigste eeuw. Het leeft voort 

in het neoliberalisme en het neoconservatisme – politieke bewegingen die het Verlichtingsproject 

van de transformatie van de samenleving op basis van veronderstelde wetenschappelijke kennis 

voortzetten.” (p. 27) 

“De opkomst van het neoconservatisme laat zien dat de ironie van de geschiedenis zich ook 

voordoet in de intellectuele geschiedenis van de twintigste eeuw- het door ‘rechts’ overnemen van 

een revolutionaire ideologie. […] Ondanks zijn naam heeft het neoconservatisme meer gemeen met 

het jakobinisme en het leninisme dan met conservatisme zoals dat in Europa wordt begrepen. Gelet 

op hun afkeer met alles wat met Europa te maken heeft, is het pure ironie dat de Amerikaanse 

neoconservatieven propaganda maken voor een rechts variant van een afgeschreven radicale 

Europese ideologie –Trotzki’s theorie van de permanente revolutie. Momenteel wordt dit Europese 

exportartikel opnieuw in Europa geïmporteerd door gedesillusioneerde Europese intellectuelen die 

op zoek zijn naar een nieuw seculier geloof.” (p. 30)   

Pieter van Os en Hubert Smeets hebben deze gedachtegang concreet uitgewerkt m.b.t. de Burke 

Stichting: 

“Toon en woordgebruik van de interne notitie van Bart Jan Spruyt van de Edmund Burke 

Stichting doen denken aan die van Lenin  

[volgens Spruyt  dient er bij de Burke Stichting onder meer het volgende te gebeuren. Punt 1. De beïnvloeding van de 

publieke opinie «moet onverdroten worden voortgezet». Punt 2. «Building an army. De EBS moet meer dan voorheen in 
mensen investeren.» Kortom, extra mankracht en een «verplichtend» studieprogramma. En het laatste punt: «Er dient 
dreiging van ons uit te gaan. We moeten voor de MPP als een mysterie en imminent gevaar boven de politieke markt 
hangen. Dat kunnen we doen door van tijd tot tijd afgewogen betuigingen van inhoudelijke steun te geven aan politici die 

 
89 Het krediet van het credo, p. 36f. 
90 De Putschisten zijn onder ons, De Groene Amsterdammer 28-10-2005. 
91 Hutspot Holland, p. 176; Ongewenste goden p. 330 f . geeft Cliteur een lijst van Grays boeken die hij afkeurt. 
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zich opstellen als oppositionele provocateurs en een onderdeel kunnen blijken te zijn van de trigger naar de verhoopte 

paradigmawisseling ].   

[…] Bijvoorbeeld aan diens [Lenins toon en woordgebruik] uit 1902 daterende Wat te doen, een 

standaard werk omdat het de basis zou worden voor de communistische partij die in 1917 de macht 

in Rusland veroverde. Volgens Lenin verkeerde de arbeidersbeweging begin twintigste eeuw in een 

fase die wordt gekenmerkt door «zwalkend legalisme». In Wat te doen kondigde hij de «liquidatie» 

van die fase aan. Enkele passages. 

”Het proletariaat staat nog onmetelijk zwaardere beproevingen te wachten. (…) De elementaire 

opleving van de massa’s in Rusland geschiedde (en gaat verder) met zo’n snelheid, dat de jonge 

sociaal-democraten voor het vervullen van deze geweldige opgaven onvoorbereid zijn. (…) Om de 

arbeiders politieke kennis bij te brengen, moeten de sociaal-democraten afdelingen van hun leger 

naar alle kanten uitzenden. (…) Wanneer wij beginnen een stevige organisatie van revolutionairen 

op de been te brengen, dan zullen wij het weerstandvermogen van de beweging in haar geheel 

kunnen verzekeren. (…) Onze hoofdzonde in organisatorisch opzicht is: slap en weifelend in 

theoretische vraagstukken, met een enge horizon, meer gelijkend op een vakbondssecretaris dan op 

een volkstribuun, niet in staat tot het opstellen van een breed en stoutmoedig plan, dat ook de 

tegenstanders achting inboezemt. (…) Het is ons plan om een ‹geregeld beleg voor de vijandelijke 

vesting› te slaan, anders gezegd, om alle inspanning te richten op het bijeenroepen, organiseren en 

mobiliseren van een geregeld leger. (…) Daarom moet de hoofdzaak van de werkzaamheid van 

onze partijorganisatie bestaan uit arbeid die, zowel in een periode van sterke revolutionaire 

uitbarsting als in een periode van volledige stilstand, mogelijk en noodzakelijk is. (…) Juist dan 

ontwikkelen we de geschiktheid om de algemene politieke toestand op zijn juiste waarde te schatten 

en bijgevolg ook de geschiktheid om het voor de opstand passende ogenblik te kiezen. (…) Wij 

hebben de vaste overtuiging dat de Russische sociaal-democratie versterkt en volwassen uit de 

crisis te voorschijn zal komen en dat de achterhoede der opportunisten door de ware voorhoede van 

de meest revolutionaire klasse zal worden ‹afgelost›.”92 

 

Bart Tromp: “Burke’s boodschap luidt dat maatschappelijke veranderingen alleen geleidelijk, niet 

door politiek ingrijpen, tot stand kunnen komen, een standpunt dat in de kern door Karl Marx werd 

gedeeld. Beiden waren met deze slotsom overigens niet echt tevreden; een van mijn boeken (Het 

falen der nieuwlichters, 1981) gaf ik ietwat pesterig een citaat van Burke als opdracht mee: 'Voor de 

bestendiging van het kwaad volstaat het dat mensen van goede wil niets doen.' “.93 

 

Het is logisch dat de leden/ sympathisanten van de Burke Stichting in hun filosofie steeds sterker 

afwijken van het gedachtegoed van Edmund Burke, naarmate zij revolutionairder worden..  

 

Het gezin, de kerk, de school, dit zijn instituties die naar de mening van de ouderwets 

conservatieven bescherming verdienen. Oud-Burkiaan Joshua Livestro: “Conservatieven hechten 

[…] aan instellingen waarin deze waarden hun bevestiging en bestemming vinden: het 'getrouwde 

gezin', het prive-eigendom, het werk, het buurtleven, de kerkgemeenschap of het verenigingsleven, 

de school en de universiteit. Kortom, de kerninstellingen die door Edmund Burke ooit society's little 

platoons, de kleine pelotonnetjes van de samenleving werden genoemd.”94 

Het inmiddels revolutionaire Burkiaanse conservatisme daarentegen hecht geen waarde meer aan de 

vrijheidsrechten die deze instituties bescherming bieden, zoals de vrijheid van onderwijs, van 

vereniging of van godsdienst ( als er vanuit Burkiaanse zijde nog voor vrijheid gevochten wordt, is 

dit uitsluitend de vrijheid van de “joods-christelijke” traditie, niet meer de vrijheid voor iedereen). 

Marcel ten Hooven: “Het maakbaarheidideaal en het ongeduld van de revolutionaire geest zijn 

tegenwoordig zichtbaar in de ambitie om, als het even kan, de problemen met de integratie van 

 
92  Pieter van Os, Hubert Smeets, De Burke Stichting staat paraat, De Groene Amsterdammer, 21-10-2005,  te lezen op  

groene.alias.nl. 
93 Het Parool, 15-2-2001. 
94 NRC 3-2-2001. 
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moslims en andere allochtonen in één generatie op te lossen in een shortcut to enlightenment […] 

“95  

Een centrale waarde in het klassieke conservatisme à la Burke is de prudentia. De Burkiaanse 

ongeduld met maatschappelijke vraagstukken is geen teken vaan houding van prudentia.  

Ten Hoven: “Het ongeduld uit zich in het streven naar een herziening van enkele grondslagen van 

het Nederlandse bestel, om zo gelovigen te beperken in hun ruimte om het leven in te richten naar 

eigen zedelijke overtuigingen.”96 

Het conservatisme van de Burke Stichting behelst geen prudente en relativerende houding ten 

opzichte van heilsverwachtingen, zoals bijvoorbeeld uitgedragen door Fortuyn.97 De zelfverklaarde 

Mozes/Messias Fortuyn is juist een positief voorbeeld voor de Burkianen.  

 

 

Shapiro: “For Burke, enterprises of human perfectibility are bound to fail, probably disastrously. 

Embracing the doctrine of the fall meant recognizing and accepting the world's imperfections. It 

also meant realizing that although inherited institutions contain much that is evil, there is no reason 

to think that abolishing them would lead to less evil institutions. Hostile to architectonic thinking in 

all its forms, Burke believed that conserving an imperfect inherited world from the worse 

imperfections that human beings are capable of contriving is the business of political leadership; 

hence his emphasis on preserving tradition. He was an antipopulist to the core, contemptuous of the 

notion that "the constitution of a kingdom be a problem of arithmetic."3 ( p 152) 

“The Burkean outlook is often described as reactionary, but this is a mistake. Burke opposed the 

French Revolution because its leaders aspired to wipe the slate clean and start over. He believed 

that such projects were bound to fail, and he was utterly dismissive of abstract doctrines of the 

rights of man to which they looked for legitimation. But he was committed to the importance of 

protecting inherited rights and liberties from encroachment.” 

“Burke was quite willing to endorse political action, even revolutionary political action, to preserve 

these inherited rights and liberties when he judged them to be threatened, as he agreed they had 

been in 1688. He endorsed the American Revolution and supported Catholic emancipation and 

other political reform in Ireland, where he believed that the Protestant political elite had oppressed 

the Catholic majority and violated their traditional liberties. Nor was he against the idea that politics 

is rooted in a social contract, but he famously described it as a "partnership not only between those 

who are living, but between those who are living, those who are dead, and those who are to be 

born."  (153) 

“He [Burke] would have viewed Stalinist totalitarianism as the predictable consummation of 

Marxist revolution, not a perversion of it as many neo-Marxists since Leon Trotsky (1879-194°) 

have claimed. But it would not have been their propensity for revolution that would trouble 

Burke so much as their belief in their capacity to demolish inherited social and political 

arrangements [!] and fashion superior replacements.” (154) 

 
2.2. De Burkiaanse veiligheidsutopie  

 

“Any society that would give up a little liberty to gain a little security will deserve neither and loose 

both.” Benjamin Franklin 

 
95 In: Ongewenste goden, p. 25. 
96 In: Ongewenste goden, p. 26. 
97 Vgl. Sjoerd de Jong, NRC, 19-11-2002. 
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Veiligheid is zonder meer het belangrijkste doel van de Burkianen. In de naam van de veiligheid 

moet alles wijken, desnoods ook grondrechten en democratie. 

Anet Bleich over Cliteurs uitlatingen in Hutspot Holland: “In zijn alarmistische benadering van 

islam en terreurdreiging vindt hij [Cliteur] het legitiem als de overheid desnoods over grondrechten 

heen stapt. 'Ik zei al: de staat is primair, de rechtsstaat secundair (. . .) het recht op leven is het meest 

basale recht. Alleen dát kan ik niet opgeven. (. . .) Dus grondrechten zijn nooit absoluut.' Cliteur 

formuleert hier een voor Nederlandse verhoudingen nog vrijwel uniek standpunt, dat elders dient ter 

legitimatie van bijvoorbeeld de verhoortechnieken in Guantanamo Bay.”98 

Een Nederlandse Guantanamo Bay wordt door de jurist Afshin Ellian in overweging genomen, die 

om “een soort administratieve ophokplicht voor de jihadisten, buiten het strafrecht om”, vraagt.99 

Hetzelfde verwoordde de door oud-Burke-directeur Spruyt gecoachte politicus Geert Wilders in een 

BBC- interview van 21 maart 2006, waar hij het heeft over  “administrative detention”.100  

De Amerikaanse jurist John Yoo, verbonden aan het American Enterprise Institute AEI, de grote 

broer van de Burke Stichting, heeft in de VS de juridische grondslagen gelegd voor het plan dat van 

terrorisme verdachten zonder vorm van proces kunnen vastgehouden worden. De AEI en de Burke 

Stichting werken samen, hebben bijvoorbeeld een gezamenlijke conferentie over de islam 

georganiseerd.101 John Gray,  volgens Paul Cliteur een “demagoog “, die  “vreselijke dingen 

beweert” schrijft: “What is evident is that from the start of the war on terror the Bush administration 

has flouted or circumvented international law on treatment of detainees. In unilaterally declared 

members of terrorist organizations to be legal combatants who are not entitled to the protection of 

the Geneva Convention.”102 

Henk Hofland over een “Guantanomo op Pampus”: “[.] Iets heel anders is het een vorm van 

oorlogsrecht te bedenken waarin we, zoals in Amerika, enemy combattants onderscheiden die om 

geheime redenen worden gearresteerd en dan zo lang kunnen worden vastgehouden als de staat dat 

om opnieuw geheime reden nuttig vindt. Een Guantanamo op Pampus. Zo ver is het nog lang niet, 

gelukkig, omdat met dergelijke staatswillekeur het tegendeel van het beoogde wordt bereikt: 

rechtsonzekerheid voor de burger, en propaganda voor het extremisme.”103 

George W. Bush, die militaire macht gebruikt om een wereld naar het evenbeeld van Amerika te 

scheppen, is bij de agressieve polemist Ellian gevrijwaard van kritiek. Anil Ramdas over Ellians 

onkritische houding tegenover de VS: "’ Met het evenbeeld [van Amerika, M.T.] wordt een 

democratische rechtsorde bedoeld waarin respect voor mensenrechten buiten kijf staat’, schreef 

Afshin Ellian op 19 maart van dit jaar [2005] , toen alles over Abu Ghraib al bekend was.”104 

Over “de verwerpelijke kanten” van Bushs bewind  “zoals het terugdringen van burgerlijke 

vrijheden in Amerika, de gemanipuleerde oorlog tegen Irak, de schandalen rond Guantanamo Bay 

en Abu Ghraib” (Sjoerd de Jong)105 horen we niets van de Burkianen. Daarentegen horen we, dat 

we de “heilige”rechtsstaat niet al te hoog moeten achten:  

Ellian: “[…] De gedachte dat we een grote terroristische aanslag voor lief moeten nemen om onze 

heilige rechtsstaat te beschermen, gaat mij dan ook veel te ver. Dan behandel je het recht als een 

religie, in plaats van iets dat altijd moet worden aangepast aan plaats en tijd. Als er elke week drie 

aanslagen zijn in Nederland, dan kun je niet anders dan noodwetgeving afkondigen.' 

'Je moet bij dreigende rampen niet dogmatisch vasthouden aan een rechtsprincipe. Als de orkaan 

Katrina over Nederland raast, dan zetten we, om totale chaos te voorkomen, tijdelijk een aantal 

principes opzij, zoals het recht op vereniging [??? onvrijwillige komiek ? M.T. ] . Alle principes in 

 
98 Is Nederland verkrampt, de Volkskant, 18-11-2005. 
99 Ophokplicht voor Jihadisten, NRC 26-11-2005. 
100 http://news.bbc.co.uk/1/hi/programmes/hardtalk/4833890.stm 
101 Het Financieele Dagblad, 16-5-2006, p.3. 
102 Abu Ghraib, The Politics of Torture, p. 50. 
103 NRC 31-12-2004. 
104 NRC 21-11-2005. 
105 NRC 15-6-2004. 
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het recht zijn onderhevig aan een belangenafweging. De bescherming van mensenlevens staat 

voorop, maar de vraag is hoe je die mensenlevens het beste kunt beschermen.' “106 Degene die niet 

meent dat vanwege een orkaan de het recht op vereniging hoeft te worden opgegeven en de 

rechtsstaat verdedigt wordt dus door Ellian neergezet als een religieus fanaticus; de demonstranten 

die toen tegen de Irak-oorlog protesteerden werden door hem als amorele egoïsten neergezet, omdat 

ze de “rechtvaardige”oorlog van een “hoffelijke en beschaafde” president wilden bekritiseren.107 

 

Kinneging verdedigt zowel de gebeurtenissen in Abu Ghraib als ook martelpraktijken. Hij 

begint met een obligate vaststelling: “Natuurlijk moet je [over Abu Ghraib] zeggen dat het 

schandalig is wat daar gebeurd is. Iedereen moet zich houden aan het internationale recht en daarin 

staat dat je gevangenen behoorlijk dient te behandelen.” Maar Kinneging denkt daar eigenlijk toch 

anders over: “Maar dan. Het is makkelijk praten als je niet in een oorlogssituatie zit, een emotionele 

hogedrukpan, waarin je iedere dag kunt worden opgeblazen. Het is niet verbazingwekkend dat 

mensen hun zelfcontrole verliezen. De verleiding om tot hardhandige middelen over te gaan wordt 

dan groot. Dan ontstaan problemen als: mag je iemands voeten niet stukslaan als dat de dood van je 

kameraden kan voorkomen? […]  

Dit is dilemma het dilemma van de schone handen. Zo zeggen nu degenen die zich kwaad maken: je 

mag niet martelen. Maar geldt dat ook als je een Al-Qaedaterrorist te pakken hebt en je vermoedt 

dat hij ergens in Parijs een atoombom heeft liggen?”108 Kinnegings logica is niet: omdat dit soort 

gevangenissen tot mishandelingen leidt, moeten we deze gevangenissen niet hebben en deze 

oorlogen niet voeren. Nee, hij probeert tortuur te rechtvaardigen uit het bestaan van dergelijke 

gevangenissen en oorlogen. Helemaal op de lijn van de Amerikaanse neocons: Ook George W. 

Bush en Dick Cheney, die net aan de macht waren toen 24 begon, hebben vaak gepleit voor 

'flexibiliteit' inzake de informatievergaring van terreurverdachten. 

 

Oud-Burke-dircteur Livestro bagatelliseerde in Vrij Nederland de ‘paar obscene incidenten in Abu 

Ghraib’, de gevangenis waar Irakezen zijn gemarteld. Volgens hem doen deze taferelen slechts 

denken aan een uit de hand gelopen studentenfeestje. Omdat zij niet te vergelijken zijn met de 

systematische massamoord onder Saddam, stellen de martelingen niets voor, betoogt Livestro. ( 

Elsbeth Etty, NRC 25-5-2004)  

 

De Leidse neoconservatieve professoren weten de studenten te bekoren met hun autoritaire en 

populistische argumenten. Diederik van Hoogstraten : “De politicologe Kelly Greenhill bevestigt de 

indruk dat jongere generaties anders zijn gaan denken over martelen. Nieuw onderzoek onder 

studenten, schreef zij onlangs, laat zien dat 44 procent marteling steunt in een 'tijdbomscenario', 

[…). Voor 'softe' methoden, zoals 'nepverdrinking', is 62 procent te porren, als dit onschuldige 

doden zou kunnen voorkomen.” (de Volkskrant, 23-7-2007)  

 

Maar afgezien van de morele kant van het martelen, wordt onder deskundigen niet geloofd in de 

effectiviteit van martelen of hard ondervragen:  

 “Hard ondervragen van verdachten of arrestanten lijkt zo voor de hand te liggen. Zeker in een 

oorlog. Maar respect en inspelen op menselijke praatzucht leveren veel meer op, zeggen kenners.” 

“Ondervragers moeten inhaken op die natuurlijke praatzucht, schrijven ook dr. Ulf Holmberg en 

prof. dr. Sven Christianson van de universiteit van Stockholm. Zij bestudeerden ondervragingen in 

zware gewelds- en zedendelicten. Zakelijke en vriendelijke rechercheurs die de verdachte met 

respect behandelen, halen inderdaad meer informatie en meer bekentenissen dan dominante 

verhoorders die verdachten angst inboezemen.” (de Volkskrant, 25-11-2006)  

 

 
106 Trouw, 5-10-2005. 
107 Brieven van een Pers, p. 143 f. 
108 In: Filosofisch elftal, p. 193 f.; ook in Trouw, 12-5-2004. 
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Uitvoerig bespreken de Nijmeegse rechtswetenschappers Sebastiaan Garvelink en Thomas Mertens 

in Filosofie Magazine 6/2007 het door Kinneging geschetste schone-handen-dilemma , dat in de VS 

argumentatief veel door de neocon Yoo van het American Enterprise Instituut  wordt gebruikt: 

“[…] Toch meent ook Bush zich in een situatie te bevinden waarin de geldende normen tegen 

marteling moeten worden heroverwogen.  

De rechtvaardiging daarvoor is te vinden in de dreiging van dat terrorisme en in Bush's doctrine van 

de 'As van het Kwaad'. In het licht van de apocalyptische strijd tegen het kwaad is een 

gewelddadige ondervraging te zien als het 'geringere kwaad'. De juridische onderbouwing is 

afkomstig van het Office of legal Council (OlC), een eliteclubje van topjuristen op het Amerikaanse 

Ministerie van Justitie. Het OlC legde het begrip 'torture' uit de genoemde Conventie zo beperkt uit, 

dat alleen de meest extreme vormen van geweld er onder vielen. Zelfs wanneer een 'behandeling' 

ondanks deze hoge drempel toch als 'marteling' zou moeten worden aangemerkt, zou het gebruik 

hiervan gerechtvaardigd kunnen worden met een beroep op 'zelfverdediging' en op de 

constitutionele bevoegdheden van de president als opperbevelhebber van het leger. De Amerikaanse 

regering heeft zich inmiddels genoodzaakt gezien dit standpunt te matigen. Toch keert het terug in 

de vorig jaar aangenomen Military Commissions Act, op grond waarvan de president in laatste 

instantie beslist over de interpretatie van de Geneefse Conventies. Zo bepaalt de president nog 

steeds wat 'torture' is.  

Een fervent voorvechter van deze presidentiële War Powers is John Yoo, voormalig lid van het OlC 

en destijds als (co-)auteur betrokken bij de martelmemo's. Yoo is inmiddels weer hoogleraar in 

Berkeley, maar hij beroept zich in interviews en publicaties uitdrukkelijk op de eventualiteit van 

een tikkende bom. Terrorismebestrijding is voor hem niet alleen een zaak van politie en justitie. De 

terrorist bevindt zich in een toestand van oorlog met de samenleving, en dan geldt: 'als de wapens 

spreken, zwijgen de wetten'. En als de wapens spreken, heeft de president het laatste woord. 

[…]  

Voor een 'tikkende bom scenario' is het niet voldoende dat er sprake is van een zekere kans op 

terroristische aanslagen, zoals vandaag de dag het geval is. Zelfs een acute dreiging is niet 

voldoende. Het scenario is pas aanwezig als de kennis van die dreiging zo compleet is, dat we 

precies weten welke ramp aanstaande is, welke informatie we nodig hebben om deze ramp af te 

wenden en wie we moeten martelen om die informatie te verkrijgen - én bovendien: dat er geen 

andere manier is om die ramp te voorkomen. Het veronderstelt met andere woorden een compleet 

overzicht waarin niet één cruciaal element mag ontbreken. Een dergelijke situatie kun je eigenlijk 

alleen maar op kunstmatige wijze creëren, bijvoorbeeld als scenarioschrijver van een film of van 

een televisieserie. […]Zouden de aanslagen van 11 september voorkomen hebben kunnen worden, 

wanneer de Amerikaanse veiligheidsdiensten op het juiste moment bereid waren geweest iemand te 

martelen? Misschien. Maar dan had men op de hoogte moeten zijn van wat er op handen was en had 

men de juiste persoon te pakken moeten hebben. Bij marteling gaat het echter bijna altijd om men-

sen die min of meer verdacht zijn, die misschien beschikken over kleine stukjes relevante 

informatie die zich misschien wel - maar misschien ook niet - tot een zinvol geheel laten ordenen, 

op grond waarvan wellicht een nabij of verder gelegen toekomstig gevaar kan worden afgewend. 

Marteling vindt dan ook meestal plaats in het kader van zogeheten sleepnetoperaties, waarbij grote 

hoeveelheden individuen worden opgepakt en ondervraagd, zoals in de Algerijnse oorlog, tijdens de 

Palestijnse intifada of nu in Irak.  

Buiten de studio is marteling nooit een precisie-instrument ter voorkoming van een terroristische 

aanslag, maar een grof middel dat zonder veel beperkingen en op basis van gebrekkige informatie 

wordt toegepast. Dat betekent dat het vaak voorkomt dat de verkeerde op de pijnbank zal worden 

gelegd. Het is al eeuwen bekend dat verklaringen die onder dwang zijn afgelegd, onbetrouwbaar 

zijn. Recent werd dat in Nederland nog eens bevestigd in de zogenaamde Schiedamse parkmoord. 

Bovendien brengt 'marteling' kosten met zich mee  

voor de samenleving die haar aanvaardt. Er moet informatie verzameld worden, daar zijn gebouwen 

voor nodig en personeel. Verder vraagt marteling om autorisatie en controle. Uiteindelijk lijkt er 

maar één alternatief te zijn voor een absoluut verbod op martelen: een absolute staat. “ 

http://www.filosofiemagazine.nl/artikelDetail.lasso?ID=2932&-session=NTses:A7A035C3A2F19A57419202AFCB42A94D
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Ook de Leidse hoogleraar Herman van Gunsteren is buitengewoon kritisch over de Amerikaanse 

wetgeving ten opzichte van martelen: 

“Arthur Lewis' 'Making Torture Legal' ('Legalisatie van martelen') analyseert memoranda van de 

hand van juristen in het Bush-bestuur over de behandeling van krijgsgevangenen. Zij geven, als 

waren ze advocaten van een maffiabaas, trucs aan waardoor vervolging vermeden kan worden. 11 

September,  

zo argumenteert een memorandum van het ministerie van Justitie, heeft het recht van de natie op 

zelfverdediging geactiveerd. Iemand die bij een ondervraging martelt kan strafbaarheid ontlopen als 

zijn handelen ertoe dient om verdere aanvallen te voorkomen. Daarnaast ontwikkelen de 

regeringsjuristen  

een doctrine over de bevoegdheid van de president als opperbevelhebber die hem in feite boven de 

grondwet stelt. 'Restricting the President's plenary power over military operations (including the 

treatment of prisoners)' zou 'constitutionally dubious' zijn, aldus een memorandum van William J. 

Haynes  

II van het ministerie van Justitie. ('Het beperken van de presidentiële oppermacht over militaire 

operaties (inclusief de behandeling van gevangenen) zou wel eens strijdig met de grondwet kunnen 

zijn.') Een later (6 maart 2003) geheim memorandum voor minister van Defensie Rumsfeld, 

geschreven door een ad-hoccollectief van juristen, voegt daar een handreiking voor prospectieve (de 

oorlog in Irak zou net beginnen) martelaars aan toe: 'As this authority is inherent in the President, 

exercise of it by subordinates would be best if it can be shown to have been derived from the 

President's authority, through Presidential directive or other writing.' ('Aangezien deze bevoegdheid 

inherent is aan het presidentschap, zou het het beste zijn als aangetoond kan worden dat de 

uitoefening ervan door ondergeschikten, blijkens een presidentiële aanwijzing of ander schriftelijke 

stuk, is afgeleid uit de presidentiële bevoegdheid.') De wet die de leider en degenen die namens hem 

handelen boven de wet stelt, dat is een bekend gevaarlijke vorm van tirannie.”  

Martelen en dood van gevangenen zijn het eindresultaat van 'coollegal abstractions' (koele 

juridische abstracties) aldus Lewis. 'For me,' schrijft de oud-columnist van de New York Times 'the 

twisting of the law by lawyers is especially troubling. I have spent my life believing that the safety 

of this difficult, diverse country lies to a significant extent in the good faith of lawyers - in their 

commitment to respect the rules. But the Bush lawyers have been brazen in their readiness to twist, 

dissemble, and invent in the cause of power.' “ ( Gevaarlijk veilig, p 111 ff.)  

Van Gunsteren verwijst terecht ook naar de nazi jurist Carl Schmitt, die door de Burke Stichting 

ongenuanceerd wordt aangehaald. 

 

 

Vanzelfsprekend hebben de Burkianen nog nooit geprotesteerd tegen Guantanamo Bay, noch tegen 

de nieuwe Amerikaanse wet op de militaire commissies. Deze wet bepaald dat 

ondervragingsmethoden niet wreed, onmenselijk of vernederend mogen zijn, maar bepaald ook, dat 

dit alleen maar geldt voor verklaring die op of na 30 december 2005 tot stand zijn gekomen.” Voor 

de meeste verdachten op Guantanamo is deze wet dus niet van kracht. Bovendien is volgens de wet 

op de militaire commissies een onwettige vijandige strijder niet gedefinieerd als iemand die de 

wapens heeft opgenomen, maar ook iemand die “opzettelijk en materieel” vijandigheden tegen de 

VS steunt. Lars Troost van Amnesty International Nederland: “Wie willens en wetens geld in de 

verkeerde collectebus gooit, kan dus als een ‘onwettige vijandige strijder’ gekwalificeerd en 

daarmee van heel veel juridische waarborgen beroofd worden.” (de Volkskrant, 23-10-2006) 
 

Michael Ignatieff heeft in The lesser evil gedetailleerde argumenten gegeven, waarom martelen 

nooit mag. Degenen die martelpraktijken verdedigen als iets dat in een noodgeval wel mag, zeggen 

dat het overleven van de democratie desnoods moet worden verdedigd met een schenden van 

mensenrechten. Volgens Kinneging is het absolute verdedigen van mensenrechten een onrealistisch 

pleidooi voor ”schone handen”. Voor de moralist Kinneging geldt wat Ignatieff schrijft: 

“Those who defend torture would insist that their choice is not in fact nihilistic – defending the 
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ultimate value of human beings- but rather motivated by a value-filled concern to save innocent 

human life. […] 

There is not much doubt that liberal democracy’s very history and identity is tied up in an absolute 

prohibition of torture. […] Liberal democracy stands against torture because it stands against any 

unlimited use of public authority against human beings, and torture is the most unlimited, the most 

unbridled form of power that one person can exercise against another. […] persons detained by a 

democracy ought not to forgo all due process rights [..] If a democracy wishes to keep actual 

physical torture out of its interrogation rooms, it has to grant detainees access to counsel and the 

possibility of judicial review. 

What is wrong with torture is that it inflicts irremediable harm both the torturer and the prisoner. It 

violates basic commitments to human dignity and this is the core value that a war on terror waged 

by a democratic state, should not sacrifice even under threat of imminent attack. ” (The lesser evil, 

p.136 ff.) 

 

 

De wens om te straffen overweldigt de Burkianen dermate, dat zij in een onvrijwillige groteske 

vervallen. Zo roepen Paul Cliteur en Afshin Ellian in koor: “Kill, kill, kill them!” om de doodstraf 

te rechtvaardigen. Zij citeren daarbij George Bernard Shaw, en hebben het niet door dat Shaws 

essay Capital Punishment een bijtende satire is op de doodstraf, en dat deze essay zeker niet, zoals 

Cliteur meent, een aansporing is om degenen te doden die zich volgens Cliteur “niet op hun 

intrinsieke waarde als mens [kunnen] beroepen."109 Grotesk is ook Cliteurs argumentatie dat zelfs 

de relativiteitstheorie met dwang en straf geleerd moet worden. 110 Het aanleren van complexe 

vaardigheden is zeker geen gebied war het straffen het meest op zijn plaats is. Juristencollega Ellian 

maakt het net zo bont: hij, hoogleraar sociale cohesie, presteert het het Ubuntu-principe van 

vergiffenis in zijn tegendeell te verkeren om daarmee burgemeester Cohen (die de sociale cohesie in 

de praktijk verdedigt), de menselijke waardigheid te ontzeggen (meer hierover zie 5.3) . 

Geert Wilders, die door oud-Burke-directeur Bart Jan Spruyt gecoached werd, en die ook door de 

Leidse Burkiaan Jerker Spits wordt bewonderd, heeft op het gebied van het strafrecht ook een 

mooie groteske geleverd. Toen het hondje van een gehandicapte vrouw werd gewurgd, heeft hij een 

beloning van tienduizend euro uitgeloofd aan degene die de moordenaar van het gestikte hondje 

aangeeft. “Kamervraag van Wilders aan de minister-president en de minister van Justitie: ‘Bent u 

ook met zoveel Nederlanders enorm geschokt en woedend over deze barbaarse daden?’ Vooruit, 

nog een:  ‘Bent u tevens bereid de beloning van tienduizend euro die de Groep Wilders geeft aan 

diegene die de gouden tip geeft om de daders te achterhalen, te vertienvoudigen?’ […] Geert 

Wilders aan de minister-president: ‘Zijn de daders al gearresteerd? Vindt u ook niet dat zij eigenlijk 

eenzelfde behandeling verdienen dan wel op zijn minst langdurig achter de tralies moeten 

verdwijnen?’ “111 

Later bleek dat het hondje door de gehandicapte vrouw was gewurgd die aangifte had gedaan. Dus 

Wilders heeft net iets te snel “oog om oog!” geroepen.  

 

Hans Boutellier schrijft in De veiligheidsutopie (2002) in een reactie op de strenge 

veiligheidswensen van de Edmund Burke Stichting: “[Het geluid van de Burke Stichting] 

overschreeuwt de complexiteit van de huidige maatschappij, waarvan criminaliteit het zichtbare 

topje vormt. De fantasieloze roep om beheersing en controle brengt een staatsmacht in stelling die 

onherroepelijk zal leiden tot uitsluiting van grote groepen van de bevolking en een drastische 

uitbouw van een strafrechtelijk systeem dat hier niet op berekend is. Dit is het dilemma waar de 

 
109 ‘Meer rechten voor dieren dan voor mensen’, vraaggesprek met rechtsfilosoof Paul Cliteur, in: maandblad 

Milieudefensie, februari 2002, geciteerd na Dries Veldman, http://www.heemland.nl/hl25-Doodstraf_ter_discussie.htm  

zie ook hieronder nog uitgebreider over Ellian en Cliteur in “Encyclopedie van de rechtswetenschap” 
110 Guido Derksen, Hutspot Holland, p. 181. 
111 Bas Heijne, Hollandse horden, 19-11-2005. 

http://www.heemland.nl/hl25-Doodstraf_ter_discussie.htm
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staat de komende jaren voor zal komen te staan: de vestiging van recht en orde door repressie, met 

uitsluiting van velen, of de vormgeving van een sociale politiek, die normatief durft te zijn.  Het 

verleidelijke appèl van de eerste optie kan alleen worden weerstaan door een consequente keuze 

voor de tweede.” (p. 155).   

 

In Meer dan veilig (2005) schrijft Boutellier: “Een fatsoenlijke samenleving slaagt erin haar burgers 

te behoeden voor vernedering, armoede, verloedering en onveiligheid. Veiligheid onderhoudt echter 

per definitie een relatie met andere fundamentele principes van de democratische rechtsstaat: 

privacy, rechtvaardigheid en vrijheid.” (p.28). 

 

Het probleem met de Burkiaanse autoritaire opvattingen is niet zo zeer, dat Cliteur en Spruyt c.s  

veiligheid eisen. Het probleem is de eendimensionaliteit van hun denken. Boutellier: “Veiligheid 

kan geen doel in zichzelf zijn.”(p.28) Volgens hem moet een afweging gezocht worden tussen 

“risico’s op ontwrichting en risico’s op de de-vitalisering van de samenleving”. (p.30). 

 

Hoogleraar strafrecht Ybo Buruma schrijft over de huidige eendimensionale veiligheidsmanie: 

“[…] We schieten door in de aanpak van onveiligheid. We creëren wantrouwen in plaats van 

vertrouwen.[..] 

Het voortduren benadrukken van dat we op ons hoede moeten zijn voor mogelijk gevaar draagt 

namelijk bij aan een ongezond vijanddenken. Het is onverteerbaar dat allochtone jongeren hogere 

straffen dan autochtone jongeren krijgen voor dezelfde delicten. Moslims vertellen dat zij steeds 

vaker met wantrouwen orden bejegend.[…] Als we hier geen Parijse toestanden wille moeten we os 

vertrouwen herwinnen: het zijn juist hufters die elkaar niet vertrouwen.[…]  Ongegronde angsten en 

onechte boosheid beheersen ons nu.“ 112   

“Een weerbare rechtsstaat is niet hetzelfde als een rechtsstaat waar het idee van klassenjustitie (of 

kruistocht) zich in de harten en hoofden van de burgers nestelt. Het is een staat waar ook 

minderheden zich thuis voelen, zich beschermd weten en het gevoel hebben iets te verliezen te 

hebben als de status quo wordt aangetast.”113 

 

Strenger straffen, dat is een van de belangrijkste doelstllingen van rechtsfilosoof Paul Cliteur. 

Cliteur steunde officieel114 Anton van Schijndel, die op de lijst van de rechtspopulistische prtij 

EénNL stond, en die zich profileerde met de roep om strenger te straffen en om jeugdstrafkampen. ( 

Cliteur beklemtoont dat Van Schijndel “een politicus uit de school van Frits Bolkestein” is –iets dat 

ook vor Geert Wilders geldt, gesteund door de Burke Stichting, en voorstander van strafkampen). 

 

Cliteur stelde in HP/De Tijd van 26-2-2005, dat Nederland een ‘failed state’ is, die in staat van 

anarchie verkeert. Gabriël van den Brink hierover tegen Guido Derksen:  “Kom zeg, volkomen 

flauwekul, geen sprake van. Hij kent de geschiedenis niet. Er is heel wat aan te merken op 

Nederland, maar de Nederlandse staat is een monument van stabiliteit en nauwkeurigheid.”115 De 

hysterische diagnose van anarchie, die de Burkianen stellen voor de huidige maatschappij, lijkt 

minder te baseren op echte gevaren dan op de wens de staat te versterken, en repressieve 

maatregelen mogelijk te maken, en om de schijn van een overweldigende urgentie te wekken.  In 

een anarchie wordt naar een  ‘sterke man’ geroepen. Het is geen toeval dat de Burkianen sterk 

gehecht zijn aan Pim Fortuyn. 

 

 
112 Zonder vertrouwen is veiligheid onhaalbaar, NRC 17-12-2005.  
113 De dreigingspiraal, p. 40. 
114 http://www.antonvanschijndel.nl/athena/site/php/index.php?action=show&activemenu=-

1&file=page&args=action%3Dshow%26id%3D22  
115 Hutspot Holland, p. 440. 

http://www.antonvanschijndel.nl/athena/site/php/index.php?action=show&activemenu=-1&file=page&args=action%3Dshow%26id%3D22
http://www.antonvanschijndel.nl/athena/site/php/index.php?action=show&activemenu=-1&file=page&args=action%3Dshow%26id%3D22
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Michael Ignatieff gaat in zijn boek The lesser evil (dat de verdediging van de democratie tegen de 

terroristische aanval behandelt) zowel direct116  als ook indirect in op de Burke Stichting. Hij 

schrijft over de Burke Stichting: 

“One further assumption of the terrorists has proven wrong; that democratic peoples lack  the will to 

fight for democracy. It is a commonplace, of both Burkean conservatives and left-wing 

communitarians, to bemoan the dearth of  civic spirit, the ennui and disenchantment, of elites and 

electorate alike in capitalist democracies. Terrorist emergencies have shown, on the contrary, that 

democratic elites and publics alike can show a surprising tenacity when attacked.”( p.73)  

 

The lesser evil laat zich van begin tot slot lezen als een weerlegging van het Burke-standpunt zoals 

het wordt verwoord door Bart Jan Spruyt en de vier Leidse Burkianen. Ignatieffs eerste zin in zijn 

voorwoord bij de paperbackeditie laat zich bijvoorbeeld uitstekend lezen als een commentaar bij 

Kinnegings absolute (en zinloze) tegenstelling  “Goed en Kwaad”: “Life’s toughest choices are not 

between good and bad, but between bad and worse.” (Xiii). En op de volgende pagina gaat Ignatieff 

in op een overlevingsstrategie (zoals bijvoorbeeld bepleit door Cliteur: alles is volgens Cliteur 

geoorloofd, nu onze staat in totale anarchie verkeerd en ons overleven is bedreigd, zie het interview 

in Hutspot Holland)  Ignatieff wijst een eendimensionale standpunt terug, die het overleven 

absoluut zet. Hij pleit voor een derde weg: “The reality is, that we have to sacrifice some liberty for 

some security and some security for some liberty.”(p.XiV). 

Ignatieff beklemtoont dat een democratie meer is dan het recht van de meerderheid (p.5 ff.)  Bij een 

democratie hoort ook de bescherming van individuen en minderheden. Nergens kom ik in de 

publicaties van de Burkianen een pleidooi tegen voor het beschermen van minderheden. Wel 

beschrijf Kinneging in Geografie van Goed en Kwaad  de woede van minoriteitgroepen, als de 

meerderheid stelselmatig de wil van de minderheid negeert: “Dan zal ze vroeger of later, zeker 

wanneer het een grote minderheid is, besluiten dat zo’n democratie de hare niet is. Een dan zijn de 

rapen gaar. Wetsontduiking, opstand tegen het gezag, een afscheiding, burgeroorlog: het zijn 

allemaal mogelijke consequenties.”117 Toch helpt dit inzicht Kinneging c.s geenszins om voor de 

rechten van de groeiende moslimgemeenschap op te komen- in tegendeel. De moslims worden door 

de Burkianen tot zondebok van deze tijd verklaard. Er is geen aandacht bij de Burkianen voor de 

politieke dimensie in het verhaal van de Nederlandse jihadisten, dat, zoals Jelle van Buuren terecht 

schrijft, veel overeenkomstigheden heeft met ouderwets linkse radicalisering:  

“De vrouwen van [de terreurverdachte] Samir [A.] staken in feite een helder, politiek verhaal af: 

van het onrecht in de wereld, de frustratie over het niets-doen, de internationale solidariteit, tot aan 

de enorme druk van politiek en media om Samir hoe dan ook veroordeeld te krijgen, het zaaien van 

angst voor electoraal gewin, en de speciale behandeling die terreurverdachten krijgen.”118 

 

Als er bij de Burkianen sprake is van een pleidooi voor de democratie dan wordt democratie altijd 

gedefinieerd door het recht van de meerderheid, en door het recht van de sterke staat om besluiten 

desnoods met geweld af te dwingen.  Maar “vrijheidsrechten van [minderheden]- gemeenschappen 

beschermen de democratie, niet alleen de gemeenschap zelf.” (Ten Hooven)119  

Daarmee tonen zich Cliteur c.s. als neoconservatieven. Klassiek conservatieven juichen volgen s 

Von der Dunk een sterke staat alleen maar toe als deze een rem lijkt op grootscheepse 

veranderingen; waar de staat die veranderingen in de hand lijkt te werken, wordt hij bij kssiek-

conservatieven bestreden.( p 96)  

 

Cliteur c.s. zijn bereid, voor de verdediging van de “superieure” westerse beschaving de democratie 

over boord te gooien. Marcel ten Hooven: “De liberalen achten […]  repressie gerechtvaardigd 

 
116 Graa Boomsma,Democratie als redelijke hartstocht, De Groene, 11-11-2005. 
117 p.282, geciteerd naar Marcel ten Hooven, Ongewenste goden, p. 35. 
118 In Waterstof, Waterland 16-10-2006. 
119 In: Ongewenste goden, p. 35. 
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omdat zij de ‘morele waarheid’ aan hun kant menen te hebben.”120 Het recht tot repressie leiden de 

Burkianen af van de vermeende “superioriteit van onze beschaving”.  Ignatieff aan de andere kant 

vecht voor de identiteit van de democratie en rechtsstaat, terwijl hij – anders dan Cliteur- juist 

terughoudend is met het claimen van een of andere westerse “superioriteit”: “[We are not entitled to 

claim the success of liberal democracy] as a vindication of our superiority. The fact that we have 

succeeded in becoming both rich and free may be too much the result of a particular history and 

contingent good fortune for us to believe our life is a model for other peoples in other cultures. But 

the fact that our values may not have universal application does not make them less compulsory for 

us.”(p. 169).  

 Ignatieff blijft erop hameren dat democratieën zich moeten verdedigen zonder de kern van hun 

identiteit op te geven. Oorspronkelijk probeerde Cliteur de “superioriteit” van onze beschaving in 

de democratie en de mensenrechten te zien.  Merkwaardig is het dan toch, hoe snel hij bereid is op 

te geven wat hij juist als het meest superieure in onze beschaving beschouwt ( zie boven zijn 

uitlatingen in Hutspot Holland). Ignatieff:  
“As the threat of terrorism targets our political identity as free peoples, our essential resource has to be 
that identity itself. We cannot fight and prevail against an enemy unless we know who we are and what 
we wish to defend at all costs. If the automatic response to mass casualty terrorism is to strengthen 
secret government, it is the wrong response. The right one is to strengthen open government. Democratic 
people will not lend assistance to authorities unless they believe in the system they are defending. . No 
strategy against terror is sustainable with public assistance and cooperation […] democratic systems do 
not have to be less decisive than authoritarian ones, and democratic institutions have the advantage of 
marshaling the wisdom, experience, and talent of the citizens as a whole rather than relying on the 
shallow pool of a closed elite (p.154). 

Paul Cliteur offert graag grondrechten op voor de veiligheid. Ignatieff beklemtoont dat het gevecht 

tegen het terrorisme in de naam van de het recht gebeurt, en NIET hoofdzakelijk de naam van 

de veiligheid (p. 168).  

Net zo weinig als het recht verdedigen Cliteur c.s. de rechtvaardigheid. Ignatieff: 
 “The challenge of an ethical life in liberal democracy is to live up, as individuals, to the engagements 
expressed in our constitutions  and to seek to ensure that these engagements are kept in respect of the 
least advantaged of our fellow citizens.” (p. 169) 

 

Cliteur gelooft in straf en dwang. Ignatieff: 
 “ It is a condition of our freedom that we cannot compel anyone to believe in the premises of a liberal 
democracy. Either these premises freely convince others or they are useless. They cannot be imposed, 
and we violate everything we stand for if we coerce those who do not believe what we do. In any event, 
we cannot pre-emptively detain all the discontent in our midst. 
So we are stuck, as we should be, with persuasion”(p. 169). 

 

Burgerlijke ongehoorzaam wordt van de Burkianen nergens als een mogelijk gerechtvaardigde 

reactie op maatschappelijke onrechtvaardigheid gezien. Over de rellen in de Franse voorsteden zegt 

Kinneging:  
“Het is niet alleen leuk om relletjes te schoppen, maar jammer ook effectief. Door rotzooi te schoppen kun 
je, zo blijkt maar weer, heel veel gedaan krijgen. Het directe gevolg van de rellen is dat 5000 extra banen 
in het onderwijs zijn beloofd.”121 Het legitieme aandeel in de protesten van de Franse jongeren wordt door 
Kinneging dus ontkent. Pieter Pekelharing antwoordt in hetzelfde artikel op Kinneging: “Rotzooi schoppen 
is niet altijd effectief. Het is alleen echt effectief als het protest door grote delen van de bevolking ook 
legitiem wordt gevonden.”  

 

De Burkianen verdedigen het staatsgezag - in ieder geval zolang het staatsgezag “rechts” en 

eenzijdig veiligheids-georiënteerd is.  

De liberale traditie van Locke en van Jefferson wordt door de Burkianen niet gewaardeerd (dus als 

Cliteur en Ellian het hebben over “de” verlichting, dan spreken zij in ieder geval niet over de 

verlichtingstraditie die verbonden is met het denken van Locke. John Locke is trouwens ook een 

 
120 In: Ongewenste goden, p. 30 
121 Trouw 16-11-2005, Niet in opstand komen… 
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vrijzinnige denker geweest die verbonden was met de Arminianen /Remonstranten- en Cliteur 

verafschuwt vrijzinnigheid, zie boven). Ignatieff karakterisert deze liberale traditie in de geest van 

Locke:  
”One of the strengths of the liberal tradition is its disabused realism, its believe that abuse of power is 
inevitable and no constitution can stop it. That is, why in Locke and Jefferson, for example, there remains 
an articulated right of revolution. Liberal theory places the final defense of constitutional liberty in ordinary 
citizens, in their willingness, when provoked by greater evil,  to rise up and change their government, by 
peaceful means if possible, by force as a last resort. Civil disobedience has an honoured place in the 
traditions of liberal democracy, precisely because it is the defense of last resort when the constitutional 
identity of democracy is at risk.” (p.52)  

 

 In Hutspot Holland heeft Cliteur zijn autoritaire standpunt duidelijker verwoordt dan eerder : 
 “Ik zei al: de staat is primair, de rechtsstaat secundair. [...] Men heeft mij weleens gevraagd welk 
grondrecht ik niet zou willen opgeven bij een grote terroristische dreiging. Ik zei toen: ‘Geen’.[ ...] Het is 
nooit prettig dat grondrechten moeten worden beperkt. Maar het is nodig.[...] Twee jaar voorlopige 

hechtenis voor terreurverdachten is geoorloofd.”122 

Michael Ignatieff meent daarentegen : 
 “ You can’t have a democracy without rights”.[…][.. ] a war on terror can still do serious harm to 
democracy. [...] even in emergency, even if some liberties must be suspended, a constitutional state must 
remain answerable the higher law, a set of standards that protect foundational commitments to the dignity 
of every person.  
 The question is: which higher law? [...] In Europe, the higher law is [...] explicitly set out in the terms of 
the European Human Rights Convention. [...] if a government must suspend civil liberties, it must justify 
its action to a court , and, moreover, one outside its own national boundaries. [...] The second restriction 
that the European Convention imposes is that states are not allowed to derogate from a few “absolute” 
rights, like the right to be free from torture, extrajudicial killing, slavery, forced labour, and punishment 

without due process of law. “123 

De Leidse Cleveringa-hoogleraar 2000/2001 Nasr Abu Zayd over de humane normen en waarden, 

die Cliteur overboord gooit:  
“[...] the gains made as a result of the Enlightenment are threatened – all under the guise of security, 
protection against real or imagined dangers. The values we cherish (human rights, freedom, democracy) 
established since the seventeenth century are melting away [....]  I see Europe and the United States 

taking a step backward entrenching themselves in a fundamentalist mind-set.“124 

 

Een versterking van de staat is voor Cliteur de antwoord op haast alle maatschappelijke 

gebeurtenissen. Merkwaardig is Cliteurs aanbeveling hoe men om moet gaan met de cartoon-rel. 

Hij pleit ervoor “het geweldsmonopolie [van de staat] te herstellen”. 125  Dit is een merkwaardige 

uitspraak, aangezien de islamitische machthebbers in het Midden-Oosten met hoge 

waarschijnlijkheid de gewelddadigheden juist hebben aangemoedigd. Maar misschien heeft Cliteur 

het over Nederland, omdat hij in dit interview één lijn trekt tussen de moord op Van Gogh en de 

cartoon-rellen. In dat geval insinueert hij dat er ook in Nederland gewelddadige demonstraties 

zouden hebben plaats gevonden- wat niet het geval is.  

Hij verwijt anderen, bijvoorbeeld John Gray, “demagogie”.126 Maar hijzelf probeert met 

demagogische en populistische middelen een gevoel van urgentie te creëren om de liberale staat te 

transformeren in een autoritaire.  

 

Amnesty International hekelt in het Jaarboek 2006 de behandeling van asielzoekers en migranten in 

Nederland. Ook de aangescherpte antiterrorismewetgeving in Nederland, waaronder het strafbaar 

stellen van "apologie van terrorisme", baart Amnesty zorgen. 127 De ontwikkelingen in Nederland, 

die Amnesty aan de kaak stelt, liggen in het verlengde van de populistische eisen die de Burkianen 

 
122 Guido Derksen, Hutspot Holland, p. 176f. Ten dele citaat uit HP/De Tijd 26-2-2005.  
123 The lesser evil, p. 5, 76, 44f. 
124 Voice of an Exile, p. 190. 
125 Elsevier 6/2006, p.33 
126 In : Ongewenste goden, p.262. 
127 NRC 23-5-2006. 
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in hun publicaties stellen. Amnesty wordt door de Burkianen dan ook niet gesteund en door Paul 

Cliteur herhaaldelijk bekritiseerd. In verband met de cartoon-rel zegt Cliteur : “Er zijn nog maar 

weinig organisaties die vrijheid van meningsuiting als groot ideaal koesteren. Amnesty hoor ik nu 

niet.” 128 Dit staat in de Elsevier van 11 februari 2006. Op 6 februari had Amnesty officieel stelling 

genomen in cartoon-kwestie.129 Amnesty zet zich wel degelijk in voor de Vrijheid van 

meningsuiting, maar Paul Cliteur kan Amnesty niet uitstaan, o.a. omdat Amnesty zich inzet tegen 

de doodstraf.130 Bijvoorbeeld zet Amnesty International zich in voor de vrijlating van Algerijnse 

journalisten en de hoofdredacteur van een krant, die in 2003  in verband met artikelen of cartoons 

veroordeeld werden tot voorwaardelijke gevangenisstraffen of boetes wegens laster, onder meer van 

de president. 131  

 

Als het om politie, justitie en defensie gaat, mogen alle resources ingezet worden, en creëren de 

Burkianen graag en cultuur van de angst.  

Het is interessant om de argumentatie van Bart Jan Spruyt en Jaap Hanekamp over het milieubeleid 

te lezen. Als het om het milieu gaat, is Spruyt ineens wel in staat om te tegen een “cultuur van de 

angst “ te pleiten voor een verstandig afwegen van risico’s:  “[…] de tijdgeest wordt beheerst door 

de voorzorgcultuur: bij twijfel niet oversteken. Dat is een cultuur die uit wil komen bij een 

samenleving waarin de overheid en het bedrijfsleven ieder potentieel gevaar voor de burger behoren 

te elimineren. De Britse socioloog Frank Furedi noemt dat de 'cultuur van de angst'. 

In de voorzorgcultuur wordt aan de ene kant benadrukt dat wetenschappelijke kennis omgeven is 

met onzekerheden en onbekendheden, aan de andere kant staat de eis dat wordt aangetoond dat 

technologie, processen en producten 'absoluut' veilig zijn. Wetenschap wordt dus voor de taak 

gesteld onvoorwaardelijke garanties te geven. Een duivelse bewijslast. Het blijft namelijk altijd 

mogelijk om nieuwe gronden voor twijfel aan te voeren, al is het maar omdat onze kennis van de 

wereld altijd tekortschiet. […] Het lijkt ons noodzakelijk het gehele milieubeleid te onderwerpen 

aan een onderzoek waarbij vragen naar onderbouwing, doelstelling, effectiviteit, haalbaarheid, 

meetbaarheid en handhaafbaarheid aan de orde moeten komen. Immers, de maatschappij - maar ook 

de politiek - vraagt waar voor zijn geld. En het milieubeleid 'handelt' in waar die ons zeer dierbaar 

is: eigen leven, gezondheid, natuur en milieu.” (de Volkskrant, 10-11-2003)  

De Burkianen zijn goed in staat tot kritisch denken als het om het milieubeleid gaat, maar niet als 

het om hun eigen veiligheidsutopie gaat.  

 

De  populistische roep om strengere straffen heeft inmiddels resultaat opgeleverd.  

 
128 (Elsevier 6/2006, 11 februari 2006, p. 33) 
129 “The right to freedom of opinion and expression should be one of the cornerstones of any society. This right includes 

‘the freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any 

media, regardless of frontiers’ (Universal Declaration of Human Rights, Article 19). For more than forty years, 

Amnesty International (AI) has defended this right against attempts by governments across the globe to stifle religious 

dissent, political opposition and artistic creativity.  

However, the right to freedom of expression is not absolute -- neither for the creators of material nor their critics. It 

carries responsibilities and it may, therefore, be subject to restrictions in the name of safeguarding the rights of others. 

In particular, any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility 

or violence cannot be considered legitimate exercise of freedom of expression. Under international standards, such ‘hate 

speech’ should be prohibited by law.[…] While AI recognises the right of anyone to peacefully express their opinion, 

including through peaceful protests, the use and threat of violence is unacceptable. Community leaders must do 

everything in their power to defuse the current atmosphere of hostility and violence. Culture and religion are of central 

importance to many people’s lives, but they cannot be used as an excuse to abuse human rights. 

http://web.amnesty.org/library/Index/ENGPOL300072006?open&of=ENG-315  
130 vgl. Cliteur, Moderne Papoea’s p.114.  
131  http://www.amnesty.nl/landeninfo/llp_alge.shtml  

http://web.amnesty.org/library/Index/ENGPOL300072006?open&of=ENG-315
http://www.amnesty.nl/landeninfo/llp_alge.shtml
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Justitie heeft zich - onder invloed van de roep om 'keiharde' misdaadbestrijding - losgemaakt van 

haar magistratelijke traditie en stelt zich als een ploeg crime fighters.. Dit heeft in een aantal 

strafzaken geleid tot spectaculaire fouten (Puttense moordzaak, Schiedammer Parkmoord, Lucia de 

B., Hell's Angels, handel in informatie uit strafdossiers, et cetera). 

 

“In Nederland wordt veel gestraft en makkelijk opgesloten. Die ontwikkeling is in 1985 begonnen en zet 
zich tot op de dag van vandaag voort. Nederland is geen buitenbeentje in Europa meer. Het behoort zelfs 
tot de koplopers wat aantallen gedetineerden per honderdduizend inwoners betreft: 128. In een paar 
decennia is het strafklimaat volledig omgeslagen. In 1987 zaten er slechts 40 inwoners per 100.000 
achter de tralies. Nederland kan worden vergeleken met de Verenigde Staten, [ zo menen de 
wetenschappers Boone en Moerings in  hun publicatie 'De cellenexplosie']  
Het is tegelijkertijd geheel uit de mode geraakt te praten over het effect van groeiende productie aan 
vrijheidsstraffen. De recidive is dramatisch. Binnen vijf jaar na ontslag is zeventig procent van de ex-
gedetineerden weer in aanraking met justitie of politie gekomen en zit de helft weer in de cel. Scholing, 
training of proefverlof tijdens detentie zijn vrijwel non-existent. In 2006 wist het gevangeniswezen maar 
aan krap 2.000 gedetineerden een programma aan te bieden. Op reclassering is de afgelopen jaren 
steeds bezuinigd. De onderzoekers Boone en Moerings concluderen uit de oververtegenwoordiging van 
etnische en probleemgroepen onder gedetineerden dat Nederland zijn desintegratieproblemen oplost 
door hen maar op te sluiten. Aan hulp of preventie wordt te weinig gedaan. 
 
Het gevangeniswezen is dus in hoofdzaak een afstraffabriek geworden, met een gegarandeerde kring 
van vaste klanten. Het gevangeniswezen doet precies wat de meerderheid in de samenleving nu wil: 
primaire vergelding. Maar sociaal-maatschappelijk zijn de resultaten van detentie bedroevend. Steeds 
meer mensen in de cel leidt tot steeds meer mensen in de cel. Dat kan wél in de VS worden 

waargenomen.” ( NRC, 10-7-2007)  
 

De Amerikaanse maatschappij is inderdaad ook het grote voorbeeld voor de denkers van de 

Edmund Burke Stichting, en dan helemaal op het gebied van het recht: hard straffen, doodstraf, 

geen of weinig preventie.  

 

Peter Achterberg:  
“Als een meerderheid vindt dat de institutionele taaiheid niet meer te doorbreken is en dat allerlei 
democratische waarborgen het probleem zijn, loert er gevaar. Je ziet dit nu al. Als een tbs'er op 
proefverlof een misdrijf pleegt, hoor je steeds vaker: opsluiten, geen gezeur. Mensen storen zich aan 
eindeloze beroepsmogelijkheden, ze willen af van het 'Haagse gedoe'. Maar dat Haagse gedoe, dat is de 
democratische rechtsstaat.” ( Dirk Vlasbloem, Culturele armoede, NRC 21-6-2008)  

Tom de Graaf: 

” Tegen [...] externe dreigingen [radicalisering, extremisme en terrorisme] worden weer bevoegdheden 
ingezet die op hun beurt een verschraling betekenen van de persoonlijke vrije levensruimte van ieder 
individu.” [de Volkskrant,19-4-2008] 
 

2.3. De Burkianen en het nazisme/fascisme  
2.3.1. De Burke Stichting en Carl Schmitt 

 

De relatie tussen het denken van Carl Schmitt en de Burke Stichting is om verschillende redenen 

zeer belangrijk. Ten eerste wordt Schmitt door sommige Burkianen, vooral door de oud-directeur 

van de Burke Stichting, Bart Jan Spruyt, en de Leidse germanist Jerker Spits, expliciet en 

herhaaldelijk aangehaald als een belangrijke inspiratiebron. Ook Afshin Ellian citeert Schmitt 

instemmend in zijn oratie. 132 Cliteur en Ellian bespreken Schmitt uitvoerig in Encyclopedie van de 

rechtswetenschap deel 1 ( 2006) . 

 

Op de website van de Edmund Burke Stichting staat over Carl Schmitt:  

 
132 “Terecht constateert Carl Schmitt in zijn Politische Theologie, dat alle pregnante begrippen van de moderne 

staatsleer geseculariseerde theologische begrippen zijn:[…]” Sociale cohesie en islamitische terreur, oratie 18-4-2006. 
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“ Schmitt was een briljant en controversieel jurist, één van de meest invloedrijke Duitse politieke 

denkers. Zijn radicale en systematische kritiek van liberaal-democratische idealen is nog steeds 

hoogst relevant. Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus geeft een 

haarscherpe analyse van de inconsistenties van de representatieve democratie. Het boek is 

geschreven in 1923 en werd door critici beschouwd als een poging om de parlementaire democratie 

te ondermijnen. Het was echter Schmitt's poging de Weimar constitutie te verdedigen. Schmitt zal 

vanwege zijn nazi-verleden altijd omstreden blijven, maar onderdelen van zijn werk staan in het 

beste van de Westerse beschavingstraditie.”133 

 

Ten tweede wordt ook het denken van de Leidse Burkianen duidelijk door het onverzoenlijke 

vriend-vijand-denken van Schmitt gedomineerd en maakt hun polariserende toon, doorspekt met 

oorlogs- en ondergangsretoriek, tegenstanders tot vijanden, precies zoals Schmitt dit bepleitte. Ten 

derde is Schmitt een voorman van de “conservatieve revolutie” in Duitsland geweest, en de 

Burkianen zijn expliciet opvolgers van de “conservatieve revolutie”. Ten vierde was Carl Schmitt, 

net als drie Leidse Burkianen, jurist. Het voorbeeld van Schmitt heeft aangetoond hoe gevaarlijk 

het is als juristen de parlementaire democratie en de rechtsstaat aanvallen. Het voorbeeld 

Schmitt maakt dus dat men zich grote zorgen moet maken waarmee de Leidse juristen 

eigenlijk bezig zijn. 

 

Oud-Burke-directeur Bart Jan Spruyt haalde Carl Schmitt instemmend aan in zijn artikel Amerika 

bombardeert het Kwaad weg134 en pleitte na de moord op Theo van Gogh “voor een 

Ausnahmezustand na het recept van de Duitse politiek denker Carl Schmitt om 'onze democratie 

weerbaar te maken' tegen 'de islam als zodanig'.”135 Spruyt maakte in zijn recente publicaties, o.a. in 

het door Afshin Ellian publiekelijk uit de hand van Spruyt in ontvangst genomen boek De toekomst 

van de stad ( en Ellian staat in maart 2006 nog steeds met Spruyt en diens Schmitt-verheerlijking 

afgebeeld op de website van de Burke Stichting) de Schmittiaanse filosofie van een absoluut 

onderscheid van vriend en vijand tot de zijne.136  Het is hier wel even van belang te weten dat Carl 

Schmitt een antisemiet en nationaal-socialist was en met “de vijand” “de jood” bedoelde, zoals 

Raphael Gross overtuigend aantoont.137  

 

Burkiaan Jerker Spits noemt ook Carl Schmitt als een groot voorbeeld. Schmitts nazi-verleden is 

voor Spits geen reden om het gedachtegoed van Schmitt te mijden: 
" Wie Schmitt in het nazistische klimaat van de jaren dertig opsluit, gaat voorbij aan de zeggingskracht 
van zijn politieke filosofie voor onze tijd. […] De vrijheid van het denken mag niet ten prooi vallen aan 
politieke correctheid.” (Trouw, 14-4-2005)  

 

Ook Paul Cliteur staat met zijn opvatting, dat de rechtsstaat secundair is tegenover een autoritaire 

staat, en dat het ordescheppend staatsgezag belangrijker is dan de democratie138 geheel in de 

denktraditie van Carl Schmitt. Paul Cliteur stelt in zijn boek Nederlands recht : “Een vraag die men 

kan stellen is waarin de geheimzinnige kracht schuilt die een volk ‘tezamen houdt’?”139 Cliteur 

geeft een aantal antwoorden op deze vraag, zoals taal, geschiedenis en cultuur. Hij vergeet een 

belangrijke, griezelige, maar zeer effectieve “geheimzinnige kracht” “ te noemen “die een volk 

’tezamen houdt’”: het creëren van een vijand. Dit is wat Carl Schmitt bepleitte. Schmitt kort en cru 

samengevat: ”Everybody needs a scapegoat.”140  

 
133 http://www.burkestichting.nl/nl/studenten/boeken20steeeuw.html 
134 de Volkskrant, 19-4-2003, Reflex (deze artikel is  niet vinden in het online-archief, alleen op microfiche)  
135 Ger Groot, De boel uit elkaar trekken, NRC Dossier Moslimterreur; zie Bart Jan Spruyt, Conservatieve identiteit 

tegen linkse uitverkoop, In: Hoe nu verder (2004) , p.42. 
136 Vg. ook Dick Pels, Een zwak voor Nederland, p. 228. 
137 Raphael Gross, Carl Schmitt und die Juden, Suhrkamp, 2005. 
138 Hutspot Holland,p. 175. 
139 Nederlands recht, p. 55. 
140 Nasr Abu Zaid, Voice of an Exile, p. 193. 
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Cliteurs pleidooi voor een monocultuur past ook in de denktrant van Schmitt. 
 “Schmitt condemned diversity because a monolithic Volk could more successfully compete against rivals 

than a fractionalized state.”141 

 

Jan Greven:  
“Schmitts aantrekkingskracht is dat hij denkt in heldere tegenstellingen: goed/kwaad; mooi/lelijk. Met in de 
politiek de meest absolute tegenstelling. Die tussen vriend en vijand. Tegenover de vijand past slechts 
onverzoenlijkheid. Je hoeft hem persoonlijk niet te haten om hem toch te liquideren. […] Schmitts 
tegenstellingen zijn helder, maar hij voert je op paden waar je niet hoort te zijn. “ (Trouw, 29-3-2005)  
 

Michael Ignatieff levert kritke op het denken van Schmitt. Hij schrijft over Carl Schmitt:  
”Schmitts jurisprudence, in its worship of strong authority, lacked any conception of a constitution as 
moral order of liberty.”142   

Hij vergelijkt Schmitts denken met het liberale denken van Locke:  
“[..the Lockean view prefers]  the risks of disorder to despotism. This moral ranking contrasts signally with 
Schmitt’s, for whom the greater evil was disorder and civil war, and for whom dictatorship, in contrast, 
was the lesser evil.”143  

Dick Pels over Schmitt:  
“Schmitts definitie [van de vijand] legitimeert […] een autoritaire, zo niet totalitaire opvatting van de 
politieke werkelijkheid, waarin geen enkele ambiguïteit wordt getolereerd en geen ruimte bestaat voor 
andersoortige onderscheidingen.”144 Volgens Pels valt bij Schmitt politiek op apocalyptische wijze samen 
met de oorlog (p. 229).  
 

Rob Hartmans:  
“Tijdens de republiek van Weimar werd Schmitt beschouwd als vertegenwoordiger van de zogenaamde 
konservative Revolution, een amalgaam van ultranationalistische denkers, partijtjes en groeperingen die 
zich verzetten tegen de burgerlijke maatschappij en de parlementaire democratie. Schmitt zag niets in 
een romantisch conservatisme, dat verlangde naar een samenleving die een organische, door oeroude 
instituties en tradities gevormde eenheid was. Een dergelijke samenleving had nooit bestaan, en alle 
traditionele instituties waren door de wereldoorlog en de revolutie weggevaagd. Evenmin wilde hij iets 
weten van het normatieve staatsrecht dat werd uitgedragen door neokantiaanse juristen. In tegenstelling 
tot de Oostenrijkse staatsrechtsgeleerde Hans Kelsen, die als jood in zijn ogen toch al verdacht was, 
ontkende Schmitt dat er een bepaalde norm ten grondslag lag aan de rechtsorde. Hoe het recht eruitziet 
is een kwestie van een op macht gebaseerde beslissing. Schmitt citeerde in dit verband graag Hobbes: 
«Gezag, niet de waarheid, maakt de wetten.» In dit «decisionisme» stond de uitzonderingstoestand 
centraal. Normen waren volgens Schmitt alleen van toepassing op normale omstandigheden. Waar het 
op aan kwam, was de vraag wie in uitzonderlijke omstandigheden de beslissingen kon nemen. Vandaar 
ook zijn opvatting dat degene die de noodtoestand kan afkondigen, beschikt over de soevereiniteit. 
Ook na Schmitts dood, in 1985, leven zijn denkbeelden voort in allerlei bewegingen in Europa en Amerika 
die tot Nieuw Rechts worden gerekend. 
In hun strijd tegen de liberale, pluriforme democratie kunnen zowel extreem-links als extreem-rechts een 
heel arsenaal aan wapens vinden in de geschriften van Carl Schmitt, die de Verlichting haatte als de pest 
en die droomde van een autoritaire, homogene staat, waarin geen ruimte is voor verwarrende 
experimenten die de stabiliteit kunnen ondermijnen.”145 

 

Carl Schmitt oefent een grote aantrekkingskracht uit op veel hedendaagse intellectuelen. Rob 

Hartmans:  

“Schmitts werk munt uit  door scherpe formuleringen en glasheldere begrippen. Sommigen noemen hem 

een Begriffsmagier, een goochelaar met definities. […] Met zijn fraaie begrippen, glasheldere analyses en 
adembenemende abstracties mag Schmitt als politiek theoreticus en rechtsgeleerde dan zeer belangrijk 
zijn geweest, in de praktijk sloeg hij de plank op een zeer pijnlijke wijze mis. Want als iets opvalt in het 
werk van Schmitt, dan is het dat het altijd om grootse begrippen en abstracties gaat: staat, natie, 
uitzonderingstoestand, Großraum, vriend-vijand, de politiek etcetera.”146 

 
141 Claudia Koonz, The Nazi Conscience, p. 56. 
142 The lesser evil, p 43. 
143 The lesser evil, p. 43. 
144 Een zwak voor Nederland, p. 228. 
145 Een gevaarlijke geest, De Groene Amsterdammer, 7-2-2004. 
146 De grote woorden van Carl Schmitt, In : Varwel dan, p. 129, ook De Groene, 1-5-1996. 
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Maar de kritiek op Carl Schmitt moet zich niet allen richten tegen diens antiliberale opvattingen. 

Schmitt was een actieve nazi en antisemiet. 

De Nijmeegse hoogleraar rechtsfilosofie Thomas Mertens over de “kroonjurist van de nazi’s” Carl 

Schmitt:  
“Schmitt gaf onder de titel ‘Der Führer schützt das Recht’ zijn juridische fiat aan Hitlers moordpartijen bij 
zogenaamde Röhm-putsch van 1934. Deze van staatswege georganiseerde moorden troffen niet alleen 
de top van de S.A. maar ook diverse andere tegenstanders van het regime zoals Schmitts vorige patroon 
Von Schleicher; Schmitt was een van de voormannen van de door de nazi’s  het leven geroepen 
‘Akademie für Deutsches Recht’. “147 
“[…; in 1936 riep ] [Schmitt]  op tot een zuivering van de bibliotheken van joodse invloeden; hij deed zijn 
best Hitlers 'Grossraumgedachte' te legitimeren […] Schmitts denken maakt duidelijk dat de Westerse 
cultuur niet bestaat en dat intellectuelen als Schmitt medeverantwoordelijk zijn voor wat er op deze aarde 
vreselijk fout kan gaan.”148 

 

Schmitt was een van de belangrijke denkers van de Duitse “conservatieve revolutie”. Het is 

moeilijk een harde lijn te trekken tussen de denkers van de conservatieve revolutie en de nazi's. Een 

gemeenschappelijke noemer is het anti-liberalisme en het gelijk zetten van joods=liberaal=decadent. 

Een andere gemeenschappelijke noemer is het nationalisme, dat in ieder geval bij Schmitt kan 

worden vastgesteld. “Bei Schmitt war die Nation […] eine nicht mehr überbietbare Größe […] ein 

existentielles Phänomen, das durch Freund-Feind-Bestimmung und damit in letzter Instanz durch 

den kollektiven Kampf eines Volkes auf Leben und Tod definiert war.“149 Carl Schmitts 

nationalisme was racistisch, al was hij daarin niet zo extreem als andere nazi’s.150 Zeker zijn er 

verschillen tussen de “echte” nazi’s en de conservatief revolutionairen. Bijvoorbeeld wilden de 

conservatieven een sterke staat. Hitler was anarchistisch, de staat was ondergeschikt aan zijn 

impulsen, en dit element past niet bij het conservatisme. Ook de holocaust als zodanig is geen idee 

of initiatief van de conservatieven geweest.  

 

Raphael Gross gaat in zijn boek Carl Schmitt und die Juden (herziene oplage 2005) uitvoerig in op 

Schmitts nationaal-socialistisch en antisemitisch gedachtegoed. Hij beschrijft ook de intense 

inspanningen van verscheidene apologetische onderzoekers om Schmitt in bescherming te nemen 

tegen kritiek. Hij beschrijft de grote aarzelingen in de mainstream wetenschap om niet alleen het 

straatantisemitisme maar ook het intellectueel antisemitisme aan de kaak te stellen: “Stets war man 

bereit, den primitiven Radau-Antisemitismus und seine Folgen zu verurteilen und einzelne 

antisemitische Äußerungen als opportunistische Charakterlosigkeiten zu verdammen. Ursache und 

Bedeutung eines ´weniger primitiven´ Antisemitismus - nämlich desjenigen, der unter anderem von 

der juristisch/bürokratischen Elite innerhalb der SS und des SD vertreten wurde - sind aber nur sehr 

zögernd untersucht worden.“ (p. 15)   

Schmitt wordt vaak verdedigd met het argument dat hij persoonlijk vriendelijke relaties onderhield 

met een aantal joden. Er zijn talrijke nazi’s voor wie dit ook geldt en het maakt hen structureel 

antisemitisme niet minder erg. Schmitt heeft in ieder geval zijn antisemitisme ook tegen joodse 

kennissen en collega’s in de praktijk gebracht. Gross:  
“[Schmitt weigerte sich], eine Resolution zu Gunsten seines ambtsenthobenen [jüdischen] Kollegen Hans 
Kelsen zu unterschreiben. Dese Weigerung kann entweder als Zeichen für Schmitts grenzenlosen 
Opportunismus oder als Zeichen für seine tatsächliche nationalsozialistische Gesinnung interpretiert 
werden, denn gerade Kelsen verdankte Schmitt seine erst kurz zuvor erfolgte Berufung nach Köln. 
Weitaus schwerwiegender liegen die Dinge aber in Bezug auf Schmitts Verhalten gegenüber seinem 
einstigen Bonner Kollegen Erich Kaufmann. Schmitt hatte sich hier emsig agiert, um durch eine 
antisemitische Attacke Kaufmanns weitere Lehrtätigkeit zu verhindern. Er schrieb an das 
Kultusministerium: ‚Eine solche, ganz auf Verschweigung der Abstammung und auf Tarnung angelegte 
Existenz’ sei für ‚deutsches Empfinden’ nur ‚schwer begreiflich’ und es sei nicht nur ‚eine schlimme 

 
147 Fiat aan Hitlers moordpartijen, Filosofie Magazine 02-2002. 
148 NRC 23-11-2001, boeken. 
149 Stefan Breuer, Anatomie der konservativen Revolution, p. 184.  
150 Anatomie der konservativen Revolution, p.191. 



 74 

Verwirrung’, sondern auch eine ‚seelische Schädigung’ der deutschen Studenten, wenn der 
nationalsozialistische Staat einem ‚besonders ausgesprochenem Typus jüdischen Assimilantentums’ 
heute von neuem die Möglichkeit gebe, sich an der größten deutschen Universität zu betätigen.’“(p. 48f. )  

 

Schmitt heeft onmiddellijk nadat de nazi’s aan de macht kwamen theoretisch en praktisch partij 

genomen voor de nationaal-socialisten. In maart 1933 stelde zich Carl Schmitt in een artikel geheel 

aan de zij van de nazi’s. Hij beschrijft in een nationaal-socialistisch publicatieorgaan uitvoerig het 

belang van het gevecht tegen het jodendom. (p. 60). “Führertum und Artgleichheit” zijn voor 

Schmitt “Grundbegriffe des nationalsozialistischen Rechts“ dat hij zich inspande theoretisch te 

onderbouwen. (p.71).  

Gross: „Unmittelbar nach dem Nürnberger ‚Reichsparteitag der Freiheit’ begrüßte Schmitt in einem 

Kommentar die drei neuen [Rassen-]gesetze. ‚Sie sind die Verfassung der Freiheit, der Kern 

unseres heutigen deutschen Rechts’. Die drei einzelnen Gesetze seien nicht bloß  ‚wichtige Gesetze 

neben anderen’ sondern aus ihnen bestimme sich nun‚ was für uns Sittlichkeit und öffentliche 

Ordnung, Anstand und gute Sitten genannt werden’ könne.  

Gegen die ‚Feinde und Parasiten Deutschlands’ gegen die ’typischen Tarnungsformen der 

Fremdherrschaft, den Dämon der Entartung’ und die geistige Fremdherrschaft würden nun erstmals 

seit vielen Jahrhunderten der Begriffe der Verfassung ‚wieder deutsch’. Das deutsche Volk sei nun, 

nachdem die Gesetze vom 15. September‚deutsches Blut und deutsche Ehre zu Hauptbegriffen des 

Rechts gemacht hätten, auch im Rechtssinne wieder ‚deutsches Volk’. In einem anderen, längeren 

Artikel in dem sich Schmitt ebenfalls vorwiegend mit den Nürnberger Gesetzen beschäftigt, hob er 

zudem den wesentlich defensiven [!!, M.T.] Charakter ‚unserer Rassengesetzgebung’ hervor: 

’Der völkisch-defensive Grundcharakter nicht nur dieser Gesetze, sondern der ganzen 

nationalsozialistischen Weltanschauung überhaupt tritt hier in einer überzeugenden Weise zutage’. 

(p. 117/118). 

In zijn Rede Das Judentum in der Rechtswissenschaft 1936 sprak Schmitt over de noodzaak van een 

wetenschappelijk gevecht tegen “die Herrschaftsansprüche jüdischen Wesens und jüdischen 

Geistes“ ( Gross, p. 123). Gross: „Schmitt […] stellte [seinem Vortrag]  als ersten Leitsatz den 

pseudoreligiösen ‚Satz des Führers’ voran: ’Indem ich mich des Juden erwehre, kämpfe ich für das 

Werk des Herrn’ […] Die zwei weiteren von Schmitt für die Tagung gewählten Leitsätze wiesen in 

dieselbe Richtung. […] Sie warnten das ‚deutsche Volk’ vor der ‚jüdischen Gefahr’ und vor einer 

‚Flut undeutscher Bestrebungen, das Staatsgefüge’ zu lockern“. En Schmitt gaat nog verder. Hij 

stelt: „’Mit einem nur gefühlsmäßigen Antisemitismus und der allgemeinen Ablehnung einiger 

besonders aufdringlicher und unangenehmer jüdischer Erscheinungen ist es nicht getan; es bedarf 

einer erkenntnismäßig begründeten Sicherheit.’ Eine solche ‚erkenntnismäßig begründete 

Sicherheit’ habe ‚ein einsamer, armer junger Deutscher vor dem Krieg in Wien gewonnen, als die 

offizielle Wissenschaft noch tief im Banne jüdischen Geiste stand und wohl fast alle von uns noch 

in der Blindheit gefangen waren, die durch sämtliche Begriffe und Einrichtungen der damaligen 

bürgerlichen Bildung herbeigeführt wurde.’“ (p. 125) Voor wie het niet door heeft: Schmitt heeft 

het hier over Hitler en diens mening over de noodzaak van een “Antisemitismus der Vernunft” 

(p.126, Hitler-citaten bij Schmitt zie ook p. 133) 

Schmitt heeft zichzelf ook telkens weer als slachtoffer van de joden gezien: “Ich weiß aus eigener 

Erfahrung, welchen Beleidigungen und Verleumdungen man ausgesetzt ist, wenn man in diesen 

Kampf [gegen die Juden] eintritt.“ (p. 128) Na de oorlog ziet hij zichzelf als slachtoffer van zowel 

de nazi’s als ook van de joden (p. 352) . 

 

Gross:  
“Schmitt wollte die bürokratischen Voraussetzungen schaffen, um Juden aus allen Bereichen der 
Rechtswissenschaft auszugrenzen. An die erste Stelle setzte er die Erfassung aller jüdischen Autoren. 
Mit Hilfe dieses ‚exakten Verzeichnisses’ sollten dann in einem weiteren Schritt ‚Säuberungen der 
Bibliotheken’ vorgenommen werden, damit ‚unsere Studenten vor der Verwirrung bewahrt würden, die 
darin liege‚ daß wir sie einerseits auf den notwendigen Kampf gegen den jüdischen Geist hinweisen, 
andererseits aber eine normale juristische Seminarbibliothek am Ende des Jahres 1936 immer noch so 
aussieht, als ob der größere Teil de rechtswissenschaftlichen Literatur von Juden produziert würde.’ […] 
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‚Ein jüdischer Autor hat für uns keine Autorität, auch keine rein ‚wissenschaftliche’ Autorität.’ (p.129) ’Uns 
beschäftigt der Jude nicht seiner selbst wegen. Was wir suchen und worum wir kämpfen, ist unser[e] 
unverfälschte eigene Art, die unversehrte Reinheit unseres deutschen Volkes.’“ (p. 133) ’Gerade der 
assimilierte Jude ist der wahre Feind.’” (p. 312) . 

 

Carl Schmitt had vijanden binnen de SS, die vonden dat hij teveel joodse vrienden had en te 

katholiek was. Dit leidde in 1936 tot en bepaalde carrièrebreuk bij Schmitt. Zoals bekend vielen de 

nazi’s elkaar vaak aan en brachten elkaar ook om het leven. Hieruit kan naar mijn mening een 

rehabilitatie van Carl Schmitt niet worden afgeleid! Ook na zijn afscheid als officiële naziejurist 

heeft Schmitt nog de Duitse “Grossraumordnung” verdedigd (1939) en ook jodenvijandige 

opstellen gepubliceerd (1941) .151 Hij publiceerde na 1940 in Goebbels tijdschrift Das Reich. 152 

 

Ook de socioloog J.A.A. van Doorn gaat in zijn studie over het Duits socialisme kritisch in op Carl 

Schmitt: 

 
“[...] De gebiologeerdheid met het criterium effectiviteit ging de eigenlijke technische sfeer echter ver te 
boven en doordrong een groot deel van het politieke denken. Superieur heette het politieke handelen dat 
als zodanig doelmatig was, ongeacht de motivering en de normatieve lading. Effectiviteit legitimeert 
zichzelf. 
 
Het is vooral Carl Schmitt geweest die deze doctrine al in de Weimartijd ontwikkelde en nadien in de nazi-
tijd heeft verdedigd. In zijn gedachtegang krijgt de politiek een autonoom domein toegewezen waar 
uitsluitend de begrippen vriend en vijand gelden, losstaand van criteria zoals goed en kwaad of nuttig en 
schadelijk. Wie politiek bedrijft, moet zijn ogen vast gericht houden op de werkelijke politieke drijfkrachten 
die hem verplichten - en vrij laten - alles te doen wat in de gegeven omstandigheden nodig is. Hij dient 
zich niet te laten afleiden door normatieve overwegingen, rechtsstatelijkheid, contractuele verplichtingen 
en andere 'ficties'. Schmitt spreekt in dit verband van 'decisionisme' en ontwikkelt een gedachtegang die 
aansluit bij Hobbes' adagium dat het gezag, en niet de waarheid het recht stelt. Politieke beslissingen 
worden niet afgeleid uit het recht maar de beslissing zelf schept recht.  
Het klinkt alles vaag en abstract, maar het werd in nazi-Duitsland consequent in praktijk gebracht en ten 
minste één keer door Schmitt zelf uitdrukkelijk gerechtvaardigd. Het was in 1934 toen Hitler Röhm en 
andere tegenstanders van het regime koelbloedig uit de weg had laten ruimen, dat Schmitt zijn meest 
berucht geworden argumenten ontvouwde, samengevat in 'Der Führer schützt das Recht' en als volgt 
toegelicht: 'De ware leider is altijd ook rechter. Uit het leiderschap vloeit het rechterschap [Richtertum] 
voort. [ ... ] Het rechterschap van de Führer ontspringt aan dezelfde rechtsbron waaraan  
al het recht van elk volk ontspringt.  <,  

In 1942 vond deze doctrine haar daadwerkelijke voltooiing: de Rijksdag ging akkoord met Hitlers eis dat 
hij, behalve als staatshoofd, partijleider en opperbevelhebber, de taak op zich zou nemen van 'oberster 
Gerichtsherr'. 20 Het besluit was niet anders dan het sluitstuk van een rechtsopvatting die in het Derde Rijk 
meer en meer praktijk was geworden: met een beroep op het 'gezonde volksgevoel' verzet aantekenen 
tegen het abstracte, complexe en dus voor doortastend optreden remmende karakter van het recht. 
Alleen het belang van het rijk mocht tellen: recht is wat het volk beschermt.” ( Duits socialisme, p 211 f.)  
 

 

Wie Schmitts hier aangehaalde teksten leest die zal toch erg moeten struikelen over de woorden 

van Bart Jan Spruyt:  
“Lange tijd gold hij [Schmitt] als Schreibtischtäter die de ideeën had aangeleverd die tot de grote 
incarnatie van het kwaad hadden geleid. Sinds enige tijd is het besef doorgedrongen dat Schmitt te lang 
ook als zondebok heeft gefungeerd, en dat zijn werk wetenschappelijk gezien op z’n minst 
bespreekbaar, zo niet hoogst origineel en briljant is….Vervolgens gaat Spruyt door de belangrijkste 
gedachten van Schmitt weer te geven en op de huidige Nederlandse situatie te betrekken, met “de 
islam”als de nieuwe vijand. Hij maakt daarbij gebruik van een anti-islamitisch citaat van  Schmitt, die 
schreef: “Ook in de duizendjarige strijd tussen christendom en islam is nooit een christen op de gedachte 
gekomen dat men uit liefde voor de Saracenen of de Turken Europa, in plaats het te verdedigen, aan de 
islam zou moeten uitleveren.”153 

 
151 zie Bernd Rüthers, Entartetes Recht, p. 141 ff 
152 Claudia Koonz, The Nazi Conscience, p. 266. 
153 Schmitt, Het begrip politiek, p. 65; Spruyt, De toekomst van de stad,p. 56 f. Uitvoerige Schmitt-apologie is ook in 

Spruyts boven aangehaalde artikel Conservatieve identiteit te vinden. 
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Ook zijn artikel Conservatieve identiteit neemt Spruyt de moeite voor een uitvoerige Schmitt–

apologie. Waarom? Wat kan toch de reden zijn, iemand die zich zo enorm gecompromitteerd heeft 

in bescherming te nemen en diens gedachtegoed te citeren en goed te praten? Zelfs al zou Carl 

Schmitt niet een zo uitgesproken nazi en antisemiet geweest zijn als hij was, dan nog is zijn 

onverzoenlijke theorie van De Vijand als duidelijk fascistisch te herkennen. Het is niet vol te 

houden dat Schmitt weliswaar een vreselijke nazi en antisemiet was, maar dat zijn theorie van de 

vijand een zo ontzettend briljant voorbeeld voor ons is! 

Carl Schmitts manicheïstisch Vriend/Vijand of Zwart/Wit denken past niet in een democratie. Thijs 

Wöltgens: 
 “De democratie houdt zich op de vlakte als het over goed en kwaad gaat. De democratie leeft niet bij 
zwart-wit, bij de dreiging van een burgeroorlog. Integendeel, de democratie kan niet zonder kritiek, die 
zelf in de democratie opgenomen wordt, dat wil zeggen: de democratie neigt tot grijs.”154 
 

Kees Schuyt gaat in zijn Leidse Cleveringa –oratie 2006 Democratische deugden ook uitgebreid in 

op Spruyt, het neoconservatisme en Carl Schmitt. Over Schmitt schrijft hij:  
 “Het vriend-vijanddenken werd tot het uiterste aangescherpt door de nationaal-socialistische 
rechtsgeleerde Carl Schmitt die in1932 de legale machtsovername juridisch voorbereidde en legitimeerde 
[…] . Scherpe tegenstellingen vormen het wezen van de politiek, beweerde Schmitt, en de vijand die een 
existentiële bedreiging van het eigen ik vormde moest met alle geweld bestreden worden. De 
theoretische vijand in zijn rechtsleer was de eeuwige vijand uit Hitlers Mein Kampf” (p. 16). David 
Dyzenhaus, aangehaald door Kees Schuyt, schrijft over Schmitt: “Schmitt’s friend/enemy distinction is 
tied to his idea of substantive homogeneity, and was produced in a context  where […] these ideas had to 
end in the Jews being excluded from German society in some radical way. Then as now, Schmitt’s 
categories lead inexorably to a politics that rests either on a blind hatred of the other or, perhaps even 
worse, to a cynical instrumentalization and manipulation of the fear of the other, whoever it might be, for 
all society’s social and political problems.”155 
 

De vermenging van politiek en theologie, die men Schmitt aantreft, en die Schuyt hard bekritiseert, 

wordt door Afshin Ellian in zijn Leidse oratie van 2006 wél goedgekeurd. Ellian: “Terecht 

constateert Carl Schmitt in zijn Politische Theologie, dat alle pregnante begrippen van de moderne 

staatsleer geseculariseerde theologische begrippen zijn:[…]” (Sociale cohesie en islamitische 

terreur, oratie 18-4-2006). 

 

 

Bij Andreas Kinneging heb ik tot nu toe geen citaat aangetroffen waar Carl Schmitt instemmend 

aangehaald wordt. Toch kan ook Kinneging direct in verbinding gebracht worden met het denken 

van Schmitt (en niet allen indirect over de verbintenis Kinneging-Spruyt-Schmitt). Kinneging is 

overtuigd van de superioriteit van de Europese cultuur, zo zeer zelfs, dat hij meent Nederlandse 

vrouwen aan te moeten sporen om kinderen te baren als onderdeel van een meedogenloze 

Kulturkampf: “Als de Europeanen zich niet voortplanten - wat ze niet doen - hebben we niet genoeg 

kinderen om ons te vervangen. Uiteindelijk zal Europa dan Afrikaniseren en Azianiseren. Is dat 

slecht? Ik vind van wel, omdat ik de Europese cultuur hoger acht dan die van Afrika en Azië. 

Het zou echt de ondergang van het avondland zijn. En dat moeten we, denk ik, zien te 

voorkomen.”156 ( Blijkbaar moeten we de titel van Kinnegings Geografie van Goed en Kwaad 

letterlijk nemen. Het gaat om het goede Westen versus de kwade rest van de wereld).  

Peter Sloterdijk refereert in zijn nieuwe boek Im Weltinnenraum des Kapitals aan Carl Schmitts 

opvatting van de relatie tussen de Europese cultuur en de cultuur van andere volkeren (en het is 

trouwens en slechte grap dat Wilders en Spruyt menen Sloterdijk instemmend te kunnen aanhalen in 

hun filosofisch programma – hierover later meer). Carl Schmitt,  volgens Sloterdijk een 

rücksichtslose jurist met morele “Hornhaut” op zijn ziel had, was de laatste “legitimist van de 

wereldheerlijkheid van Europa”, die het recht legitimeerde om vreemde volkeren te onderwerpen en 

 
154 De staat als jaloerse god, In: Ongewenste goden, p. 229. 
155 Legality and Legitimacy, p. 101. 
156 Trouw, 25-1-2006, religie&filosofie. 

http://www.luf.nl/algemeen/websiteBijlage.asp?bijlage=7-12-2006_8_53_9.PDF
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hun land in bezit te nemen.157 Schmitt: “Die geistige Űberlegenheit war ganz auf der europäischen 

Seite, und zwar so stark, daß die neue Welt einfach ‚genommen’ werden konnte.  ….Entdeckungen 

werden ohne die vorherige Genehmigung des Entdeckten gemacht. Ihr Rechtstitel liegt daher in 

einer höheren Legitimität. Entdecken kann nur, wer geistig und geschichtlich überlegen genug ist, 

um mit seinem Wissen und Bewußtsein das Entdeckte zu begreifen.“158 

Kinnegings bezorgdheid om de superieure Westerse beschaving loopt parallel aan Schmitts 

denken, net zoals Kinnegings afkeer van de moderne een afspiegeling is van Schmitts afkeer van de 

moderne. Net zoals Kinneging was Schmitt bezeten van het antimoderne verschil tussen goed en 

kwaad.159Kinneging vermengt naar het recept van Schmitt politiek met theologie. Een goed 

voorbeeld is het softdrugs-debat. Kinneging spreekt zich uit voor een ultrastreng softdrugsbeleid , 

waarbij hij een theologisch vocabulaire van stal haalt: “de kwaadaardigheid van de vijand”, de 

“bestrijding van het kwaad.”160  

 

Sjoerd de Jong: “Moreel absolutisme, het rigide en uiteindelijk apolitieke denken in goed en 

kwaad, leidt paradoxaal genoeg juist tot een opportunistische en cynische omgang met regels 

en principes.”161 

Een zeer belangrijk boek in de context van het thema Het cynisme van Goed en Kwaad is Claudia 

Koonz The Nazi Conscience ( 2003) . Koonz laat zien dat de nazi’s , anders dan vaak wordt 

gedacht, niet gewetenloos waren, en zelfs nadrukkelijk moreel hebben geargumenteerd. Alleen: hun 

moraal gold allen voor degenen die zij als “vriend” hadden gedefinieerd.  Voor de “vijand”gold 

deze moraal niet. Geert Wilders, die door de Burkianen direct en indirect wordt gesteund, en die via 

Bart Jan Spruyt sterk door Carl Schmitt is geïnspireerd, wil inmiddels ook het grondwettelijke 

gelijkheidbeginsel opgeven. Moslims kunnen nu, als het aan hem ligt, niet meer op gelijke rechten 

rekenen. Tegelijkertijd bedient Wilders zich, net als de Burkianen, van een zwaar moreel discours.  

Met Claudia Koonz’ boek in de hand moet men zich hierover grote zorgen maken. Over Carl 

Schmitt schrijft zij: 
 “[…] the political theorist Carl Schmitt made a crucial contribution to a version of anti-Semitism that was 
both respectable and ruthless. (p.14) 

 

Claudia Koonz:  
“In 1933 Carl Schmitt, a distinguished political theorist and avid Hitler supporter, paraphrased a slogan 
used often in Nazi circles, when he denounced the idea of universal human rights, saying: Not every 
being with a human face is human.” (p.1 f.)  
 “Within days of Schmitt’s joining the Nazi Party, on May 10 [1933] Nazi students at all German 
universities burnt books by Jewish authors.  Schmitt cheered them on in an article for a regional National 

 
157 Weltinnenraum, p. 161. 
158 Carl Schmitt, Der Nomos der Erde, p.13,102, geciteerd na P.Sloterdijk, Im Weltinnenraum…p. 167. 
159 Claudia Koonz, The Nazi Conscience p. 57. 
160 Ondanks het feit dat zich recentelijk topjuristen zoals de advocaat-generaal bij de Hoge Raad Jules Wortel en de 

president van de rechtbank in Maastricht Peter Paul Lampe hebben uitgesproken voor een legalisering van softdrugs 

pleit Kinneging in de hem eigen Goed/Kwaad-retoriek en met een voor de Burkianen typische VS-verheerlijking 

voor een Nederlandse war on drugs: “In de VS wordt een geheel ander drugsbeleid gevoerd. Men spreekt er wat 

bombastisch over de `war on drugs', maar die term geeft wel de ernst van de zaak aan en de kwaadaardigheid van de 

vijand. Anders dan wel eens gedacht wordt is de Amerikaanse `war on drugs' een betrekkelijk groot succes. Het 

drugsgebruik in de VS is sedert de jaren zeventig, toen men ook daar een liberaal beleid voerde, met meer dan éénderde 

gedaald. Kan men meer vragen dan zo'n gedeeltelijk succes. Drugs zullen helaas waarschijnlijk nooit meer verdwijnen. 

In die zin zullen we ermee moeten leren leven. Maar dat betekent niet dat we de handdoek in de ring moeten gooien en 

kunnen stoppen met de bestrijding van het kwaad.” NRC 12-11-2005. Men kan zeker van mening verschillen over het 

softdrugsbeleid, maar Kinnegings oudtestamentische argumentatie wekt onbehagen. In een reactie op Kinnegings 

artikel gaat psychiater Freek Polak in op en groot aantal zakelijke fouten in Kinnegings artikel over softdrugs. Over het 

zo positief geschetste Amerikaanse voorbeeld schrijft hij: “De drugsoorlog werkt door in alle facetten van de 

Amerikaanse samenleving, met onder meer random drugstesten in veel bedrijven en scholen en schandalig lange 

gevangenisstraffen voor kleine overtredingen van de drugswetten. Toch heeft deze massieve repressie geen verandering 

gebracht in het feit dat hun cijfers voor gebruik en verslaving jaar in jaar uit aanzienlijk hoger zijn dan bij ons. NRC 17-

11-2005.  
161 NRC 15-6-2004. 
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Socialist newspaper. He rejoiced that that the ‘un-German spirit’ and ‘anti-German filth’ of a decadent [ 
note the use of the word ‘decadent’, that is often used by the Burkeans to describe their enemies! M.T] 
age had been burned out and urged the government to annul the citizenship of German exiles (whose 
books were burnt) because they aided the ‘enemy’ .[…] Schmitt sneered that anyone who appreciated 
Jewish authors as unmanly.“ Koonz cites Schmitt: “ ‘Our educated grandmothers and aunts would read, 
with tears in their bourgeois eyes, verses by Heinrich Heine that they mistook for German’ “ . “Schmitt had 
only one criticism to the book burners: that they had consigned too few authors to the flames. Instead of 
burning only ‘un-German’ writer’s books, they should have included writings by non-Jewish authors who 
had been influenced by Jewish ideas in the sciences and professions. […] 
Schmitt’s next contribution was a cogently written pamphlet for general readers, State, Volk, and 
Movement: The Threefold Division of Political Unity, in which he justified Hitler’s dictatorship in theoretical 
terms. First, he defined politics itself as the battle between ethnic friend and foe. Schmitt succinctly 
branded political liberalism and ‘asphalt culture’ (code for Jewish influence) as a weakness that only the 
‘ruthless will’ of a decisive Führer could eliminate.  Second, he asked what Nazi society would look like. 
Its two constituent qualities were ‘homogeneity’  and ‘authenticity’. In place of  squabbling politicians, 
German power would impose a single ethnic (völkisch) will. Avoiding the term  ‘Jew’ and using ‘non-
Aryan’ sparingly, Schmitt celebrated the ‘essential sameness’ and ‘homogeneity’ (Artgleichheit und 
Gleichartigkeit  which unified ethnic Germans in the new community. (Volksgemeinschaft) The imperative 
that all citizens be gleich ( which means both ‘same’ and ‘equal’) vindicated the expulsion of Germans 
with Jewish ancestors from public institutions. The demand for homogeneity, he wrote, evoked a ‘deeper’ 
meaning than administrative ‘Nazification’ (Gleichschaltung) . He welcomed ‘ the purification of public life 
of all non-Aryan, essentially foreign elements so that …coming generations of Germans will be pure…No 
alien type can interfere with this great and profound, but also inner- I would almost say intimate- process 
to grow. Our most important task is  to learn how to distinguish friend from enemy…[We must] cleanse 
public life of non-Aryan foreign elements.’ With democracy crushed, Schmitt called for an ethnically pure 
nation. 
In opposition to the universalist moral beliefs […] Schmitt worked out a theory of justice bound to the Volk, 
not to legal codes. Every ethnic community develops the legal values appropriate to its ‘blood and soil’ 
(Blut und Boden). In Schmitt’s view, authenticity, defined as allegiance to one’s Volk , accounted for more 
than abstract universals as the bass of morality and the law. “ (p. 58ff.)  
“Carl Schmitt explained that because Hitler’s will was the supreme law of the land, ‘the true Führer is 
always also judge. The status of the judge flows from he status of Führer…The Führer’s deed was, in 
truth, the genuine exercise of justice. It is not subordinate to justice, but rather itself supreme justice.’” ( p. 
98)  
 
“Carl Schmitt […] praised the Nuremberg Race Laws for restoring ‘German constitutional freedom’. ‘For 
the first time ‘[Carl Schmitt said] ‘our conception of constitutional principles is again German. German 
blood and German honor have become the basic principles of German law, while the state has become 
an expression of racial strength and unity.’ In his remarks at the [ de-Judaization-] conference Schmitt 
endowed the racial purge with a lofty moral purpose and translated the convoluted tirades of crude 
antisemites into his crisp prose. ‘The Jew’s relationship to our intellectual work is parasitical, tactical, and 
commercial…Being shrewd and quick, he knows how to say the right thing at the right time. That is his 
instinct as a parasite and a born trader.’ Praising Nazi leaders’ call for ‘healthy exorcism’ Schmitt 
welcomed ‘the genuine battle of principles‘ between Jews’ ’cruelty and impudence’ and Germans’ ethnic 
honor.  
‘The Jew is sterile and unproductive,’ he has nothing to say to us, - no matter how ‘energetically he 
assimilates or how shrewdly he assembles information.’ He is ‘dangerous’ because, like all parasites, he 
diagnoses our weakness. When borderline cases and anomalies confused jurists, they blamed Jews ( 
and supposedly Jewish attitudes) for their confusion. In keeping with the ethos of white-collar 
persecution Schmitt criticized  ‘emotional antisemitism  that does not accomplish the task the task of 
driving out Jewish influence’ and closed the conference by  quoting Mein Kampf, ‘In defending myself 
against the Jew … I am doing the work of the lord. ‘ “(p.208)  

 

 

 
2.3.2. De analogie tussen toen en nu 

 

Elsbeth Etty schrijft in haar column Cry wolf?,  waar zij het GPD/Motivaction –racisme- onderzoek 

2006 bespreekt (28 % van de Nederlanders wil een blanke buurman; 33 procent een blanke 

schoonzoon; 42 % een blanke leraar; 57% een blanke premier; 10 procent noemt zichzelf 

uitgesproken racistisch) de vaak ongepaste vergelijking met de Tweede Wereldoorlog: “Een 
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probleem is, dat door de holocaust als mantra in het geding te brengen het risico bestaat van een 

banalisering van de verschrikkingen van toen.” Maar zij concludeert: “Het verband tussen de 

herinnering van alle vormen van racisme mag geen taboe zijn, maar hoort juist een richtsnoer te 

vormen in het publieke debat over (on)-verdraagzaamheid en de omgang met vreemdelingen. Niet 

om ongewenste opvattingen weg te drukken of mensen te hinderen in het uiten van hun mening, wél 

om te verhinderen dat wij op twee oren slapen als de wolf van het racisme de samenleving 

daadwerkelijk in gevaar brengt.”162 

 

Bart Jan Spruyt vergelijkt de huidige tijd met het nazi –tijdperk, waarbij volgens hem de correcte 

vergelijking is: moslims = Hitler: “Hitler maakte in de jaren dertig misbruik van 'de deur van 

Weimar' om die om te vormen tot 'een triomfboog van zijn intocht' (Carl Schmitt). Hoe kunnen wij 

voorkomen dat 'de poort van het Binnenhof' wordt gebruikt tot een 'triomfboog' van de politieke 

theologie van de islam, die zal leiden tot een opheffing van veel van wat ons dierbaar is? Hoe 

kunnen wij de toekomst van de stad, van onze politieke gemeenschap, veilig stellen?”163 

Het is wel heel erg wrang, dat Bart Jan Spruyt, zelf een uitgesproken aanhanger van de nazi en 

antisemiet Carl Schmitt, Schmitts naam gebruikt om de moslims als de nieuwe nazi’s te kunnen 

neerzetten (en bovendien de verkeerde indruk probeert te wekken dat Schmitt een criticus en niet 

een belangrijke intellectuele steun van Hitler was!) . Kees Schuyt: “Het lijkt me een tour de force 

om de antidemocraat Schmitt als gids te nemen om de liberale democratie te redden, zoals Spruyt 

voorstelt.” (Democratische deugden, p. 19)  

 

Als iemand beweert dat er zekere overeenkomstigheden zijn tussen het antisemitisme en de hetze 

tegen islam, wordt hij onmiddellijk van alle kanten erop gewezen hoe mank deze vergelijking loopt. 

Ook wordt onmiddellijk erop gewezen dat binnen de moslimgemeenschap veel antisemitisme 

broeit. Afshin Ellian beschrijft in de hem eigen overdreven pathos hoe hij als een reactie op de 

holocaust-ontkenning door Iraniërs tegen de televisie schreeuwt: “Westerbork, Westerbork!”164 

Het pathos haalt zijn boodschap onderuit. Toch: het antisemitisme onder moslimfundamentalisten is 

een probleem, en Ellian stelt dit terecht aan de kaak. Marcel Poorthuis en Theo Salemink: “[Israël 

voert] een onderdrukkende politiek tegen de Palestijnen en [wordt] in de Arabische wereld gezien 

als handlanger van Amerika. Met deze beeldvorming hopen Arabische leiders de aandacht van de 

formidabele binnenlandse problemen af te leiden door Israël als zondebok, hierbij gebruik makend 

van alles wat maar voorhanden is: beschuldiging van racisme aan het adres van Israël, activering 

van oude antisemitische beelden, goeddeels afkomstig uit Europa, warbij ook nog de joden over de 

hele wereld collectief worden geïdentificeerd met de politiek van deze staat.[…] 

Enerzijds lijkt er […] een overeenkomst te bestaan tussen de negatieve beeldvorming over het 

jodendom […] in het verleden en de negatieve beeldvorming over moslims in het heden, anderzijds 

maken sommige, voornamelijk jonge moslims in Nederland zelf gebruik van de negatieve 

beeldvorming over het jodendom in de Europese geschiedenis om hun eigen identiteit als 

antiwesters te onderstrepen.”165 

 

In de zaak Hirsi Ali/Verdonk maakt Ellian een volstrekt onpassende vergelijking tussen de nazi-

dictatuur en huidige conflicten. Michael Zeeman: “’Befehl ist Befehl’ schreven Afshin Ellian en 

Leon de Winter vrijdag over de karakterologie van de minister van vreemdelingenzaken in een 

mesjogge beschouwing op deze pagina “Pflicht ist Pflicht’.  

De parallel die zij ons willen opdringen is ondubbelzinnig: het Den Haag van nu is het Berlijn van 

toen, een arrest van de Hoge Raad is moeiteloos inwisselbaar tegen de protocollen van de Wannsee-

 
162 NRC, 6 juni 2006. 
163 de Volkskrant, 9 maart 2005. 
164 De Perzische tragiek, NRC 29 april 2006. 
165 Een donkere spiegel, p. 767 f. 
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conferentie. Die brave Piet Hein Donner heet bij hen ineens ‘een juridische sluipmoordenaar’, ook 

al zo’n vertrouwde betiteling.”166  

 

Voor Ellian en Cliteur zijn de moslims en hun nog gevaarlijkere vrienden, de multiculturalisten, de 

nieuwe nazi’s . Maar het is belangrijk niet uit het oog te verliezen dat ook de neoconservatieve 

islamofobie parallellen vertoont met de historische jodenhaat. Cliteur baseert zich bijvoorbeeld 

expliciet op de  filoloog Ernest Renan,  die ongelijkheid van de rassen en de noodzakelijke 

overheersing van velen door enkelen als het vanzelfsprekend bewijs van een antidemocratische wet 

van natuur en samenleving zag en de Semitische ras (dus moslims en joden!) als minderwaardig 

beschouwde.167 

 

Ed van Thijn schrijft in zijn artikel Antisemitisme en moslimhaat worden onderschat168:   “[…] 

antisemitisme en moslimhaat [zijn] loten van een stam - beide vormen van onversneden 

racisme. […] Het is in [het huidige] klimaat dat ook antisemitisme een nieuwe kans krijgt, maar 

vele malen sterker en ook ernstiger is het verschijnsel van de 'moslimhaat'. In een Europabreed 

onderzoek in het voorjaar van 2002 stelde het EUMC vast dat er na de aanslagen op de Twin 

Towers een golf van antimoslimgeweld over Europa trok met Nederland, of all places, als koploper. 

In de onderzochte periode werden er tachtig aanslagen gepleegd op moskeeen, islamitische winkels 

en werden moslimvrouwen persoonlijk bedreigd of vernederd. In Ne d e r land! Daar is toen 

laconiek of niet op gereageerd. 

Inmiddels heeft de geschiedenis zich herhaald. De afgebrande school in Uden na de beestachtige 

moord op Theo van Gogh door een fundamentalist, stond bij lange na niet op zichzelf. Blijkens de 

officiële monitor van de Anne Frankstichting zijn er in de maand na de moord 174 geweldsdelicten 

gepleegd . 

Deze ontwikkeling is in het buitenland niet onopgemerkt gebleven. Was Nederland jarenlang 

internationaal een voorbeeld van tolerantie, nu staat het land geboekstaafd als het intolerantste land 

van Europa en maakt men zich openlijk ongerust over de toon van het moslimdebat - een debat 

waarin in toenemende mate de nuances verloren dreigen te gaan en DE islam te vaak als 

verzamelbegrip in het beklaagdenbankje wordt gezet. Met als gevolg dat tal van moslims, die toch 

al op tal van plekken in de samenleving (de arbeidsmarkt, het uitgaansleven) worden achtergesteld, 

zich systematisch als groep vernederd en uitgesloten voelen. Een ontwikkeling die fnuikend is voor 

de cohesie in de Nederlandse samenleving, die steeds meer apartheidstrekken vertoont.” 

 

Marcel Poorthuis en Theo Salemink schrijven in hun boek Een donkere spiegel (2006) behalve over 

katholicisme en antisemitisme in Nederland ook over de beeldvorming over de islam. Zij stellen 

ook de vraag naar de parallellen tussen antisemitisme en de stigmatisering van de moslims: “De 

geschiedenis herhaalt zich nooit, maar een aantal motieven die gedurende anderhalve eeuw 

beeldvorming door sommige katholieken tegen het jodendom werden ingebracht - niet-

integreerbaar, vasthoudend aan eigen religie- lijken verwant aan hetgeen heden ten dage, 

voornamelijk uit postchristelijke kringen [verlichtingsfundamentalisten! M.T.] tegen moslims wordt 

ingebracht […]. Zo bracht Ayaan Hirsi Ali in het debat over (vrouwen)besnijdenis ook de joodse 

praktijk van het besnijden van pasgeboren jongetjes ter sprake. Ook werd de imam die weigerde een 

vrouwelijke minister de hand te schudden wel vergeleken met sommige orthodoxe rabbijnen […] 

“169 Ayaan Hirsi Ali beweerde onbekommerd in Nova Politiek van vrijdag 10 februari 2006 dat de 

 
166 de Volkskrant, 22-5-2006. Ellian is nu ineens tegen “Befehl ist Befehl”. Dat is op zich lovenswaardig, en staat in 

tegenstelling tot meningen die hij en zijn geestverwante Paul Cliteur eerder hebben verdedigd. Eerder stonden deze 

Burkianen bepaald NIET aan de kant van “nonconformisten, burgerlijk ongehoorzamen, outsiders, klokkenluiders” “de 

knuffeldieren van de jaren zestig en zeventig” (Cliteur in Tegen de decadentie, p. 159f. ) 
167 E. Said, Oriëntalisten, p. 180. 
168 de Volkskrant 16-6-2005; in Leiden werd er toen met de titel van dit artikel geafficheerd, zie 

www.passagenproject.com/krantindehand.html  
169 Een donkere spiegel, p.767. 

http://www.passagenproject.com/krantindehand.html
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joden een ras zijn (zie de reactie van Evelien Gans hierop in De Groene Amsterdammer van 24-2-

2006: “de joden zijn géén ras”. )  
 

Pim Fortuyn, de held van de Burkianen, was de eerste die de stigmatisering van moslims salonfähig 

maakte. Volgens de Leidse onderzoeker Jaap van Donselaar heeft Fortuyn een aantal 

discriminerende uitspraken gedaan die “waarschijnlijk strafwaardig” waren.170 

Voor Fortuyn waren de moslims “[…] godverdomme een vijfde colonne, laat ik nu maar alles 

zeggen,die het land naar de verdommenis wil brengen.”171 Het Historisch Nieuwsblad geeft de 

volgende Fortuyn-citaten weer: [De islamitische bevolkingsgroepen in Europa zijn] “vegeterend 

dood gewicht en parasieten” “in een vijfde colonne”.172 (“Parasiet” is vaak gebruikt als een nazi-

scheldwoord voor de joden; zie boven voor het gebruik bij Carl Schmitt). 

 

In haar artikel Moslims vormen geen vijfde colonne argumenteert de historica Anne Pek, dat er veel 

overeenkomstigheden zijn tussen de Joodse immigranten uit Oost-Europa rond 1900 en de huidige 

islamitische immigranten. Toen klonk het in de bevolking, en zo klinkt het ook nu: “Ze wonen hier, 

maar hun hart ligt elders. Ze komen op de welvaart af, maar assimileren niet. Ze hebben een andere 

god, en een achterlijke cultuur. Ze spreken onderling een taal die wij niet verstaan en gooien hun 

afval zo uit het raam. Soms krijg je het gevoel dat ze er niet bij willen horen. Waarom ze dan 

toelaten?” De oostjoden gaven “[…] met hun peies en penetrante armoede […] de oude wijken van 

Europa's grote steden in een mum van tijd een ander aanzien. Ze begonnen er hun eigen winkels en 

scholen, en kieperden op sabbatsavond kippenbotjes op straat alsof ze ook hier werden opgeschrokt 

door sjtetl-honden. Ze handelden in ongeregeld en gingen daarbij op het jiddisch over als ze 

voordeel konden halen. En ze hadden overal hun contacten.”173 

Het antisemitisme is een complex fenomeen, en gaat veel verder dan de haat op arme oostjoden, 

maar toch is deze afkeer een belangrijk onderdeel geweest van de wijd verbreide antisemitische 

ressentiments. J.A.A. van Doorn: “Je behoeft het kwaad van het antisemitisme niet noodzakelijk te 

illustreren aan de hand van de holocaust […] ; het kan beter door op vroegere en hedendaagse 

incidenten in te gaan en die te vergelijken met islamofobische uitingen die sociaal-psychologisch 

immers uit dezelfde troebele bron komen. 

[…]  leerzaam is het signaleren van de invloed van oorlog en terreur op massagedrag, zoals 

ongefundeerde generalisaties en panische reacties.[…] . De soms blinde discriminatie van alle 

moslims vanwege misdragingen bij een minderheid wijst op eenzelfde primitieve denkwijze.”174 

 

De liberale rabbijn Soetendorp zei: “We weten dat het stigmatiseren en isoleren van welke 

bevolkingsgroep dan ook noodlottige gevolgen heeft”.”Wat nu de moslims in Nederland overkomt, 

is levensgevaarlijk. Vooral de trend om alle islamieten over een kam te scheren en als bedreigend af 

te schilderen. Dat lot trof de joden in de jaren '30”.175  In feite tonen de Burkianen aan dat er wel 

degelijk ook op filosofisch en ideologisch vlak sprake is van overeenkomsten tussen het 

historisch antisemitisme en de islamofobie. De beroep op Carl Schmitt en het gebruik van 

Schmitts gedachtegoed tegen de moslims als de nieuwe vijand toont de verwantschap van het 

antisemitisme en de islamofobie. Soetendorp: “Het leven als jood leert ons, door de geschiedenis 

heen, dat als wij worden aangevallen, niet alleen de joden worden aangevallen, maar dat het altijd 

gaat om de rechten van de mens. De stigmatisering van de islam is niet alleen een bedreiging 

voor moslims, maar voor de kwaliteit van de samenleving als geheel." 

 

 
170 Algemeen Dagblad 3-5-2006. 
171 NRC 30 –8-2004 (online-archief) 
172 Historisch Nieuwsblad juni 2002, p 46. 
173 de Volkskrant, 4-3-2003. 
174 Trouw, 4-3-2006. 
175 Interview met Elsbeth Etty, NRC 24-12-2004. 
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Ook de Trouw-columnist en Leidse docent Willem Breedveld zag de analogie van bepaalde 

antisemitische denkpatronen en het harde anti-islamisme van Geert Wilders: ”Deze Wilders is 

levensgevaarlijk. Hij is er heilig van overtuigd dat alle ellende in deze wereld herleidbaar is tot de 

islam. Dat betekent dat hij achter alle problemen, variërend van het mondiale milieuprobleem tot de 

files in dit land, vrijwel automatisch de hand vermoedt van de islam en zijn miljoenen volgelingen. 

Kortom, Wilders gelooft in een complot, in een wereldwijde samenzwering van islamieten tegen de 

rest van de wereld. Dit ligt in dezelfde lijn als het geloof waarmee de nazi's de joden en het 

jodendom brandmerkten als de oorzaak van alle ellende, met als logisch sluitstuk de vernietiging 

van alle joden. Zover zal Wilders niet willen gaan, maar het is wel de uiteindelijke consequentie van 

zijn complotdenken. Daarom verdient hij voor alles ontmaskering en wat mij betreft wordt hij 

daarna volkomen genegeerd.”176 

 

Wilders en Spruyt zelf trekken ook een parallel tussen de joden en de moslims .177 Zij beweren “dat 

Nederland de eigen culturele waarden verloochent als koningin Beatrix bij het bezoek aan een 

jubilerende moskee-organisatie in Den Haag geen handen schudt met mannelijke moslims. Zij 

wijzen daarbij op een ontmoeting met de Europese rabbijnenconferentie in 1982, waarbij de 

koningin strikt vasthield aan de eis dat alle rabbijnen haar een hand zouden geven. Enkele rabbijnen 

die dat om religieuze redenen niet wilden doen, hadden maar een keus: wegblijven om geen 

incidenten te veroorzaken.”178 De logica is bij Wilders en Spruyt dus niet: vanaf nu hoeven dus ook  

de rabbijnen geen handje te geven, nee, andersom: de moslims moeten volgens hen gedwongen 

worden, handen te schudden.  

 

Harry Polak van de Liberale Joodse Gemeente in Amsterdam wijst in zijn reactie op Wilders/Spruyt 

erop dat joden en moslims veel gemeen hebben: “Joden en moslims hebben veel gemeen, zeker in 

religieus opzicht. Spijswetten bijvoorbeeld en besnijdenis bij het mannelijke geslacht om een andere 

overeenkomst te noemen. Die zijn er ook tussen de joodse religie, de islam en het christendom. Het 

zijn monotheïstische godsdiensten met eenzelfde stamvader, Abraham.  

Er is helaas nog een overeenkomst die de laatste tijd meer op de voorgrond staat, met name als het 

gaat om de islam: er zijn extremisten die het eigen gelijk voorop stellen en dat te vuur en te zwaard 

willen uitdragen. Soms omdat deze extremistische aanhangers zeggen zich bedreigd te voelen door 

de andere culturen.” 

Hij pleit voor maatschappelijke tolerantie, en hij wijst ook op het verschil tussen de situatie in 1982 

en het moskee-bezoek van de koningin in 2006. Toen waren de rabbijnen “op audiëntie bij de 

koningin die gastvrouw was en dan past men zich zoveel mogelijk aan bij de huisregels, in dit geval 

van het koningshuis. In het geval van het bezoek van het staatshoofd aan de moskee in Den Haag 

lag dat anders en het siert de majesteit dat zij zich aanpaste aan de huisregels en normen van de 

moslims.” 179 

De koningin heeft in haar hoffelijkheid juist de Westerse waarden en normen in de praktijk 

gebracht. 

Ook legt Polak uit dat de weigering door de mannelijke moskeebezoekers een hand te geven aan het 

vrouwelijke staatshoofd allerminst een uiting van ongelijkwaardigheid van de vrouw is, zoals 

Spruyt en Wilders menen. “Het getuigt van een andere seksuele moraal en andere omgangsvormen 

tussen de seksen. […]  In de meer orthodoxe varianten van alle drie de monotheïstische religies 

verdient de versterking van de positie van vrouwen wel uitdrukkelijk aandacht.” Ik hoop dat de 

geformeerde Bart Jan Spruyt, die de SGP-politiek ten opzichte van vrouwen verdedigt,180 zich dit 

ter harte neemt.  

  

 
176 Negeren die man, Trouw 20-10-2004, de Verdieping. 
177 de Volkskrant, 9-6-2006. 
178 Harry Polak, de Volkskrant 15-6-2006. 
179 Harry Polak, de Volkskrant 15-6-2006. 
180 de Volkskrant, 22-9-2005. 
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Paul Cliteur heeft het in zijn boeken veel over de nazi’s en de joden. Hij schrijft bijvoorbeeld over 

de monocultuur waar wij volgens hem naar moeten streven, en zegt in dat verband het volgende 

over het Duitse Derde Rijk:  

“[...] ook het Duitse Derde Rijk was een multiculturele samenleving. Zelfs wanneer de 

poging om de cultuur van joden, zigeuners en homoseksuelen te elimineren uit Duitsland 

gelukt was, dan was het nog geen monocultuur geworden. [...] De monoculturele droom is dus 

in zijn radicaalste vorm een illusie.” 181 

Cliteur zegt: “elimineren uit Duitsland”. Maar het was: vermoorden. Cliteur geeft dus eigenlijk 

toe dat de nazi’s een monocultuur hebben nagestreefd en dat in het kader van dit streven een paar 

(of waren het miljoenen?) mensen gesneuveld zijn. Cliteur denkt dat hijzelf zich fundamenteel van 

de nazi’s onderscheidt, omdat hij niet de onrealistische droom van de totale monocultuur aanhangt. 

En zeker, daar ligt een bepaald verschil tussen hem en de nazi’s . Maar vergeet niet, dat de nazi’s 

ondanks hun waanzinnige ideeën altijd ook zeer praktisch en rationeel waren, en op elk moment 

alleen datgene hebben gedaan, wat politiek en praktisch uitvoerbaar was. Ze hebben bijvoorbeeld 

altijd een stapje terug gedaan wat het antisemitisme betrof, toen zij op echte weerstand zijn gestoten 

(zie hiervoor Helmut Berding, Antisemitismus in Deutschland) .  

Het streven naar een monocultuur was bij de nazi’s niet statisch, maar dynamisch; ze hebben 

gekeken hoe ver ze kunnen gaan. Mijn stelling is, dat elk streven naar een monocultuur 

levensgevaarlijk is, en dat de monoculturalisten geconfronteerd, dus begrensd moeten worden, met 

alle democratische en fatsoenlijke middelen.  

 

“Fatsoen”- dit woordje staat in de titel van een artikel van Cliteur van 6 oktober 2004 in de 

Volkskrant, Fatsoen begrenst vrije meningsuiting. Ook in dit artikel heeft Cliteur het over de nazi-

tijd. Hij zegt erover blij te zijn, dat Jan Blokker in de Volkskrant niet mocht schrijven, dat de ideeën 

van Fortuyn op die van Mussert lijken (Cliteur bewijst altijd weer dat hij van ironie niets begrijpt. 

Jan Blokker is juist beroemd vanwege zijn vergelijking tussen Fortuyn en Mussolini – in zijn 

Volkskrant-column De nieuwe Duce182).Cliteurs artikel impliceert, dat de grenzen van het goede 

fatsoen overschreden worden, als er een vergelijking tussen hedendaagse politici en de fascisten 

gemaakt wordt. Ik wil over deze implicatie een aantal opmerkingen maken: 

Cliteur maakt zelf vergelijkingen tussen de nazi-tijd en de huidige tijd, en vergelijkt zijn eigen 

islamofobie met het antifascisme.183 Daarmee staat Cliteur zij aan zij met zijn geestverwanten Pim 

Fortuyn en Frits Bolkestein. Fortuyn viel, net als Cliteur, niet alleen de gewelddadige 

fundamentalisten aan, maar expliciet ook de liberale islam.184  

Cliteur heeft gelijk, fatsoen begrenst vrije meninguiting, maar noch hij noch zijn collega Ellian 

brengen dit in de praktijk. Dorien Pessers zegt, in een reactie op Ellian terecht, en zij mikt daarbij 

ook terecht op Theo van Gogh: “Heeft tegenwoordig niet elke krant plats ingeruimd voor een 

scheldende columnist? Wat wordt daarmee gediend,: de politieke openbaarheid of de oplagecijfers? 

Laten we elkaar niet voor de gek houden: er worden veel meningen geventileerd die niets met de 

strekking van vrijheid van meningsuiting te maken hebben. Sterker nog: vaak wordt het vrije 

spreken van de een aangewend om de ander het zwijgen op te leggen. Stelselmatig vernederen, 

sarren en provoceren kan een dergelijk effect hebben. Wie zich dan nog durft beroepen op de 

vrijheid van meningsuiting, heeft er niets van begrepen.”185 

 

Ook de provocateur Fortuyn maakte een vergelijking tussen de islam en het Derde Rijk. Hij sprak 

zich uit voor een bipolaire wereldorde en voor een gevecht tussen goed en kwaad. Nadat het 

communisme is ondergegaan, hebben we volgens Fortuyn namelijk een nieuwe vijand, een nieuwe 

 
181Moderne Papoea’s , p 17. 
182 30 januari 2002.   
183 b.v. Moderne Papoea’s , p 47;  Tegen de decadentie, p 41. 
184 De islamisering van onze cultuur, p 9. 
185 In: Filosofisch elftal, p. 143. 
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duivel, nodig: de islam.186 Ook al bij Fortuyn horen we de echo van de stem van Carl Schmitt. 

Fortuyns is, net als Carl Schmitt, een manicheïstisch denker. Fortuyn steunt expliciet op de ideeën 

van Ronald Reagan, en diens retoriek van het “Rijk van het Kwade”, een gedachtepatroon dat 

Fortuyn voor de Islam wilde gebruiken. Buruma/Margalit beschrijven het manicheïsme in de 

radicale islam, en voegen ook toe dat juist de door Fortuyn zo hoog geachte Reagan, net als 

president Bush, manicheïstische denkers zijn: “When Ronald Reagan spoke of the Sovjet Union as 

‘the evil empire’ and George W. Bush lumped North Korea, Iran and Iraq together as “the axis of 

evil”, they were speaking in Manichaean terms.”187 

 

Ellian bekritiseert terecht de manicheïstische retoriek van de politieke islam, die Europa en Amerika 

en Israël als de symbolen van het Kwaad en de duivel ziet. (NRC 19-8-2006) Alleen is zijn kritiek 

op het manicheïstisch duivelsdenken ongeloofwaardig. Als deze retoriek van Reagan of van 

president Bush afkomstig is, vindt hij dit namelijk prijzenswaardig. “Toen Ronald Reagan de 

Sovjet-Unie het Rijk van het Kwaad noemde, reageerden progressieve intellectuelen in het Westen 

furieus. Maar de Russische bevolking was er blij mee. En zo is het nog steeds. De meerderheid van 

de wereldbevolking gaat gebukt onder tirannie. Voor haar zijn dergelijke woorden van Bush [ over 

Het Kwaad] hoopvol. […] Links zou blij moeten zijn, dat deze regering van Bush het licht heeft 

gezien.”188 “ 

Juist Burke-voorbeeld George W Bush is iemand die zwaar misbuik maakt van de geschiedenis. 

 
“'[...] symbolen uit de oorlog worden misbruikt om politieke doelen te onderstrepen. President Bush laat 
niet na om naar gebeurtenissen uit de oorlog te verwijzen. Als hij 'Munchen 1938' aanhaalt, staat dat voor 
niet-onderhandelen met terroristen. 'Pearl Harbour' citeren, betekent: val ze aan voor ze jou aanvallen. 
De holocaust wordt gebruikt als rechtvaardiging om te interveniëren in conflicten en gebieden waar het 
kwaad heeft toegeslagen.”( Tony Judt, de Volkskrant 5-7-2008)  

 

Elsbeth Etty reageert op ook kritisch op Ellians column van 19-8-2006. Zij geeft Ellian gelijk in de 

kritiek op het “islamofascisme” . Maar Etty zegt Ellian niet te kunnen volgen “als hij het politieke 

kwaad dat de mensheid bedreigt impliciet gelijkstelt aan de islam als zodanig. ‘De islam had reeds 

bij zijn geboorte een politieke verschijning’, schrijft hij, daarmee suggererend dat de politieke 

verschijningsvorm een intrinsiek kenmerk van deze godsdienst is. Volgens mij is het eerder zo dat 

politieke en maatschappelijke conflicten in de geschiedenis veelal een religieuze verschijningsvorm 

aannemen. Bijvoorbeeld die van de Talibaan in Afghanistan, opgekweekt en bewapend door de VS 

ter bestrijding van de sovjetbezetters. Zo bezien is het moslimterrorisme een uitwas van de Koude 

Oorlog, toen de supermogendheden in de periferie van elkaars invloedssferen weinig scrupules 

kenden.”(NRC 29-8-2006) Ellian daarentegen: “Onze intellectuelen moeten zo spoedig mogelijk 

beseffen dat de huidige problemen van de wereld niet door Bush en de zijnen in het leven zijn 

geroepen.”189 Als men met “Bush en de zijnen” ook Reagan c.s. bedoelt , zoals ook Ellian zelf dit 

terecht doet, zie boven, dan is het zeker waar, dat de huidige problemen met het moslimterrorisme 

wel degelijk mede veroorzaakt zijn door Bush, Reagan c.s. 

Ellian vond het verkeerd dat men tegen Bushs Irak-oorlog demonstreerde; volgens hem had men 

tegen Saddam moeten demonstreren. Terecht schrift hij dat de demonstranten “egoïstisch” waren, 

 
186 De islamisering van onze cultuur, p. 18: “De bipolaire wereldorde creëerde ondanks, of wellicht dankzij, haar 

verbale en soms gewapende agressie nochtans een redelijk veilige en stabiele orde in de wereld.” 

Pagina 39 f: “Het westen kiest intussen voor een strategie van pappen en nathouden. Men poogt zoveel mogelijk de 

islamitische landen te integreren en onderhoudt zo goed mogelijke betrekkingen [....] Een fout die de democratische 

landen in het westen in 1939 in München ook al maakten. In de jaren tachtig heeft de toenmalige president van de 

Verenigde Staten Ronald Reagan, die fout niet gemaakt en de Sovjet-Unie onbekommerd gedefinieerd als het rijk van 

de duivel.” Het Historisch Nieuwsblad geeft nog de volgende Fortuyn-citaten weer: [De islamitische bevolkingsgroepen 

in Europa zijn] “vegeterend dood gewicht en parasieten” “in een vijfde colonne”. Historisch Nieuwsblad juni 2002, p 

46. “Parasiet” is vaak gebruikt als een nazi-scheldwoord voor de joden.  
187 Occidentalism, p. 106. 
188 In: Filosofisch Elftal, p. 88., ook Trouw 11-5-2005. 
189 Brieven van een Pers. p.140. 
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en dat het hen niet voornamelijk om de burgers van Irak ging.190 Inderdaad demonstreerden toen 

veel mensen ook voor het eigen belang: tegen een politiek die de ander als het Kwaad en als de 

nieuwe Hitler definieert en die revolutionair in plaats van pragmatisch is, en dus dreigt een hele 

wereld in een spiraal van geweld te verwikkelen. Het moslimterrorisme is een groot gevaar, en is 

bovendien een ten dele door het Westen zelf gecreëerd fenomeen. Maar de moslims zijn niet de 

nieuwe Hitler, zoals Eric Frey zeer zakelijk aantoont in zijn boek Das Hitler-Syndrom.  
 

Ook de Leidse hoogleraar Frits Bolkestein - islamofoob, anti-sixties-ideoloog van het eerste uur en 

de geestelijke vader van Kinneging en Wilders schetst een analogie tussen toen en nu. 

Hij ziet een duidelijk verband tussen de Duitse nazi-bezetter en de moslims: “Frits Bolkestein […]  

vindt de nieuwe Nederlandse krijgsterm 'heilige oorlog' […] 'wel een gerechtvaardigde 

beeldspraak, gezien de nood die nu heerst'. Als ‘iemand die de Duitse bezetting heeft meegemaakt’ 

vindt Bolkestein het een onheilspellende ontwikkeling dat in onze vier grote steden de situatie nabij 

is dat de moslims er de grootste bevolkingsgroep gaan vormen. Met volgens de VVD-prominent 

alle ‘gevoelens van’ intimidatie en onvrijheid van dien . “191 

Dit zei Bolkestein op 7 november 2004 in Buitenhof, enkele dagen na de moord op Van Gogh, toen 

een gevaarlijke negatieve spiraal van vijandige maatschappelijke polarisering duidelijk werd en 

moskeeën werden aangestoken. Nog even voor de duidelijkheid: Bolkestein heeft het hier over 

Nederlanders, die hij dus als “de vijand/bezetter” neerzet. Al een paar maanden eerder, bij de 

opening van het academisch jaar in Leiden 2004 zei Bolkestein in zijn toespraak De veelvolkeren 

unie: “‘De Amerikaanse islamkenner Bernard Lewis stelde onlangs: “Europa zal een deel van het 

Arabische Westen zijn, van de Magreb. Migratie en demografie wijzen in die richting”. Ik weet niet 

of het zo’n vaart zal lopen maar als hij gelijk krijgt, is de ontzetting van Wenen (van een beleg van 

de Turken, BF) in 1683 tevergeefs geweest.’ “ 

In het licht van zijn opmerkingen van november hetzelfde jaar was dit dus geen grap.  

 

Dick Pels over Bolkesteins optreden in Buitenhof: “In de discussie over een dreigend islamitisch 

gevaar wordt het demografische argument (moslims fokken meer, dus staat ons binnen de kortste 

keren een islamitische tsunami te wachten, wég westerse beschaving) vaak als bangmakertje 

gehanteerd. Alsof het «zwarte» bevolkingscijfer exponentieel blijft stijgen en de islam een 

eenvormig blok is dat van generatie op generatie blijft vastzitten in dezelfde barre orthodoxie. 

Angsthandelaren zoals Wilders vermoeden hier zelfs een bewuste bevolkingspolitiek, waarbij 

partnerimport, gezinshereniging, endogamie, vrouwen-aan-het-aanrecht en grote gezinnen bewust 

worden bevorderd teneinde een getalsmatige meerderheid te krijgen en zo op termijn de sharia in 

Nederland te kunnen invoeren.”192  

 

Bolkesteins redering roept behalve het gedachtegoed van Carl Schmitt (maar nu met de moslim als 

vijand) ook de herinnering op aan Enoch Powell, een politicus die door de vroegere Bolkestein-

speech-writer Wilders recentelijk werd aangehaald om een immigratiestop en repatriatie van 

allochtone Nederlanders te bepleiten.193 Powell had in een toespraak gezegd: 

“From these whole area’s the indigenous population, the people of England, who fondly imagine 

that this is their country and these are their home-towns, have been dislodged - I have deliberately 

chosen the most neutral word I could find.[…] My judgement then is this: the people of England 

will not endure it. If so, it is idle to argue whether they ought or ought not to. I do not believe it is in 

human nature that a country, and a country such as ours, should passively watch the transformation 

of whole areas which lie at the heart of it into alien territory.”194 

 
190 Brieven een Pers, p. 143 f. 
191Wim de Jong, Heilige Oorlog, de Volkskrant, 8 november 2004 over het programma Buitenhof op 7 november.  
192 Leve de rechtstreeks gekozen burgemeester, De Groene Amsterdammer 17-3-2006. 
193 de Volkskrant, 18-1-2006. 
194 “November Eastborne address” 18-11-1968, geciteerd na Martin Barker, The nieuw racism, p. 39. 

http://www.fritsbolkestein.com/docs/speeches/20040906_Veelvolkeren%20unie_nl.doc
http://www.fritsbolkestein.com/docs/speeches/20040906_Veelvolkeren%20unie_nl.doc
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Maarten Hajer en Marcel Maussen: “Politici en schrijvers die zeggen dat het hier oorlog is, zijn 

medeverantwoordelijk voor de verharding van het maatschappelijk klimaat. Zij moeten beter 

nadenken over de beelden die hun woordkeus oproepen.[…] Wie dergelijke beelden zonder 

schroom hanteert is behept met een grenzeloos zelfvertrouwen. Maar denken politici en 

opiniemakers ook na over het onbedoelde gevolg ervan? Je zou denken dat eenieder na de moord op 

Theo van Gogh doordrongen is van de dodelijke kracht van woorden en beelden.  

Wie beelden als 'oorlog' en 'vijand' in de discussie hanteert, is er mede voor verantwoordelijk dat 'de 

strijd' verhardt. Oorlogsmetaforen mobiliseren het beeld van een aangevallen volk dat de rijen moet 

sluiten. Wie in tijden van oorlog de dialoog zoekt is naïef, wie weigert zijn afschuw voor de vijand 

uit te spreken is een 'verrader', wie de vijand verzwakt door een moskee in brand te steken kan 

zichzelf zien als een 'verzetsstrijder'. 

Het appelleren aan beelden en het gebruik van metaforen is hierbij allerminst onschuldig. Het debat 

gaat niet om het achterhalen van de 'ware' betekenis van de gebeurtenis; in het debat wordt de 

betekenis van de moord op Van Gogh tenslotte pas geconstrueerd.”195 

“Het oorlogsframe werkt op een gevaarlijke plaats als een zogenaamd wedge issue, als een wig: het 

scheidt een bepaalde groep van een andere groep. […] Door beelden als ‘oorlog’ ‘terreur’ en ‘strijd’ 

te koppelen aan allerlei andere sociale thema’s  zoals de ‘terreur door Marokkaanse jongeren’ 

(Wilders, Scheffer) – wordt een brede politiek-maatschappelijke crisis gecreëerd, niet opgelost.”196 

 

Net als Bolkestein vergelijkt de Leidse rechtsgeleerde Afshin Ellian de nazi’s en de 

moslimgemeenschap: “Ik vertrouw jullie, oorspronkelijke inwoners van dit land, niet echt. Sorry. 

Jullie zijn wel erg geneigd te capituleren. Langzamerhand begin ik te begrijpen, waarom de Duitsers 

in de Tweede Wereldoorlog Nederland binnen vijf dagen hebben kunnen innemen.”197 Weliswaar 

spreekt Ellian hier over de moslimextremisten, maar de vergelijking met de nazi’s en de situatie van 

de bezetting is overdreven en smakeloos, vooral bij een man die zelf onder geen omstandigheden 

wil tolereren, dat er door anderen een vergelijking wordt gemaakt tussen islamofobie en het 

antisemitisme; er zelfs “kotsmisselijk” van zegt te worden en eraan toevoegt: “Als dit geen 

demagogie is, dan weet ik niet meer.”198 Juist. Kijk in de spiegel, Ellian! Moslims zijn niet de 

nieuwe nazi’s, schrijft Sjoerd de Jong, en hij verzet zich tegen de neoconservatieve 

bezettingsmetafoor: “Radicale moslims hebben noch de nationale staat, noch de graad van 

organisatie, noch de politieke ideologie noch de steun van hun gemeenschap waarover Hitler c.s. 

beschikten. 199 

 

Cliteur schrijft ook uitvoerig over de nazi Eichmann. Hij telt uitgerekend Eichmann in het  kamp 

van de culturele relativisten (met hulp van een citaat van Judith Boss),200 wat zeer merkwaardig is 

aangezien het feit dat Eichmann zich juist volledig heeft ingezet voor een “Arische” monocultuur. 

En: naar een monocultuur moeten we volgens Cliteur streven, al zal het ons – en dat geeft hij toe- 

nooit volledig lukken dit doel te bereiken ..... En zelfs Hitler, suggereert Cliteur, was misschien een 

“relativist”.201  Ik zou graag willen horen, op grond van welke argumenten Hitler als relativist 

beschouwd kan worden. Hitler heeft laten zien, waar men belandt als men een monocultuur wil 

hebben. Hitler is dus niet een voorbeeld, dat het sowieso niet kan lukken met de monocultuur, 

en men een monocultuur dus gerust kan nastreven – zoals Cliteur meent-  maar een voorbeeld 

voor waar men belandt als men een monocultuur nastreeft!  

 

 
195 Trouw, 16-11-2004. 
196 Socialisme & Democratie 12, 2004.  
197 de Volkskrant, 23-11-2004. 
198 geciteerd. na Moderne Papoea’s p 47. 
199 NRC 4-5-2006. 
200 Moderne Papoea’s p 55, citaat Judith Boss. 
201 Moderne Papoea’s , p. 160. 
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Antisemitisme of racisme zijn gradueel, er is een hele grijsschaal tussen het harde racisme en 

minder harde vormen. Zeker hebben Cliteur c.s. gelijk dat zij geen harde racisten zijn in de 

klassieke betekenis van het woord. Het oude biologisch georiënteerde racisme is getransformeerd in 

en “nieuw racisme” . Marcel Poorthuis en Theo Salemink: “Nieuw racisme baseert zich niet langer 

op de oude rassenleer van de naties, op mythen over het superieure arische ras, op de 

beschavingsopdracht van het blanke ras, en op de mythen over de inferieure mengrassen. […] 

Nieuw racisme schept een nieuwe rangorde tussen groepen op basis van een ‘culturele evolutie’ die 

een volk tot een historische eenheid maakt, die en scheiding tussen ‘eigen volk’ en ‘vreemdelingen‘ 

aanbrengt, ook als deze vreemdelingen staatsburgers zijn met gelijke rechten. ‘Eigen volk eerst’ is 

de politieke slogan van deze beweging in haar extreemrechts fase geworden, onvoorwaardelijk 

aanpassen en assimileren de nieuwe eis van het nieuwe millennium. 

Een kenmerk van dit nieuwe racisme is dat het de classificatie van ‘eigen volk’ boven 

vreemdelingen verbindt met de visie dat Europa zelf een soort hogere ‘natuurlijke gemeenschap’ is 

tegenover de niet- Europese gemeenschappen. De Europese volkeren hebben samen een 

gemeenschappelijke historisch evolutie doorgemaakt, die ook een gemeenschappelijke cultuur, 

godsdienst en moraal heeft voortgebracht. Zo wordt de oude leer over Europese superioriteit, die 

religieus, cultureel of biologisch beargumenteerd werd, gereactiveerd en gekoppeld aan het nieuwe 

racisme van ‘eigen volk eerst’.” 202 

 

De Leidse Burkianen zijn misschien geen racisten, maar in ieder geval etnocentristen met 

ongefundeerde superioriteitsgevoelens. 

Maar sommige opmerkingen van Burke-leden zijn gewoon ouderwets racistisch, zoals het volgende 

citaat van Kinneging:   
“Als de Europeanen zich niet voortplanten - wat ze niet doen - hebben we niet genoeg kinderen om ons 
te vervangen. Uiteindelijk zal Europa dan Afrikaniseren en Azianiseren. Is dat slecht? Ik vind van wel, 
omdat ik de Europese cultuur hoger acht dan die van Afrika en Azië. Het zou echt de ondergang 
van het avondland zijn. En dat moeten we, denk ik, zien te voorkomen.”203  

Ferry Haan en Hans Wansink hadden al in 2003, in een reactie op het conservatief manifest van 

Bart Jan Spruyt en Michiel Visser, geschreven:  
“We lezen verder [in het manifest] : 'Conservatieven geloven dat een samenleving die onvoldoende 
kinderen voortbrengt, zoals in ons land het geval is, en waarvan bijna de helft van de huwelijken eindigt in 
een bittere echtscheiding op een belangrijk vlak zeer ongezond is. Geen serieuze cultuurkritiek kan het 
vraagstuk van het lage kindertal en het probleem van het teveel aan echtscheidingen negeren.' 
Laag kindertal? Te veel echtscheidingen? Dat valt erg mee, dankzij de Turkse en Marokkaanse 
gemeenschappen in Nederland. Maar de Burke Stichting bedoelt: er zijn te weinig blanke kindertjes en te 
veel moslimkindertjes.” (de Volkskrant, 22-10-2003)  
 
De socioloog Willem Schinkel spreekt over he tnieuwe “culturisme “als eeen verkapt racisme. 
maatschappelijke problemen en kwesties worden gedefiniëreert in culturele termen, en die worde 
vervolgens van morele etiketten te voorzien. Het gaat dan steevast om hún (inferieure) cultuur tegenover 
de onze (superieure). Schinkel ziet daarin "een functioneel equivalent van racisme". "Het dient om 
groepen mensen uit te sluiten en te stigmatiseren.( de Volkskrant 29-3-2008)  

 

 

2.3.3. Onverzoenlijke polarisatie 
 

“Nederland is de afgelopen jaren racistischer en xenofober geworden. Turkse en Marokkaanse 

moslims zijn in toenemende mate slachtoffer van islamofobie.“ ”De toon in het Nederlandse 

 
202 Een donkere spiegel, p. 770. [De hierop volgende opmerkingen van Poorthuis/Salemink zijn alleen maar voor de 

verlichtingsfundamentalisten Ellian en Cliteur toepasselijk, en niet voor Kinneging/Spits/Spruyt/Wilders]: “Overigens 

fungeert het christendom in tegenstelling tot vroegere tijden niet langer als bewijs voor de superioriteit van Europa. In 

een postchristelijke argumentatie deelt het christendom in de dreiging van de monotheïstische religies met hun 

vermeende intolerantie en hang naar geweld.” 
203 Trouw, 25-1-2006, religie&filosofie. 



 88 

integratiedebat is dramatisch verslechterd. Die harde toon heeft geleid tot een zorgwekkende 

polarisatie van de samenleving.” 

Dat schreef de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI) in een rapport dat op 12 

februari 2008 verscheen. ECRI, onderdeel van de Raad van Europa, constateerde ook een 

substantiële toename van islamofobie in Nederland.  Volgens ECRI ontaardde de discussie over 

integratie in een algemeen debat over religieuze en culturele waarden en dat leidde tot 

stigmatisering van groepen.  
“De commissie meent dat de nuance in het integratiedebat systematisch wordt neergesabeld als 'politieke 
correctheid' en 'oude politiek'. Zij stelt dat racisme en vreemdelingenhaat steeds vaker voorkomen in 
discussies binnen en buiten de Tweede Kamer. Met name de PVV moet het ontgelden. De partij lanceert 
volgens de ECRI ronduit racistische voorstellen (verbod op dubbele nationaliteit bewindslieden; algeheel 
boerkaverbod). De andere partijen laten dat volgens de commissie 'in de regel onweersproken'.” 
 ( de Volkskrant 12-22008; NRC 12-2-2008)  
 

Het rapport stelt dat  
“islamofobie is dramatisch toegenomen, er is sprake van stereotyperend, stigmatiserend en soms ronduit 
racistisch taalgebruik. Ook wordt vooringenomen berichtgeving in de media geconstateerd en stelt de 
commissie dat men buitenproportioneel veel aandacht aan moslims besteedt in het veiligheidsbeleid. 
[...]  Het rapport is vooral gericht aan de Nederlandse overheid.  Er staan tal van juridische aanbevelingen 
in om discriminatie in te dammen. Minderheden, vooral Marokkaanse en Turkse moslims, ervaren die 
discriminatie onder meer op de arbeidsmarkt, de woningmarkt en in het onderwijs.” ( Harry Polak, Het 
Parool 18-2-2008) 
 

Het rapport stelt ook, en dit betreft de professoren van de Burke Stichting, dat Overheidsinstanties 

en politici een voorbeeldfunctie hebben. ( ****link)  
“De commissie maakt zich ernstige zorgen over de wijze waarop we in Nederland het integratiedebat met 
elkaar voeren. Er wordt veelal geringschattend over elkaar gepraat - niet in het minst door opinieleiders - 
in plaats van met elkaar.[...]  
 
Allen die zich in Nederland bevinden hebben recht op gelijke behandeling, ongeacht godsdienst, afkomst, 
geslacht en enkele soortgelijke gronden. Moslims en Joden, homo's en vrouwen. Kritisch kijken naar de 
ander mag, maar laten we vooral ook kritisch kijken naar onszelf. Het rapport van de Europese 
Commissie tegen Racisme en Intolerantie geeft daar alle reden toe..” ( Harry Polak, Het Parool 18-2-
2008) 

 

 

De conservatisme-deskundige H.W. von der Dunk schrijft over dit rapport en de kwestie van 

vrijheid van meningsuiting: 
[...] “juist nu Nederland [staat] slecht aangeschreven wegens islamofobie en toenemend racisme. 
Decennialang stonden we vooraan om anderen op dat gebied op hun feilen te wijzen. Nu we lik op stuk 
krijgen zoals in het rapport van de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie zijn we geneigd 
dat als eenzijdig af te doen. 
Verliest daarmee het beginsel van meningsvrijheid als onaantastbare grondslag van de democratie een 
jota van de geldigheid waar Ankersmit op wijst? Allerminst. Maar als we menen nieuwkomers hier een 
lesje te moeten leren, dan mag daar wel een voetnoot bij. Het is met de vrijheid van mening als met de 
tolerantie: ze veronderstelt een wederzijdse bereidheid om het inderdaad bij een mening te laten. 
Maar helaas, de samenleving is geen sociëteit van beschaafde heren of een academisch seminar. 
Meningen in de politieke realiteit zijn slapende daden en leiden tot acties.”  [NRC 15-2-2008] 

 

Wilders, Spruyt en de Leidse Burkianen bevorderen de maatschappelijke polarisatie met 

stigmatiserende en generaliserende uitspraken.  

Polarisatie is niet noodzakelijk maatschappelijk destructief. Polarisatie kan maatschappelijke 

strijdpunten verduidelijken. Een bepaalde mate van polarisatie en aanscherping van tegenstellingen,  

is vruchtbaar in de democratie. Dit geldt zeker als met polarisatie een scherp politiek debat wordt 

bedoeld. Deze soort polaristie werd door denkers als Isiah Berlin verdedigd [ ...]  

 

Een andere soort polarisatie dient het creëren van maatschappelijke tegenstellingen, en gaat voorla 

ten koste van zwakke groepen in de samenleving.  
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De door de Burke Stichting bedreven polarisatie dient het gevecht tegen de (islamitische) 

onderklasse. 
[ De toon  van het debat...]  

 

 
 “Groepstegenstellingen kunnen worden gecreëerd, aangewakkerd, gemanipuleerd 
en uitgebuit, zoals de geschiedenis talloze malen heeft laten zien”.  

Aldus Kees Schuyt in zijn Cleveringa-oratie 2006 (p.14) . 
“Nergens in het Westen hebben politieke tegenstanders, columnisten, bloggers, gewone mensen in de 
openbare ruimte zo ongeremd een grote bek opgezet, uitgescholden, beledigd, verdacht gemaakt als hier 
in de afgelopen vijf jaar. Toch werd de mening gevestigd dat de vrijheid van meningsuiting in gevaar was, 
doorlopend, iedere dag.” (Henk Hofland, NRC 22-11-2006)  

 

 Buitenlandse waarnemers zijn geschokt door de nieuwe Nederlandse onverdraagzaamheid. Steve 

Stevaert, de gouverneur van Belgisch Limburg: “ Wat mij wel uitermate stoort en waar Nederland 

echt ontspoort, is dat waanzinnige idee dat opgang maakt over het recht de andere mens te mogen 

kwetsen. Dat stoort mij vreselijk, het gaat tegen elke fatsoensnorm in. Mensen hebben de verdomde 

plicht om verdraagzaam te zijn. Onverdraagzaamheid is zo slecht, het moet wel een respectvolle 

samenleving zijn. De verdraagzaamheid moet dan wel van álle kanten komen, hè. […] Er zal in het 

politieke bestuur en de samenleving een houding moeten ontstaan waarin dit wordt aangepakt.[…] 

Ergens is een moment van verdwazing opgetreden waardoor velen het recht op kwetsen normaal 

zijn gaan vinden.” (de Volkskrant, 2-9-2006) 

 

 “[Er is] een groep rechts-geëngageerde, neoconservatieve intellectuelen in de arena verschenen die 

de tolerantie opzegde en het discussietaboe doorbrak”.204 Deze rechtsintellectuelen wandelen in de 

voetspoor van Pim Fortuyn, die in zijn Groningse jaren met de filosoof Lolle Nauta had 

samengewerkt. Nauta was een van de Nederlandse intellectuelen die voor een meer polemisch en 

scherper maatschappelijk debat hadden gepleit. In  zijn essay ‘Achter de Zeewering’, verwijt hij het 

Nederlandse volkje van spraakmakende intellectuelen hun neiging tot provincialisme, hun angst 

voor debat op het scherp van de snede, en hun gebrek aan politiek engagement. “De mede door de 

verzuiling gevoede cultuur van tolerantie en ‘leven en laten leven’ veroorzaakte volgens hem 

[Nauta] een trek naar het midden die even weinig ruimte bood aan rechtse als aan radicaal linkse 

intellectuele tradities. “ (Dick Pels). Maar er is een groot verschil tussen en scherp en polemisch 

debat en het stelselmatig ketsen, vernederen en stigmatiseren van bevolkingsgroepen, zoals dit nu 

door de Burkianen gedaan wordt.  

”Polariseren” kan betekenen: het aanscherpen van politieke tegenstellingen om zo de alternatieven 

helder te krijgen. Het debat kan erdoor levendiger worden gemaakt. ( Anet Bleich, de Volkskrant,. 

14-3- 2008) . Een maatschappelijke polarisering waarin beolkingsgroepen elkaar tenover staan, 

langs ethnische of religieuze lijnen. Is iets geheel anders.  

 

Een dergelijk ethinsche en religieuze polarisatie kan filosofisch goed in verband worden gebracht 

met het scherpe vriend/vijand-denken en de ondergangsretoriek van Carl Schmitt. Aanhangers van 

Schmitt stellen het voeren van een debat in de dienst van het bestrijden van de vijand. Rob 

Hartmans:  
“Nu lijkt Nederland nog lang niet op het Weimar van 1932, maar nogal wat lieden lijken met hun retoriek 

van «oorlog», «Vijfde Colonne», «vijand» wel erg naar een dergelijke toestand te verlangen.”205 

  

Carl Schmitt was, behalve naziejurist en antisemiet, ook praktiserend katholiek. De overtuigde 

katholiek Kinneging gelooft heilig in het nut van discriminerende en maatschappelijk polariserende 

uitspraken: “Het is niet verboden een ouderwetse opvatting over homoseksualiteit te hebben, 

 
204 Dick Pels over Lolle Nauta, Waterstof 17-9-2006 (online)  
205 De Groene Amsterdammer, 21-1-2005. 
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integendeel .”206 Net als Ellian en Cliteur vindt Kinneging dat alles wat niet verboden is te zeggen, 

dus ook rücksichtslos gezegd moet worden, ook als de samenleving daarmee ernstig gepolariseerd 

raakt. Kinneging is hoogleraar rechtsfilosofie, maar niet in staat een verschil te maken tussen een 

formeel-juridische beoordeling van een kwestie en een maatschappelijk-humane. Zijn logica is in 

het aangehaalde interview : wat niet verboden is, is dus wenselijk. Ik denk net andersom: ik vind het 

(anders dan minister Donner) onwenselijk dat maatschappelijke problemen juridisch worden 

opgelost. Juist daarom is het zeer belangrijk, dat men in een maatschappelijke discussie 

weerspreekt, als iemand b.v. homo- of vrouwvijandige of xenofobe opmerkingen maakt. Kinneging 

zegt dat de maatschappelijke discussie extreme meningen vanzelf corrigeert (“[...] dat komt vanzelf. 

[...] je moet afwachten wat er gaat gebeuren, dan zie je dat in het publieke debat uiteindelijk beide 

kanten aan bod komen [...]”)207Kinnegings mening dat de maatschappelijke discussie meningen 

“vanzelf”corrigeert echoot Edmund Burke. “Deze beschouwde individuele meningen slechts als 

brandstof voor het politieke proces van oordeelsvorming, waarin zich het algemeen belang vanzelf 

openbaarde.”208 – een allezins aanvechtbare mening.  

Burke zelf was trouwens geenszins een voorstander van polariserende maatschappelijke 

provocaties. Burke:  
“The question with me is, not whether you have a right to render your people miserable; but whether it is 
not your interest to make them happy. It is not what a lawyer tells me, I may do; but what humanity, 
reason, and justice, tell me I ought to do.[…]  
All government, indeed every human benefit and enjoyment, every virtue, and every prudent act, is 
founded on compromise and barter. We balance inconveniencies; we give and take; we remit some 
rights, that we may enjoy others […]  ”209 

 

Religie en verdraagzaamheid is de titel van het bundel waarin Kinnegings uitspraak is opgenomen. 

Maatschappelijke verdraagzaamheid wordt niet bereikt als men, zoals Kinneging, mensen 

aanmoedigt om uiterst polariserende uitspraken te doen. Kinneging vindt het zelfs prima, als men 

zegt dat men het fijn vindt, dat Van Gogh is neergestoken.210 Kinnegings houding past niet bij een 

doelstelling van maatschappelijke verdraagzaamheid, maar past uitstekend bij de doelstelling van de 

Burke Stichting, namelijk de democratie door provocaties te destabiliseren. 

 

Kinneging is de voorzitter van de Burke Stichting en dus nauw verbonden met de 

verlichtingsfundamentalisten Ellian en Cliteur. Anders dan de christenfundamentalisten zijn de 

verlichtingsfundamentalisten pro-homo. Helaas ontstaat daarbij de indruk dat de 

verlichtingsfundamentalisten niet zo zeer voor de emancipatie van de homo’s opkomen als wel de 

moslims willen kwetsen. Dit kan onderbouwd worden met Paul Cliteurs argumentatie omtrent de 

homoseksualiteit. Cliteur is pro- homo. Hij neemt het op voor de homoseksuelen, om argumenten 

tegen “de“ islam te hebben. Maar hij verdedigt in de naam van de Vrije Meningsuiting de uitspraak 

van een imam dat homoseksualiteit een ziekte is.211 Hij volgt ook hierin Pim Fortuyn ( die volgens 

Cliteur de Voltaire-prijs verdient)  die de vrijheid van meningsuiting boven andere rechten wilde 

plaatsen en deze vrijheid ook zwaarder te laten wegen dan het nondiscriminatiegebod in de 

Grondwet. Fortuyn wilde zelfs liever af van 'dat rare Grondwets-artikel' (artikel 1) met het verbod te 

discrimineren. El Moumni had het recht volgens Fortuyn het recht hem als homo een 'varken' te 

noemen.212 

 
206 God mag best naar buiten, NRC, 26 augustus 2005, p. 27, zie  Bart Top, Religie en verdraagzaamheid, p 34.  

In zijn boven aangehaalde toesprak in de Pieterskerk op 1 juli 2005 zei Kees Schuyt ook, dat juist de maatschappelijke 

erkenning van de homoseksualiteit een belangrijke verworvenheid is van de door Cliteur [ en Kinneging, M.T.] zo 

ongedifferentieerd veroordeelde jaren ’60. Voor Cliteur en de homoseksualiteit zie onder de kop Cliteur in dit 

bestandje.  
207 Bart Top, Religie en verdraagzaamheid, p. 29.  
208 Gecit. na Hendrik Spiering, NRC 19-4-1997. 
209 Macpherson, Burke,  p. 27. 
210 Religie en verdraagzaamheid, p  23. 
211 Moderne Papoea’s , p 170. 
212 Trouw, 18-11-2004. 



 91 

Cliteur vindt het prima, dat groepen in de samenleving gestigmatiseerd worden.213 Ik vind het zeer 

onwenselijk dat de imam homoseksuelen als ziek stigmatiseert, vooral gezien de geweld van 

islamitische jongeren tegen homoseksuelen. Cliteur maakt een merkwaardige logische draai, 

doordat hij ziekte en liefdadigheid aan elkaar koppelt, en dan de uitspraak van de imam dus 

min of meer als een verkeerd begrepen oproep tot liefdadigheid verklaart.214 Ik vind de 

uitspraak van de imam gevaarlijk, onwenselijk en stigmatiserend, ook al vind ik dat hij het recht van 

vrije meningsuiting heeft.  

De socioloog Rob Tielman heeft gereageerd zowel op Cliteurs hier geciteerde uitingen over 

homoseksualiteit, als ook op mijn commentaar. Hij schrijft aan mij: “In uw commentaar op Cliteur 

inzake homoseksualiteit kunt u nog toevoegen dat het een groot verschil zou maken als imams 

zouden zeggen dat homoseksualiteit zondig zou zijn vanuit hun godsdienst (daar valt trouwens ook 

wat op af te dingen) maar het is zeker onjuist om te zeggen dat homoseksualiteit een ziekte zou zijn 

omdat dit niet het gebied van de godsdienst maar van de wetenschap is. Bovendien is het aanzetten 

tot haat als opgeroepen wordt om homo's te doden.”215 

 

In de kwestie van de Deense cartoons hebben de Burkianen en Wilders een onverzoenlijke, 

polariserende houding ingenomen. Wilders heeft de cartoons op zijn website gezet.  

Ellian vergelijkt de kwestie van de Deense cartoons met de provocaties van Nietzsche en W.F. 

Hermans.216 Maar het is een fundamentaal verschil of religiekritiek zich tegen de eigen religie en 

cultuur richt - de satire dus maatschappelijk van beneden naar boven ( tegen dogma en macht) in de 

eigen samenleving gericht wordt- , of dat een andere cultuur bekritiseerd wordt, die reden heeft zich 

kwetsbaar te voelen- onder andere omdat het Westen tenslotte een tot kruistocht verklaarde (Bush) 

oorlog voert en bepaalde lieden, zoals de Burkianen, alles doen om de beschavingen goed te laten 

botsen. 

Noch Nietzsche noch Hermans hebben platte, haatvolle religiekritiek geuit. Nietzsche’s  kritiek op 

het Christendom was een kritiek op het geperverteerde Christendom. Voor Nietzsche was Jezus zelf 

een belangrijk voorbeeld. Hij zei:  “Was weist Christus zurück? Alles, was jetzt den Namen 

christlich trägt.”217  Hermans beroemd citaat uit Ik heb altijd gelijk over de katholieken (p.28) , die 

zich als konijnen voortplanten, komt uit de mond van de haatvolle loser Lodewijk, een stakker, die 

vol zit van ressentimenten. Hermans kritiek treft hier niet alleen de katholieken, maar ook het 

ongereflecteerde ressentiment. Cyrille Offermans: “Moslims moeten minder lange tenen hebben, 

vinden nogal wat opiniemakers, ze moeten maar eens leren ergens tegen te kunnen. Maar met het 

recept waarmee bijvoorbeeld columnist Afshin Ellian dat denkt te bereiken - onder verwijzing naar 

W.F. Hermans riep hij Nederlandse schrijvers en kunstenaars op 'grapjes' te maken over de islam - 

bewijst hij toch vooral zelf nog niet helemaal ingeburgerd te zijn. 

Hermans richtte zijn satirische pijlen (in een strikt literair kader, waar sowieso andere wetten 

gelden) op een van oorsprong religieus instituut dat in Nederland al decennialang de politieke dienst 

uitmaakte, zoals satire van oudsher gericht is op ridiculisering en ontwrichting van de plechtige 

praatjes van de machthebbers, niet op het trappen naar beneden.”218 

 

De Israëlische filosoof Avishai Margalit : “Men moet de vrijheid van meningsuiting altijd 

verdedigen, maar dat betekent niet dat men haar altijd ten volle hoeft te gebruiken. De dominante 

cultuur heeft de morele plicht om voorzichtig te zijn. Het is geen verdienste tegen dingen aan te 

schoppen die anderen als heilig beschouwen.”219 

 
213 Tegen de decadentie, p 41. 
214 !(Moderne Papoea’s , p 41) 
215 24-3-2006; Rob Tielman heeft zijn toestemming gegeven dat ik hem met naam citeer. 
216 de Volkskrant, 2-3-2006, voorpagina. Ellian kiest in de radicale imam Fawaz een makkelijke tegenstander. Waarom 

gaat Ellian niet in debat met liberale moslims, die de cartoons kwetsend vinden? 
217 zit. nach Camus, Der Mensch in der Revolte, p. 84. Zie ook het hoofdstuk uit mijn onderzoek over Christoph Hein 

www.passagenproject.com/aristoteles.html en http://ursulahomann.de/NietzscheUndDasChristentum/komplett.html  
218 NRC, 23-12-2004, Opinie & Debat. 
219 NRC 6-1-2006. 

http://www.passagenproject.com/aristoteles.html
http://ursulahomann.de/NietzscheUndDasChristentum/komplett.html
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Bij en gevaarlijk polariserende stijl in het debat wordt de tegenstander op een lager niveau 

geplaatst, door dat men hem het recht te spreken min of mee wil ontzegen. Afshin Ellian 

bijvoorbeeld overschrijdt de regels van de fatsoenlijke polemiek als hij, in de naam van Desmond 

Tutu, burgemeester Cohen de menselijke waardigheid ontzegt: “Doordat Cohen meewerkte aan de 

dehumanisering van mevrouw Verdonk is hij nu ook beroofd van zijn waardigheid.”220 Ellian heeft 

niets gemeen met Tutu en diens verzoeningsgezindheid. Hoe haalt Ellian het in zijn hoofd, Tutu te 

misbruiken om Cohen te denigreren? Antjie Krog spreekt en schrijft over de verzoening in Zuid-

Afrika, en zij is zeer kritisch over Ellian ( die gepromoveerd is over de Zuid-Afrikaanse 

waarheidscommissie); zij schrijft: “Een van de belangrijkste commentatoren met betrekking tot 

verzoening in Holland, professor Afshin Ellian, onderschrijft de opvatting, dat vergeten ( met de 

bedoeling om te vergeven) een primitieve en onhistorische daad is – men moet [volgens Ellian, 

M.T.] worden ‘wie ein Tier’ .221  In een gesprek met Bas Heijne legt Antjie Krog het principe van 

Ubuntu uit, dat Ellian in zijn column als veroordelend wapen tegen burgemeester Cohen wil 

gebruiken.222 Zij leg uit dat Ubuntu betekent, dat men zelfs een moordenaar kan en moet vergeven 

(om zo de gemeenschappelijke menselijke waardigheid te herstellen).223 Ellian gebruikt Ubuntu, om 

Cohen de menselijke waardigheid te ontzeggen. Desmond Tutu zelf heeft recentelijk (NRC 23-2-

2006) nog eens het principe van ubuntu uitgelegd: medemenselijkheid, vergiffenis, resocialisatie. 

Met andere woorden: ubuntu staat in tegenstelling tot alles waar de Burke Stichting voor staat. Het 

boekje van Bart Jan Spruyt De toekomst van de stad, dat Ellian op een foto op de site van de Burke 

Stichting in ontvangst neemt, is een doorgaand pleidooi voor hard en mededogenlos straffen- 

inmiddels wordt dit principe door Spruyt samen met Wilders in de politieke praktijk gebracht. 

Verder weg van ubuntu kan men niet zitten.  

 

De polarisende stil is ook te herkennen aan zijn asymmetrie ten nadeel van de ander; dus het 

meten met twee maten. Non-conform denken wordt van de Leidse Burkianen alleen getolereerd 

als het van rechts komt. Links non-conformisme wordt onmiddellijk als nihilistisch, onfatsoenlijk, 

of juist als “morele terreur” (Ellian) verworpen.  

Zelf neemt Ellian geen blad voor de mond, maar anderen mogen volgens hem zelfs zeer ernstige 

misstanden niet aan de kaak stellen, zonder altijd beide kanten van een verhaal te belichten: “Men 

spreekt zijn afschuw uit over Abu Ghareib [Abu Ghraib, M.T.] zonder daarbij te willen melden het 

aantal Amerikaanse militairen dat wegens mishandeling vervolgd en veroordeeld zijn.”224 [ Als ik 

dit in Ellians oratie lees, moet ik eraan denken, dat Paul Cliteur, juist in de week dat de 

mensenrechtschendingen in Abu Ghraib bekend werden, in de Volkskrant een artikel plaatste over 

het welzijn van opgehokte konijnen; (Konijnen lijden in eenzaamheid, de Volkskrant 12.5.2004, p. 

13). Het is fijn dat Cliteur het opneemt voor het konijn (Leidse afficheringsactie toen: “Fijn voor het 

konijn, Cliteur!”) maar waarom horen we dan niets van hem over Abu Ghraib? ] De Amerikanen 

zelf zijn ietsje kritischer tegenover Abu Ghraib dan Ellian. Een Amerikaanse delegatie noemde de 

misstanden in Abu Ghraib “niet te verdedigen en niet goed te praten”225 en John Gray -een denker, 

die volgens Paul Cliteur “vreselijke dingen beweert” 226 - zegt over Abu Ghraib: “The result [of  

the abuse]  is that an indelible image of American depravity has been imprinted on the entire 

Islamic world.”227.  

 
220 In de Vrije Republiek Amsterdam, NRC, 9 juli 2005, p. 17. 
221 Westerlingen, de aarde schudt, In: De Groene Amsterdammer, 24-09-2004, p 26. 
222 Bas Heijne, Tafelgesprekken, p. 123. Ellian;” De ubuntu van Cohen is vervlogen. Doordat Cohen meewerkte aan de 

dehumanisering van mevrouw Verdonk, is hij nu ook beroofd van zijn waardigheid.” In de Vrije Republiek Amsterdam, 

NRC, 9 juli 2005, p. 17. 
223 Zie ook Frans Dokman, Religie en management: de spirit van Ubuntu, 

http://www.kdc.kun.nl/erasmusplein/2004/2004-4.pdf  
224 Sociale cohesie en islamitisch terrorisme, oratie Universiteit Leiden 18-4-2006 
225 de Volkskrant, 6-4-2006, p.6. 
226 Hutspot Holland, p. 176; Ongewenste goden p. 330 f . geeft Cliteur een lijst van Grays boeken die hij afkeurt. 
227 In: Abu Ghraib, The Politics of Torture, p. 50. 

http://www.kdc.kun.nl/erasmusplein/2004/2004-4.pdf
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Polariseren en stigmatiseren- dat beschouwt Paul Cliteur als een morele noodzaak. Weliswaar eist 

hij fatsoen en een gematigde toon in het debat- maar deze eis geldt alleen voor links. Hijzelf en 

andere rechtse opiniemakers kunnen voor zijn smaak nooit genoeg provoceren. Frits Abrahams 

citeerde,  in een reactie op Cliteurs eis naar meer fatsoen in het debat, uit Theo van Goghs boek 

Allah weet het beter , een boek dat door Cliteur “een voortreffelijk en vermakelijk boek” werd 

genoemd: “[Theo van Gogh]: Sinds 11 september, u weet wel, zijn de messen geslepen en 

marcheert de vijfde colonne van de geitenneukers betrekkelijk ongehinderd voorwaarts (...) Maar 

wat kun je in Nederland anders doen dan de samenzwering van politiek correcte politici met die 

onderwereld van vrouwenhatende imams, Marokkaanse potenrammers, anti-Amerika-hetzers en 

nog zo wat met verbazing gade te slaan?"’[…] Zoals Fortuyn niet om zeep is geholpen door een 

gek, maar door een samenzwering van schuimbekkende politici die zich in hun macht bedreigd 

zagen...’ […] ‘Als iemand kanker verdient, is het Paul Rosenmoller, de hopman van politiek correct 

Nederland. Mogen de cellen in zijn hoofd zich tot een juichende tumor vormen en laat ons dan 

beluisteren of er enig verschil is in meneers gekwebbel, vergeleken met wat er uit kwam voor die 

Blije Boodschap. Laat ons pissen op zijn graf. Oplichter. “228 

Zonder het slachtoffer Van Gogh op een unfaire manier medeverantwoordelijk te maken voor de 

moord, kan men gerust stellen, dat  “tussen de columnist en zijn slachtoffers een publicitaire 

machtsongelijkheid bestond, waarbij onder meer de Nederlandse moslims de onderliggende partij 

vormden.” (Frank Buijs)229 

Van Goghs opmerkingen vindt Cliteur hilarisch, de Zembla-uitzending over Ayaan Hirsi Ali ( waar 

vooral reeds bekende feiten over Hirsi Ali, die Hirsi Ali zelf – provocerend- in het openbaar bleef 

herhalen, op een rijtje werden gezet) daarentegen ging volgens hem “ver over de schreef” en was 

“journalistiek onfatsoen”.230 Hier wordt met twee zeer verschillende maten gemeten. Wat maakt 

Theo van Goghs uitingen fatsoenlijk voor Paul Cliteur?  

 

De historica Evelien Gans merkte op over Theo van Gogh (en dit bevestigt mijn these van een 

bepaald verband tussen antisemitisme en islamofobie), dat Van Gogh zijn doelwit had verlegd van 

joden naar moslims, nadat hij vanwege antisemitische uitlatingen zijn column in Propria Cures (het 

was Folia Civitatis ; zie correctie in de voetnoot) verloren had.231 

 

Er bestaat een onoverbrugbare kloof tussen de buitengewoon hoge morele eisen die de Burkianen 

aan anderen stellen, en de manier waarop de Burkianen in de praktijk een maatschappelijke 

polarisatie tussen Vriend en Vijand teweeg brengen. Maar vergeefs zoekt man in de hoogmorele  

publicaties van de Burkianen, bijvoorbeeld in Kinnegings Geografie van Goed en Kwaad, het 

trefwoord “hypocrisie”. Kinneging heeft blijkbaar nog nooit gehoord dat mensen graag een 

deugdenfaçade opbouwen, en zich achter deze façade verschuilen. Een tip: lees Shakespeare. Voor 

een jurist met een hoge morele standaard zeer aan te bevelen: Measure for Measure. 

Ger Groot in zijn column Fatsoen: “Er bestaat fatsoen dat aanstoot geeft. Het ligt in het ostentatieve 

vertoon van de eigen deugdzaamheid, dat laat voelen hoe gebrekkig anderen aan haar voldoen. De 

aloude bedeling en liefdadigheid ontleenden er hun slechte reputatie aan. De burgermansmoraal die 

 
228 NRC, 13-10-2004. 
229 Strjders van eigen bodem, p. 10 
230 Trouw, 17-5-2006. 
231 In: Religie en verdraagzaamheid,p. 60. Een lezer heeft opgemerkt dat het hier niet om Propria Cures ging, maar om 

Folia Civitatis. Evelien Gans zelf heeft hierop op mijn vraag geantwoord dat het inderdaad om een column in Folia 

Civitatis (dus niet om PC) ging. Zij merkt ook op dat  Theo van Gogh niet ontslagen werd daarom, hij stapte zelf op 

nadat de redactie van FC hem eerst gesteund had (vrije meningsuiting) en daarna, onder druk gezet vanuit verschillende 

kanten, haar excuses had aangeboden; dat pikte thvg niet, dus hij ging weg; 

 Evelien Gans schrijft ook nog: “Hij is niet daarom veroordeeld voor antisemitische uitingen; ik heb nl ook geen proces 

aangespannen; hij is eerder wél veroordeeld voor antisemitisme (en daarna wegens vormfouten weer niet);  dus: lijkt me 

wat meer onderzoek ivm preciese gang van zaken misschien wel gewenst; een paar zaken uit de begintijd van thvg zijn 

na te lezen in mijn boek(je) gojse nijd en joods narcisme.” 
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in haar meest benepen vorm gluurderig en hypocriet kon worden, betoonde zich een meester in 

verhulde agressiviteit.”232 

 

Vergeefs zoekt men bij Kinneging c.s. naar een reflectie over de kwestie dat veel moordenaars 

(bijvoorbeeld vele nazi’s en communisten) een prima huwelijk en gezin hadden en graag 

uitgebreide speeches gaven over MORAAL, vooral de moraal van HET GEZIN.233 

 

Kinneging hecht grote waarde aan een klassieke deugdenethiek, met zware en heroïeke deugden 

zoals eer en moed. Een veel aansprekender model heeft Kees Schuyt voorgesteld, in navolging van 

Robert S.C. Gordon en Primo Levi.234 Deze alledaagse deugdenethiek van kleine deugden omvat 

bijvoorbeeld: goed kijken en observeren; zorgvuldig en precies taalgebruik; een gevoel voor maat 

en grens; vindingrijkheid; het durven maken van fouten; herinneren en ervaringen vastleggen; 

humor en speelsheid. Deze kleine deugden maken maatschappelijke kritiek mogelijk, maar 

bemoedigen, anders dan Kinneging grote deugden, geen maatschappelijk polariserend gedrag. 

 

Een uitstekend antwoord op alle fatsoenrakkers van rechts, die meten met twee maten,  geeft Sjaak 

Koenis in zijn opstel Links en de moraal. Hij pleit met Margalit voor een fatsoenlijke samenleving 

zonder fatsoenrakkers. “Als rechts zegt: we delen een publieke moraal, we delen normen en 

waarden, we delen een canon, of hoe ze hun verlangen naar gemeenschap ook uitdrukken, dan kan 

links antwoorden: ja, wij geloven ook in waarden, zoals gelijkheid, vrijheid, rechtvaardigheid en 

fatsoen, maar wij geloven bovenal in politieke waarden en instituties, omdat we het belangrijk 

vinden om met elkaar binnen links en met onze tegenstanders van mening te verschillenen en ruzie 

te maken over wat waardevol is.”235 

 

Cliteur en zijn vrienden zijn doordrongen van hun eigen fatsoen en van de “superioriteit van de 

Westerse beschaving”. Deze beschaving moet naar hun mening aan anderen desnoods worden 

opgedwongen. Maar beschaving betekent in eerste plaats zelfbeheersing. De Burkianen willen zich 

zelf in het openbaar debat geen enkele beperking opleggen, alles moet worden gezegd. Dat is niet 

beschaafd. Sjoerd de Jong: “Vrijheid van meningsuiting heet opeens synoniem te zijn aan het recht 

om te kwetsen. De vrijheid van meningsuiting (in artikel 7 van de Grondwet vooral: bescherming 

tegen censuur vooraf door de staat) wordt een vrijbrief om onverlichte geesten te treiteren - voor 

hun eigen bestwil, natuurlijk. Maar zo dreigt de test voor modern Nederlands burgerschap te 

worden versmald tot de vraag of je wel hard genoeg kunt lachen om Life of Brian'. Oftewel: 'Monty 

Python!' als het onwaarschijnlijke nieuwe wachtwoord om toegelaten te worden tot de westerse 

burcht. Dat komt eerder in de buurt van ontgroening dan van burgerschap.” ( 16-2-2006)  

Tsjalling Swierstra en Evelien Tonkens: “Beschaving behelst [… ] bijvoorbeeld de bereidheid om je 

te verdiepen in het perspectief van een ander, het vermogen die ander toegang te bieden tot jouw 

eigen perspectief, het vermogen om creatief te zoeken naar compromissen of herdefiniëringen van 

het probleem waardoor wel overeenstemming – of gewoon vreedzaam samenleven - mogelijk 

wordt. Het gaat ook om zoiets als tact: het vermogen om niet onnodig te kwetsen. En om moed: de 

durf om wel te kwetsen wanneer dat nodig en passend is. En om wijsheid: het vermogen om het 

verschil tussen die beide situaties in te kunnen schatten.”236 

 
232 De Groene Amsterdammer, 5-5-2006. 
233 Vgl. bijvoorbeeld Claudia Koonz, The Nazi Conscience, 2003. 
234 Wees precies, vindingrijk en speels, NRC 2-11-2003, p. 7; Kleine, alledaagse deugden, de Volkskrant, 13-8-2003, p. 

6. 
235 in: Vrijheid als ideaal, P. 72 f. 
236 Waterstof, 16-3-2006, (online)  
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Het is niet beschaafd over collega’s in het openbaar negatieve uitlatingen te doen, zonder tenminste 

eerst de dialoog of het debat met hen te hebben gezocht. Cliteur en Ellian schrijven neerbuigend 

over hun Leidse collega prof. Nasr Abu Zayd, zonder de dialoog met hem te hebben gezocht.237 

 

Een belangrijk stijlmiddel van de polarisatie is de ongenuanceerde generalisatie.  

Trots zegt Cliteur over zijn eigen doelstellingen: “Stigmatiseren is zeker ook de bedoeling!”238 

In de Volkskrant stelt daarentegen de onderzoeker Toine Pieters: “Stigmatisering van 

bevolkingsgroepen is gevaarlijk. Het roept collectieve gevoelens van vervreemding, angst en 

onzekerheid op. Bij de gestigmatiseerde groep kunnen deze gevoelens een extreme 

uitdrukkingsvorm krijgen in grenzeloos asociaal en destructief gedrag [...]”239 Gedragsonderzoek 

toont aan hoe stigmatisering makkelijk kan leiden tot zichzelf bevestigende voorspelling ( zie Roel 

Meertens et al. In iedereen schuilt een terrorist). De arabist Ruud Peters, deskundige in het Hofstad-

proces: “Identiteitsproblemen bij jongeren aangevuld met de ‘aanval op hun religie’ versnellen de 

islamisering van Nederlandse jongeren.[…] Islamisering is een tegenreactie tegen de polarisatie 

in de samenleving, de harde toon in het debat.”240 “De voortdurende aanvallen op de islam hebben 

geleid tot een sterke polarisering van de samenleving, met aan de ene kant de oude Nederlanders die 

steeds banger worden voor moslims en de islam en aan de andere kant de Nederlandse moslims die 

zich hier steeds minder thuis voelen.” Peters beklemtoont ook de rol die “bepaalde publieke 

intellectuelen” hebben in “het creëren van een voedingsbodem voor radicalisering van moslims”.241 

 

Veel jongere moslims voelen zich volgens recent onderzoek “achtergesteld door het negatieve 

klimaat over de islam. Dat geldt niet alleen voor radicale, maar ook voor democratisch ingestelde 

jongeren.[..] Deze jongeren hebben dringend behoefte aan bevestiging en erkenning, aldus 

onderzoeker Frank Buijs.”  

Frank Buijs: “De reikwijdte en de diepgang van de verontwaardiging en het gevoel van vernedering 

zijn groter dan ik had verwacht […] Ze willen meedoen en ze balen van de tegenwerking die ze 

ondervinden.”242  

 

De VU-antropoloog Martijn de Koning: “Voor een aanzienlijk deel veroorzaken autochtonen de 

radicalisering van moslimjongeren zelf. Door stelligheid te eisen van jongeren die eigenlijk nog 

zoekend zijn, omdat ze nog volop bezig zijn hun identiteit te vormen."[…]  "De [onderzochte] 

jongeren voelden zich steeds meer als tweederangs Nederlander aangesproken. En gingen zich 

afvragen hoe ze dan ten minste een goede moslim konden zijn."243 

 

Stigmatiseren heeft maatschappelijke consequenties, er ontstaat een vicieuze cirkel, van slecht 

imago, minder kansen, verslechterend zelfbeeld en agressieve (over)-reactie. Onlangs werd 

vastgesteld dat allochtone hoger opgeleiden veel vaker werkloos zijn dan autochtone. “Hoogleraar 

Rolf van der Velden van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt van de Universiteit 

van Maastricht. ‘De enige groep hoogopgeleiden die niet lijkt te profiteren van [de] aantrekkende 

arbeidsmarkt, zijn de allochtonen. Al drie jaar ligt de werkloosheid onder allochtone 

hoogopgeleiden (hbo/wo) met ruim 8 procent twee keer zo hoog als de werkloosheid onder 

autochtone hoogopgeleiden. We hebben hier geen verklaring voor. Je krijg de indruk dat 

werkgevers de voorkeur geven aan autochtone werknemers.' “244 

 

 
237 Zie mijn lezersbrief in de NRC van 20 april, www.passagenproject.com/NRC.20april.2006.html  
238 Tegen de decadentie, p 41. 
239 de Volkskrant, 7-1-2006, het betoog p.3 
240 NRC 13-3-2006, p. 2. 
241 NRC 20-6-2006. 
242 NRC 14-6-2006. 
243 De knip- en plak-islam, NRC 27-11-2004. 
244 de Volkskrant, 9-6-2006. 

http://www.passagenproject.com/NRC.20april.2006.html
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Paul Cliteur probeert zijn polariserende generalisaties te verkopen als wetenschap: “Wetenschap is 

generaliseren. Filosofie ook. Wie bij de particuliere geaardheid van de dingen wil blijven staan  zal 

nooit wetenschapper worden.”245 Cliteur polariseert tegen bevolkingsgroepen achter het masker van 

de objectieve wetenschapper. Maar ook wie alleen maar of te veel generaliseert is geen goede 

wetenschapper. De wetenschap bestaat in een dialectisch proces dat afwisselend generaliseert en 

specificeert/differentieert. Wie over matschappelijke tegenstellingen alleen maar generaliseert, die 

polariseert en discrimineert. De historica en antisemitisme-deskundige Evelien Gans over het 

stereotype van de gewelddadige moslims: “ Er is geen sprake van collectieve verantwoordelijkheid. 

Je moet het stempel niet op de hele groep drukken, die je daardoor isoleert en van je afstoot. Die 

voelt zich in een hoek gedreven en ten onrechte beschuldigd. Je kunt je bijvoorbeeld afvragen hoe 

terecht het was dat islamitische of moslimorganisaties zich openlijk distantieerden van de moord op 

Theo van Gogh. Daar gaat een idee van collectieve aansprakelijkheid aan vooraf.” .246 

 Evelien Gans wijst er ook op dat de huidige haat tegen de moslims, die verkocht wordt als terechte 

angst voor geweld, goed aansluit bij oude stereotypen over de Arabieren. “De gewelddadige 

islamiet is wel degelijk een oud stereotype, dat overigens een connectie heeft met de historische 

werkelijkheid van de Arabische strijder.” 247 (De Leidse onderzoekers W.A.R. Shadid en P.S. van 

Kongingsveld hebben in hun boek De mythe van het islamitische gevaar (1992) een lange traditie 

van Europees anti-islamisme beschreven-  link...). 

 

Het is zeker geoorloofd maatschappelijke problemen scherp te benoemen, en misschien is dit 

jarenlang veel te weinig gebeurd. Maar de Burkianen willen problemen niet nauwkeurig benoemen, 

vermoedelijk omdat zij bij het nauwkeurig benoemen zeer snel bij sociaal-economische factoren 

belanden, die zich niet in simpele vriend/vijand tegenstellingen laten persen. Omdat zij de sociaal-

economische factoren bewust uitblenden, moeten zij een “imaginair vijandbeeld” uitventen (Rob 

Hartmans). 

Kritiek mag en moet, polemiek ook. Maar de regels voor goede kritiek en polemiek zijn: de kritiek 

moet zich vooral van beneden naar boven richten, dus tegen de macht. Kritiek moet specifiek zijn, 

en zo min mogelijk generaliseren. Cliteur: ”Wat mij ergert, is dat men mij het recht om 

generaliserende uitspraken te doen, wil ontzeggen.”248 Niemand wil hem een recht ontzeggen. Maar 

kritiek op hem moet geoorloofd zijn, omdat generaliserende uitspraken maatschappelijk onnodig 

polariserend werken. Wetenschappelijke generaliseen dienen altijd gepaard te gaan met een 

zelfrelativerend bewustijn van de beperkingte geldigheid van een generalisering.  

Een vierde stijlmiddel van de polarisering (naast denigreren, asymmetrie ten nadeel van de 

ander en generalisering) is de catastrofering en de apocalyptische toon. De Burkianen roepen 

graag om een Ausnahmezustand, of constateren een constitutionele crisis - zo bijvoorbeeld de jurist 

Ellian naar aanleiding van de kwestie Hirsi Ali/Verdonk. Nauwkeurig en zorgvuldig redeneren, dat 

zou men toch van een jurist zeker op zijn eigen terrein kunnen verwachten. De Leidse jurist Wim 

Voermans: “ In hun bijdrage 'Rita Verdonk legt een constitutionele tijdbom' (Forum, 19 mei) hijsen 

Afshin Ellian en Leon de Winter de stormbal over mogelijke - al dan niet grondwettelijke - 

dilemma's die zouden ontstaan door de beëindiging van Ayaan Hirsi Ali's Kamerlidmaatschap. 

Er zou een constitutionele crisis dreigen als Hirsi Ali met terugwerkende kracht het 

Nederlanderschap verliest, want dan heeft de Tweede Kamer al die jaren, in strijd met de Grondwet, 

met 149 leden vergaderd.  

Daarmee zou ook de grondslag kunnen ontvallen aan de besluiten die de Kamer al die jaren nam. 

Immers - zo beweren de twee - die besluiten werden door een ongrondwettig opererende Kamer 

genomen en misschien is er ook af te dingen op de meerderheid waarop die besluiten zelf steunen. 

Tjonge, terug naar af. Nee, gelukkig niet: de voorstelling die de beide auteurs geven, is onjuist. De 

 
245 De onuitstaanbare leegte van links, Trouw 17-1-2004,  
246 In: Bart Top, Religie en verdraagzaamheid, p. 55. 
247 In: Religie en verdraagzaamheid, p. 55. 
248 Hutspot Holland, p. 182.  

http://www.civismundi.nl/Civis_Mundi_opinie/Cliteur_opinie_De_onuitstaanba/body_cliteur_opinie_de_onuitstaanba.html
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dichter en romancier lijken het in het stuk van collega Ellian en De Winter te winnen van de 

wetenschapper en de feitenvaste publicist. Het Nederlandse staatsrecht kent namelijk oplossingen 

en regels voor dit soort problemen.”249  

Ellian verdedigd in het genoemde artikel Hirsi Ali met een aantal verkeerde en zelfs amorele 

argumenten. Ten eerste maakt hij een volstrekt ongepaste vergelijking tussen Eichmann en 

Verdonk; ten tweede werkt hij ten onrechte met een apocalyptisch scenario, ten derde gaat het hem 

niet om een menselijke beoordeling van ALLE vreemdelingen- integendeel. Hij vraagt om een 

uitzonderingsbehandeling voor Hirsi Ali omwille van de staatsraison. Zijn argumentatie is bedoeld 

de staat (die hij ten onrechte in gevaar ziet) te redden. Om vluchtelingen gaat het hem helemaal niet, 

hij heeft zich nooit voor andere asielzoekers ingezet. Als men het in de kwestie Hirsi Ali alleen 

maar voor haar persoonlijk opneemt- zoals ook Paul Cliteur het trouwens gedaan heeft - en de 

kwestie niet in en breder verband van het immigratiebeleid bespreekt, is men bezig met 

klassenjustitie. Ellians Burke-collega Bart Jan Spruyt verdedigd Hirsi Ali juist met een verwijs naar 

haar hoge ”klasse”. 250 

Hoogleraar strafrecht Ybo Buruma: “Een weerbare rechtsstaat is niet hetzelfde als een rechtsstaat 

waar het idee van klassenjustitie (of kruistocht) zich in de harten en hoofden van de burgers nestelt. 

Het is een staat waar ook minderheden zich thuis voelen, zich beschermd weten en het gevoel 

hebben iets te verliezen te hebben als de status quo wordt aangetast.”251 

Ellian probeert zich een softer image te geven met de inzet voor Hirsi Ali, en meent zich strategisch 

aan de zijde van Wouter Bos en Femke Halsema te kunnen stellen.252 Dat kan hij pas als hij het 

structureel voor vluchtelingen opneemt. Hij staat nu zij aan zij met de Hirsi-Ali–vrienden Spruyt en 

Wilders, en hun connecties bij het American Enterprise Institute. 

 

Een apocalyptische toon is geen teken van fatsoen of van “beschaving`, waar de Burkianen toch 

zeggen voor te staan. Een teken van beschaving is een gedifferentieerde, specifieke kritiek. 

De Leidse hoogleraar Ineke Sluiter: “Het is heel gemakkelijk om in de retorica van de morele 

paniek te vervallen bij het waarschuwen tegen diezelfde retorica, maar nodig is dat zeker niet. En 

wenselijk is het al helemaal niet. Ik houd het liever bij het motto: Pas op uw woorden, maar spreek 

ze vrijuit.”253 

 

In deze tijden van polarisatie vind ik zelf het uiterst belangrijk om nauwkeurig te zijn. Daarom vind 

ik het onjuist (zoals sommigen het doen) Wilders c.s. als (neo)-fascisten aan te duiden.  Voor mij 

zijn de Burkianen en Wilders rechts-populisten, met een onkritische en positieve houding tegenover 

het fascistisch gedachtegoed. Wat hen in mijn ogen minder fascistisch maakt dan b.v.  Fortuyn, dat 

is het ontbreken van een uitgesproken leiderschapsmythos bij hen. Fortuyn wilde graag een 

religieuze leider zijn voor zijn beweging. Dat heb ik bij Wilders nog niet kunnen ontdekken. 

Daarom zal Wilders ook veel meer moeite hebben een grote groep mensen te mobiliseren.  

 

Het vijfde stijlmiddel van de polarisering is het overdreven pathos en het slachtoffer- of 

heldengedrag. Sjoerd de Jong: “De terugkeer van de grote woorden is het meest markante 

intellectuele gevolg van de serie schokken die sinds 11 september 2001 ook Nederland uit balans 

heeft gebracht. We spreken op hoge toon, nee we brullen, weer over het Westen, de islam, 

Verlichting en moderniteit.”254 

 

 
249 20-5-2006. 
250 De afrekening met Ayaan, Trouw 27-5-2006. 
251 De dreigingspiraal, p. 40. 
252 Donker Nederland, NRC, 27-5-2006. 
253 NRC 22-5-2005 
254 Een blokje om voor de Verlichting, 02-2005, http://www.felix-en-sofie.nl/column/columnfeb2005_sdj.html 
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De mannen van de Burke Stichting zijn heren van de grote woorden en het overdreven pathos ( een 

ook hierin volgen zij Carl Schmitt, en man van de grote woorden) . Ellian beschrijft zijn reactie op 

de moord op Theo van Gogh als volgt: [ Ellian moet les geven in Leiden op die dag]: “Ik kan het 

niet. Zojuist is de vrijheid vermoord. [ Maar Ellian, de held en - volgens eigen insinuaties martelaar 

van de vrijheid-, gaat TOCH door met lesgeven!] Ellian: “[Lesgeven] is opium. Als je iemand wilt 

martelen, moet je hem geen filosofische boeken laten lezen. Want dan voelt hij niets meer.”255 

Ellian maakt er ook een zeer belangrijke punt van dat HIJ, ELLIAN PERSOONLIJK, Van Gogh 

had MOETEN waarschuwen. Wat een ongepaste zelfoverschatting.  

Met Theo van Gogh werd NIET de vrijheid vermoord, zoals de jurist Ellian zou moeten weten. Jan 

Dirk Snel: “Theo van Gogh is dus niet gestorven voor de vrijheid van meninguiting, want de staat 

heeft geen kwade hand naar hem uitgestoken, maar omdat een eigenwillige medeburger zo boos op 

hem werd dat die hem doodschoot, waar de staat vervolgens een flinke straf voor uitdeelde”.256 

 

Anil Ramdas: “[...] er schuilt een drievoudige persoonlijkheid in zijn [Ellians] stukjes. Er is de 

deftige wijsgeer in een Grieks gewaad. Er is de ongeschoren boerse redneck met een krap T-shirt en 

blote navel. En er is ten slotte de sentimentele, puberale dichter, zo uit duizend-en-een-nacht, met 

kanten rokje en roze maillot. Elk van de drie persoonlijkheden neemt zichzelf bloedserieus en geen 

van hen zal ooit worden betraptop humor of zelfrelativering.”257  Ramdas constateert zowel 

sentimentaliteit als ook kilheid aan Ellian. C.G. Jung had ooit een verband gelegd tussen 

sentimentaliteit en hardheid:  „Sentimentalität ist ein der Brutalität aufgesetzter Überbau“.258   

 

Bart Jan Spruyt neemt de gelegenheid om in zijn artikel De afrekening met Ayaan 259  meerdere van 

de genoemde principes van de polarisering in te zetten. Ten eerste overdreven pathos: “Fier en trots 

als een koningin van Seba schreed zij door de gangen van de macht en verspreidde waardig en 

duidelijk haar ongemakkelijke boodschap in een land dat nog maar één ambitie kent: ‘Wij willen 

alleen nog maar dat we nergens meer bang voor hoeven te zijn' “ 

“[…] nergens meer bang voor”- dat zet de toon voor de apocalyptische component. Spruyt:  “En 

waar niemand het over heeft: de bron van alle narigheid zijn natuurlijk de islamisten die haar uit de 

weg willen ruimen.” De bron van de huidige narigheid omtrent Hirsi Ali zijn NIET de islamisten, 

maar de tegenstrijdigheden in de ideologie van de populistisch rechtsliberalen.  

Ook de asymmetrie ten nadeel van de zwakke ander is te vinden bij Spruyt, die het geenszins van 

plan is het voor andere immigranten, vluchtelingen of vervolgde moslima’s op te nemen. Nee, het 

gaat uitsluitend om Hirsi Ali, die volgens het principe van de (te) grote woorden zelf een Voltaire 

is: “ 'On n'arrête pas Voltaire' (Een Voltaire arresteer je niet).” 

Spruyt is bang voor de krachten, die van het polariserend debat af willen, dat door Fortuyn, Van 

Gogh, en de Burkianen zo succesvol in gang werd gebracht: “Politiek en media willen dolgraag 

terug naar de manier waarop wij in Nederland politiek bedreven en discussieerden zoals dat voor de 

Fortuyn-revolte gebruikelijk was. 'Genuanceerd', politiek correct, naïef, welwillend, niet 

polariserend en dus sussend en ontkennend.” 

De nuance zoeken zoekt Bart Jan Spruyt c.s.  niet.  

Een onderzoek uit 2006  van het bureau Motivaction wijst uit, dat 10 procent van de Nederlanders 

zich openlijk als racist beschrijven. De commentaar in de Volkskrant: “Racisme is [..] een terecht 

taboe, dat onverkort gehandhaafd moet blijven. Het is moreel afkeurenswaardig om andere 

bevolkingsgroepen inferieur te achten. Bovendien werkt racisme averechts. De zo noodzakelijke 

 
255 De Volkskrant, November 2004, 2 november 2005, p.6.  
256 Kun je van de vrijheid van meningsuiting houden? Waterstof 11, 17-2-2006 www.waterland.nl  
257 De dichter dreigt, NRC 21-11-2005. 
258 „Ulysses“, Ges. Werke, Bd. 15, S. 136, vgl ook Bas Heijne, De cultuur van het uitroepteken, NRC 26/27.10. 2002.  
259 Trouw 27-5-2006 

http://www.waterland.nl/
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integratie van allochtonen wordt allerminst bevorderd als zij worden gediscrimineerd op de 

arbeidsmarkt en voordurend te horen krijgen dat ze hier eigenlijk niet thuis horen.”260 

 

Bij het slachtoffer- of heldengedrag hoort de illusie gedemoniseerd te worden, of zoals Ian Buruma 

het noemt, de illusie van persecutie. Buruma: “De illusie van persecutie, het idee dat men lid is van 

een soort verzet, de notie dat men eigenlijk iets heel moedigs verkondigd, geeft een warm gevoel 

van saamhorigheid in een bedreigende wereld. Iets dergelijks speelt ook in Europa, vooral in die 

kringen die zich nu dapper verzetten tegen de islam in naam van de Verlichting, of 'Westerse 

waarden'. Deze eigentijdse marquise, vaak geschaard om markante persoonlijkheden, gedraagt zich 

alsof zij voortdurend wordt belaagd door vijanden (de linkse kerk, bijvoorbeeld). Het is ook geen 

toeval dat veel neocons, in Amerika, maar ook hier [Ellian , M.T.] , eens zelf deel uitmaakten van 

de sektarische wereld van progressief links: trotskisten, maoïsten, etcetera. Ook daar heerste die 

sfeer van de onderdrukte minderheid, die altijd klaar moest staan om de eerste klap uit te delen. 

Een van de kenmerken van politieke orthodoxie, of het nu links is of neoconservatief, is de strikte 

scheidslijn tussen 'ons' en 'de anderen'; je bent een vriend of een vijand; je hoort erbij of helemaal 

niet; je bent ergens absoluut voor of absoluut tegen. Een grijs gebied, met twijfels en nuances, 

bestaat niet. De strijders voor de Verlichting - Bolkestein, Van Gogh, Fortuyn, Wilders - roepen 

altijd om een debat, maar maken het debatteren vaak moeilijk door hun onverzoenlijkheid. Het recht 

om alles te kunnen zeggen, hoe beledigend ook, wordt door veel mensen voor zichzelf opgeëist, 

maar als anderen iets minder aardigs zeggen over hen, blijken ze heel lange tenen te hebben. 

Geitenneukers is leuk, maar de kritiek van Remco Campert op Theo was een schande.” (NRC 7-10-

2006)  

Kees Schuyt in in zjn Cleveringa-oratie over polarisend taalgebruik:”Apart dient gelet te worden op 

dehumaniserend of demoniserend taalgebruik of op de aanduiding van andere groepen met 

dierkundige namen: varkens,ezels, geiten, adders, duivelsgebroed en andere denigrerende 

aanduidingen, die een bijdrage leveren aan de rechtvaardiging van maatregelen tegen en 

handelswijzen jegens achtervolgde groepen. Als deze benamingen slechts als reviaanse ironie 

bedoeld zijn, is het van belang om zich te vergewissen of de anderen op wie de spot is 

gericht dit ook als zodanig herkennen.”(p.34) 

Polarisatie is een ongewenst proces in de democratie. Kees Schuyt: “Polarisatie staat tegenover 

pluralisme en het verdragen van complexiteit. ‘De complexe, gelaagde, naar alle kanten 

pluralistisch bepaalde problemen van de werkelijkheid verlangen dikwijls gelaagde en complexe 

oplossingen die conflictspanningen voorlopig verdragen, gecompliceerde kwesties openhouden en 

verschillende alternatieven beproeven’[Hacker] . Vereenvoudigingen […] leiden tot monocausale 

verklaringen, die gaan werken als zichzelf waarmakende voorspellingen.” (Democratische deugden, 

p.33)  

 

Islambashing http://www.eutopia.nl/opinie.php?curr_id=530 

 
 
2.3.4 De strijd om de Vrije Meningsuiting 

 

 

Met Geert Wilders kreeg de strijd voor de Vrije meningsuiting al het recht om te kwetsen een 

nieuwe hoogtepunt.  

Gesteund door de ideologie van de sympathisanten van de Edmund Burke Stichting tast Wilders 

ongebreideld de grenzen van de vrije meningsuiting af.  

 
260 Forum, 7 juni 2006. 

http://www.eutopia.nl/opinie.php?curr_id=530
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“[...] door de vulgarisering van de politieke cultuur komt de meningsvrijheid in een nieuwe fase. Voltaire 
(gestorven 1778) deed zijn befaamde uitspraak (dat hij zijn leven zou geven voor het recht van de meest 
verfoeilijke mening om te worden gehoord) in een tijd toen het publieke debat als vanzelfsprekend 
speelde binnen een beschaafde burgerij die bovendien geen enkele politieke macht had. Het type-Hitler 
was onbekend. Wanneer nu infantiele leuzen worden gepropageerd als dat het 'een democratisch recht' 
is om naar hartelust te mogen beledigen, dan zijn we met onze vrijheid terug in de zandbak.” (H.W. von 
der Dunk, NRC, 15-2-2008)  

 

 
“Nu zien strijders voor de vrijheid van meningsuiting steeds een belangrijk ding over het hoofd. Want als 
je daarvoor strijdt, is dan niet de eerste vraag die je je moet stellen, wie de meeste vrijheid van 
meningsuiting heeft, en wie de minste? En ligt het dan niet voor de hand je strijd te beginnen bij wie de 
minste vrijheid hebben, degenen die nauwelijks in het parlement vertegenwoordigd zijn, die geen eigen 
landelijke kranten of omroepen hebben, laat staan columns, podia, netwerken, geld, welbespraaktheid en 
succes? Wat beweegt publicisten als Afshin Ellian, Joost Zwagerman, Max Pam, Leon de Winter e tutti 
quanti zulke zwakke tegenstanders op te zoeken? 
 
Zouden deze heren, die de erfenis van de Verlichting menen te verdedigen en zichzelf zien strijden in het 
voetspoor van de grote Voltaire, hun geluid niet wat moeten dempen in het besef dat Voltaire, althans in 
zijn betere momenten, voor de zwakken zonder stem opkwam, al streed hij daarbij dan, inderdaad, vaak 
tegen het geloof en was hij in die strijd soms even koket? Waarom voegen ook nieuwe rekruten als 
Zwagerman zich nu bij het leger van de sterken en luidruchtigen? Wie kan hier steun gebruiken? Het is 
een vraag die al die dappere publicisten zich vanaf de barricaden der vrije meningsuiting eens wat 
grondiger mochten stellen.”  ( Maarten Doorman, de Volkskrant 8-9-2007)  

Tom de Graaf: 

“Ik twijfel ook aan de manier waarop wij in ons land naar willekeur grondrechten opeisen om maar geen 
ruimte voor anderen te hoeven creëren, Wie meent dat de vrijheid van meningsuiting vooral bedoeld is 
om ongestraft anderen te beledigen, wil niet samenleven maar overheersen. Grondrechten zijn nooit 
absoluut en vragen zorgvuldigheid in het gebruik. Ten opzichte van elkaar en tegenover andere 
grondrechten. Er is geen rangorde die voorschrijft dat de vrijheid om je mening te geven altijd belangrijker 
is dan de vrijheid van levensovertuiging of het recht op gelijke behandeling. “ ( de Volkskrant, ***) 
 

Bas van Stokkom in reactie op een artikel van Ellian over het recht om te kwetsen:  
“Ellian en De Winter maken opnieuw stemming jegens 'de' islam, en doen vele discutabele en enkele 
evident onjuiste beweringen. In navolging van Hirsi Ali claimen ze een 'right to offend'. Daartoe brengen 
zij het Handyside-arrest van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in stelling. Maar ze 
presenteren een sterk bekort en uit zijn verband gerukt citaat uit dat arrest waaruit moet blijken dat het 
recht op vrije meningsuiting ook een recht op kwetsen inhoudt. In werkelijkheid zegt het arrest alleen dat 
het toepassingsgebied van vrije meningsuiting ook kwetsende ideeën omvat. Van een 'recht op kwetsen' 
is volstrekt geen sprake. 
[…] 
Kwetsen - zo redeneren Ellian en De Winter - is rechtens geoorloofd. Maar wat juridisch geboden is, 
ruime grenzen stellen aan vrije meningsuiting, is moreel nog niet verantwoord. Want als het morele 
bewustzijn wordt verengd tot rechtsaanspraken, kunnen handelingen die moreel wenselijk en zelfs 
geboden zijn (respect tonen) als triviaal terzijde worden gelegd. Het eind van het liedje is dat burgers 
nalaten elkaar moreel aan te spreken als dat nodig is, en prompt naar de rechter stappen om hun gelijk te 
halen. Je hoeft jezelf dan niet meer af te vragen waar de grenzen van fatsoen liggen. 
Deze ontwikkeling is een gevaar voor de rechtsstaat. Vrijheden hebben alleen zin binnen een 
samenleving waarin wederzijdse verplichtingen gelden, zoals respect voor de vrijheid van anderen. Het 
beroep op de vrijheid van meningsuiting veronderstelt dan ook een maatschappelijk engagement om 
inbreuken op ieders integriteit te bestrijden. Alleen wanneer burgers zich dat engagement eigen maken, 
blijft het recht op vrije meningsuiting voor ieder verzekerd.” ( de Volkskrant, 4-1-2007)  
 
Ger Groot wijst op de inherente spanning tussen grondbeginselen, in het bijzonder Vrijheid en 
Broederschap:  

 
“Vrij spreken: dat willen we allemaal graag. En afkeer van discriminatie hebben we ook. Maar die twee 
gaan niet helemaal goed samen, zoals wel vaker met hoge beginselen het geval is. De Britse filosoof 
Isaiah Berlin wees graag naar de slagzin van de Franse Revolutie. Vrijheid, prachtig! Gelijkheid ook. 
Maar ze verdroegen elkaar maar slecht. En in de politieke strijd die daaropvolgende twee eeuwen heeft 
beheerst was Broederschap altijd het eerste slachtoffer. 
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Nemen we voor de verandering die broederschap eens serieus, dan moeten we erkennen dat die alleen 
maar kan bestaan dankzij de matiging van al die hoge beginselen. Alleen wanneer ze op verstandige 
wijze tegen elkaar worden afgewogen leiden ze niet tot ongelukken. Pogingen één ervan te 
maximaliseren brengt altijd ellende. 
Er lijkt inmiddels een nieuwe religie te zijn opgestaan aan wier beginne opnieuw het Woord staat: het 
onbeperkte Vrije Woord. En net als alle nieuwe religies zoekt ook zij de confrontatie en de geloofsstrijd. 
Dogmatisme en mystificatie passen daar goed bij: in dit geval de vergeestelijking van het allerhoogste 
principe dat verdedigd wordt. 
Want vreemd genoeg is datzelfde Woord voor de verdedigers ervan niet helemaal écht. Het kan wel 
kwetsen, maar niet verwonden. Het wordt uitgewisseld tussen sprekers zonder lichaam of gemoed, want 
alleen het brein en de argumenten tellen. En het ontplooit zich in de wereld van het 'debat' die kennelijk 
niet helemaal met ónze wereld samenvalt en daarom nooit écht 'geweld' kan zijn.” (Trouw, 5-3-2009)  
 
 

 

2.4. Tussen idealisme en “nieuw-realisme” 
 

2.4.1. Leo Strauss 
Bart Jan Spruyt is een grote aanhanger van de Amerikaanse neoconservatieve filosoof Leo Strauss. 

In Lof van het conservatisme,  in meerdere recente artikelen en in zijn essay Marianne en 

Mohammed met de fasces. De noodzaak van een aangescherpte handhaving van onsobere ordening 
261 haalt hij verschillende schriften van Strauss instemmend aan. Wilders en Spruyt halen Strauss 

ook aan in hun filosofisch programma Een Nieuw-realistische visie ( te lezen op de Wilders-site). 

Ook de Leidse Burkiaan Jerker Spits is een aanhanger van Strauss. 262  

 

Yoram Stein schrijft in Trouw, dat Amerikaanse de neocons zich niet langer beroepen op Edmund 

Burke als voornaamste inspiratiebron van het conservatisme, maar op het natuurrecht van Plato. 

“Waar Burke, in zijn poging om het gedachtegoed van de Franse Revolutie een halt toe te roepen, 

de standaard voor goed en kwaad in de historische traditie zocht, pleitte Plato juist voor een 

eeuwige standaard, die los staat van alles wat op het historische toneel zoal verandert. Die standaard 

is het natuurrecht. Wat de natuur ons eeuwig en altijd leert, is dat de mens het goede leven alleen 

kan bereiken als de maatschappij hem helpt om bepaalde deugden te ontwikkelen (zoals 

zelfbeheersing en wilskracht). Aan deze wending van Burke naar Plato is de naam van de filosoof 

Leo Strauss verbonden. 

Op binnenlands gebied heeft de regering-Bush van Strauss de gedachte overgenomen dat het 

ontwikkelen van klassieke deugden, zoals verantwoordelijkheidsgevoel, zelfbeperking en 

doorzettingsvermogen, essentieel is voor het goed functioneren van de samenleving. 

Straussiaans aan de buitenlandse politiek van Bush is de opvatting dat politiek behoort te gaan om 

het verdedigen van goede politieke regimes en om het bestrijden van kwaadaardige regimes. 

”(Trouw,7-6-2003)  

De filosofie van Leo Strauss vormt ook de achtergrond van het denken van de Nederlandse 

Burkianen. Andreas Kinneging verdedigt in zijn Geografie van Goed en Kwaad in het voetspoor 

van Leo Strauss263 het klassieke natuurrechtdenken. Anne Norton: “Nature speaks to the Straussians 

in the dulcet accents of mid-twentieth-century popular culture. Nature says that marriage ( and what 

could nature know of marriage?) is between a man and a woman, and sex is for procreation. Nature 

says that it is natural for men to have authority over woman […]” 264 Dit is een geode samenvatting 

van Kinnegings denken over man, vrouw, en natuur. Kinneging: “Het is niet verboden een 

 
261 In: Ongewenste goden p. 267 ff. 
262 Pleidooi voor een westerse canon, Trouw L&G, 25-6-2005. 
263 Geografie van Goed en Kwaad, p.460. 
264 Leo Strauss and the politics of American Empire, p. 77 
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ouderwetse opvatting over homoseksualiteit te hebben, integendeel .”265 “Wat ik constateer is dat de 

meeste vrouwen met kinderen handiger en liever en veiliger zijn dan de meeste mannen […]”266 

Kinneging over het huwelijk: “Het huwelijk is hiërarchisch: de man is het hoofd van het gezin.[...] ” 

en “Mannelijke ontrouw vormt dus in een aantal opzichten geen grote bedreiging voor het huwelijk 

en het gezin.”267 Norton: “Marriage and manliness are two of the natural things dearest to the most 

political Straussians, two of the things most often given as natural, yet two congeries of practice 

most governed by convention. For the Straussians marriage is a natural institution.” (p. 82)  

 

Kees Schuyt gaat in zijn Cleveringa-oratie 2006 Democratische deugden in op de samenhang tussen 

het denken van Leo Strauss en van Carl Schmitt:” De conservatieven Wilders en Spruyt keerden 

zich, in navolging van Fortuyn, tegen artikel 1 van de Grondwet, het artikel dat de juridische 

bescherming van minderheidsgroepen vastlegt. In het kielzog van de ex-directeur 

van de Burke Stichting kan men spreken van een dubbele terugkeer van de rechtsgeleerde Carl 

Schmitt, die eerst via Leo Strauss en diens leerlingen grote invloed heeft gehad op de 

neoconservatieve revolutie in de Verenigde Staten en wiens denken en invloed van daaruit weer 

over de oceaan is teruggekeerd naar Europa en naar ons land.” (p.18)  

 

Zeker moet er op sommige punten een duidelijk verschil gemaakt moeten worden tussen de 

standpounten van Strauss zelf en hetgeen de neocons-“leocons”- hiervan hebben gemaakt. 

Weliswaar is het  denken van Strauss zelf op verschillende punten (het Platonisme, het elitarisme) te 

bekritiseren, (Gerbert van Loenen “[…] het gedachtegoed van Strauss bevat, anders gezegd, een 

kiem van overmoed, een kiem van geweld”)268, maar er blijft soms ook een belangrijk verschil 

tussen Strauss en de Strauss-interpretatie van de neocons.  

Dick Pels: “Het immers kunnen zijn dat Spruyt, door het conservatisme te radicaliseren met 

fortuynistische thema’s als ‘eigen cultuur eerst’, de superioriteit van het Westen en vijandschap 

jegens de islam, het beschaafde, zichzelf relativerende conservatisme van zijn leermeester Leo 

Strauss definitief in diskrediet heeft gebracht. Terwijl matiging en zelfrelativering juist behoren tot 

de kernwaarden van de westerse beschaving die hij zo graag te vuur en te zwaard verdedigt.” ( de 

Volkskrant 27-10-2006, boeken) .Anne Norton maakt in Leo Strauss and the politics of American 

Empire (2004) ook expliciet een groot onderscheid tussen “students” of Strauss and “Straussians”. 

De laatste zijn volgens haar een sekte, en zijn degenen die een grote politieke invloed hebben(p. 6 f) 

Norton geeft ook aan, dat de politieke, rancuneuze sekte van de Straussians meer beïnvloed is van 

de simplistische Strauss –discipel Alan Bloom ( auteur van Closing of the American mind) dan van 

Strauss. Over Bloom zegt Norton: “Philosophy deferred to convention”- iets dat ook op de 

Straussianen/Burkeanenn van toepassing is. (p.58)  

 

Typisch voor de Strauss-kult is de haat op de postmoderne. De Leidse Burkianen, ook degenen die 

Strauss niet of niet vaak aanhalen, zijn helemaal eens over het helse gevaar van “de” postmoderne. 

Norton: “If modernity was bad [to Straussians], postmodernity is worse. Moderns make man the 

measure of all things. Postmodernity took that measure into many. Man had killed god, in the 

modernity of the Straussian imagination; in postmodernity, the last moment of modernity, man 

would kill that face of god, which was the logos. Logos is a Greek term dear to Straussians, for it 

conflates order, law, meaning  the word.  ” (p. 117)  

“Straussians feared nihilism, the absence of meaning. In modernity, they lost the guidance of a 

single standard. Postmodernity was the last, the final, the ultimate moment of modernity. The single 

 
265 God mag best naar buiten, NRC, 26 augustus 2005, p. 27, zie  Bart Top, Religie en verdraagzaamheid, p 34.  

In zijn boven aangehaalde toesprak in de Pieterskerk op 1 juli 2005 zei Kees Schuyt ook, dat juist de maatschappelijke 

erkenning van de homoseksualiteit een belangrijke verworvenheid is van de door Cliteur [ en Kinneging, M.T.] zo 

ongedifferentieerd veroordeelde jaren ’60. Voor Cliteur en de homoseksualiteit zie onder de kop Cliteur in dit 

bestandje.  
266 Het Parool, 24-3-2001. 
267 Geografie.., p. 201 en 206. 
268 Pas op voor de revolutionairen, Trouw, L&G, 26-11-2005. 
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standard, one common to all human beings, had broken into many. Cultural relativism answered the 

demands of divided humanity. Modernity spoke to the needs of the masses, postmodernity to their 

desires. The last moment of modernity was the moment of the Last Man: soft. Nihilism, cultural 

relativism, and the Last Man are linked in the Straussian imagination. They are linked in Strauss’s 

work as well.” (p.118). 

 

Over het problematische natuurrechtdenken schrijft Norton: “For the Straussians, though not for the 

students of Strauss, one book seems to stand apart from the rest. Natural Right and History casts 

America as the site of an escape from history, the chance for modernity to be something more than 

merely modern. This book casts America as the site of modernity’s redemption. In doing so, Strauss 

is following in the footsteps of Hegel. […] America, removed from Europeby a great sea, is outside 

history. […] Because America was beyond history, America might offer an escape from this 

historical epoch: an escape from modernity . (p.118)  

The rights of the Declaration – to life, liberty and the pursuit of happiness- are rights made to grow. 

[…] In Natural Right and History, natural rights are used differently. They are the means not for 

extending democracy but for limiting it. In this reading, natural rights present an alternative to the 

consent of the governed. They limit what people can do, not only in the relations with others but for 

themselves. They are constrained in every direction. Natural right is necessary, Strauss tells us, to 

furnish ‘a standard with reference to which we can distinguish between genuine needs and fancied 

needs.’ Strauss writes in Natural Right and History, that ‘the contemporary rejection of natural 

rights leads to nihilism, nay it is identical with nihilism.’”(p. 119f.)  

 “Nihilisme”- dat is een van de lievelingswoorden van de Leidse Burkianen, en betekent bij hen 

hetzelfde als: decadentie, postmoderne en multiculturaliteit.   

Anne Norton: “Nihilism is much feared, but it does not seem tob e very fearsome. There may not be 

any nihilists at all. The successful nihilist, able to destroy meaning altogether, to produce a moral 

and intellectual chaos in which anything might mean anything else, seems a rare animal indeed. If 

one were to appear, it seems likely, that we would take nihilism for madness- if we understood it at 

all. For Atrassians, for Strauss in Natural Right and History, the world is full of nihilists.”(p. 120)  

 

Graa Boomsma over Leo Strauss: “Wat gebeurt er als de mens zelf wil bepalen wat goed en kwaad 

is en die keuze niet wil over laten aan een of ander goddelijk natuurrecht? «Dan verliest hij zijn 

natuurlijke deugden uit het oog, bekommert zich alleen nog maar om vrijheid en welvaart, en wordt 

overmeesterd door doelloosheid en nihilisme» (Strauss, geparafraseerd door Arend Jan Boekesteijn 

in De terugkeer van de geschiedenis). Dat is een forse uitspraak, en let op de woorden «alleen nog 

maar». Wie als Strauss-aanhanger het goddelijke boven het menselijke wenst te plaatsen, zit binnen 

de kortste keren op dezelfde golflengte als rigide islamieten: anti-modern, Allah is groter dan de 

mens, mijn geloof is superieur. Wie profileren zich als nihilisten: de zogenaamde cultuurrelativisten 

of de straussiaanse neoconservatieven?” 269 

 

Jaap den Hollander: “[De denkbeelden van Leo Strauss] zijn fundamentaal anti-liberaal en dienen 

mijn inziens te worden bestreden. Strauss’ invloed op de buitenlandse politiek van de Verenigde 

Staten mag dan zijn opgeblazen door de pers, dat neemt niet weg dat zijn ideeën wel een belangrijke 

rol spelen in de pogingen die de neoconservatieven al sinds de jaren 1960 ondernemen om de 

Amerikaanse politieke cultuur te hervormen. Over die hervormingspogingen zelf kan men van 

mening verschillen, maar over één ding kan volgens mij geen discussie bestaan en dat is het liberale 

principe dat de overheid zich terughoudend op moet stellen op het gebied van cultuur en moraal. En 

dat punt stelt Strauss nu juist wel ter discussie […] ”270 

 

Den Hollander stelt in zijn Groniek-artikel Washington en Weimar dat Leo Strauss Carl Schmitts 

denkbeelden nog verder heeft geradicaliseerd: “Strauss [vond] dat Schmitts kritiek op het 

 
269 Democratie als redelijke hartstocht, De Groene Amsterdammer, 11-11-2005.  
270 Groniek juni 004, p. 373. 
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liberalisme niet voldoende radicaal was”. Dit is opmerkelijk omdat Schmitt de “liberale ideeën over 

humaniteit, internationale solidariteit en pacifisme onzin [vond]”.(p.385)  

Den Hollanders kritiek op Strauss laat zich ook zonder meer lezen als een kritiek op de neocon 

Andreas Kinneging en diens Geografie van Goed en Kwaad: “Filosofische stelsels die alles willen 

herleiden tot een handjevol natuurlijke deugden bieden slechts schijnzekerheid en zijn zelfs 

gevaarlijk omdat zij de gedachte in stand houden dat sommige mensen van nature geschikt zijn om 

de maatschappij als geheel te representeren.”(p. 395)  

 
Are the ideas of the conservative political philosopher Leo Strauss a shaping influence on the Bush 
administration’s world outlook? Danny Postel interviews Shadia Drury – a leading scholarly critic of Strauss – and 
asks her about the connection between Plato’s dialogues, secrets and lies, and the United States-led war in Iraq. 
http://archief.punt.nl/?id=398005&r=1&tbl_archief=& 
 

2.4.2.De Burkiaanse Plato-kult; Poppers Plato-kritiek 
 

De hier genoemde Burkianen zijn – net als Leo Strauss - expliciet grote aanhangers van Plato [ bolkestein 

Trouw, 16-4-1994_ . Paul Cliteur denkt dat hij zich als een Platoonse  “kosmopolitisch multiculturalist” 

zwevend boven zijn lichaam, zijn historische, economische en culturele achtergrond in een tijdloos 

antiek paradijs bevindt.271 Als Platoonse filosoof heeft hij zich, zo denkt hij, anders dan gewone 

stervelingen vrij kunnen maken van de beperkingen van tijd en ruimte.  

Cliteurs kosmopolitisch universalisme is dus meta-fysisch. Ik citeer in deze samenhang Peter 

Sloterdijk: “De metafysica was een poging de mens in en kosmopoliet te veranderen. Letterlijk 

betekent ‘kosmopolitisme’ dat de mens een excentrische waarnemer van de wereld wordt en met 

een hemelse blik het oog van God imiteert. [...] Ik denk dat voor de mens die hier en nu leeft die 

poging voorbij is. Wij moeten plaatsgebondenheid radicaal accepteren, dus zeggen, waar wij 

zijn.”272 

 

 Platoons is ook Cliteurs dualisme: “Het idee dat de mens een gebrekkig wezen is. Hij hangt tussen 

engel en beest in en kan twee kanten uit. We zijn geneigd tot het kwaad en verval, maar kunnen ook 

opklimmen.”  “Eén model moet het beste zijn. En daar kan je alleen maar achter komen door er 

over te praten. Als politiek filosoof ben ik op zoek naar Plato's Republiek: een politiek systeem 

waarin de mens optimaal tot zijn recht komt.” (Filosofie Magazine 9-2002)  

 

“[Cliteur]: Ik ben een idealist.” ”Cliteur [vindt]  De Staat van Plato nog altijd één van de 

belangrijkste filosofieboeken aller tijden. Hij beaamt de kritiek die vaak op De Staat te horen is, dat 

het een antidemocratisch en zelfs een totalitair geschrift is. 'In dat boek zijn de meest krankzinnige 

dingen te vinden.' Maar wat hem zo aanspreekt, is de gedachte dat de staat gericht moet zijn op een 

bepaald ideaaltype van de staat, in ons geval de rechtsstaat. Dat idealisme vindt Cliteur 'een mooi 

contrapunt voor een wijdverbreid cynisme dat in de samenleving aanwezig is. De meeste 

commentaren die tegenwoordig op de internationale politiek worden gegeven zijn doordrongen van 

een heel diep pessimisme. […] Achter zo'n humanitaire actie in Irak bijvoorbeeld, kán daarom 

[volgens critici]  niets anders zitten dan oliebelangen. Het idealistische wereldbeeld staat daar 

tegenover. Daarin wordt aangenomen, dat ook staten zich kunnen laten leiden door ideële 

overwegingen. Het verbreiden van democratie, mensenrechten en de scheiding van kerk en staat als 

universele uitgangspunten, dat gaat uiteindelijk terug op platoons erfgoed, in die zin dat het idealen 

in deze wereld wil verwerkelijken.' “ (Filosofie Magazine, 9-2004)  

 

Terecht verbindt Cliteur zijn eigen platoons, dualistisch idealisme met het idealisme van Bush, 

waarbij zowel Cliteur alsook Bush menen vanuit een superieure standpunt te spreken en te ageren, 

zonder een lelijk eigenbelang: 

 
271 Moderne Papoea’s p. 189. 
272 In: de Helling 3/2005, p. 45. 

http://archief.punt.nl/?id=398005&r=1&tbl_archief=&
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“Als ik een vergelijking maak tussen ethische wetmatigheden en natuurkundige wetmatigheden, 
dan houdt een hele stoet van sukkels mij wereldwijs voor dat het toch om twee heel verschillende 
dingen gaat. Kennelijk herkent men het niet meer als een lange traditie in het wijsgerige denken, die 
teruggaat op Plato.'  . 'Ik ben steeds radicaler geworden. Ik heb wat dat betreft een omgekeerde 
ontwikkelingsgang als Plato doorgemaakt. Plato schreef eerst De Staat, een erg radicaal boek, en 
daarna De Wetten, dat veel gematigder is. Ik begin juist steeds meer onvolkomenheden te zien. 
Sommige zaken zijn zo structureel verkeerd, dat je hard moet rammen om er doorheen te komen. 
Dat is een taak die ik mijzelf gesteld heb.'  
 “(Filosofie Magazine, 9-2004)  
 
Karl Popper heeft in zijn The open society and its enemies , een zeer kritische bespreking van 
Plato’s Staat , het begrip ‘essentialisme’  gebruikt. Dit begrip wordt veel gebruikt door de critici 
van het neoconservatisme en van de Burke Stichting. Daarom is het interessant de argumentatie en 
definitie  bij Popper nog eens na te lezen: 

“I use the name methodological essentialism to characterize the view, held by Plato and many of his 

followers, that it is the task of pure knowledge or 'science' to discover and to describe the true 

nature of things, i.e. their hidden reality or essence. It was Plato' s peculiar belief that the essence of 

sensible things can be found in other and more real things-in their primogenitors or Forms. Many of 

the later methodological essentialists, for instanee Aristotle, did not altogether follow him in this; 

but they all agreed with him in determining the task of pure knowledge as the discovery of the 

hidden nature or Form or essence of things. All these methodological essentialists also agreed with 

Plato in holding that these essences may be discovered and discerned with the help of intellectual 

intuition; that every essence has a name proper to it, the name af ter which the sensible things are 

called; and that it may be des cri bed in words. And a description of the essence of a thing they all 

called a 'definitiori' . According to methodological essentialism, there can be three ways of knowing 

a thing: 'I mean that we ean know its unchanging reality or essence; and that we can know the 

definition of the essence; and that we can know its name. Accordingly, two questions may be 

formulated about any real thing ... : A person may give the name and ask for the definition; or he 

may give the de finition and ask for the name.' As an example of this method, Plato uses the essence 

of 'even' (as opposed to 'odd"): 'Number ... may be a thing capable of division into equal parts. If it 

is so divisible, number is named "even"; and the definition of the name "even" is "a number 

divisible into equal parts" ... And when we are given the name and asked about the definition, or 

when we are given the definition and asked about the name, we speak, in both cases, of one and the 

same essence, whether we call it now "even" or "a number divisible into equal parts".' After this 

example, Plato proceeds to apply this method to a 'proef concerning the real nature of the soul, 

about which we shall hear more later.   

 

Methodological essentialism, i.e. the theory that it is the aim of science to reveal essences and to 

describe them by means of definitions, can be better understood when contrasted with its opposite, 

methodological nominalism. Instead of aiming at finding out what a thing really is, and at defining 

its true nature, methodological nominalism aims at describing how a thing behaves in various 

circumstances, and especially, whether there are any regularities in its behaviour. In other words, 

methodological nominalism sees the aim of science in the description of the things and events of 

our experience, and in an 'explanation' of these events, i.e. their description with the help of 

universal laws." ( p 29 f)  

“As indicated by our example, methodological nominalism is nowadays fairly generally accepted in 

the natural sciences. The problems of the social sciences, on the other hand, are still for the most 

part treated by essentialist methods. This is, in my opinion, one of the main reasons for their 

backwardness.” 

 

The most important meaning which he attaches to it is, I believe, practically identical with that 

which he attaches to the term 'essence'. This way ofusing the term 'nature' still survives among 
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essentialists even in our day; they still speak, for instance, of the nature of mathematics, or of the 

nature of inductive inference, or of the 'nature of happiness and misery. When used by Plato in this 

way, 'nature' means nearly the same as 'Form or 'Idea': for the Form or Idea of a thing, as shown 

above, is also its essence. '” ( p 75 f)  

“Thus the terms 'nature' and 'race' are frequently used by Plato as synonyms, for instance, when he 

speaks of the 'race of philosophers' and of those who have 'philosophic natures': so that both these 

terms are closely akin to the terms 'essence' and 'soul'. “ ( p. 77) 

 

 

Dick Pels: “Kinneging is […] een overtuigde Platonist. Dat wil zeggen dat hij gelooft in ideeën als 

transcendente en dwingende essenties, onafhankelijk van tijd en plaats, die een onontkoombaar 

appel doen op degenen die ze willen kennen. Maar dit essentialisme bezorgt hem meteen een acuut 

'woordvoerdersprobleem', zoals dat heet. Wie is namelijk in staat en bevoegd om te spreken namens 

die onzichtbare morele waarheden? Kinneging lijkt zich dit probleem nauwelijks bewust. Hij ziet 

zichzelf in dit boek kennelijk als een Telephon des Jenseits (met een uitdrukking van Nietzsche), 

een neutraal doorgeefluik van soevereine essenties die geheel voor zichzelf spreken. 

 

Platonisten als Kinneging zijn ervan overtuigd dat 'de wereld wordt geregeerd door ideeën en door 

bijna niets anders'.”’ 273 ( vgl. ook Kinnegings verdediging van het essentialisme in Opinio 28-9-

2007)  

 

Plato’s wereldbeeld is door en door dualistisch. Plato maakt een absoluut verschil tussen lichaam en 

geest ( in het neoplatonisme werd dit dualistisch Platoonse wereldbeeld trouwens getransformeerd 

in een monistische versie van het Platonisme).  

 

Buruma/Maragalit beklemtonen in hun belangrijk boek Occidentalism: The West in the eyes of its 

enemies, dat er grote overeenkomstigheden zijn tussen de anti-Westerse denkbeelden in het Westen 

zelf en het anti-Westerse denken in de radicale islam. Daarbij speelt het Platonisme en de 

verachting van het lichaam een cruciale rol: “The idea that the body is inherently imperfect and 

prone to corruption continued to have an influence on both Christianity and Islam. The human body 

is subject to sexual desires that result in moral depravity. The flesh is not only unworthy of God, but 

unworthy even of man. For man is elevated from matter by the divine spirit in him, by his soul. 

Because they have souls, unlike other creatures, humans are able t live a higher, more spiritual form 

of existence.”274 

 

Kinneging heeft de Socrates-wisselbeker ontvangen voor zijn Geografie van Goed en Kwaad , en 

Cliteur vergelijkt zichzelf met Socrates ( in Moderne Papoea's) . Karl Popper heeft uitvoerig en 

voor mij overtuigend beargumenteerd, dat Socrates in Plato's Staat door Plato tot een reactionaire 

en autoritaire spreker is gemaakt, die hij tijdens zijn leven niet was.275 Het is deze Socrates die 

terecht in verbinding kan worden gebracht met Kinneging en Cliteur, die beiden grote Plato-fans 

zijn ( net als Spruyt en Jerker spits, en net als Leo Strauss...) 

Zowel Kinneging alsook Cliteur keuren de open samenleving af. Kinneging, omdat hij terug wil 

naar een hiërarchische wereld, en Cliteur, omdat hij een autoritair monocultureel liberalisme 

nastreeft. Karl Popper besluit zijn belangrijk Plato-kritiek  The Open Society and its Enemies ( een 

boek dat Kinneging meent met een schampere opmerking in een voetnoot te kunnen afdoen) met de 

woorden:  

“We can never return to the alleged innocence and beauty of the closed society. Our dream of 

heaven cannot be realized on earth. [...] we cannot return to a state of implicit submission to tribal 

magic. [ Cliteur en zijn Moderne Papoea’s- dat is tribale magie!, M.T.] [...] the more we return to 

 
273 Eens een barbaar, NRC 15-5-2005. 
274 Occidentalism,p. 108 f. 
275 The Open Society, p. 208  
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the heroic age of tribalism, the more surely we do arrive at the Inquisiton [...] . There is no return to 

a harmonious state of nature. If we turn back, then we must go the whole way- we must return to the 

beasts. [...] But if we wish to remain human, then there is only one way, the way into open 

society. We must go into the unknown, the uncertain and insecure [...]”276  

 

Bart Jan Spruyt, Wilders c.s. streven naar het einde van de open samenleving. Spruyt vraagt in een 

recent essay om een “voorlopige sluiting van de grenzen voor niet-westerse allochtonen” en stelt: 

“Weerbaarheid vraagt om sterke muren.”277  

 

Maar: “Moed moet”, zegt Kinneging terecht, en Benjamin Barber verklaart, dat juist de open 

samenleving burgermoed vergt.278 Deze burgermoed kan vooral ontstaan in een samenleving die 

een basis van materiële zekerheid schept. De monoculturele samenleving die de Burke Stichting 

bepleit, schept “materiële onzekerheid en compenseert deze via de suggestie van culturele en 

morele zekerheid.”279 

 

De Burkianen (Cliteur, Spruyt) halen Karl Popper af en toe instemmend aan , ondanks het feit dat 

zij van een open samenleving niets willen weten, en ondanks het feit dat zij allemaal grote fans zijn 

van de door Popper bekritiseerde Plato. 

Plato’s filosofie is gekenmerkt door essentialisme, zoals Karl Popper uitvoerig beargumenteert. 

En het is juist dit essentialisme dat nu wordt aangetroffen in de tegenoverstelling van monolithische 

onveranderlijke culturen, dat door de Burke Stichting geschetst wordt. 

 

Bijzonder hoogleraar management van diversiteit aan de VU  Haleh Ghorashi zei in haar oratie 

Paradoxen van culturele erkenning  ( 2006) over het [Platoonse] essentialisme: “Om te beginnen is 

de statische basis van het denken in culturele en/of religieuze contrasten zeer problematisch. Aan 

deze benadering ligt een specifieke definitie van cultuur ten grondslag, namelijk dat culturen als 

elkaar uitsluitende entiteiten worden beschouwd, met duidelijk getrokken grenzen en een 

eenduidige inhoud. In deze benadering wordt cultuur gezien als iets statisch en alomvattends waar 

individuen eerder de dragers van zijn dan de makers. Anders gezegd, cultuur is in deze zienswijze 

eerder wat ons maakt, dan wat door ons wordt gemaakt. Binnen deze essentialistische 

benaderingswijze van culturele identiteit wordt de culturele inhoud als allesbepalend gezien voor de 

handelingen van individuen. Hieruit komt de (impliciete) gedachte voort dat de essentie van een 

cultuur gelijkstaat aan de essentie van alle handelingen van individuen uit die cultuur. Deze 

benaderingswijze laat weinig ruimte open voor individuele interpretaties en creativiteit ten opzichte 

van culturele achtergrond. Bovendien worden op deze manier alle andere mogelijke factoren die het 

handelen kunnen verklaren buiten beschouwing gelaten. Het idee van onverenigbare culturen (de 

islamitische en de westerse cultuur) met de verwijzing naar praktijkvoorbeelden van 

cultuurgebonden geweld, is een duidelijk voorbeeld van een essentialistische benadering van 

cultuur. Maar ook de recente nadruk op de inhoud van cultuur ter verklaring van criminaliteit onder 

migrantenjongeren is een voorbeeld hiervan.” (p.5 f)  

Terecht merkt Ghorashi op dat het essentialisme automatisch ook verbonden is met het dualisme: “  

“De[..] dichotomie tussen wij en zij vloeit voort uit een essentialistische benadering van de eigen 

groep en de anderen […] ( p.6) 

En verder zegt zij over categorial en essentialistisch denken:  

“De voornaamste kritiek op het categorale denken is niet gericht op het categoriseren zelf. Een 

leven zonder categorieën is niet mogelijk. De kritiek heeft te maken met de situatie waarin 

categorieën tot absolute contrasten worden gemaakt. In het geval van culturele contrasten is de  

 
276 The open society and its enemies, p 200f. 
277 In: Ongewenste goden, p. 274 f. 
278 Moed verslaat de terroristen, de Volkskant, 7 oktober 2005, p 13. 
279 Dick Pels, Links moet zoeken naar balans tussen soorten geleijkheid, de Volkskrant 13 oktober 2005, Forum. 

http://www.fsw.vu.nl/images_upload/50204DDA-F0E5-B0E5-9DEDABFC235537EC.pdf
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gedachte dat culturen elkaar eerder uitsluiten dan insluiten. Binnen deze essentialistische 

benadering wordt cultuur gezien als een afgebakend geheel, en het idee is dat de culturele inhoud – 

waarden en normen, betekenissen, rituelen en symbolen – bepalend is voor de handelingen van  

individuen uit die cultuur. Binnen de sociale wetenschappen is al sinds de jaren zestig van de vorige 

eeuw kritiek geleverd op deze cultuuropvatting. Toen al beweerde Fredrik Barth (1969) dat de 

etnische grenzen niet door de culturele inhoud tot stand komen en in stand worden gehouden, maar  

dat deze grenzen worden geconstrueerd om een ‘politiek’ doel na te streven. De culturele 

kenmerken worden juist aangedikt wanneer ze kunnen worden gebruikt om een verschil tussen wij 

en zij aan te tonen. Dit houdt in dat de etnische grenzen tussen groepen vooral als een constructie  

moeten worden gezien die situationeel, contextueel en veranderlijk is, en niet als iets wat 

afhankelijk is van de essentie van de verschillende culturen.” ( p.18)  

 

Ook ziet Ghorashi een verband tussen essentialisme en de cultuur van het beledigen [ die de 

Burkianen aahangen].  

“Ook de Nederlandse ‘bespreekbaarheidsideologie’ blijkt door ‘hyperrealisme’ gereduceerd te zijn 

tot beledigen en choqueren. De paradox hier is dat juist in een tijd van het construeren van  

een essentialistische Nederlandse identiteit waarin canonvorming en waarden en normen centraal 

staan, belangrijke historische Nederlandse deugden zoals bespreekbaarheid en tolerantie met voeten 

worden getreden.” ( p. 48)  

 

 

Marinus van Ossewaarde over de positieve Popper-ontvangst in het Conservatief manifest van 

Spruyt: “Het tot de conservatieve intellectuele traditie rekenen van de wetenschapsfilosoof Karl 

Popper vanwege diens trial-and-error- procedures (p.27) is dan ook onterecht, juist omdat deze de 

intellectuele traditie van de grote denkers verwerpt als zijnde een bron van irrationele en 

romantische bewondering voor gevestigd intellectueel gezag. Popper beweert “ons intellectueel en 

ethisch onderwijs is corrupt. Het is geperverteerd door de bewondering voor grootsheid [brilliance] 

….we zijn gevormd om te handelen met een oog op de galerij” (Popper, 1990:275). 

Voor Popper zijn de door hem ontwikkelde falsificatietest en haar technologische toepassingen de 

centrale instituties van de vooruitgang in de beschaving. […] Deze vooruitgang wordt volgens hem 

niet bewerkstelligd door burgerdeugd en staatsmanschap […]”280 

De Burkianen proberen met beroep op Plato een tegenstelling tussen beschaving en barbarij te 

construeren.  

In de visie van Popper betekent beschaving, [zoals Tsjalling Swierstra en Evelien Tonkens in Een 

links beschavingsoffensief hebben verwoord (-overigens zonder beroep op Popper-] : “Beschaving 

betekent dat we tastend voorwaarts gaan, met een open oog voor ervaringen die ons zouden moeten 

nopen ons oorspronkelijke uitgangspunten te herzien en liefst bereid om zo nodig onze koers te 

verleggen in het licht van nieuwe ervaringen.”281 

 
Vreemde taal DOOR Ger Groot ( GA 1-2-2008) In het eerste hoofdstuk van zijn pamflet Contingentie, ironie en 
solidariteit (1989) stelt de vorig jaar overleden filosoof Richard Rorty voor taalgebruik te beschouwen als een vorm 
van gedrag. Zo nuchter als dat klinkt, zo haaks staat het op de wijze waarop we ons dat gewoonlijk voorstellen. 
Onwillekeurig denken we bij wat we zeggen aan een waarheid die daarin wordt uitgedrukt en er – als alles goed gaat – 
door de ander weer uit wordt gedestilleerd. We communiceren met behulp van taal, maar begrijpen elkaar via de 
betekenis daarvan, die we ons nog net zo ideëel voorstellen als Plato deed. 
 
Rorty’s voorstel maakt korte metten met die platoonse ideeën-wereld en vaagt daarmee terloops een hele filosofische 
bedrijfstak weg. Iedere gedachte dat theoretische, praktische en ideologische problemen zouden kunnen worden 
opgelost door een zuivere analyse van de daarin gehanteerde begrippen, zoals nogal wat filosofen pretenderen, 
vervliegt ermee als alcohol uit een openstaande wijnfles. 
 
Er zijn immers helemaal geen begrippen – zo zou je in het verlengde van Rorty moeten concluderen. 
 

 

 
280 Een conservatieve kritiek op het manifest van de Edmund  Burke Stichting, Filosofie & Praktijk, 26/1 (2005),p. 16 f. 
281 15-3-2006, Waterstof (online)  



 109 

 

2.4.3. Het “nieuw-realisme” 
 

Spruyt en Wilders noemden het filosofisch gedeelte van het partijprogramma van Wilders’ Partij 

voor de Vrijheid “Een nieuw-realistische visie”.  

 

Het “nieuw-realisme” is de rode draad tussen Bolkestein, Fortyn, Wilders en de Edmund Burke 

Stiching.  

 

Baukje Prins gaat in haar boek Voorbij de onschuld in detail in op dit nieuw-realisme, dat bij haar 

ook soms alleen maar  “realisme” wordt genoemd. [Omdat het nieuw-realisme hoogst idealistisch is 

houd ikzelf hier de term “nieuw-realisme” aan].  

Zij beschrijft in detail de wortels vna het nieuw-realisme bij onder meer Bolkestein, en de nieuw-

realistische continuiteit bij Fortuyn.  

 

Het nieuw-realisme beweert de werkelijkheid in al haar lelijkheid te kunnen weergeven. Nieuw-

realisme is volgens Prins de naam van  
“een stijl van spreken en schrijven, die zich van andere onderscheidt door het gebruik van bepaalde 
retorische en stilistische middelen. De retoriek van het realisme appelleert aan bepaalde verlangens: aan 
ons verlangen naar waarheid, objectiviteit en onpartijdigheid, met andere woorden, aan ons verlangen 
naar morele en politieke onschuld.  
Zelfverklaarde realisten stellen hun tegenstanders dan ook vaak voor als naïeve idealisten. Terwijl 
[nieuw] –realisten de waarheid voorop stellen, zouden idealisten feitelijke uitspraken beoordelen op hun 
wenselijkheid. De waarheid zou het bij hen uiteindelijk verliezen van het goede. [Nieuw]-realisten 
bedienen zich dan ook graag van de retorische gemeenplaats van het taboe- dor hun tegenstanders 
angstvallig in stand gehouden, door henzelf moedig doorbroken. 
Zij reserveren daarmee voor zichzelf het vermogen tot rationeel en onbevooroordeeld redeneren, terwijl hun 
tegenstanders in magisch denken vervallen. Idealisten zouden geloven in de kracht van ritueel taalgebruik, 
waarbij niet de inhoud, maar de vorm van taaluitingen cruciaal is. Idealisten, zo lijken realisten soms te 
suggereren, schrijven aan taal een magische kracht toe; ze doen alsof met taal werkelijkheden in het leven 
kunnen worden geroepen en werkelijkheden kunnen worden bezworen. Volgens idealisten zou iets niet 
bestaan zolang je er maar niet over praat. Vandaar hun oproep tot omzichtig taalgebruik. Realisten 
daarentegen beschouwen taal als een neutraal instrument, een middel om over de werkelijkheid te spreken, 

om problemen bespreekbaar te maken opdat je ze kunt beheersen en oplossen.  “( p. 18 f)  
 

Baukje Prins neemt het op voor dit zogenoemde “magische denken” over taal:  
“Dit boek neemt het op voor dat zogenaamde magische denken. Ik noem  het alleen geen idealisme, 
maar constructivisme. En ik laat zien dat het niet de magie, maar de macht van woorden is waarvoor 
critici van het realisme beducht zijn. Immers, sociale verhoudingen worden mede bepaald door de manier 
waarop wij over die verhoudingen spreken, waarop wij ze interpreteren en betekenis geven. Elk spreken 
over de sociale werkelijkheid maakt tegelijkertijd ook deel uit van die werkelijkheid. Dat wil natuurlijk niet 
zeggen dat alles slechts een kwestie van interpretatie is - dat onze wereld simpelweg verandert als we er 
maar anders tegen aan kijken. Dan zouden we vervallen in een vorm van filosofisch idealisme, waarin er 
geen verschil is tussen onze ideeën over de wereld en hoe de wereld werkelijk is. “ (p. 19)  
 

Spreken is volgens Baukje Prins en vele postmoderne “constructivisten” een vorm van 

taalhandeling : het brengt zogenaamde performatieve effecten teweeg, het verandert en structureert 

de werkelijkheid en de waarnemning. 

 
“Het mag lijken of in deze debatten de liefde voor de waarheid tegenover moralisme of politieke stellingname staat. Maar 

vanuit constructivistisch perspectief zijn in elk vertoog het epistemische en het politieke niveau, feitelijke uitspraken en 

waardeoordelen, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ook datgene wat wij accepteren als kennis, dat wil zeggen als uitspraken 

die zeker en onbetwijfelbaar waar zijn, heeft onontkoombaar een morele en politieke dimensie. Met name wanneer die kennis 

of wetenschap betrekking heeft op de multiculturele samenleving blijkt hoe omstreden uitspraken kunnen zijn die op het eerste 

gezicht toch louter de feiten op een rijtje lijken te zetten. Een van de redenen hiervoor is dat vertogen deel uitmaken van de 

sociale werkelijkheid waarover ze spreken. Vertogen over de multiculturele samenleving komen enerzijds voort uit die 

samenleving, terwijl ze anderzijds die samenleving ook weer vorm geven. “ ( p. 21) 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Taalhandeling
http://nl.wikipedia.org/wiki/Constructivisme_(filosofie)
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De wortels van het Nieuw-realisme in Nederland ziet Baukje Prins bij Frits Bolkestein en in zijn 
Volkskrant-artikel uit 1991:  
 

“In september 1991 werpt Frits Bolkestein zich op als de initiator van het nationale minderhedendebat. De 
kop boven zijn artikel in de Volkskrant zet stevig in: 'Integratie van minderheden moet met lef worden 
aangepakt: De Europese beschaving, zo houdt Bolkestein zijn lezers voor, wordt geschraagd door de 
waarden van rationalisme, humanisme en christendom. Uit deze waarden vloeien een aantal politieke 
principes voort, zoals de scheiding van kerk en staat, vrijheid van meningsuiting en verdraagzaamheid. 
Deze waarden zijn universeel geldig. In de ogen van een liberaal staat een beschaving die deze waarden 
in ere houdt dan ook hoger dan een beschaving die dat niet doet.  
Bolkestein stelt vervolgens vast dat in 'de wereld van de islam' deze universele waarden regelmatig 
worden veronachtzaamd. Hij herinnert aan de Rushdie-affaire, discriminatie van homoseksuelen in 
Saoedi-Arabië en gedwongen huwelijken. Misschien zijn dit excessen, zo stelt hij, doch 'feit blijft dat de 
wereld van de islam een gespannen verhouding heeft met zijn omgeving: De recente stroom immigranten 
uit moslimlanden stelt Europa voor de vraag: 'Hoe moeten de islamitische minderheid en de niet-
islamitische meerderheid zich tot elkaar verhouden?' Bolkestein geeft een onomwonden antwoord, want 
'één zaak staat als een paal boven water': marchanderen met liberale principes is uitgesloten. Dus 
hebben we geen andere keus dan de verworvenheden van onze eigen cultuur te verdedigen. “ ( p 25)  
 

Kenmerkend voor het nieuw-realistisch betoog is volgens Prins de houding van taboe-

doorbreken: 
 

“ [...] met zijn realistische kijk op de Nederlandse samenleving doet Bolkestein zich ook kennen als een 
man die taboes doorbreekt, die eisen durft te stellen en voor wie eerlijkheid boven alles gaat. En degenen 
die hem bijvallen, stemmen niet alleen in met zijn verdediging van westerse waarden, ze zijn ook onder 
de indruk van deze manifestatie van burgerzin. Zo wordt de Luzern-lezing geprezen als 'moedig', 'waar: 
'volwassen' en 'beschaafd', en als een voorbeeld van 'ronde taal' tegenover het 'doodknuffelen: 'in de 
watten leggen' en 'op eieren lopen' van een te lankmoedige overheid en van 'halfzachte' 
minderhedenorganisaties die deze 'zieligheidscultuur' versterken.” ( p27) 
“Met hun pleidooi voor het doorbreken van het taboe op negatieve opmerkingen over minderheden 
werpen de nieuw-realisten zich op als woordvoerders van de 'gewone' mensen. Zo stelt Bolkestein dat er 
'onder de oppervlakte een heel nationaal debat op informele [wijze] aan de gang was, dat niet in het 
openbaar werd gevoerd." In hetzelfde televisieprogramma merkt hij op dat 'veel mensen het hebben over 
minderheden, maar weinig mensen over de autochtone minderheden in arme wijken in de grote steden, 
die leven in een allochtone meerderheid: Regelmatig verwijst Bolkestein ook naar zijn positie als par-
lementariër: 'een volksvertegenwoordiger die voorbij loopt aan wat er leeft bij het volk is geen knip voor 
de neus waard'" en 'Kiezers vinden dat de politiek onvoldoende kennis neemt van hun problemen. Het 
vraagstuk van minderheden is een probleem dat voortdurend over de tong gaat in kroeg en kerk. Als dat 
niet genoeg wordt weerspiegeld in Den Haag dan zeggen de kiezers: waarom zou ik nog sternrnent'"  ( p 
28)  

 

Volgens het nieuw-realisme van Bolkestein worden 'gewone' Nederlanders niet gehinderd door 

enige politiek-ideologische vooringenomenheid: ze zijn eerlijk en recht door zee. Taboes hebben 

geen vat op hen, ze zien de werkelijkheid zoals die is. Vanwege dit realisme verdienen 'gewone' 

mensen serieus te worden genomen.  

Anderzijds spreekt Bolkestein  
“over de sluimerende gevoelens van angst en onvrede die onder de 'gewone' mensen leven - gevoelens 
die zouden kunnen leiden tot uitbarstingen van racistisch geweld en vreemdelingenhaat. Bolkestein: 'Mijn 
ervaring is dat als er één middel is om ervoor te zorgen dat zaken mislopen, dan is het dat de officiële 
wereld niet durft te spreken over datgene wat de officieuze wereld, wat de inofficiële wereld zegt. En 
terugkijkend op de resultaten van het minderhedendebat een jaar later: '[W]ie verontrusting negeert, 
voedt het ressentiment dat hij wil bestrijden.' “(p 30) 
 

Wat Bolkestein en zijn navolgeers van de Burke Stiching en wilders niet willlen onderkennen, dat is 

dat zijn niet [alleen maar] een bestaand ressentiment onderkennen, maar dat zij dit ressentiment ook 

aanwakkeren. 

Speken over anstgevoelens, dat moet en dat mag, maar dat is niet hetzelfde als realistisch “de 

waarheid” ”objectief” weergeven; het is een uitdrukking van subjectieve gevoelens. Gevoelens 

mogen worden geuit in het openbaar debat, maar zij zijn geen objectieve weergave van de 

werkelijkheid.  
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Baukje Prins: 
“Uit het voorgaande blijkt dat in het nieuw realisme de representatie van de 'gewone' Nederlander een 
belangrijke rol speelt. Maar 'representatie' heeft hier een dubbelzinnige betekenis. Aan de ene kant 
[Bolkestein .c.s.] zich als spreekbuis voor de opinie van autochtone Nederlanders vanwege hun 
onderlinge eensgezindheid: zowel de door hen opgevoerde 'gewone' Nederlander als zijzelf zijn realist, 
niet gehinderd door taboes en begiftigd met een flinke dosis gezond verstand. De stem van de 
autochtone Nederlander verdient gehoord te worden, omdat zijn ervaringen de werkelijkheid weerspie-
gelen. En hij verdient bescherming, zowel tegen een morele veroordeling door links als tegen zijn 
Surinaamse, Marokkaanse of Turkse buren die hem zouden vervreemden van zijn eigen buurt. In dit 
geval wordt uitgegaan van de identiteit tussen degene die representeert en degenen die gerepresenteerd 
worden.  
Maar aan de andere kant, zo zagen we, distantiëren [Bolkestein c.s. ] zich regelmatig van hun achterban, 
want de 'gewone' mensen vormen ook een potentieel gevaarlijke (domme) kracht. Vanuit dit perspectief 
verdienen zij helemaal geen spreekbuis, maar hebben ze wijze voormannen nodig die hun gefrustreerde 
emoties in goede banen weten te leiden. De 'gewone' Nederlanders verschijnen hier als een 
onvoorspelbare en onredelijke kracht die zo goed mogelijk gereguleerd moet worden teneinde hun 
Surinaamse, Turkse en Marokkaanse buren tegen hen te beschermen. Wanneer Bolkestein in een tv-
discussie voelt dat hij aangevallen gaat worden vanwege de manier waarop hij namens bepaalde 
groepen spreekt, benadrukt hij onmiddellijk de afstand: 'Ik ben niet hun zegsbaas. Ik geef een eigen 
mening weer" Hier herinnert hij dus juist aan het verschil tussen representant en gerepresenteerde.  
 
Nieuw-realisten komen op voor de zwijgende meerderheid. Maar ze maken daarmee van hun achterban 
ook een groep die niet voor zichzelf kan spreken, en die beter toegeruste vertegenwoordigers nodig heeft 
om uitbarstingen van agressie en racistisch geweld te voorkomen. Ze stemmen in met het veronderstelde 
realisme van de 'gewone' mensen, maar nemen tegelijkertijd afstand van de publieke opinie. Zo poseren 
Vuijsje en Bolkestein als de ferme verdedigers van fundamentele westerse waarden, die welbewust het 
risico nemen om beschuldigd te worden van etnocentrisme of zelfs racisme. Ten eerste spreken ze als de 
bestrijders van een zwak cultureel relativisme dat niet opkomt voor de eigen principes. Ten tweede 
stellen ze en publique waarden en praktijken van minderheidsgroepen ter discussie. En ten derde gaan 
ze ook groeiende gevoelens van onvrede onder de 'gewone' Nederlanders niet uit de weg. Kortom, 
nieuw-realisten zijn niet bang voor confrontaties.  
Met betrekking tot deze drie confrontaties beroepen ze zich bovendien op een bepaalde vorm van 
onschuld of zuiverheid. Als verdedigers van moderne waarden suggereren zij een vorm van culturele 
onschuld: als moderne individuen zijn zij niet gebonden aan particuliere culturele waarden. Door lef te 
tonen kunnen zij zich beroepen op morele onschuld: de eerlijkheid gebiedt hen leden van 
minderheidsgroepen te zeggen waar het op staat en zich daarbij niet te laten hinderen door de valse 
angst mensen te kwetsen of te beledigen. De erkenning, ten slotte, van de meningen van de 'gewone' 
mensen veronderstelt een vorm van politieke onschuld: hierin wordt immers gesproken namens de 
onwetenden en gemarginaliseerden, namens de zwijgende meerderheid. “  (p 31f)  
 

 

 

 

 

 

[...]  

Minderheden vormen vor de nieuw-realisten geen gelijkwaardige partners. Zij zijn onderwerp van 

het gesprek, en de relatie is asymmetrisch en ten nadele van de ander, de vreemdeling.  
 

“Tijdens het nationale minderhedendebat fungeerden ze vooral als onderwerp van, niet als deelnemers 
aan het gesprek. Minderheden vormden in het vertoog van het nieuw realisme letterlijk vreemdelingen.” ( 
Prins, p 33; zie ook wat elders hier over het debat Bolkestein/ Arkoun wordt gezegd en over het praten 
van Cliteur en Ellian denigerend óver en niet mét hun collega Nasr Abu Zayd)  

 

Middels een retoriek van lef en helderheid stellen nieuw-realisten de Nederlandse meerderheid in 

staat stelling te nemen terwijl de ander, de vremdeling vaak niet eens in de gelegenheid wordt 

gesteld zich te verdedigen of zijn visie te geven. 
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Belangrijk zijn de observaties van Prins met betrekking tot de relatie van sekse, seksualiteit en 

beschaving in het nieuw-realistisch betoog: 
 

“Het nieuw realisme construeert niet alleen subjectposities op basis van etnische en culturele 
onderscheidingen. De posities in het debat hebben vaak ook een sekse. Zo resoneren in het 
minderhedendebat allerlei geseksueerde connotaties mee in de door de nieuw-realisten gecreëerde 
tegenstelling tussen zorg en lef. Nieuw-realisten zetten zich af tegen wat ze beschouwen als een zwakke, 
overzorgzame en uiteindelijk inefficiënte aanpak van het minderhedenprobleem. Tegenover de overheid 
die als koesterende moeder de fouten van haar kinderen ten onrechte met de mantel der liefde bedekt, 
stellen zij de overheid als strenge doch rechtvaardige vader die zijn eisen stelt, gehoorzaamheid verlangt 
en rekent op een volwassen en verantwoordelijke houding.  
De nieuw-realist richt zijn vertoog bovendien met name op mannelijke migranten. Aan hen wordt de eis 
gesteld zich aan te passen aan de Nederlandse regels en normen, aan hen wordt duidelijk gemaakt dat 
er met hem niet valt te spotten. Vrouwelijke migranten daarentegen zijn veel meer het onderwerp van het 
nieuw-realistische vertoog. Men maakt zich zorgen over hun achtergestelde positie in de 'moslimcultuur: 
Mannelijke migranten worden, met andere woorden, aangesproken als potentieel gelijken - ze hebben 
alleen enige disciplinering en gesprekken 'van man tot man' nodig om die status daadwerkelijk te 
verdienen. Vrouwelijke migranten worden gepresenteerd als slachtoffers, en wel van hun 'eigen' cultuur 
en religie. De aanname is dat de Nederlandse regels en normen conflicteren met de traditionele 
privileges van mannelijke migranten, terwijl vrouwen een vanzelfsprekend belang hebben bij integratie. 
Met de eis van aanpassing aan mannelijke migranten geeft de nieuw-realist tegelijkertijd aan dat hij 
vrouwen tegen hen zal beschermen. En zo wordt de deugd van burgermoed gecombineerd met een 
geheel andere, maar niet minder mannelijke deugd, namelijk die van ridderlijkheid.  
In het nieuw-realistische vertoog speelt sekse een belangrijke beteken is regulerende rol. De mannelijke 
migranten maken problemen, terwijl de vrouwelijke migranten problemen hebben. De nieuw-realist 
manifesteert zichzelf als een 'echte man': moedig in de manier waarop hij de confrontatie met andere 
mannen durft aan te gaan, ridderlijk in zijn zorg om de positie van vrouwen.  
Hoe bepalend constructies van mannelijkheid zijn voor de vorm en de inhoud van de nieuw-realistische 
positie, blijkt ook uit de manier waarop participanten in het minderhedendebat spreken over  
de noodzaak mensen 'serieus te nemen: Het nieuw realisme, zoals al aangegeven, wil in de eerste plaats 
de frustraties die leven onder de 'gewone' mensen serieus nemen: erkenning van hun onderdrukte 
emoties is nodig teneinde deze te ontdoen van hun explosieve kracht. Hun opponenten werpen tegen dat 
een dergelijke strategie helemaal niet de druk van de ketel haalt, maar juist sluimerende gevoelens van 
onvrede opwekt en legitimeert. Zij eisen juist dat men de leden van minderheidsgroepen meer serieus 
neemt, naar hen luistert en rekening houdt met hun verlangens en frustraties. Maar volgens de nieuw-
realisten nemen zij de minderheden wel degelijk serieus. Zo stelt Bolkestein in een radio-uitzending vlak 
na een ontmoeting met leden van de Nederlandse Islamitische Raad: 'We zijn grote mensen en dat zijn 
zij ook. We nemen ze serieus. We nemen ze misschien wel serieuzer dan het ras der welzijnswerkers." 
Maar wat Bolkestein hier bedoelt met 'serieus nemen’, blijkt uit het vervolg: 'Wij zijn de laatsten die 
bevoogdend, die knuffelend willen optreden. We beschouwen hen als volwassen mensen, waar wij een 
volwassen en robuust gesprek mee voeren.’ 
[...]  
Wanneer we deze uitspraken vergelijken met de manier waarop nieuw-realisten spreken over de 
'gewone' mensen, dan blijken er twee manieren te bestaan om mensen serieus te nemen. Terwijl de 
opvattingen en frustraties van autochtone Nederlanders worden erkend, worden de opvattingen en 
frustraties van migranten tegengesproken. Het antwoord hierop kan natuurlijk zijn dat ook in tegenspraak 
erkenning zit ingebouwd: men vindt immers de betreffende mening de moeite waard om tegen te spreken 
en de spreker een waardig opponent. Het verschil is echter dat men in deze laatste benadering geen 
rekening houdt met de mogelijkheid dat men door de ander overtuigd zou kunnen worden. De snelle 
gevolgtrekking 'Ik neem ze serieus, dus maak ik ruzie' illustreert vooral de strijdlustige, de 'manmoedige' 
houding van de nieuw-realist. De ander serieus nemen betekent hier weliswaar dat men de ander 
respecteert, maar dan wel als een tegenstander die men in principe moet verslaan. ”  (Prins, p 34 f.) 

 

Baukje Prins vat samen:  
 

“Op grond van bovenstaande kunnen we constateren dat een nieuw-realist te herkennen valt aan een 
vijftal eigenschappen.  
In de eerste plaats presenteert de nieuw-realist zich als iemand met lef, als iemand die de feiten onder 
ogen durft te zien en openlijk spreekt over 'waarheden' die binnen het heersende vertoog worden 
verzwegen.  
In de tweede plaats werpt de nieuw-realist zich op als woordvoerder van de 'gewone' mensen, dat wil 
zeggen, van de autochtone bevolking. Hij heeft tegenstrijdige redenen om de stem des volks serieus te 
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nemen. Enerzijds hebben 'gewone' mensen het recht om vertegenwoordigd te worden omdat zij bij 
uitstek realisten zijn. Vooral in de arme wijken van de grote steden weten mensen op grond van hun 
dagelijkse ervaring wat er werkelijk aan de hand is en worden zij niet verblind door politiek-correcte 
ideeën. Anderzijds moeten de klachten van 'gewone' mensen serieus genomen worden om hun emoties 
onder controle te houden en ze in de juiste richting te kanaliseren.  
Ten derde suggereert de nieuw-realist dat realiteitszin een karakteristiek aspect is van de Nederlandse 
nationale identiteit: Nederlands zijn staat gelijk aan open, recht door zee en realistisch zijn.  
Ten vierde is een nieuw-realist van mening dat het hoog tijd is een einde te maken aan de macht van de 
progressieve elite, die met haar 'politiek-correcte' opvattingen over fascisme, racisme en intolerantie de 
openbaarheid in zijn greep houdt. De veronderstelde censuur van het publieke debat door links wordt 
bovendien bekritiseerd omdat het gepaard zou gaan met een al te relativistische benadering van de 
waarde van de verschillende culturen.  
Ten slotte poseert menig nieuw-realist als de nieuwe, de echte feminist, als degene die werkelijk opkomt 
voor de positie en belangen van allochtone, met name islamitische vrouwen. “ (p.36) 

 

Prins merkt ook op dat in het publieke debat over het algemeen  zeer positief gereageerd wordt op 

het nieuw-realistisch betoog, dat  vooral als “moedig” wordt beschouwd.  

 

Maar inzoverre “moed” een nemen van een persoonlijk risico impliceert en betekent dat men een 

eigen nadeel riskeert omdat men tegen machtige groepen en mensen vecht is het maar de vraag of 

geëtableerde en aangeziene mensen zoals Bolkestein en de Burkianen echt wel zo veel “moed” 

vertonen met hun patriarchaal nieuw-realistisch betoog. Zij worden rijk met boeken, artikelen en 

televisieoptredens, en zij winnen politieke macht.  

Het nieuw-realistisch betoog is ten minste evenzeer een kwestie van opportuisme als van moed.  

 

Het nieuw-realistisch betoog is gebaseerd op een sterk onderbouwde deugden-ethiek. “De deugden 

waarop nieuw-realisten zich laten voorstaan zijn die van eerlijkheid en nuchterheid, moed en 

zakelijkheid.” (Prins, p. 44)  

Er is sprake van een nationalistische, bourgeoise, patriarchale en harde deugdenethiek, die sterk 

botst met de ethiek van “democratische deugden” zoals de Leidse Cleveringahoogleraar Kees 

Schuyt deze heeft beschreven.  

 

 

Het Wilderiaanse Nieuw-realisme met zijn wortels bij Wilders-peetvader Bolkestein is in feite een 
hobbesiaans realisme. De wereld wordt beschouwd als het toneel van een niet-aflatende strijd om  macht.. 282 Volgens Hobbes 

us  de mens van  nature niet geneigd  tot het goede (altruïsme en samenwerking), maar eerder tot het kwade (egoïsme en 

machtsstrijd). 

“Realistisch” is een hobbesiaanse houding inzoverre als ervan uit wordt gegaan dat de wereld, en de vijandige menselijke 

verhoudingen daarin, op dit fundamentele niveau niet te veranderen is. 

In de ogen van Susan Neiman is het hobbeaans realisme gevaarlijk dat de mens als een 

hopeloos geval ziet, dat je maar het beste zo strak mogelijk aan banden kunt leggen. De 

'oorlog van allen tegen allen', die volgens Hobbes de natuurlijk staat van de mens verbeeldt, 

doet Neiman af als bovenmatig zwartgallig. “De notie dat de mens van nature goed is, mag 

onzinnig zijn, het tegenovergestelde is net zo goed niet waar. Mensen zijn in staat tot 

onbaatzuchtige handelingen ten dienste van hun medemensen; sommige zetten daarbij zelfs 

hun leven op het spel. Dat zijn de morele helden die wij volgens Neiman nodig hebben, de 

voorbeelden die ons eigen idealisme vorm kunnen geven. Die helden zijn geen supermensen; 

ze zijn feilbaar, soms zwak en altijd heel erg menselijk.” NRC 2-1- 2009. 

 

2.5. Fortuyn, Burke Stichting en Wilders 
 

 
282 Vgl het hobbesiaans realisme bij G.W. Bush, zie Rob Wijnberg, Nietzsche & Kant lezen de krant, p 92 ff; Susan 

Neiman, Morele helderheid, p  

http://www.luf.nl/algemeen/websiteBijlage.asp?bijlage=7-12-2006_8_53_9.PDF
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Tussen Fortuyn, de Burke Stichting en Geert Wilders bestaan zowel formele alsook inhoudelijk-

politieke verbindingen.  “Minder belastingen, minder criminalieit en minder islam” is de 

inhoudelijke rode draad.  Fortuyn, Burke Stichting en Wilders roepen roepen om orde en gezag, 

maar voeden het wantrouwen jegens overheden. Ze zeggen op te komen voor de gewone man, maar 

hebben harde kritiek op de verzorgingsstaat. 283 

 

De conservatief revolutionair Bart Jan Spruyt wijst in zijn Lof van het conservatisme erop, dat 

Fortuyns boek De verweesde samenleving om meerdere redenen gezien kan worden “als het meest 

conservatieve boek in het Nederlands sinds de vroeg-twintigste-eeuwse publicaties van Abraham 

Kuyper en A.F. de Savornin Lohman”.284 Fortuyns boek De verweesde samenleving loopt volgens 

Spruyt “parallel met veel waarvoor de Burke Stichting staat”. 285 

 

Fortuyn werd in 2002 uitgeroepen tot conservatief van het jaar door de achterban van de Burke 

Stichting. Mr. P.J.F. Bouma (voormalig voorzitter van het bestuur van de Edmund Burke Stichting) 

: “ Dat programma [van de Burke Stichting] loopt dwars door de agenda van Fortuyn en het 

Fortuynisme heen; er zijn aanknopingspunten en er zijn tegenstellingen. Maar dat we dat nu zien is 

voor een niet gering deel te danken aan de duidelijkheid die Fortuyn heeft gebracht en waarvoor 

conservatieven hem graag de eer willen geven die hem toekomt.”( Algemeen Dagblad, 6-2-2003) . 

De toenmalige Burke-directeur Livestro gaf toe, toe dat de Conservatief-van-het-jaar-prijs met 

ambivalente gevoelens aan Pim is toegekend. “Fortuyn stond een libertijns Nederland voor ogen. 

Wij hechten meer aan fatsoen en karaktervorming . We hebben hem vooral uitverkoren, omdat hij 

het verstikkende politiek correcte debat heeft opengebroken en rechtse thema's op de politieke 

agenda heeft geplaatst.” ( de Volkskrant, 13-2-2003)  

 

Afshin Ellian over Fortuyn: “Pim belichaamde karakter voor allen.”286 ”De dappere zoon van 

Nederland […] Fortuyn wordt, geheel in strijd met de waarheid, gedemoniseerd als islamhater.”287 

“Fortuyn stond ver van het nazisme. Hij is uiteindelijk slachtoffer geworden van de (moreel) 

corrupte macht die hoopte door de nazificatie van Fortuyn zijn kritiek te kunnen ontlopen. " (NRC 

28-4-2007)  

Ter vergelijking hier even een paar citaten uit Fortuyns boek De islamisering van onze cultuur, 

waar hij een demonisering van de islam voorstelt: “[...] Het westen kiest intussen voor een 

strategie van pappen en nathouden. Men poogt zoveel mogelijk de islamitische landen te integreren 

en onderhoudt zo goed mogelijke betrekkingen [....] Een fout die de democratische landen in het 

westen in 1939 in München ook al maakten. In de jaren tachtig heeft de toenmalige president van de 

Verenigde Staten Ronald Reagan, die fout niet gemaakt en de Sovjet-Unie onbekommerd 

gedefinieerd als het rijk van de duivel.”288 In hetzelfde boek keert zich Fortuyn ook uitdrukkelijk 

tegen de liberale islam.289 Het Historisch Nieuwsblad geeft nog de volgende Fortuyn-citaten weer: 

[De islamitische bevolkingsgroepen in Europa zijn] “vegeterend dood gewicht en parasieten” “in 

een vijfde colonne”.290 En Frits Abrahams - volgens Ellian een “morele terrorist “- heeft in zijn 

column Provocatie weergegeven hoe het volle citaat van Fortuyn luidt: “We hebben hier 

godverdomme een vijfde colonne, laat ik nu maar alles zeggen, die het land naar de verdommenis 

wil brengen.”291  Fortuyn was, net als de Burkianen geen vriend van de liberale islam. “Ook de 

 
283 Vgl Dick Vlasblom, Waarom rechts populisme aanslaat bij laagopgeleide arbeiders, NRC 21- 6 -2008. 
284 Lof van het conservatisme, p. 8. 
285 De vijfde colonne is onder ons, de Volkskrant, 8-11-2003. 
286 De dappere zoon van Nederland, In: Brieven van een Pers, p. 73 
287 De dappere zoon van Nederland, p. 71. 
288 De islamisering van onze cultuur, p. 39 f. 
289 De islamisering van onze cultuur, p. 9. 
290 Historisch Nieuwsblad juni 2002, p. 46. 
291 NRC 30–8-2004  
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liberale varianten van de islam kunnen in zijn ogen worden teruggebracht tot hun vermeende kern, 

namelijk het politieke en religieuze fundamentalisme.”292 

Paul Cliteur: “Is niet de kortstondige carrière van Pim Fortuyn één lange demonstratie geweest van 

tolerantie? [...] Fortuyn verdient postuum de Voltaire-prijs.”293 Cliteur, die op bijeenkomsten van de 

LPF verschijnt, heeft ook in Civis Mundi een uitvoerige Fortuyn-apologie geschreven Pim Fortuyn 

en de multiculturele samenleving294, waar hij ook op het voor de Burke Stichting zeer belangrijke 

decadentiemotief bij Fortuyn ingaat en daaraan aanknoopt (p.82) . 

Cliteur is het ook uitdrukkelijk eens met Fortuyn en met de LPF politicus Eerdmans, wat de geëiste 

radikale scheiding van staat en kerk betreft. Hij haalt het LPF-standpunt instemmend aan.295 

 

De Burkianen gaan met geen woord in op de problematische kant van Fortuyn, namelijk zijn 

religieuze verlosser-aspiraties. Extreem-rechtsen in België en Duitsland daarentegen weten wat zij 

aan Fortuyn hebben: een verlosser en een voorbeeld. De Duitse extreemrechtse NPD’er Pastörs: Hij 

[Fortuyn] hoorde het hulpgeroep dat uit de bevolking opklonk. Hij was hun verlosser.” (de 

Volkskrant 29-9-2006)   Uit Fortuyns werk De verweesde samenleving ( subtitel: een sociologisch-

religieus tractaat)  door Spruyt als een onvervalst conservatief boek geprezen:  ''Een leider van 

formaat is Vader en Moeder ineen. Hij stelt de Wet en waakt over de samenhang in de kudde. De 

bekwame leider is de bijbelse goede herder. Hij is normsteller en bruggenbouwer. Hij is streng en 

barmhartig. Hij is ongenaakbaar en begripvol.(. . .) Ik ben gereed? U ook? Op weg naar het 

beloofde land!” (p.238)  

Dick Pels schrijft daarover in De geest van Pim: “[…] over het algemeen neigt hij [Fortuyn] ertoe 

om zijn roeping in klassiek-messiaanse gedragenheid te aanvaarden als een heilige missie. In 1994 

schrijft hij [Fortuyn] […] : “Ik moet op weg. Wellicht ligt daarin de opgave van mijn leven. Als je 

nadenkt over Moses op deze manier begrijp je pas hoe smartelijk hij moet hebben geleden. We 

weten waar dat thuis is, het gezien hebben, de weg ernaar toe kenen, maar nooit arriveren. Dat is 

niet alleen smartelijk, maar ook wreed. Ik hoop dat ik geen Moses hoef te zijn.” (p. 66) Fortuyn 

citeert ook de profeet Jesaja: “Zij roepen mij niet aan, en toch zeg ik: hier ben ik, hier ben ik.” (Pels, 

p. 66)  

 

Terecht schrijven Ellian en Cliteur in Encyclopedie van de rechtwetenschap, dat, als een persoon     

aan zichzelf quasi goddelijke kracht en geweld toekent, de terreur het politieke betreedt. (p. 337) Zij 

willen dit alleen mar laten gelden voor Stalin en Khomeni, en zijn volledig onkritsch tegenover Pim 

Fortuyn. 

 

 

De omslag bij de Burke Stichting van een enigszins breed conservatisme naar een populisme met 

een conservatief tintje kwam met het Conservatief Manifest. Hans Wansink wijst op het hoge 

Fortuyn-gehalte van het Burke-pamflet De crisis in Nederland en het conservatieve antwoord: 

directe democratie, tegen de islamisering, beperking van de staat, anti-Europese Unie .296 Hans 

Achterhuis over dit manifest: “[…]  wat moeten we denken van hun idee 'rechters rechtstreeks door 

de bevolking te laten kiezen'? Zelfs in de doorgeschoten democratiseringsgolf van de jaren zestig is 

niemand zover gegaan. Dit voorstel heeft niets meer te maken met wat als conservatisme te boek 

staat, het is een vorm van populisme die de beroemde machtenscheiding, die conservatieven altijd 

zo na aan het hart ligt, opgeeft en de dynamiek van de samenleving verhevigt in plaats van afremt 

en in goede banen leidt.”( Trouw, 25-10-2003)  

 

 
292 Dick Pels, De geest van Pim, p. 205. 
293 De onuitstaanbare leegte van links, Trouw 17 januari 2004. 
294  In: Civis Mundi , vol. 43 (2004), afl. 2, p. 82 
295 Moreel Esperanto, p. 297. 
296 De vijfde colonne is onder ons, de Volkskrant, 8-11-2003. 
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John Gray, professor voor Europees denken aan de London School of Economics en een harde 

criticus van het neoconservatisme, vat het programma van Fortuyn samen als volgt:” The far right 

was a modernist movement in the 1930’s and so it is today. Now, as in the past, it appeals to voters 

for more traditional right-wing parties, but its widening support includes the much larger ranks of 

the politically disaffected. Nowhere is this clearer than in the Netherlands, where Pim Fortuyn 

showed the strategy of the far right as its most subtle. An ex-Marxist and former academic, Fortuyn 

was neo-Thatcherite on the economy and the environment, harping on the evils of regulation and 

the Burdens of taxation. Yet, unlike Thatcherites in Britain, he favoured a highly liberal regime on 

sex , euthanasia and drugs use. Again, he took a firm pro-Israel-line on conflict in the Middle East 

and does not seem to have been anti-Semitic. But he undoubtedly played the race card, particularly 

against Muslims, and he did so, at least by his own account, because he believed further Muslim 

immigration would threaten Dutch freedoms of lifestyle: he challenged the belief that liberal 

societies should assimilate immigrants whose values are anti-liberal. In effect, he advocated a 

policy of liberal cultural protectionism. He failed to explain how such a policy could be 

implemented in places where, as in the Netherlands and throughout Europe, multiculturalism is an 

irreversible reality.”297 

 

Bart Jan Spruyt is een grote fan van Pim Fortuyn: “Fortuyn benoemde [met betrekking tot de islam] 

het probleem waar het werkelijk om ging.”298 De door Spruyt c.s. gewenste maatschappelijke 

destabilisatie werd succesvol door Fortuyn in gang gezet: “de revolte  van Fortuyn [ markeert] 

slechts het begin van die destabilisatie.”299 Spruyt bedient zich in het boekje De toekomst van de 

stad (Ellian staat op de website van de Burke Stichting afgebeeld met dit boekje in zijn hand) van 

een volledig misplaatste oorlogsmetaforiek: onze samenleving moet zich bewapenen.300 Foto’s van 

Churchill [!] worden gecombineerd met het hameren op de bedreiging door “vijanden van binnen en 

van buiten”. [Jan Blokker merkt terecht op, dat in de huidige tijden in bepaalde kringen 

verdraagzaamheid wordt gezien als een mantelwoord voor appeasement – “een zeer verdacht begrip 

waarmee men wil aanduiden dat mensen à la burgemeester Cohen bereid zijn koffie te drinken met 

een imam, zoals Neville Chamberlain in 1938 bereid was koffie te drinken met Adolf Hitler.”301 ]  

De vijand ( en Spruyt gebruikt bewust de terminologie van Carl Schmitt) is naast de linkse 

nonchalance vooral “de religie van de islam” (p. 13). “Het fort van de Nederlandse democratie is en 

bouwval geworden, met aan alle kanten riante openingen waardoor de vijand zomaar binnen kan 

lopen.“ (p.62) . Hoe ver rechts Spruyt en zijn collega’s Ellian en Cliteur staan, wordt duidelijk als 

men ernaar kijkt wat zij van een rechtse politicus als Piet Hein Donner vinden. Cliteur noemt hem 

als voorbeeld van decadentie (!) ,302 Ellian heeft het over Donner “met zijn vrijheidsvijandige 

opvattingen”303 en voor Spruyt is Donner een voorbeeld van een “virulente”!) vijand van binnen 

(p.63). 

Net als collega Ellian insinueert Spruyt dat de huidige problemen van de multiculturele 

samenleving en de moord op Fortuyn en Van Gogh direct vergelijkbaar zijn met de dictatuur van 

Hitler, en willen zij hun eigen pleidooi voor een autoritaire staat uitsluitend verklaren uit een 

defensieve houding. De door Spruyt en Spits geprezen naziefilosoof Carl Schmitt heeft ooit de 

Nürnberger Rassengesetze verdedigd met het argument dat deze een puur defensief karakter zouden 

hebben. Wie Carl Schmitt uitvoerig en instemmend citeert kan maar beter niet proberen zijn eigen 

oorlogstaal als puur defensief te verkopen! 

 

 
297 Heresies, p. 175. 
298 De toekomst van de stad, p. 24. 
299 Pieter van Os, Hubert Smeets, De Burke Stichting staat paraat, De Groene Amsterdammer, 21-10-2005,  te lezen op  

groene.alias.nl  
300 De toekomst, p. 8. 
301 Geen illusies meer, de Volkskrant, 20-5-2006. 
302 Tegen de decadentie, p. 83. 
303 Bart Jan c.s., de Volkskrant, 13 december 2004. 



 117 

Oorlogstaal en volstrekt ongepaste metaforiek bevalt ook Geert Wilders, met wie Spruyt tussen de 

herfst 2004 en augustus 2006 samenwerkte. Wilders werd, net als Fortuyn, uitgeroepen tot 

conservatief het jaar door de Burke Stichting (Wilders 2004) . Wilders citeert (in het verband met 

de onrust in de Amsterdamse Diamantbuurt -Wilders wil Nederlands-Marokkaanse jongeren de 

Nederlandse nationaliteit afpakken) de rechts-nationalist Enoch Powell die in 1968 voor de 

gevolgen van de immigratie waarschuwde 'Like the Roman, I seem to see the River Tiber foaming 

with much blood.’ (de Volkskrant 18-1-2006) 

 
“Wilders’ programma sluit naadloos aan bij de politieke agenda van de neoconservatieven in de VS. 
Voorop staat het overeind houden van het collectief. Voor de stabiliteit van de samenleving wordt geëist 
dat burgers een grote mate van culturele en morele gelijkheid vertonen. Het uitgangspunt is cultureel 
monisme: de aanwezigheid van culturele en morele diversiteit wordt als hoofdoorzaak van politieke 
instabiliteit gezien. Bovendien worden minderheden met een islamitische religie aangewezen als een 
gevaar voor de westerse samenleving. Het gegeven dat terroristische aanslagen zijn gepleegd uit naam 
van Allah en dat deze aanslagen expliciet waren gericht tegen de kernwaarden van de westerse 
samenleving, maakt alle moslims verdacht. 
[…]  
De politieke agenda van de Amerikaanse neoconservatieven is gericht op het behoud van de nationale 
soevereiniteit en het mobiliseren van patriottisme. Bovendien zoeken zij aansluiting bij een politiek 
sentiment dat omschreven kan worden als ‘grass-roots anarchy’: de populistische gedachte dat 
conservatieve waarden beter floreren bij de bevolking op het platteland dan bij de progressieve elite in de 
stad. Ook met deze elementen vertoont het programma van Wilders veel overeenkomsten. De 
verdediging van de nationale soevereiniteit komt naar voren in zijn houding ten opzichte van de Europese 
integratie en de plannen tot uitbreiding van de EU. De gedachte van de ‘grass-roots anarchy’ is terug te 
vinden in voorstellen tot herziening van het kiesstelsel, het afschaffen van de wachtgeldregeling voor 
politici en het voorstel voor het rechtstreeks kiezen van de burgemeester, de politiecommissaris en de 
leden van de rechtbank. Het motto van de nieuwe politiek van de PvdV is: ‘De overheid is er voor de 
burgers en niet andersom’.” 304 

Toch schrijft Huib Pellikaan in zijn artikel in het recent verschenen boek Ruimte op rechts,dat 

Wilders eerder in de partijfamilie van extreem-rechts thuis hoort, dan in die van de 

neoconservatieven. (p. 35) . Volgens mij heeft Wilders veel gemeen met zowel neoconservatieven 

alsook met extreem-rechts. (Blog...) 

 

Wilders, Kinneging en Cliteur zijn alle drie leden geweest van de VVD. Voor hen geldt wat Marcel 

ten Hooven schrijft in Religie verdeelt Nederland: “[De liberalen maken] in reactie op de opkomst 

van de islam in Nederland […]  een proces van radicalisering door, waarbij zij hun toevlucht 

zoeken in vergroting van de staatsmacht ten koste van de vrijheid van onderwijs, vereniging en 

godsdienst.” 305 Dit liberale etatisme heft volgen Ten Hooven zelfs oude historische wortels; hij 

noemt Kappeyne van de Coppello. Het laïcisme dat door Ellian en Cliteur nadrukkelijk gevraagd 

wordt, betekent niet alleen het weren van godsdienstige symbolen uit de openbaarheid, maar houdt 

ook de “verheffing van de staat tot symbool van de eenheid” in (Ten Hooven). 

 
Von der Dunk : “Want we wezen er al op dat Burkes veel aangehaalde anti-etatisme en anti-centralisme zeer betrekkelijk was en 
gelezen moest worden tegen de achtergrond van het centralistische parlement, dat hij aanvaardde.”(p.115) 
 

De waarde van de grondrechten wordt door Spruyt (net als door Cliteur voor wie zelfs de 

menselijke waardigheid voorwaardelijk is, zie boven) laag ingeschat. Spruyt schrijft dat de Duitse 

grondwet bepaalt dat men grondrechten verliest als men zichzelf niet aan deze wetten heeft 

gehouden en geeft zo de indruk dat de Duitse grondwetten voorwaardelijk zijn.306 Dat is niet 

het geval. Het door Spruyt geciteerde artikel 18 van de Duitse grondwet bepaalt, dat sommige 

grondrechten, bijvoorbeeld Vrijheid van meningsuiting, voorwaardelijk zijn. Veel grondrechten, in 

het bijzonder de menselijke waardigheid, maar ook Gleichheit vor dem Gesetz; Gleichberechtigung 

von Männern und Frauen; Diskriminierungsverbote, Glaubens-, Gewissens- und Bekenntnisfreiheit 

 
304 Huib Pellikaan en Sebastiaan van der Lubben, Ruimte op rechts, In: Waterstof, Waterlandstichting, 13-10-2006. 
305 In: Ongewenste goden, p. 17. 
306 De toekomst van de stad, p. 72. 
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zijn voor de Duitse Grondwet niet voorwaardelijk.307  Dus zelfs degene die discrimineert, mag zelf 

niet gediscrimineerd worden, en ook degene die een ander de vrijheid van geloof niet gunt, houdt 

zelf deze vrijheid toch nog! Deze asymmetrie bevalt misschien rechtsbuitens als Spruyt en Wilders 

niet, maar is wel de basis van de rechtsstaat. Wilders heeft in zijn pleidooi voor een “liberale jihad” 

expliciet geëist, dat “de vrijheid van godsdienst […] voor bepaalde groepen in bepaalde gevallen 

tijdelijk opzij moeten worden gezet” en dat “elementaire rechten en wetten opzij worden gezet bij 

de aanpak van de mensen die ze misbruiken”.308 Dit oudtestamentische Oog-om-Oog denken past 

niet bij de moderne rechtsstaat, die inderdaad asymmetrisch is en moet zijn, wat de grondrechten 

aangaat. Uit het vonnis van de Haagse rechtsbank over de Hofstadgroep: “[…] Terecht heeft de 

verdediging gewezen op het grote belang van de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van 

godsdienst. Het toont de kracht van onze rechtsorde, dat dit is gedaan ter verdediging van ook die 

verdachten van wie vaststaat, dat hun diepste overtuiging is juist deze vrijheden te moeten 

vernietigen.”309 Naar mijn mening kan de asymmetrie van de grondrechten begrepen worden als een 

secularisering van het christelijke principe van genade (voor het thema genade en recht – en ook 

voor het in Burke-verband zeer toepasselijke thema hypocrisie - zijn trouwens de toneelstukken van 

Shakespeare, in het bijzonder The merchant of Venice en Measure for Measure zeer belangrijk)310. 

Maar de apocalyptische christenfundamentalist Spruyt is een oudtestamentist- zoals alle 

christenfundamentalisten. Het principe van de genade is dan ook uitermate moeilijk te begrijpen. 

Voor het begrijpen van wat genade – ook de seculiere vorm van genade – betekent is gevoel 

namelijk net zo belangrijk als verstand.  

Ook Kinneging heeft niets met het principe van de genade ( het begrip “genade” is niet te vinden in 

de index van zijn Geografie van Goed en Kwaad). Kinneging staat dan ook pal voor een 

middeleeuwse aristotelisch-katholieke deugdenethiek. Wat aan deze genadeloze deugdenethiek niet 

deugt, heeft naar mijn mening Martin Luther heel overtuigend uitgelegd. De christelijke genaden-

asymmetrie is op het moment sterk op de terugtocht, nu steeds vaker oog om oog!” geroepen wordt.  

Willem Breedveld: “Er is geen ruimte voor de notie van de apostel Paulus dat je het kwade met het 

goede moet overwinnen. Concreet: je bent gek om in resocialisatie van criminelen te geloven. Den 

Haag haalde daarom een dikke streep door de reclassering en resocialisatieprogramma's.”311 

 

Spruyt wilde in 2004 (net als Wilders) islamitische groeperingen preventief het recht ontzeggen 

voor hun politieke en sociale rechten op te komen, alleen omdat “misbruik van rechten en plichten 

op de loer” (p. 80)  ligt! De door Spruyt aangehaalde Duitse grondwet maakt het inderdaad 

mogelijk politieke partijen te verbieden die de grondwet hebben overtreden, maar wat Spruyt wil is 

dat al een verdacht op een overtreding voldoet om een partij of groepering te verbieden. Dit is 

zeker niet met de Duitse grondwet in de hand te verdedigen. 

Een uitzonderingstoestand heeft ook Geert Wilders willen afkondigen na de moord op Theo van 

Gogh. Hij stelde voor “ten minste 150 geradicaliseerde moslims terstond preventief op te pakken, 

op een eiland op te sluiten en de Nederlandse nationaliteit af te nemen.”312 Onlangs heeft Wilders ( 

“intensief gesouffleerd door Bart Jan Spruyt”) voorgesteld minderjarige criminele Marokkaantjes en 

hun ouders de Nederlandse nationaliteit te ontnemen.313 Vernieling, bedreiging en vandalisme 

worden door hem als “straatterreur” omschreven. De hoofdcommentator in de NRC hierover: “Het 

toepassen van termen uit de terreurbestrijding in het domein van de ordeverstoring klinkt flink in de 

kroeg, maar kan in de kamer leiden tot ongelukken.”  

 

 
307 De tekst van de Duitse Grondwet:  http://www.datenschutz-berlin.de/recht/de/gg/gg1_de.htm    
308 NRC, 12-4-2003. 
309 Ronald Pasterk, Woest goed verhaal, de Volkskrant 17-3-2006, Forum. 
310 Over Shakespeare en genade, zie het hoofdstuk uit mijn literatuurwetenschappelijk onderzoek 

www.passagenproject.com/idealismus.html ; dit hoofdstuk gaat o.a. ook over de oudtestamentaire metaforiek bij 

Fortuyn. 
311 Trouw,15-4-2006. 
312 Trouw, 21-12-2004 , Voorpagina. 
313 NRC 16-2-2006, p. 2 en 7 (hoofdcommentaar).  

http://www.datenschutz-berlin.de/recht/de/gg/gg1_de.htm
http://www.passagenproject.com/idealismus.html
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Spruyt onderstreept het belang van de religie (p. 82), maar alleen van de christelijke religie, die 

volgens hem als Leitkultur in een nieuwe grondwetsartikel moet worden vastgelegd.314  De islam is 

volgens hem “als civiele religie ongeschikt”.315 In alles wil Spruyt graag de Amerikaanse neocons 

volgen- maar Spruyts discriminerende haat tegen een gehele religie en Spruyts idee medeburgers de 

nationaliteit af te pakken – dat zijn uitgesproken on-Amerikaanse gedachten (de Amerikaanse 

geldgever van de Burke Stichting, Pfizer, heeft zich ook o.a. vanwege het Burkiaanse anti-

islamisme terug getrokken. De Amerikaanse bedrijven steunen namelijk het EU-lidmaatschap van 

Turkije- in tegenstelling tot Spruyt, Cliteur en Wilders)!  

 

De lijn die toenmalig Burke directeur Spruyt, ondersteund door Ellian,  in zijn boekje De toekomst 

van de stad in maart 2005 heeft uitgezet, wordt in maart 2006 doorgetrokken door Geert Wilders, 

die nu artikel 1 van de Grondwet over de gelijke behandeling wil schrappen. Anet Bleich over 

Spruyt: “Grondrechten gelden, als hij zijn zin krijgt, voortaan niet meer voor elke burger, nee, die 

moet men verdienen en dat kan alleen door 'een gemeenschappelijk fundament van ongeschreven 

waarden en normen' te onderschrijven. Aan het slot van zijn geschrift nodigt hij 'moslim-

intellectuelen in Nederland' uit om klare wijn te schenken over de vraag of zij hiertoe bereid 

zijn.”316 Klare wijn – dat is ook de naam van het verkiezingsprogramma dat Spruyt voor Wilders 

heeft geschreven.  

Terecht werd Wilders in het BBC –programma Hardtalk door Stephen Sackur voor racist 

uitgemaakt. 317 

In het hoofdcommentaar van de Volkskrant van 22 maart 2006 wordt opgemerkt: “Het door hem 

[Wilders] gewraakte grondwetsartikel, 'Allen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke 

gevallen gelijk behandeld', vormt een door de hele bevolking gedeelde kernwaarde van onze 

samenleving. Het is niet in de laatste plaats een appèl op fundamentalisten van christelijke en 

islamitische huize om homoseksuelen en vrouwen niet langer als tweederangs burgers te 

behandelen.” Misschien is het laatstgenoemde nu juist een belangrijke reden voor Wilders en Spruyt 

om dit artikel te willen schrappen. Als men naar het fundamentalistisch-christelijke gedachtegoed 

van Burke-oprichter Kinneging kijkt, dan wordt duidelijk dat de rechten van homoseksuelen en 

vrouwen sommige neoconservatieven niet interesseren. 

 

In de Volkskrant van 7 oktober 2006 herhaalt Wilders de kern van zijn politiek programma: 

“Nederland staat aan de vooravond van een 'tsunami van islamisering'. Moslims zullen de 

Nederlandse samenleving overspoelen en criminaliteit en overlast veroorzaken, ook op het 

platteland. Hun intolerante en gewelddadige cultuur zal de Nederlandse samenleving raken “in het 

hart, in onze identiteit”. “Hun gedrag vloeit voort uit hun religie en cultuur. Je kunt dat niet los van 

elkaar zien.” In een gematigde islam gelooft hij niet. “Ik geloof helemaal niet in de islam. Wat 

krijgen we nou.” Niet-westerse allochtonen zijn niet langer welkom in Nederland. De al aanwezige 

allochtonen moeten een “assimilatiecontract” tekenen, waarin ze beloven dat ze zich aanpassen aan 

“de dominante Nederlandse cultuur” en bijbehorende waarden en normen. Allochtonen die het 

contract schenden, moeten Nederland verlaten. Dat zullen er niet zo veel zijn, denkt Wilders, omdat 

de wet een afschrikwekkende werking zal hebben. “Ik denk dat je maar één of twee vliegtuigen 

nodig hebt.” Nieuwe moskeeën wil Wilders verbieden. “We hebben er gewoon te veel. Ik word gek 

van al die moskeeën.” “De paus had laatst volkomen gelijk: de islam is een gewelddadige religie. 

Islam betekent onderwerping en bekering van niet-moslims. Die interpretatie geldt in de huiskamers 

van die probleemjongeren, in de moskeeën. Het zit in die gemeenschap zelf.” “[…]  een 

recidiverende Marokkaanse straatterrorist gaat bij de derde overtreding gewoon het land uit. Dat 

zetten we als minimumstraf in de wet.”  

 

 
314 Ongeweste goden, p. 274. 
315 De toekomst van de stad, p.83 
316 Sprookjes over de islam, de Volkskrant, 25-3-2005. 
317 NRC, 22-3-2006,p.2. 
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Bart Jan Spruyt werkt sinds augustus 2006 niet meer samen met Wilders, maar niet vanwege diens 

standpunten inzake islam en immigranten, maar omdat Wilders niet met de andere 

rechtspopulistische partijen wil samenwerken.( NRC 26-8-2006)  

 

Bart Jan Spruyt, het brein achter Wilders, meent (in De toekomst van de stad) dat hij zijn ideeën op 

de Duitse grondwet kan baseren. De classicus Anton van Hooff schrijft onder de titel Geef me maar 

een Duitse grondwet ( NRC 8-4-2006) uitgebreid over de Duitse grondwet en over Wilders’ 

voorstel artikel 1 te schrappen. Hij beklemtoont terecht dat de Duitse grondwet inclusief is, en niet 

exclusief, zoals Wilders het voorstelt: “Wilders is er met ‘joods-christelijke en humanistische 

traditie’ op uit mensen uit te sluiten, met name natuurlijk de moslims. […] Wilders’ poging om [de 

Nederlandse cultuur] te definiëren is uiterst onbehouwen. Het joodse cultuurelement kan immers 

pas sinds Auschwitz op erkenning rekenen.” 

 

Het eerste artikel van de Duitse grondwet luidt: “Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu 

achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. (Artikel 2) Das Deutsche Volk 

bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage 

jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt.“ De Burkianen 

en Wilders hebben niets op met dit artikel. Paul Cliteur zegt bijvoorbeeld:  “En als Hitler de 

doodstraf zou hebben gekregen, of Bin Laden in de VS, dan heb ik daar geen problemen mee. Voor 

bepaalde niet-corrigeerbare figuren blijft maar één ding over: kill, kill, kill zoals Shaw zei. Die 

mensen kunnen zich niet op hun intrinsieke waarde als mens beroepen."318 

Volgens de Duitse grondwet is de menselijke waardigheid niet iets dat men kan verliezen, ook 

‘bepaalde niet-corrigeerbare figuren’ niet.  En,  afgezien van de Duitse grondwet: ”We care about 

rights because we believe that each human life is intrinsically worth protecting and preserving.”( M. 

Ignatieff) 319 

 

De Leidse hoogleraar Ineke Sluiter schrijft over Wilders’ voorstel om het gelijkheidsbeginsel af te 

schaffen: “[…] Nu is het gevaar van dit soort voorstellen ongetwijfeld complex, maar één aspect 

ervan raakt het hart van het democratische proces: het risico dat buitenproportionele inbreuken op 

centrale rechten aanvaard worden, neemt drastisch toe als die inbreuk selectief is, dat wil zeggen als 

de meerderheid geen enkele kans loopt erdoor getroffen te worden. Onder die omstandigheden zal 

een democratische meerderheid eerder geneigd zijn akkoord te gaan met maatregelen die claimen 

dat ze de veiligheid vergroten ten koste van ‘kleine’ inbreuken op persoonlijk rechten en vrijheden 

…van een minderheid. […] als maatregelen iederéén in gelijke mate treffen en toch acceptabel 

gevonden worden, hebben zij een duidelijk grotere legitimiteit.”320 Met andere woorden: als er 

harde anti-terreur maatregelen echt nodig zouden zijn, moeten deze in ieder geval voor iedereen 

gelden - dat is een minimale eis. 

 

De Amsterdamse politicoloog Jos de Beus over het extremisme van Wilders: “Wilders zei tegen De 

Standaard dat allochtone jongeren die zich schuldig maken aan misdadig en onmaatschappelijk 

handelen, zoals de bende in de Amsterdamse Diamantbuurt, bestraft moeten kunnen worden met 

intrekking van hun Nederlandse paspoort en afvoer naar het land van herkomst. […] Zouden de 

mensen die zeggen Wilders te steunen, echt begrijpen wat hier allemaal wordt voorbereid? Mijn 

bezwaar is niet eens dat hij voorstellen doet die thans onhaalbaar zijn in de Nederlandse en 

internationale rechtsorde. Ook de bangmakerij in zijn politiek laat ik hier passeren […] . Mijn grote 

bezwaar is dat Wilders kiezers probeert te winnen met plannen die enkel te verwezenlijken zijn in 

autocratische en totalitaire staten. De Britse koning kon plegers van halsmisdrijven deporteren naar 

 
318 ‘Meer rechten voor dieren dan voor mensen’, vraaggesprek met rechtsfilosoof Paul Cliteur, in: maandblad 

Milieudefensie, februari 2002, geciteerd na Dries Veldman, http://www.heemland.nl/hl25-Doodstraf_ter_discussie.htm; 

over Cliteurs onbegrip voor Shaw zie 5.7. 
319 The lesser evil, p. 167. 
320 Leidraad, april 2006, p. 13. 
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de Australische strafkolonie, de Griekse en Turkse onderhandelaars konden hun lange eerste 

wereldoorlog in 1923 met Brits goedvinden afsluiten met een massale gedwongen volksverhuizing 

aan weerszijden van de Bosporus, de grote tirannen van de twintigste eeuw (Lenin, Stalin, Hitler, 

Mao) konden hele landstreken ontvolken en herbevolken. Een democratische leider die worstelt met 

een mislukt multiculturalisme kan dat allemaal niet, ook niet als hij Wilders of Michiel Smit of Filip 

Dewinter heet. 

Wie suggereert dat democratie en uitzetting van problematische minderheden verenigbaar zijn, is 

een extremist. Niet omdat de hoofddoekvreter de macht verovert met niet-democratische middelen, 

maar omdat hij, op de manier van de communistenvreter Joseph McCarthy, een beleid voorstaat dat 

slechts met ondemocratische spelregels en bevoegdheden tot een succes kan worden gemaakt.” 

(NRC 29-12-2004)  

 

Afshin Ellian, die zich eerder zeer positief had uitgelaten over Wilders, schrijft in zijn column Eer 

de libertas philosophandi ( NRC 2-9-2006) ineens kritisch over Wilders: “Van Geert Wilders 

mogen de komende vijf jaren geen moskeeën gebouwd worden  Hij wil, met een beroep op 

democratie en vrijheid, de godsdienstvrijheid voor moslims afschaffen.”  

Het is merkwaardig dat Ellian niet ingaat op het veel grotere probleem, namelijk dat Wilders het 

gelijkheidsbeginsel uit de grondwet wil schrappen. Ellians veel te zwakke en te obligate kritiek op 

Wilders komt ook te laat. Zoals ik zelf in en lezersbrief in de NRC ( 20 april 2006) heb geschreven, 

is het standpunt van Ellian nauw verwant aan het standpunt van Wilders. Ellians juridisch-politieke 

eisen zijn op cruciale punten verwant aan het denken van Wilders. Ellian eist een “een soort 

administratieve ophokplicht  voor de jihadisten, buiten het strafrecht om.”(  NRC 26-11-2005).  

Hetzelfde verwoordde Geert Wilders in een BBC- interview van 21 maart 2006, waar hij het heeft 

over  “administrative detention”.  Ellian is dan ook zeer blij met het feit dat Wilders negen zetels 

heeft veroverd. “Nederland begint een aantrekkelijk instabiel land te worden.” (NRC 25-11-2006) 

De ijzeren lady Rita Verdonk wordt door Ellian in hetzelfde artikel met harde worden als te zacht 

en veel te weinig streng terecht gewezen. Wederom positioneert Ellian zich openlijk rechts van de 

VVD. 

Geen woord van kritiek werd vernomen van staatsjurist Ellian op de poging van Wilders’ Partij 

voor de Vrijheid om te verhinderen dat de PvdA'ers Aboutaleb en Albayrak tot staatssecretaris 

worden benoemd omdat ze een dubbele nationaliteit hebben ( februari 2007) .In zijn een paar dagen 

later verschenen column valt hij niet de discriminatiepoging van Wilders en de zijnen aan, maar 

richt hij zijn ongebreidelde haat op de nieuwe PvdA-minister van onderwijs Ronald Plasterk. Ook 

in zijn column De Wilderiaanse problemen van 31 maart stelt hij zich achter Wilders, die volgens 

Ellian alleen maar de grote problemen in Nederland wil aanpakken.  

Wilders bedrijft een consistente religiepolitiek, en wordt daarbij zeer vergaand gesteund door 

rechtse intellectuelen. Elbeth Etty: 

“Ten onrechte wordt Wilders ervan beschuldigd dat hij maar wat roept in het wilde weg. Hij draagt juist 
een consistente visie uit op het karakter van het integratievraagstuk, dat in zijn ogen het gevolg is van 
een te ver doorgewoekerd cultuurrelativisme. Voortbouwend op wat Fortuyn daarover schreef in Tegen 
de islamisering van onze cultuur (1997), beschouwt hij de islam - ook in zijn liberale varianten - als in 
essentie strijdig met wat hij wezenlijk acht voor de Nederlandse identiteit. De grondslag van de agitatie 
van Wilders is een godsdienstpolitieke: de islam moet worden uitgebannen als onverenigbaar met de 
Nederlandse tradities, inclusief de democratie en de rechtsstaat. Om deze religiepolitiek, die zich niet laat 
verzoenen met de vrijheid van godsdienst, te kunnen voeren definieert Wilders de islam niet als 
godsdienst, maar als een vijandige ideologie, waarvan de aanhangers onbekwaam zijn tot deelname aan 
het democratisch proces.” ( 11-3-2008)  
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2.5.1. Rechtspopulisme en neoconservatisme 
 

Populisme verbindt zich nu met fundamentalisme ( Elsbeth Etty  12-2-2008)  

 
“[...] de aanzwellende anti-moslim-atmosfeer [draagt] bij aan de teloorgang van de morele traditie van 
burgerlijke participatie en debat, die essentieel is voor het handhaven van de rechten en vrijheden van 
iedereen. In een democratische rechtsstaat worden de rechten en vrijheden van minderheden bewaakt, 
niet alleen door de staat, maar ook door de burgers zelf. Het gevaar van populisme is dat de meerderheid 
de minderheid de wet gaat voorschrijven. Burgers moeten dus op hun hoede zijn als populisme de kop 
opsteekt. Als er iets is dat een democratie kan bedreigen, is het de geldingsdrang van de meerderheid. 
Juist wanneer er sprake is van maatschappelijke spanningen en onbehagen moeten we ons niet laten 
meeslepen door angst en ongenoegen.” (Halleh Ghorashi en Thomas Spijkerboer 6-3-2008)  

 

 
“[Dick Houtman en Peter Achterberg, bijgestaan door hun Belgische collega Anton Derks] gebruikten 
onderzoeksgegevens uit West-Europa en de Verenigde Staten over stemgedrag, stemmotieven en 
prioriteiten van kiezers en toetsten daarmee een alternatieve culturele theorie van de politiek. Die komt 
hierop neer: naarmate een samenleving meer belang hecht aan culturele thema's gaan laagopgeleiden 
rechtser stemmen, onafhankelijk van hun beroep of inkomen ('klasse').”321 
 
Peter Achterberg: “Als een meerderheid vindt dat de institutionele taaiheid niet meer te doorbreken is en 
dat allerlei democratische waarborgen het probleem zijn, loert er gevaar. Je ziet dit nu al. Als een tbs'er 
op proefverlof een misdrijf pleegt, hoor je steeds vaker: opsluiten, geen gezeur. Mensen storen zich aan 
eindeloze beroepsmogelijkheden, ze willen af van het 'Haagse gedoe'. Maar dat Haagse gedoe, dat is de 
democratische rechtsstaat.” ( Dirk Vlasbloem, Culturele armoede, NRC 21-6-2008)  
 

 
 

Het on ophoudelijke gevecht dat de heren van de Burke Stichting hebben gevoerd voor het recht om 

te beledigen en voor maatschapelijke polarisatie heeft de bodem bereid voor de provocaties van 

Geert Wilders.  
“De belediging, het schokeffect of de provocatie zijn een onmisbaar onderdeel van zijn repertoire: 
Kamerleden zijn lafaards, premier Balkenende zelfs een "beroepslafaard", de Antillen een "boevennest", 
Marokkaanse jongens bijna altijd "straatterroristen". Een debat is niet compleet zonder ruzie met andere 
Kamerleden over het doorbreken van de (ongeschreven) politiek regels. 
De provocatie is er ook in de film [Fitna] : de islam volgens Wilders leidt onherroepelijk tot terreur en 
geweld tegen niet-moslims.”322 
 
“Discussiëren over zijn eigen voorstellen doet Wilders nooit, zeggen zijn collega's. "Dat is ook slim", zegt 
VVD'er Halbe Zijlstra. Hij stond in veel integratiedebatten tegenover de PVV. "Als je een kraakheldere 
keiharde boodschap hebt, dan is elke reactie verder een zwaktebod, een fout: of je moet nuanceren, of je 
moet nog harder gaan schreeuwen." Voor Wilders, zeggen zijn tegenstanders, zijn compromissen vieze 
dingen. Dat ergert ze. Want politiek moet meer zijn dan theater, of ritueel knokken. Zijlstra: "Wij zitten hier 
uiteindelijk met zijn allen om de tent te runnen." 
De afstand die Wilders neemt van de politieke conventies is een bewuste keuze. Want voor alles wil de 
PVV één ding duidelijk maken: zij spreekt namens het volk, de burger, en is op het Binnenhof 
neergestreken om de beroepspolitici lastig te vallen. Zijlstra: "Hij mag zich graag afzetten tegen het 
Haagse.”( Herman Staal; Derk Stokmans; Liberaal jihadist, NRC 29-3-2008)  

 

De Burke Stichting heeftmet haar substantiele steun aan Fortuyn en wilders stek bijgedragen tot het 

populistische klimaat in Nederland, dat door Tom de Graaf wordt geschetst als volgt: 
“Het is de afgelopen zeven jaar mode geworden om met veel passie zich af te zetten tegen de spelregels 
van de parlementaire democratie. Als iets schadelijk is voor het geloof en het vertrouwen in de werking 
van onze politieke structuren, zijn het wel politici die een tegenstelling opwerpen tussen wat er aan het 
Binnenhof gebeurt en de maatschappelijke problematiek daarbuiten. Haags gedoe, Haagse 
achterkamers, Haags geneuzel, die termen horen we bij uitstek van Haagse politici. Zij spugen met liefde 
in de bron waaruit zij zelf drinken. Wat zij niet beseffen - of juist wel, en dat maakt het nog erger - is dat zij 

 
321 Dirk Vlasbloem, Culturele armoede, NRC 21-6-2008 
322 Herman Staal; Derk Stokmans:  Liberaal jihadist, NRC 29-3-2008 
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dat wantrouwen niet overwinnen, maar alleen maar vergroten. [...]In de samenleving worden latente 
tegenstellin gen aangeblazen en verhevigd. De exploitatie van onrust en onvrede van de ene 
bevolkingsgroep dreigt ten koste te gaan van de ontwikkeling en maatschappelijke positie van anderen.  
 
Ik twijfel of mijn rechtsstaat nog wel de staat is die populisten nastreven. Of migranten, vluchtelingen en 
ingeburgerde Nederlanders met een andere etnische afkomst nog wel onvoorwaardelijk mogen rekenen 
op een gelijke behandeling. Of ze nog als individu recht en bescherming krijgen of door anderen alleen 
maar worden gezien als onderdeel van een zorg, een probleem, een gevaar. “ ( de Volkskrant, ***) 
 

De heren van de burke Stichting vechten zonder compromios voor de zogenoemde Vrije 

meningsuiting en het vermeende recht voor politici en publiscisten om bevolkingsgroepen te 

beledigen. De beperking van het recht van vrije meningsuiting voor moslims, die Geert Wilders met 

zijn PVV beoogt, wordt door de Burke Stichting daarentegen niet aan de kaak gesteld.  

Het wordt moslims verboden volgens de PVV: 

• om de Koran te bezitten  

• om bijzondere scholen op te richten  

• om naar Nederland te immigreren  

• om in het Kabinet te zitten  

• om nieuwe moskeeën te bouwen  

• om stemrecht voor de gemeenteraad te hebben  

• om een omroep op te richten  

• om de moedertaal in de moskee te spreken  

• om als ze werkloos zijn in Nederland te blijven  

• om een burka of burkini te dragen . 
 

 

 

 

2.6. Het superieure Westen en de botsing der beschavingen 
 
2.6.1. De Europese traditie van het anti-islamisme 

 

Sjoerd de Jong over de Europese traditie van anti-islamisme: “[…] de Heilige Johannes van 

Damascus nam al in de zevende eeuw, in zijn Dialexis Sarrakenou kai Christianou het libido van 

Mohammed op de schop: de man was tenslotte getrouwd met meer vrouwen en bovendien met een 

gescheiden vrouw, Zaynab bint Jahsh, voor christelijke begrippen toen een even helse gruwel als 

een kindhuwelijk nu. Latere middeleeuwse werken als de quadruplex reprobatio, een viervoudige 

weerlegging van de islam, fulmineerden even heftig tegen de 'valse religie': Mohammed was een 

impudicus adulter, een onkuise echtbreker en zedeloze bedrieger. Een perverteling die concedit 

sodomiam tam in masculo quam in femina (tegennatuurlijke seks goedkeurde zowel voor mannen 

als voor vrouwen), aldus de Disputatio contra Saracenos van Ricardo da Monte Croce. Dante liet 

Mohammed martelen in de onderste regionen van de hel (nog net voor Judas), waarbij de valse 

profeet eindeloos werd gespleten van kin tot anus. Alain de Lille meende dat 'het volledige leven 

van de moslims wordt doorgebracht in de stank van lust'. Hun godsdienst was er een van 

fornicationes et furta (seks en geweld). En zo kunnen we doorgaan. Zie voor meer van hetzelfde: 

Norman Daniel: Islam and the West. The Making of an Image, Edinburgh, 1960. 

Veel van die middeleeuwse fascinatie met islamitische seks en geweld was gebaseerd op angst, 

vooroordelen, onjuiste informatie, en op vijandigheid ten opzichte van een rivaliserende beschaving 

die destijds boven die van Europa uitstak.” (NRC, 6-4-2004) . 

 

Generalisaties, vooroordelen: in de geest van Burke en van Schmitt verdedigen de Burkinan het 

vooroordeel als denkfiguur. De psycholoog “Allport ziet een type persoonlijkheid dat hij 

bevooroordeeld noemt en tegenover de meer tolerante persoonlijkheid plaatst: de cognitieve 
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processen verschillen in beide gevallen aanmerkelijk, zo betoogt hij. De bevooroordeelde of 

autoritaire persoon, zoals Adorno dit type omschrijft, is geneigd tot scherpe tweedelingen, tot een 

weinig gedifferentieerde en starre benadering van de werkelijkheid. Vooroordelen zijn functioneel: 

ze helpen onzekere mensen hun zelfbeeld hoog te houden en dragen ertoe bij dat frustraties over het 

eigen leven omgezet kunnen worden in agressie met woorden of daden tegenover andere groepen. 

Onzekerheid is volgens Allport een sleutelbegrip om het vooroordeel te kunnen verklaren: 'Om 

krenking te vermijden en in ieder geval een eiland van veiligheid te scheppen is het beter om uit te 

sluiten dan in te sluiten.' Die onzekerheid heeft niet alleen met opvoeding te maken, maar kan zeer 

worden versterkt in tijden van grote maatschappelijke veranderingen, die de sociale status van 

mensen raken “ ( Paul Scheffer, Het land van aankomst, p. 280)  

 

 

Ton Crijnen: “In het Westen vormde een grof mengsel van onkunde en wanbegrip de brandstof 

voor het vuur waarmee allerlei ressentimenten tegen moslims werden aangewakkerd. Dat leidde er 

toe dat per tweevoudig conciliedecreet (1179, 1216) de totale breuk formeel werd afgekondigd: 

iedere christen die dienst deed in het huis van een moslim of zaken met hem deed, kon prompt 

rekenen op excommunicatie door de kerk en daardoor op maatschappelijke uitstoting.[…] 

Nee, de Duitse keizer Frederik II (1194-1250) die vloeiend Arabisch sprak, moslims tot zijn 

belangrijkste adviseurs benoemde en een intellectuele correspondentie voerde met sultan al-Kamil 

van Egypte, was met zijn interesse voor islamitische spiritualiteit een van de zeer schaarse 

uitzonderingen binnen West-Europa. Veruit de meesten beschouwden de islam als een christelijke 

ketterij die eerder bestreden dan bestudeerd diende te worden. 

Toen Frederik Jeruzalem openstelde voor moslim-pelgrims haalde hij zich daarmee de woede op de 

hals van paus en westerse clerus. Interreligieuze coëxistentie kwam niet voor in hun woordenboek. 

Tot in de jaren zestig van onze eeuw zou de koran in de Vaticaanse bibliotheek worden bewaard op 

een plek die van oudsher 'de hel' werd genoemd. 

Het feit dat menigeen ook nu de islam nog altijd ziet in termen van geweld, religieus obscurantisme 

en veelwijverij valt niet los te zien van bovenstaande mythevorming.”( Trouw, 25-11-1995)  

 

In het Westen lijkt de immigratie van miljoenen moslims bij de autochtone meerderheid haar latente 

argwaan jegens de islam eerder te versterken dan te verkleinen. Alleen zijn de oude, op religieuze 

vooroordelen gestoelde vijandbeelden vervangen door een geseculariseerde variant. Nu is de islam 

niet meer 'de vijand van het christendom', maar van 'onze sociale en culturele verworvenheden'. 

(Ton Crijnen, Trouw, 24-10-2001)  

 

 

Meer hierover zie W.A.R. Shadid & P.S. van Koningsveld,  

Moslims als minderheid:Vergruizeling van het westerse islambeeld 

http://www.interculturelecommunicatie.com/download/islambeeld.html  

De islam in het westen:onbekend en onbemind 

http://www.interculturelecommunicatie.com/download/islambeeld2.html  

 

 

 

 

2.6.2. Huntington en zijn adepten 
Aan de basis van de oordelen van de Burke Stichting “ligt de overtuiging dat cultureel relativisme 

een verwerpelijk idee is. Er bestaan superieure en inferieure culturen en het staat wel vast dat 

Nederland tot de beste van de eerste categorie behoort: de westerse beschaving. Het is een seculiere 

vertaling van het oude Kruisvaardersgeloof dat God met ons is en de goddelozen dus geen 

gelijkwaardige positie innemen.” (J.A.A. van Doorn, Trouw, 17-12-2003)  

 

http://www.interculturelecommunicatie.com/download/islambeeld.html
http://www.interculturelecommunicatie.com/download/islambeeld2.html
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“De aanhangers van […Huntington] rechtvaardigen aldus de angst die wordt opgewekt door de 

moslimaanwezigheid in West-Europa en vrijwaren het Westen tegelijk van iedere 

verantwoordelijkheid, door de schuld te leggen bij de anti-liberale beginselen van de islam en de 

veronderstelde gehoorzaamheid van moslims hieraan.”323 

 

De Burkianen, en in hun kielzog Geert Wilders,324  beklemtonen keer op keer de superioriteit van de 

Westerse beschaving, en de dreiging van de islamitische barbarij. De islam en het Westerse denken 

worden voorgesteld als absoluut verschillende en botsende beschavingen; waarbij de islam als 

principieel gevaarlijk geschetst wordt, als onverenigbaar met de wetenschap en de mensenrechten. 

In het pamflet De crisis in Nederland en het conservatieve antwoord, gepubliceerd in 2003 door de 

Burke Stichting, “worden de Nederlandse moslim vereenzelvigd met de sjaria, eerwraak en 

terrorisme” (Hans Wansink). 325 

De islam wordt van Ellian zelfs met de pest vergeleken: “De islam is een structurele wantoestand 

die al ruim veertienhonderd jaar alle aspecten van opvoeding, cultuur, economie, politiek en 

omgangsvormen overheerst. [....] Het lijkt op de pest: waar de islam ook komt overheerst armoede, 

gebrekkige ontwikkeling, analfabetisme, onderdrukking, corruptie, frustratie en vooral geweld.”326 

Ellians “Islam=pest”-verhaal kan ook omgedraaid worden: “De politieke, economische en culturele 

achteruitgang van de islam viel samen met de bezetting van India en Indonesië, de kolonisatie van 

de Arabische wereld, de ineenstorting van het Ottomaanse Rijk en tenslotte de oprichting van de 

staat Israël.”327 

 

Loubna Berrada, Marokaanse van geboorte en actief binnen de Burke Stichting, weigert om de 

islam en de koran zo generaliserend te veroordelend als Ellian en Cliteur. Zij neemt afstand van de 

islam. “Maar ze [Loubna Berrada ] vond er niets mis mee, met die Koran. Zo komt ze -na alle 

overeenkomsten- op het belangrijkste verschil tussen haar en Hirsi Ali. "Mijn stelling is: laat de 

Koran zelf met rust. Het gaat erom hoe die wordt misbruikt om taboes in stand te houden en geweld 

tegen vrouwen te rechtvaardigen." Het probleem schuilt volgens Berrada in de 'culturele islam', 

zoals die door de meeste Turken en Marokkanen in Nederland wordt aangehangen. Een mengsel 

van geloof en mediterrane erecodes, waarbinnen de vrouw het toonbeeld van bescheidenheid moet 

zijn, onderworpen aan de man en de gemeenschap. "Met het geloof wordt het geweld alleen maar 

gelegitimeerd. Ten onrechte." Over Hirsi Alis film Submission zegt zij: “Ik zou de film zo niet 

hebben gemaakt", zegt Berrada. "Ik zie dat rechtstreekse verband tussen die koranteksten en het 

geweld niet.” (Trouw, 1-9-2004)  

 

Ellian: “Islam en mensenrechten zijn te niet verenigen met elkaar”.328 

Het recente WRR-rapport Dynamiek in islamitisch activisme (zie www.wrr.nl) stelt juist dat de 

islam en de mensenrechten verenigbaar zijn, en geeft ook voorbeelden uit Ellians vaderland Iran: 

 “De bevinding van het rapport is dat het islamitisch activisme wel degelijk 

aanknopingspunten biedt voor democratisering en mensenrechten. Ieder van de 

drie onderzochte dimensies toont ten aanzien hiervan een grote verscheidenheid 

en dynamiek. Hoewel het om fragiele aanknopingspunten gaat, en er ook nog 

veel onzekerheid bestaat, is het onjuist te veronderstellen dat ‘de’ islam in algemene 

zin haaks staat op acceptatie van democratie en mensenrechten. 

Het niveau van het islamitisch-politieke denken laat zien dat er inderdaad veel 

denkers zijn die belangrijke principes voor de inrichting van de staat, zoals de 

scheiding van kerk en staat, democratie, rechtsstaat en mensenrechten, afwijzen 

 
323 Jytte Klaussen, Islamofobie,  Eutopia 16, oktober 2006.  
324 http://news.bbc.co.uk/1/hi/programmes/hardtalk/4833890.stm 
325 De vijfde colonne is onder ons, de Volkskrant, 8-11-2003. 
326 Wie is die vrolijke ketter? In: Brieven van een Pers, p. 227. 
327 Strijders van eigen bodem, p. 205. 
328 Islamdebat, In: Trouw 30-11-2005. 
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als strijdig met de islamitische beginselen en de suprematie van het islamitisch 

recht. Maar naast deze beeldbepalende opvattingen manifesteren zich ook steeds 

meer denkers die deze principes juist op islamitische gronden nastreven. Zij 

keren zich tegen dogmatische benaderingen die stellen dat de voorschriften van 

de heilige bronnen naar de letter moeten worden nageleefd. Eerder gaat het hun 

om de geest en de zeggingskracht van deze bronnen voor de huidige omstandigheden. 

Denkers met dergelijke opvattingen zijn inmiddels in veel moslimlanden 

te vinden, bijvoorbeeld in Indonesië, Maleisië en Egypte. Het vernieuwende 

denken komt zelfs voor in Iran, het land dat nu een kwarteeuw ervaring heeft 

met een islamitische theocratie.” 

 

Cliteur en Ellian sluiten impliciet en expliciet aan bij het denken van Samuel Huntington329 en diens 

ideologie van de botsende beschavingen. Ook Kinneging acht “de Europese cultuur hoger dan die 

van Afrika en Azië” en zegt bang te zijn voor de “ondergang van het avondland”.330  

In de NRC van 28 maart 2006 wordt bondig samengevat waar Huntingtons  'Clash of Civilizations' 

voor staat: “De 'Clash of Civilizations' is een controversiële theorie over internationale betrekkingen 

die naar voren is gebracht door de Amerikaan Samuel P. Huntington. De basis is dat in de wereld 

van na de Koude Oorlog de culturele en religieuze identiteit van mensen de belangrijkste 

conflictstof vormt.” Het boven genoemde WRR-rapport Dynamiek in islamitisch activisme gaat 

uitvoerig in op de opvattingen van Huntington: “Rechtsstaat, mensenrechten 

en democratie zijn niet alleen in het Westen ontstaan, maar zijn volgens hem [Huntington] ook 

gebonden aan de unieke configuratie van kenmerken waarop de westerse cultuur is gegrondvest. 

Het gaat dan om kenmerken zoals de klassieke erfenis, 

katholicisme en protestantisme, scheiding tussen wereldlijk en religieus gezag, 

sociaal pluralisme, representatie en individualisme. Zijn stelling is dat de niet-westerse 

wereld, waaronder zeker de moslimwereld, zich in toenemende mate zal 

willen baseren op de eigen islamitische beschaving en westerse innovaties zoals 

democratie en mensenrechten zal afwijzen (Huntington 1996). 

Wellicht is de aantrekkelijkheid van deze westerse innovaties voor velen in niet-westerse landen 

toch groter dan Mahathir en Huntington veronderstelden. 

Opiniepeilingen wijzen regelmatig uit dat bij de bevolkingen van moslimlanden 

democratie hoog op de verlanglijst staat (Hofmann 2004; Inglehart en Norris 

2004; Pew Global Attitudes Project 2003).” 

 

Cliteur baseert zich ook op de filoloog Ernest Renan, die ongelijkheid van de rassen en de 

noodzakelijke overheersing van velen door enkelen als het vanzelfsprekend bewijs van een 

antidemocratische wet van natuur en samenleving zag en de Semitische ras (moslims en joden) als 

minderwaardig beschouwde. 331 Cliteur :  “Wat de moslim kenmerkt, zegt Renan, is een grenzeloze 

haat voor de wetenschap.[....] Het behoeft nauwelijks betoog dat wanneer men het soort dingen 

schrijft als Renan, men tegenwoordig zou stuiten op zware weerstand. [...] Geheel ten onrecht 

natuurlijk [...].”332 

Cliteur zegt op een LPF- bijeenkomst (16-2-2006) over de “keiharde” (de Volkskrant) boeken over 

de islam van Daniel Pipes en Robert Spencer: “ Dit zijn mensen van groot niveau. Laten we kennis 

nemen van hun standpunten. Helaas kun je hun boeken niet in de boekwinkel kopen en krijgen zij 

geen recensies in de kranten.” 333  Cliteur reproduceert de arrogant-positivistische houding van 

Ernest Renan, een houding zoals die te vinden was tijdens de koloniale overheersing. De 

 
329 Ellian, Brieven van een Pers,p. 201; Sociale cohesie en islamitisch terrorisme, oratie 18-4-2006; Cliteur, Tegen de 

decadentie, p. 85. 
330 Trouw, 25-1-2006, religie&filosofie. 
331 E. Said, Oriëntalisten, p. 180. 
332 Debat met Paul  Cliteur www.passagenproject.com/cliteur.html  
333 de Volkskrant, 18-2-2006, p. 2 Bij de LPF zeggen ze nu wat Pim niet durfde. 

http://www.passagenproject.com/cliteur.html
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Europeanen zagen toen, (net zoals Cliteur en Ellian vandaag),  in de islam “slechts magie, bijgeloof, 

een primitieve mentaliteit, archaïsme, behoudzucht, afwijzing van vooruitgang enz. “334  

 

Cliteur haalt ter ondersteuning van zijn kritiek op de islam ook graag Bernard Lewis aan, wiens 

artikel The Roots of Muslim rage uit 1990, zoals Michiel Leezenberg schrijft, Samuel Huntington 

voorzag “van de slogan van een 'botsing der beschavingen”335. Michiel Leezenberg: “Voor Lewis is 

de islam altijd een in wezen onveranderlijke, antichristelijke en antiwesterse beschaving geweest. 

[…] [De] onwil om te onderkennen dat er een diepe breuk bestaat tussen de klassieke en de 

moderne islam, is Lewis' achilleshiel.”  Voor de Burkianen geldt wat Leezenberg over Lewis 

schrijft: ”De Arabische werkelijkheid krijgt […] een statisch en merkwaardig onhistorisch karakter. 

Tussen oost en west bestaan bij hem [Lewis]  vooral diepe breuken: allereerst die tussen een 

christendom dat kerk en staat gescheiden hield, en een islam met 'totalitaire' aanspraken; vervolgens 

die tussen het rationele Europa en een religieuze cultuur die niet 'door de Verlichting is 

heengegaan'.” 

 

Leezenberg verzet zich tegen deze statische opvatting van de islam, die hij bij Lewis vindt (en die 

ook bij de Lewis- en Huntington-fans te vinden is): “Dit beeld van een stagnerende islamitische 

wereld waar niets verandert, is in de loop van de negentiende eeuw ontstaan, en diende als 

rechtvaardiging van de Europese beschavingsmissie [Zo bijvoorbeeld ook bij de door Cliteur zo 

geprezen Ernest Renan, M.T.]  Maar tegelijk voltrokken zich onder de ogen van koloniale heersers 

en oriëntalisten de meest radicale veranderingen. Islamitische rijken werden hervormd vanuit 

westerse, liberale noties van burgerrechten, grondwetten en parlementen. Er ontstonden nieuwe 

nationale bewegingen en staten. De religie kreeg een nieuwe, volstrekt ondergeschikte positie ten 

opzichte van de staat, de politiek en de individuele burger. Daardoor lijkt de hedendaagse islam, 

met zijn beroep op het individuele geweten van de gelovige, het belang van tekstlezing en sociale 

rechtvaardigheid, ook veel meer op het hedendaagse christendom dan op zijn eigen traditionele 

vormen.” 

Ook Afshin Ellians uitspraak “De koran heeft alleen respect voor [andersdenkende] religieuze 

groepen, als zij zich onderwerpen aan de wetten van de islam”336 kan met een artikel van Michiel 

Leezenberg becommentarieerd worden:  “[Een blik op de geschiedenis van de islamitische wereld 

toont] dat deze eeuwenlang een veel grotere tolerantie heeft gekend dan de christelijke. [...] Niet 

alleen leefden soennieten, sjiieten en aanhangers van andere varianten van de islam in de regel 

zonder ernstige problemen naast elkaar, ook hadden religieuze minderheden een beschermde status: 

ze werden met rust gelaten en konden hun eigen rechtspraak voeren. Ook was tot de vorming van 

Israël in 1948 de positie van joden in de islamitische wereld veel beter dan in het Europa van na de 

Verlichting. De islamitische wereld kende nauwelijks pogroms, geen inquisitie, geen pauselijke 

banvloeken, geen grootschalige verbranding van ketters en geen godsdienstoorlogen zoals die ten 

tijde van de Reformatie […] De islamitische wereld kende dus gedurende het grootste deel van zijn 

geschiedenis tolerante, seculiere en multiculturele vormen van staatsinrichting.”337  

 

Mohammed Arkoun bekritiseert het islambeeld van Bernhard Lewis: “[Lewis maakt gebruik] van 

het begrip Islam met een hoofdletter I: het is een verzamelbegrip, een collectief, een almachtig 

fenomeen, een hiërarchische ordening, de bron van alles, de verklaring voor alles, een onaantastbaar 

kader van handelen en denken; het is de plaatsvervanger van Allah zelf zoals hij in de koran naar 

voren komt: wetgevend, uitleggend, goedkeurend, afwijzend, veroordelend.. in al zijn 

soevereiniteit. De verwarrende en soms botsende vermenging van Allah en islam vindt voortdurend 

plaats en tegelijkertijd ziet men algauw de islam als de islamitische wereld, zoals ook deze eminente 

geleerde doet; zonder erbij stil te staan dat de islamitische wereld een zo breed scala van 

 
334 Mohammed Arkoun in: Bolkestein en Arkoun, Islam en de democratie, p. 67. 
335 Michiel Leezenberg, Modern? Tot uw dienst, NRC 25-3-2005. 
336 Islam rechtvaardigt agressie, de Volkskrant 7-2-2006. 
337 Doe-het-zelf -islam, In: Hoe nu verder, p. 115 f. 
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samenlevingen en groeperingen kent, net alleen in geografische zin, maar ook wat betreft de 

historishe ontwikkeling, dat het verzamelbegrip ‘islam’ elke wetenschappelijke waarde verliest.”338 

 

De islamitische terreur wordt door de Burkianen niet beschouwd als een bij uitsteek modern 

fenomeen ( zoals bijvoorbeeld John Gray dit doet), maar als specifiek islamitisch. Voorbij wordt 

gegaan aan het feit dat het “zelfmoordterrorisme niet wezenlijk [is], laat staan specifiek, voor de 

islam. Het is ook niet wezenlijk anti-westers.”339 Michiel Leezenberg: “Zelfmoordaanslagen zijn als 

dominant verschijnsel nauwelijks 25 jaar oud. Ze zijn geen uitingen van een blind en irrationeel 

religieus fanatisme of eeuwenoude culturele tradities, maar een bij uitstek moderne vorm van 

rationeel en doelgericht politiek handelen. Ze vinden meestal plaats tegen een achtergrond van 

etnisch conflict, en vooral van buitenlandse bezetting.” 

 

Huntington en zijn adepten verklaren conflicten uit culturele en religieuze tegenstellingen en zien 

politieke en sociale factoren als onbelangrijk. Maar het religieuze verzet is, juist wat de islam 

aangaat, duidelijk politiek gekleurd. 

J.A.A. van Doorn: “Natuurlijk moeten de terroristische tendenties in de islam met kracht worden 

aangepakt. Maar we moeten twee dingen vermijden: nationaal volksverzet in moslimlanden 

exclusief toeschrijven aan de daar dominante volksgodsdienst, de islam. Voorts: het grootste gevaar 

dat de democratie in de vorige eeuw bedreigde, het wereldcommunisme, gaan bagatelliseren [zoals 

Ellian dit doet] om de islam als de ultieme uitdaging te kunnen afschilderen.”340 

Nog over de eerste punt die Van Doorn noemt,  het nationale volksverzet, dat nu door de Burkianen 

uitsluitend op de rekening van de islam wordt geschreven. Henk Hofland: “ Abu Ghraib, de 

verovering van Falluja, de Amerikaanse soldaat die een gewonde Irakees met een machinepistool 

uit zijn lijden verlost: dit alles heeft in het Nederlandse debat nauwelijks een rol gespeeld. In 

kringen van immigranten wordt er anders over gedacht.”341 

 

Pippa Norris en Ronald Inglehart hebben in hun onderzoek over religie en politiek (Sacred and 

Secular. Religion and Politics Worldwide, 2004) vastgesteld, dat secularisatie sterk “afhangt van de 

mate waarin bestaanszekerheid kan worden verworven”342. Sociaal-politieke  interventies worden 

door de Burkianen verworpen, maar juist in deze interventies openbaart zich een mogelijkheid om 

op de lange termijn de secularisatie te bevorderen.  

 

Volgens Huntington, Lewis, Renan en hun volgelingen Ellian, Cliteur en Spruyt is, zoals de 

Erasmus-laureaat Sadik Al-Azm schrijft “’islam gewoon islam’ ongeacht en ondanks politieke 

klassenstrijd, olie en economie.” 343 In de voetstappen van ontologische oriëntalisten als Renan en 

Bernard Lewis denken Cliteur c.s. dat zij de essentie van de islam kunnen bevatten terwijl zij de 

economie, sociologie en politiek buiten beschouwing laten. De islam wordt voorgesteld “als een 

monolithische unieke oosterse totaliteit die in haar wezen volkomen verschilt van Europa, het 

Westen en de rest van de mensheid”. ( De tragedie van de duivel, p. 36) . 

Al-Azm gelooft niet aan een botsing van de beschavingen-  integendeel, hij ziet dat de islamitische 

wereld moderniseert en seculariseert, dus Westerse waarden absorbeert. De islam is volgens hem 

geen hardomlijnde statische cultuur, maar een “levend, zich dynamisch ontwikkelend geloof, dat 

zich aan zeer verschillende omgevingen en veranderende historische omstandigheden kan 

aanpassen. [De islam] heeft onweerlegbaar bewezen dat hij zeer goed te verenigen is met de 

belangrijkste bestuursvormen en met een scala van sociale en economische organisaties van allerlei 

 
338 In: Bolkestein, Arkoun: Islam en de democratie, p. 56. 
339 Michiel Leezenberg, Van God los, NRC 17-2-2006 
340 Zuiver redeneren valt niet mee, Trouw, 3-12-2005. 
341 NRC 31-12-2004.  
342 Paul Scheffer, NRC 22-7-2005. 
343 De tragedie van de duivel, p. 35. 
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volken en maatschappijen in de geschiedenis van de mensheid: van koninkrijk tot republiek, van 

slavernij tot vrijheid, van stam tot keizerrijk, van oude stadstaat tot moderne natie-staat.” (p. 40). 

 

Huntington en zijn opvolgers gaan ervan uit dat de islam niet in staat is tot secularisatie, een 

conclusie, die volgens Al-Azm “op zijn minst bevooroordeeld en voorbarig” is.” Want het is 

duidelijk dat de islam zeer rekbaar, soepel, buigzaam, en oneindig vaak te herinterpreteren moet 

zijn geweest om onder bovengenoemde tegenstrijdige omstandigheden te kunnen overleven en 

floreren.( p. 40f.) . “De ‘elementaire waarden’ in het Westen hebben niet altijd ingehouden wat ze 

vandaag de dag inhouden en de zogenaamde ‘authentieke waarden’ van de moslims hoeven niet 

altijd datgene blijven inhouden waarvan nu wordt gezegd dat ze dat altijd hebben ingehouden.” (p. 

143) . 

Filosofie Magazine 6/2007 schrijft Maurice Blessing over Al-Azm:  

“In navolging van de Palestijns-Amerikaanse literatuurcriticus Edward Saïd (1935-2003) hekelt Al-

Azm de lange westerse traditie van het 'ontologische oriëntalisme': de politiek-idee-  

logische stroming die blijft vasthouden aan het uitgangspunt dat de oosterse beschaving essentieel 

verschilt van de westerse. Waar gebeurtenissen in het Westen worden geanalyseerd aan de hand van 

onder meer klassentegenstellingen en materiële belangen, lijkt het oosten slechts te kunnen worden 

begrepen met behulp van studie van de islam. Samuel Huntingtons 'botsing der beschavingen' en de 

aanslagen van 11 september hebben deze stroming nieuwe credibility verleend, aldus Al-Azm. 'Ook 

Huntington baseert zijn idee op de gedachte dat de Midden-Oosterse beschaving is terug te brengen 

tot één cultuur, namelijk de cultuur van de islam. Daarmee reduceert hij het veelomvattende concept 

van beschaving tot één enkele religie. En deze religie reduceert hij vervolgens tot een eenduidige 

uitleg van de islamitische heilige geschriften.'  

'Dat is een pre-modern idee', zegt Al-Azm. 'Het gaat uit van een wereldvisie waarin Gods letterlijke 

Woord centraal staat in het handelen van de mens. Zo stelde men zich vroeger in het Westen ook 

voor dat de kruisridders handelden uit religieuze overtuiging, op basis van de Bijbel. Maar 

tegenwoordig is er geen wetenschapper meer die de Kruistochten op deze wijze benadert. Via de 

inzichten van de moderne psychologie, sociologie, politieke wetenschappen enzovoort, weten we 

dat mensen vanuit heel andere, vaak materiële, motieven handelen.' Maar in navolging van Samuel 

Huntington, wordt de huidige 'Heilige Oorlog' tegen het Westen louter als een religieusideologische 

confrontatie geïnterpreteerd.  

Moslims dragen hier hun steentje aan bij. Sommigen van hen worden gegrepen door Bin Ladens 

idee van een beslissende 'kosmische strijd' tussen Goed en Kwaad, die duidelijk is geïnspireerd door 

de wijze waarop de Koran en de Bijbel het laatste Oordeel beschrijven. De retoriek van de 'reborn 

christian' Bush - As van het Kwaad, Kruistocht tegen het Terrorisme sluit hier naadloos op aan. 

'Maar bewijst deze apocalyptische retoriek dat we te maken hebben met een religieuze strijd? 

[…]  

“Het huidige wereldwijde conflict is niet wezenlijk cultureel of religieus, maar inderdaad een 

wereldwijde escalatie van een oorspronkelijk lokale politieke strijd om materiële belangen. Het is 

belangrijk je te realiseren dat de islamisten het liberale Westen lang als bondgenoot hebben gezien, 

maar toen de opstandelingen merkten dat ze de eigen regimes niet konden verslaan, vanwege de 

materiële en politieke steun die deze van het Westen genoten, dacht men: als we het hart niet 

kunnen raken, dan gaan we voor het hoofd.” ( p.36 ff)  

 

Sadik Al-Azm hield op 3 december 2004 een lezing met een aansluitend debat aan de Universiteit 

Leiden. Noch Ellian noch Cliteur heb ik daar gezien of  gehoord noch heb ik ergens in hun 

publicaties gezien dat zij op zijn gedachten ingaan. Daarbij is Al-Azm toch , net als zij een 

atheïstische vrijdenker. Maar wel een vrijdenker die het oppervlakkige denken over de “homo 

islamicus”afwijst, en dat zal wel de reden zijn voor het Burkiaanse desinteresse in zijn werk.  

In Filosofie Magazie 6/2007 zegt Al-Azm over dit door hem afgewezen concept: “'Het concept van 

de homo islamicus is gebaseerd op het idee dat de islam op een bepaalde manier zo uniek, zo "out 

of this world" is, dat de ontwikkelingen die binnen andere religies hebben plaatsgevonden niet op 
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de islam van toepassing zijn. Het christendom kan seculariseren. Maar de islam? Onmogelijk! Islam 

is islam. Daar nauw mee verbonden is de aanname dat wanneer een moslim iets doet, dit altijd 

vanuit de islam gebeurt: een Europeaan kan uit verschillende motieven handelen, meent men, maar 

een moslim handelt slechts uit zijn religieuze overtuigingen. Hij is altijd een moslim - 24 uur per 

dag.” ( p. 34 f)  

 

 

Al-Azm sprak in Leiden op uitnodiging van het ISIM ( Institute for the Studies of Islam in the 

Modern World). De Burkianen negeren het werk van dit instituut – waarom? Dick Douwes, ISIM 

Universiteit Leiden: “De islam is een zeer gevarieerde religie, veel gevarieerder dan buitenstaanders 

denken, en ook een stuk gevarieerder dan veel moslims denken.”344 Asef Bayat, directeur ISIM 

Leiden; (Bayat is net als Ellian afkomstig uit Iran) :”Er is niets, helemaal niets in de islam dat het 

inherent ondemocratisch of democratisch maakt.” 345 In het WRR-rapport wordt over westerse 

superioriteit, islam en mensenrechten gezegd: “Bielefeldt vecht hiernaast aan dat 

genoemde principes [mensenrechten, pluralisme enz., M.T.] onontkoombaar uit de westerse 

geschiedenis voortvloeiden en er aan zijn voorbehouden. Retrospectief kunnen humanitaire 

motieven achter wat nu wordt begrepen onder universele mensenrechten worden getraceerd bij de 

Griekse filosofen, de kerkvaders en de Reformatie. Maar de huidige uitkomst was er niet door 

gedetermineerd en is allerminst het resultaat van een organische ontwikkeling; de contingentie van 

de geschiedenis had evengoed tot een andere uitkomst kunnen leiden. Vanwege angst voor moreel 

verval, machtsposities en 

ondermijning van de hiërarchische ordening van kerk en samenleving was er 

steeds groot verzet tegen de notie van rechten van allen bij kerken en niet-christelijke 

conservatieven. In plaats van diepgeworteld te zijn in de culturele en religieuze 

tradities van Europa zijn de mensenrechten eerder te zien als de uitkomst 

van langdurige en zeer heftige conflicten. Europa heeft dan ook weinig reden om 

mensenrechten als een in essentie westers concept vanuit een positie van morele 

superioriteit naar de ontwikkelingswereld te exporteren. Eerder is een zelfkritische 

houding op zijn plaats, en kan het eigen vallen en opstaan in het overkomen 

van structurele onrechtvaardigheden die in grote barbaarsheden culmineerden 

belangrijke lessen voor anderen bevatten (Bielefeldt 2000).” 

Het kan niet verwonderen dat Afshin Ellian dit WRR-rapport, dat zich voor mensenrechten 

uitspreekt en tegen Bernard Lewis en Samuel Huntington keert, met afschuw afkeurt. Zijn oordeel 

over het WRR-rapport “Politieke charlatanerie” komt sterk overeen met het oordeel van Geert 

Wilders die over het rapport zegt:  ''[…] naïef en gevaarlijk. De taal der dwazen.'' Ellians mening: 

“Islam en mensenrechten zijn te niet verenigen met elkaar”346 wordt dan ook onderuit gehaald 

door dit rapport. 

 
“Bolkestein: Bernard Lewis heeft eens gezegd, dat de islamitische wereld in de loop van de 

geschiedenis drie nederlagen heeft moeten incasseren. De eerste was het verlies aan 

internationale status; de tweede het verlies aan macht in eigen land als gevolg van koloniale 

overheersing; en de derde nederlaag voltrekt zich in de huiselijke kring: de emancipatie van 

de vrouw. Hieruit verklaart Lewis wat hij de islamitische furie noemt, die zich richt tegen het 

Westen, de bron van alle kwaad in de moslim-wereld. 

 

An Na'im: Ik vind dit een wat al te simpele en mechanistische opvatting. Wat Lewis beschrijft, 

zijn vooral nederlagen vanuit het standpunt van de gevestigde machten. Voor moslim-vrouwen 

is hun emancipatie een overwinning. Waarom zou je nederlaag en overwinning per se moeten 

definieren vanuit het gezichtspunt van overheersende moslim-mannen? Ook Lewis' beeld van 

de politieke geschiedenis is eenzijdig. Het machtsverlies in eigen land trof alleen de machtigen, 

 
344 Dick Douwes (ISIM Universiteit Leiden) , De islam in een notendop, 2003, p. 7. 
345 De helling, nr.2, 2005, p. 5 
346 Islamdebat, In: Trouw 30-11-2005. 
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niet de velen die sowieso van macht verstoken waren. Voor deze moslims was het in zekere 

zin een overwinning, omdat ze van een bepaalde vorm van overheersing bevrijd werden en via 

de democratisering uitzicht op macht kregen. 

” (Trouw, 16-4-1994) 
 

 

De boeken van de Leidse oud-Cleveriga-hoogleraar Nasr Abu Zayd, die voor de liberalisering van 

de islam werkt, worden niet gerespecteerd door de Leidse Burkianen (Nasr Abu Zayd is ook de 

auteur van het WRR-rapport 2006 Reformation of Islamic Thought; te lezen op www.wrr.nl ) . Paul 

Cliteur bijvoorbeeld heeft nooit inhoudelijk interesse getoond voor de schriften van Abu Zayd. 

Cliteur staat met alles wat hij zegt, met zijn streven naar een stigmatisering van de islam en met zijn 

mening dat islam en wetenschap onverenigbaar zijn  in een menselijke en politieke tegenstelling tot 

Abu Zayd, die hij ook neerbuigend als “postmoderne woordkunstenaar”347 neerzet. Het is bijzonder 

te betreuren dat Cliteur het nodig vindt in de discussie om de cartoon-rel ineens op Abu Zayd te 

wijzen.348 Abu Zayd heeft zelf uitdrukkelijk een dergelijk instrumenteel gebruik van zijn schriften 

afgewezen. Abu Zayd schrijft: “The press and even some intellectuals want me to parrot their ideas 

about Islam, which usually means casting Islam in a negative light.”349 

Cliteur en Ellian stigmatiseren de islam en spannen zich nergens in om steun geven aan denkers 

zoals Al-Azm en Abu Zayd, die de islam van binnenuit willen bevrijden van het dogmatisme. Peter 

Derkx in De multiculturele samenleving: “Cliteur en Hirsi Ali schuiven in zelfgenoegzaamheid 

problemen van interpretatie en hermeneutiek ter zijde. Ze lijken ook niet geïnteresseerd in ernstige 

dialoog met moslims, want ze weten al, wat de ‘echte’ moslim denkt. Ze lijken niet of nauwelijks 

bereid om hun generalisaties over de islam te toetsen aan de opvattingen van moslims als 

gesprekpartners. Ze negeren de belangrijke publicaties, gesprekken en conflicten in islamitische 

kring over de betekenis van de islam. Ze negeren niet alleen de inzet en belangrijke activiteiten van 

vele moslimintellectuelen maar ook van organisaties als Ihsan ( het Islamitisch Institituut voor 

Maatschappelijk Activeringswerk), de Stichting Nederlandse moslimvrouwen Al Nisa en de 

Stichting Yousef. […] Mensen als Cliteur en Hirsi Ali mengen zich als atheïst in een debat over wat 

de beste of de juiste interpretatie van de islam is en kiezen er dan voor om de meest gesloten vorm 

van de islam als echte neer te zetten. [….] ook Cliteur en Hirsi Ai zijn fundamentalisten die de 

islam proberen te kidnappen.” (p.51.f.)  

 

Voor Cliteur is Abu Zayd een postmoderne woordkunstenaar, die hij nooit serieus heeft genomen, 

wiens boeken hij niet kent of ieder geval niet citeert, en met wie hij nooit contact heeft gezocht. 

Toch probeert hij in zijn essay Onbegrip en misverstand over de laïcité in Ongewenste goden de 

verhouding tussen (mensen als) Abu Zayd en hemzelf te schetsen als een samenwerkingsverband: 

“Waarom zou kritiek ‘van binnen’[de islam] en ‘van buiten’ elkaar uitsluiten? Waarom mag Luther 

niet ondersteund worden door Voltaire? […] kan kritiek van binnenuit wel tot ontwikkeling komen 

zonder steun van buiten?”350 

Cliteur meent zichzelf als een tweede Voltaire te kunnen schetsen.  Dat is lichtelijk grotesk. Ook het 

door hem geclaimde impliciete samenwerkingsverband tussen hem en de vernieuwers van de islam 

bestaat niet. Cliteurs steeds weer herhaalde intentie om stigmatiserende en polariserende uitspraken 

over de islam te doen, zijn expliciete steun voor anti-islamitische scherpslijpers zoals Robert 

Spencer,351 zijn afkeur van zogenoemde “postmoderne woordkunstenaars” maken hem niet tot 

 
347 Trouw, L&G, 25-9-2004. 
348 Trouw, 8-2-2006: “In de islamitische wereld ontstaat commotie over romans (Rushdie), films ('Submission'), 

toneelstukken ('Aïsja'), schriftkritiek (Nasr Abu Zayd), onderwijs in de evolutietheorie (VU), ja eigenlijk over alles wat 

een andere dan de orthodoxe visie op de islam behelst.” 
349 Voice of an Exile, p. 188. 
350 Ongewenste goden, p. 263 
351 Ongewenste goden, 264. Over Robert Spencer ook: “ […] Dit zijn mensen van groot niveau. Laten we kennis nemen 

van hun standpunten. Helaas kun je hun boeken niet in de boekwinkel kopen en krijgen zij geen recensies in de 

kranten.” de Volkskrant, 18-2-2006. 

http://www.wrr.nl/
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partner, maar ten minste tot een tegenstander - zo niet tot een Schmittiaanse zelfverklaarde Vijand -

van de vrijzinnige moslims.   

 

In zijn column recente column Politieke charlatanerie (15-4-2006) heeft Ellian het over Abu Zayd, 

die hij kenmerkt als “Abu Zayd (Egypte/Utrecht)”. Maar Abu Zayd werkt ook één dag per week aan 

de Universiteit Leiden, en is zelfs Cleveringa-hoogleraar geweest in Leiden. Abu Zayd is dus 

Ellians Leidse collega- een collega die door Ellian tot nu toe negeert werd. In en reactie op Ellians 

column schrijven Abu Zayd en zijn Utrechtse collega Peter Derkx: “Ellian is van mening dat de 

hele islam, van de profeet Mohammed tot Mohammed B., in wezen niet deugt en middeleeuws, 

verderfelijk en gevaarlijk is. Dit nu is een positie die volledig voorbij gaat aan de inzichten die 

vooral sinds de achttiende eeuw verworven zijn in de wetenschappelijke studie van de 

monotheïstische godsdiensten met een heilig boek. Evenals de Bijbel is de Koran een boek dat door 

mensen is geredigeerd en in een lange traditie door mensen (verschillend) wordt geïnterpreteerd. 

Mohammed verschaft evenals Jezus op verschillende manieren inspiratie aan mensen. Voor de een 

is Mohammed inderdaad in de eerste plaats een politicus en krijgsheer. Voor de ander is vooral zijn 

spirituele ervaring voorbeeldig. Als Ellian hecht aan wetenschappelijkheid zou hij de verspreiding 

van dergelijke hermeneutische inzichten moeten toejuichen, maar dat komt hem niet uit. Hij wil 

vasthouden aan de hersenschim dat van de zevende tot in de eenentwintigste eeuw de islam altijd en 

overal dezelfde betekenis heeft, los van de omstandigheden waarin islamitische gelovigen zich 

bevinden. 

[…] De confrontatie zoeken en isoleren is een beleidsoptie die gevaarlijk extremisme in veel 

gevallen alleen maar bevordert. Dat is vooral het geval wanneer deze optie gekoppeld wordt aan 

onhoudbare generalisaties over de ware of echte islam. Veel goedwillende moslims worden dan ten 

onrechte op hun geloof aangevallen en krijgen zo meer begrip voor extremistische en zelfs 

gewelddadige geloofsgenoten […]De WRR pleit voor het aangaan van een constructieve dialoog 

met politiek actieve moslims, waar dat maar mogelijk is. Of dat mogelijk is moet per geval bekeken 

worden. Het standpunt dat dat per definitie nooit mogelijk is, is bijzonder dogmatisch. Dat de WRR 

dit op het ogenblik in Nederland veel voorkomende dogmatisme probeert te doorbreken, lijkt ons 

verstandig en heilzaam.”352 

 

Ellian beschuldigt anderen van charlatanerie, maar is zelf ook een “charlatan” (opschepper): de 

Duitse openingszin van zijn Leidse oratio op 18 april 2006 bevat niet minder dan drie 

spellingfouten.353 Misschien zijn Ellians spellingfouten wel Freudiaanse Fehlleistungen, die 

onthullen dat Ellian met de geciteerde tekst ( Ernst Cassirer, The Myth of the State; door Ellian 

merkwaardigerwijs geciteerd in een Duitse vertaling) niets gemeen heeft. Cassirer, die in dit boek 

o.a. de Nazi-Führerkult beschrijft en bekritiseert, zou , anders dan Ellian en de Burkianen, zeker 

geen bewonderaar van de Hollandse Messias Pim Fortuyn geweest zijn…. 

 

Het is opvallend dat de liberale hervormers van zowel islam alsook christendom vaak net zo veel 

haat toebedeeld krijgen van Ellian en Cliteur als de fundamentalisten. “ Cliteur [heeft] zo'n 

gloeiende hekel aan liberale theologen die, in hun kennelijke poging de ongelovigen aan te spreken, 

afdingen op het absolute waarheidsbegrip in het christendom en hun geloof abstraheren tot God is 

het goede in ons. Hij vindt hen taalvervuilers en obscurantisten.”354  

Ellian gaat nog verder. De WRR –wetenschappers had hij al in april 2006 al als charlatans 

neergezet. In juni 2006 keer hij zich vol woede tegen zijn Leidse collega en WRR-auteur Nasr Abu 

Zayd: “[…] hier [in Nederland]geven we prijzen aan WRR-moslims die de islam in alle respect en 

voorzichtig willen benaderen. Het is ook logisch, want we leven in een land waar de 

 
352 NRC 27-4-2006. 
353 http://www.nieuws.leidenuniv.nl/content_docs/oratie_ellian_060418.pdf  
354 Marcel ten Hooven, Trouw, 11-5-1996. 

http://www.nieuws.leidenuniv.nl/content_docs/oratie_ellian_060418.pdf
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Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid geen onderscheid maakt tussen terrorist en 

contraterrorist, dader en slachtoffer.”355  

 

Volgens Ellian en Cliteur kan de Koran alleen maar op één manier worden uitgelegd, namelijk op 

de manier van de fundamentalisten.  

“Dat de Koran maar op een manier uitgelegd kan worden, dat de heiligheid van de tekst juist het 

cruciale verschil is met de westerse cultuur [zoals door Cliteur beweerd wordt,356 M.T.] is volgens 

hoogleraar koranwetenschappen Fred Leemhuis ‘absoluut bolle waanzin’. ‘Er zijn talloze 

koranstudies geschreven, er is altijd veel discussie geweest of bepaalde passages nu mystiek of juist 

concreet uitgelegd dienden te worden. De islam heeft dezelfde stadia van exegese (schriftuitleg, 

red.) doorgemaakt als het christendom. Dat is ook het lastige van het vers dat Ayaan Hirsi Ali 

gebruikt in haar film over het slaan van vrouwen. De Leidse hoogleraar Nasr Abu Zayd is niet de 

enige die zegt: je moet zo'n tekst zien in de context van de tijd waarin het ontstond. Ook wat betreft 

de interpretatie van de Koran is er een duidelijke ontwikkeling en die lijn moet je blijven volgen. 

Van 'doodslaan' naar 'slaan' is een hele stap vooruit.’”357  

 

Cliteur citeert graag Bernard Lewis, die soms te ongedifferentieerd tegenover de islam staat. Toch 

maakt Lewis ook relativerende opmerkingen van een kwaliteit, die men bij Cliteur of Ellian nergens 

tegen komt. Bijvoorbeeld zegt Lewis in The crisis of Islam: "De meeste moslims zijn geen 

fundamentalisten en de meeste fundamentalisten zijn geen terroristen, maar wel zijn de meeste 

terroristen tegenwoordig moslim."358 Job Cohen , die dit citaat van Lewis aanhaalde, vervolgt:  

“Terreurdaden moeten ons dus niet verleiden tot wat de Australische hoogleraar Amin Saikal de 

drie basisreacties van het Westen op de islam noemt: de islam is een achterlijke religie; het Westen 

is superieur aan de islam; of de islam is een geloof dat terrorisme aankweekt. Dit soort reacties 

maakt het alleen maar erger.”  Voor zijn tolerante houding wordt “de Grote Ayatollah” Cohen 

(citaat Ellian)359  dusdanig gehaat door Ellian, dat Ellian Cohen de menselijke waardigheid meent te 

mogen ontzeggen. 360 

 

Cohen als de “Grote Ayatollah” die het beste naar Teheran kan vertrekken om daar burgemeester te 

worden- deze insinuaties van Ellian sluiten aan bij Paul Cliteur. Omdat Cohen de integratie van de 

nieuwe Nederlandse via hun geloof wil laten verlopen, veronderstelt Paul Cliteur, dat hij, Cohen, 

een (weliswaar onbewust) een cynisch-leugenachtige en totalitaire politieke strategie vervolgt: 

“Religie gebruiken als middel voor integratie zou denkbaar zijn in Iran of in een andere premoderne 

gemeenschap […]”361. Hij veronderstelt Cohen iets dat deze nooit heeft gezegd noch bedoeld, 

namelijk dat de Nederlandse gemeenschap of staat zich moet laten sturen door religieuze principes. 

Voor het gemak is Cliteur bovendien vergeten dat hijzelf  in zijn boek Moderne Papoea’s 

aanbeveelt dat wij ons in de richting van de premoderne monoculturele Papoea’s moeten 

ontwikkelen. Hijzelf, niet Cohen, is de aanvoerder van de premoderne Papoea’s! 

 

De “clash-of-civilizations”-adepten zoals de Burkianen gaan ervan uit dat de islam onverenigbaar is 

met democratie of mensenrechten.  

Henk Hofland: “De fundamentele misrekening van het Westen, nog altijd, is dat het zich au fond 

gedraagt alsof het Midden-Oosten zijn achtertuin is, waar het in laatste aanleg alles voor het zeggen 

heeft. Al ruim een halve eeuw probeert men ons daar aan het verstand te brengen dat we ons 

vergissen. Daaruit, in grote lijnen, volgt het eindeloze en toenemende geweld. En hoe langer deze 

 
355 NRC 11-6-2006. 
356 Trouw, L&G, 25-9-2004. 
357 Andrea Bosman, Koranreciet is een genot, Trouw, de Verdieping, 10-9-2004. 
358 Geciteerd naar Job Cohen , NRC 3-6-2004. 
359 Brieven van een Pers, p. 270. 
360 In de Vrije Republiek Amsterdam, NRC, 9 juli 2005, p. 17. 
361Tegen de decadentie, p. 74. 
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chaotische toestand duurt, hoe meer de moslims radicaliseren, in de hele regio.”De Groene 

Amsterdammer,19-10-2006)  

Ian Buruma zegt hierover: ”Het is natuurlijk mogelijk dat de islam aspirant-democraten voor 

bijzondere problemen stelt. De grenzen tussen geloof en politiek zijn inderdaad dikwijls vaag. Maar 

in Indonesië of Turkije lijkt de islam de democratie niet in de weg staan. En zelfs als het waar is, 

zoals veel deskundigen betogen, dat de moslimwereld nooit gematigd, laat staan geseculariseerd is 

door het equivalent van de Europese Verlichting, dan is het niet de islam, maar de seculiere politiek 

die in het Midden-Oosten de grootste schade heeft toegebracht aan de mensenrechten en de 

burgerlijke vrijheden. 

De islamistische revolutie, waarvan de heilige strijders nu dood en verderf zaaien in Europese 

hoofdsteden en onder gelovige moslims, is gericht tegen seculiere, merendeels Arabische regimes. 

De Arabische politiek heeft de afgelopen eeuw veel geput uit westerse denkbeelden. Helaas waren 

het meestal de verkeerde denkbeelden: varianten van het staatssocialisme, het fascisme, zelfs het 

nazisme.”362 

Religieus extreme is uiteindelijk altijd politiek.  

Bas Heijne in zijn recensie van Pankaj Mishra’s boek Temptations of the West:  “Mishra laat zien 

dat het genoeglijke gebabbel in het westen over de gewelddadige aard van verschillende 

godsdiensten, in de eerste plaats natuurlijk de islam, de ware oorzaken van dat geweld verhult: 

religieus extremisme is uiteindelijk altijd politiek. In de sociale bovenlagen van India en Pakistan 

worden religieuze sentimenten gebruikt om de bevolking te mobiliseren; Mishra schetst een 

genadeloos portret van een Pakistaanse generaal, die zich uit zuivere carrièrezucht bekeerde tot het 

jihadisme.[…] Dat de gewone mensen in de landen waar Mishra doorheen reist, zich tot extremisme 

laten verleiden (het gaat altijd om minderheden), wordt begrijpelijk wanneer hij hun geschiedenis 

verhaalt. Allen hebben te maken met uitbuiting en vernedering, sociale uitsluiting en armoede. De 

Indiase moslims zijn lang resistent gebleven tegen de verleidingen van de radicale islam, maar de 

aanhoudende hetze tegen hen door de hindoe-meerderheid drijft hen onherroepelijk in de armen van 

de gifspuiende mullahs. De tragedie van Kashmir is volgens Mishra begrijpelijk wanneer je de 

excessen van decennia van het Indiase militaire schrikbewind onder ogen ziet; er bestaat voor hem 

een logisch verband tussen het groeiende aantal door Pakistan gesteunde moslimterroristen en de 

door de Indiase militairen geterroriseerde moslims. […]  

Mishra hoedt zich voor een al te naïef begrip voor de radicale islam, maar hij laat wel duidelijk 

merken dat hij de westerse voorstelling van het wij tegen zij als leugenachtig en zelfgenoegzaam 

beschouwt. Hij laat ook zien dat het breed uitgemeten slachtofferschap van veel extremistische 

moslims wel degelijk terug te voeren is op werkelijke vernederingen.  

[…] De populariteit van het jihadisme wordt deels veroorzaakt door een psychologische afkeer 

tegen de westerse hegemonie, maar komt ook voort uit plaatselijke, traumatische geschiedenissen. 

Die tekent Mishra per land op met een genadeloze, niet door hysterie of ideologie vertroebelde blik 

- en daarin ligt de verdienste van zijn boek.”363 

 

Een absolute tegenstelling tussen de islam en het Westen is een onhoudbare en a-historische 

constructie. De islam en het christendom delen niet alleen veel religieuze voorstellingen (Johannes 

Paulus II tegen de moslims: “Onze en jullie God is dezelfde, en we zijn broeders en zusters in het 

geloof van Abraham.”364) en een gemeenschappelijke Europese (!) geschiedenis ( “De islam is 

gedurende vele eeuwen in Europa aanwezig geweest, grote delen van Zuidwest- en Zuidoost-

Europa hebben periodes van islamitische heerschappij gekend en de culturele invloeden zijn 

aanzienlijk”)365 maar ook een gemeenschappelijke filosofische traditie.  

De islam en het christendom hebben zelf zo veel met elkaar gemeen, dat volgens sommigen ( Frank 

Buijs citeert Van Bruinessen) juist de gelijkenis tussen islam en christendom een oorzaak is van de 

 
362 Dring democratie niet aan de wereld op, NRC 13-5-2005. 
363 NRC 11-8-2006, p. 19. 
364 Trouw, 2-8-2005. 
365 Max Sparreboom, Religie en Moderniteit, p. 9 
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ambivalente relatie.”De twee religies delen veel heilige geschiedenis en religieuze concepten, en 

zijn hierdoor meer theologisch rivalen dan het christendom en de oosterse religies.”366 

 

Het Huntingtonistisch essentialisme (de absolute, Platoonse tegenstelling tussen de culturen) creëert 

een double bind:  het zegt tegen de ander, in dit geval de moslim :  “ ‘word als ons - en in één en 

dezelfde ademtocht: ‘’ je kunt nooit als ons worden’.”367 De historica Evelien Gans over de double-

bind situatie van minderheidsgroepen: “In psychoanalytische termen is er sprake van een double-

bind situatie. Die is toepasbaar op leden van een minderheidsgroep die steeds meer stappen wil 

doen in de richting van die meerderheidsgroep, zich willen aanpassen, erbij willen horen. Zij gaan 

steeds meer op in die meerderheidsgroep, maar die trekt zich terug en blijft zeggen: ’Jij bent nog 

steeds anders’. En zo blijven zij tussen twee groepen in hangen. De grens van assimilatie verlegt 

zich keer op keer.”368  

 

Siep Stuurman: “Een vreemde godsdienst ziet er voor de buitenstander meestal hechter en 

dogmatischer uit dan voor insiders. Omgekeerd lijkt de dominante cultuur voor een nieuwkomer 

monolithischer dan zij is. De autochtonen projecteren ( als we even afzien van de ordinaire 

vreemdelingenhaat die natuurlijk ook bestaat) hun angst voor het eigen religieuze verleden en hun 

ambivalentie over hun eigen religieuze behoeften op de nieuwkomers, en de nieuwkomers 

projecteren hun onzekerheid over hun plaats in de samenleving en over het verlies van oude 

religieuze bindingen op de autochtonen. Geen van beide groepen onderkent hoezeer hun angsten en 

dilemma’s op die van de andere groep lijken, en hoezeer ze beide beheerst worden door de logica 

van hetzelfde onomkeerbare moderniseringsproces.”369 

 

De islam wordt door de Burkianen voorgesteld als een monolithisch blok. Als bewijs voor 

gevaarlijkheid van de islam citeert Paul Cliteur graag uit de koran. Maar, zoals Michiel Leezenberg 

beargumenteerd, identificeren zich moslims in Nederland  “altijd meer langs nationale lijnen dan 

langs strikt religieuze lijnen […] . Je leert oneindig veel meer over wat moslims drijft door een 

geschiedenisboek over modern Marokko of Turkije te lezen dan door in de Koran te bladeren. 

[…]  

Wie de islam voorstelt als wezensvreemd aan de joods-christelijke beschaving, verraadt niet alleen 

zijn onkunde aangaande de theologie van de grote monotheïstische religies, maar ook van de 

geschiedenis van de moderne wereld.”370 

 

Het werk al vaker opgemerkt dat het gedachtegoed van de Burkianen verdacht veel lijkt op dat van 

islamitische fundamentalisten. Eén van de redenen hiervoor is te vinden in het feit dat zowel de 

Burkianen alsook de islam sterk beïnvloed zijn door het Griekse idealisme. Gezien de 

gemeenschappelijke - ten dele ook problematische - traditie willen Buruma/ Margalit dan ook niet 

van een “botsing van de beschavingen” spreken, maar liever van een “wederzijdse besmetting” der 

beschavingen met (slechte) ideeën. 371 

 

Als voorbeeld van een gemeenschappelijke traditie in de Islam en het Westen noemt Abu Zayd Ibn 

Rusd (Averoes), die een synthese tussen het Aristotelisme en de islamitische filosofie heeft 

gemaakt.372 Peter Sloterdijk zegt: “De islamitische filosofie, die een grote bloeitijd heeft 

doorgemaakt, is een eindeloze combinatie van drie bronnen: “korantheologie, Griekse en oud-

 
366 Strijders van eigen bodem, p. 205 
367 H.J Schoo, Is een Europa een doetje, de Volkskrant 7-4-2006. Ik ben het overigens niet eens met de strekking van dit 

artikel noch met de opinies van Schoo. 
368 In: Bart Top, Religie en verdraagzaamheid, p. 58. 
369 NRC 20-11-2004; zie ook Willem Breedveld In: Hoe nu verder? p.53. 
370 De minaret zal nooit een zuil worden, In: Ongewenste goden, p.197, 199. 
371 Occidentalism, p. 149. 
372 Rethinking the Qu’ran,p. 7. 
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Perzische filosofie. Het machtigste element in deze synthese is het Griekse idealisme.”373  Sloterdijk 

ziet dan ook geen dreiging in de islam als religie, maar ziet wel een grote dreiging in het grote 

aantal nihilistische, arme en werkeloze jonge mannen in de Arabische wereld. Sloterdijk, die zich in 

Duitsland voor de partij  De Groenen inzet, hoort ideologisch zeker niet bij Wilders en Spruyt– 

ondanks het feit dat deze beiden denken Sloterdijk voor hun filosofisch onderbouwd 

partijprogramma te kunnen misbruiken ( hierover later meer).   

 

De islam en de Westerse cultuur delen behalve een religieuze, culturele en filosofische erfenis ook 

een gemeenschappelijke wetenschapstraditie. Robbert Dijkgraaf: “Arabische wetenschappers zijn 

terecht trots op hun verleden en voelen dat de bijdragen van hun cultuur door het Westen 

stelselmatig worden onderschat. Ze zijn als het ware uit de vergelijking gehaald. Het gaat daarbij 

niet eens zo zeer om wie precies wát als eerste heeft gedaan, dan om het feit dat de bijdragen van 

verschillende culturen aan elkaar schatplichtig zijn, dat er een natuurlijke stroom van ideeën is.”374 

Een lezer van dit bestandje heeft in een reactie op dit citaat aan mij geschreven dat de bijdrage van 

de islamitische wetenschappers van mindere kwaliteit is. Zelfs als zou dit waar zin, dan nog is het 

punt hier niet wie nou meer of beter heeft gepresteerd. Het punt is dat er een belangrijke 

uitwisseling tussen culturen heeft plaats gevonden. De Leidse islamoloog Sjoerd van Koningsveld 

zegt : “De invloed van de islam op de westerse cultuur is door de eeuwen heen fundamenteel 

geweest. De Renaissance zou niet hebben plaats gevonden. […] De invloed van de Arabische 

filosofie op de universiteiten in Europa tijdens de middeleeuwen was erg groot.”375 

Er zijn zelfs kenners van de koran die heel ver willen gaan in de waardering van de islamitische 

traditie, zoals Maarten t’ Hart, die vindt, dat de bijbel vergeleken bij de koran ruwer, primitiever en 

achterlijker is. 376 

 

De neoconservatieven zijn inmiddels bezig de botsing der beschavingen om te munten in een Derde 

Wereldoorlog tegen de nieuwe Hitlers ( Saddam Hussein en Bin Laden c. s.) . Michaël Zeeman: 

“[De botsing van de beschavingen] is een beeld dat van begin af aan de betrekkingen geen goed 

heeft gedaan. Maar het heeft bovenal onszelf ook geen goed gedaan: werden erdoor uitgenodigd te 

geloven dat wij een homogene, consistente beschaving vormden.  

Inmiddels worden we geacht niet langer van een botsing van twee culturen getuige te zijn, maar 

verwikkeld te zijn in de strijd van onze grootouders tegen het fascisme. Daar was indertijd maar één 

remedie tegen en blijkbaar worden wij daarvoor klaar gestoomd.” (de Volkskrant, 14-8-2006). 

 

Ellian heeft zeer veel waardering voor president Bush, en voor diens gevecht tegen Het Kwaad: 

“Toen Ronald Reagan de Sovjet-Unie het Rijk van het Kwaad noemde, reageerden progressieve 

intellectuelen in het Westen furieus. Maar de Russische bevolking was er blij mee. En zo is het nog 

steeds. De meerderheid van de wereldbevolking gaat gebukt onder tirannie. Voor haar zijn 

dergelijke woorden van Bush [ over Het Kwaad] hoopvol. […] Links zou blij moeten zijn, dat deze 

regering van Bush het licht heeft gezien.”377 

 

Clash-of –civilizations-denkers geven de liberale islam geen kans, en zien de overeenkomstigheden 

tussen de christelijke en de islamitische traditie niet. Zij zien ook niet hoe weinig religieus veel 

moderne moslims zijn. Theodore Dalrymple geeft hier een interessante visie op, een zeker zeer 

interessante visie met de gedachte eraan dat hij dit nog vóór de aanslagen in Londen zei: “[…]  zelfs 

de islam is stervende in Groot-Brittannië. Jonge Pakistaanse moslimmannen verschillen nauwelijks 

van hun blanke leeftijdgenoten. Ze hebben te maken met dezelfde leegte in hun bestaan. Het is een 

misvatting dat de islam in het westen steeds meer terrein verovert. Er zijn culturele overblijfselen, 

 
373 de Volkskrant, 4-3-2006, het betoog. 
374 Islam uit de Vergelijking, NRC 18-3-2006. 
375 Leidraad, April 2006, p. 7. 
376 NRC 20-5-2006,p.40. 
377 In: Filosofisch Elftal, p. 88. 



 137 

maar er is geen sprake van een diep religieus besef. Veel jonge moslims zijn geseculariseerd. En ze 

voelen zich vervreemd, dat maakt het moeilijk. Onder hen zijn er een aantal die naar een oplossing 

zoeken voor hun existentiële problemen en bij de islam uitkomen als het definitieve antwoord op 

alle onzekerheid, zoals mensen vroeger bij het communisme of het fascisme uitkwamen. De islam 

wordt nu gedomineerd door een stel fanatiekelingen die hun eigen nihilisme proberen te 

overwinnen door een hogere waarheid te omarmen en die tegelijk hun adolescente hang naar 

geweld kunnen uitleven. Maar de islam staat maatschappelijk net zo zwak als alle andere 

godsdiensten.” (NRC, 4-6-2005) Hij interpreteert, net als John Gray, het moslimextremisme niet als 

een religieus, maar als modern fenomeen- en daarmee als een cultureel gedeeld probleem.  

 

***Ook  Olivier Roy verzet zich tegen en verkettering van de islam, en tegen de Clash-of-

civilizations-intellectuelen:  “Laten we die problemen beschouwen als wat ze zijn: als 

cultuurproblemen, niet als een botsing van wereldreligies. Het is jammer dat zo veel intellectuelen 

het die kant op trekken, en dezelfde taal uitstoten als de mensen in de cafés. Wat dat betreft, zie ik 

met betrekking tot integratie de toegevoegde waarde van intellectuelen niet meer.’ “ ( De Groene 

Amsterdammer, 24-11-2006) .  

Afshin Ellian, een van deze rechtsintellectuelen, probeert telkens weer het idee af te wijzen, dat 

sociale elementen en rol spelen bij de radicalisering van de islam: “Het gaat  niet om discriminatie 

en werkgelegenheid.” En hij vult aan, met een volstrekt niet ter zake doende argumentatietruc: “Er 

zijn genoeg zwarten die worden mishandeld en gediscrimineerd. Er is echter geen zwarte beweging 

geweest die de witte wereld zou willen opbazen”. ( NRC 28-10-2006) Deze argumentatie is zó 

onder de maat dat ik daar niet eens op wil ingaan, het citaat spreekt voor zich zelf. 

 

De Franse filosoof Marcel Gauchet beschouwt de islam niet als een homogene zuil. Hij beschouwt 

het moslimfundamentalisme ook niet als een voornamelijk religieus fenomeen, maar in de eerste 

plaats als een collectieve identiteitscrisis: “De islam heeft een gemeenschappelijke stam met de 

religies van het Westen, het christendom en het jodendom, die haar domineren. Maar het 

islamitische geloof zegt tegen moslims dat hun geloof superieur is. Tegelijk zien veel islamitische 

landen zich als de verliezers van de globalisering. Dat is een explosief mengsel.  

Je ziet een opstand van mensen, die niet weten hoe ze moeten binnenstappen in de globalisering – 

waar ze namelijk wel naar streven- zonder dat ze hun identiteit kwijtraken. Ik vind dat je de 

westerse economische elites kunt verwijten dat ze niet inzien dat de globalisering dit soort 

problemen met zich meebrengt. Want de schade is groot, vooral in de islamitische wereld waar de 

globalisering een enorm ressentiment veroorzaakt.” ( NRC ‘M’, 2-12-2006, p.14)  

 

Jonathan Israel, voorstander van een “radicale verlichting” is inmiddels zeer kritisch over de 

radicale ongedifferentieerde anti-islam-opstelling : “Ik ben er fel tegen om te suggereren – zoals 

onder anderen Ayaan Hirsi Ali heeft gedaan – dat het fundamentele conflict gaat tussen de westerse 

waarden en de islam. Daar ben ik het absoluut niet mee eens. Het is niet waar, het is een 

afschuwelijke simplificatie en het kan verdeeldheid zaaien en conflicten veroorzaken. […]  

Het conflict is niet zozeer tussen westerse waarden en islamitische waarden als wel tussen 

theologisch en filosofisch denken, of beter gezegd: tussen geloof en rede. Daarom steun ik alle 

secularistische humanisten in de islamitische wereld. Daar zijn er tegenwoordig, ook in Nederland, 

heel wat van. Bovendien komen die voort uit een traditie van filosofie en Verlichting die teruggaat 

tot de Middeleeuwen. Veel radicale Verlichters uit de achttiende eeuw zagen de middeleeuwse 

islam als het begin van het radicale denken over tolerantie en theologiekritiek. Daar zit zeker een 

kern van waarheid in.’” De Groene Amsterdammer 8-6-2007)  

 

 
De atheïstische vrijdenker Sadik Al-Azm 

 

 

'Het principe van de homo islamicus' 
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homo islamicus als realiteit.'  

'Het concept van de homo islamicus is gebaseerd op het idee dat de islam op een bepaalde manier zo uniek, zo "out of this world" is, dat de 

ontwikkelingen die binnen andere religies hebben plaatsgevonden niet op de islam van toepassing zijn. Het christendom kan seculariseren. 

Maar de islam? Onmogelijk! Islam is islam. Daar nauw mee verbonden is de aanname dat wanneer een moslim iets doet, dit altijd vanuit de 

islam gebeurt: een Europeaan kan uit verschillende motieven hande-  

 
len, meent men, maar een moslim handelt slechts uit zijn religieuze overtuigingen. Hij is altijd een moslim - 24 uur per dag 

 

In navolging van de Palestijns-Amerikaanse literatuurcriticus Edward Saïd (1935-2003) hekelt Al-Azm de lange westerse traditie van het 

'ontologische oriëntalisme': de politiek-idee-  

logische stroming die blijft vasthouden aan het uitgangspunt dat de oosterse beschaving essentieel verschilt van de westerse. Waar 

gebeurtenissen in het Westen worden geanalyseerd aan de hand van onder meer klassentegenstellingen en materiële belangen, lijkt het oosten 

slechts te kunnen worden begrepen met behulp van studie van de islam. Samuel Huntingtons 'botsing der beschavingen' en de aanslagen van 

11 september hebben deze stroming nieuwe credibility verleend, aldus Al-Azm. 'Ook Huntington baseert zijn idee op de gedachte dat de 

Midden-Oosterse beschaving is terug te brengen tot één cultuur, namelijk de cultuur van de islam. Daarmee reduceert hij het veelomvattende 

concept van beschaving tot één enkele religie. En deze religie reduceert hij vervolgens tot een eenduidige uitleg van de islamitische heilige 

geschriften.'  

'Dat is een pre-modern idee', zegt Al-Azm. 'Het gaat uit van een wereldvisie waarin Gods letterlijke Woord centraal staat in het handelen van 

de mens. Zo stelde men zich vroeger in het Westen ook voor dat de kruisridders handelden uit religieuze overtuiging, op basis van de Bijbel. 

Maar tegenwoordig is er geen wetenschapper meer die de Kruistochten op deze wijze benadert. Via de inzichten van de moderne 

psychologie, sociologie, politieke wetenschappen enzovoort, weten we dat mensen vanuit heel andere, vaak materiële, motieven handelen.' 

Maar in navolging van Samuel Huntington, wordt de huidige 'Heilige Oorlog' tegen het Westen louter als een religieusideologische 

confrontatie geïnterpreteerd.  

Moslims dragen hier hun steentje aan bij. Sommigen van hen worden gegrepen door Bin Ladens idee van een beslissende 'kosmische strijd' 

tussen Goed en Kwaad, die duidelijk is geïnspireerd door de wijze waarop de Koran en de Bijbel het laatste Oordeel beschrijven. De retoriek 

van de 'reborn christian' Bush - As van het Kwaad, Kruistocht tegen het Terrorisme sluit hier naadloos op aan. 'Maar bewijst deze 

apocalyptische retoriek dat we te maken hebben met een religieuze strijd? 

 

 

Het hele discours van een zogenaamde botsing tussen de islam en de verlichte joods-christelijke beschaving heeft tot gevolg  

 

 
'Ik zei: "Hier heb je anderhalf miljoen Turken, een zeer religieus volk. Als je ze zou ondervragen, zouden ze voor 95 procent antwoorden dat 

ze goede moslims zijn en hun religieuze plichten vervullen. Toch gaan ze in enorme aantallen de straat op om de scheiding tussen moskee en 

staat te verdedigen, terwijl de wetgeleerden beweren dat in de islam die twee niet te scheiden zijn! Ze verdedigen dus iets waarvan iedere 

goede moslim geacht wordt het af te keuren!" Ik vroeg mijn studenten of ze dat zien als een evolutie in de islam of als een afwijking. Dan 

blijkt het nooit in ze opgekomen te zijn om deze ontwikkeling te zien als een evolutie. Ze raken in de war, omdat die niet past in hun 

wereldbeeld van een onverzoenlijke strijd tussen westers liberalisme en de islam.'  

 

 
. 'Het huidige wereldwijde conflict is niet wezenlijk cultureel of religieus, maar inderdaad een wereldwijde escalatie van een oorspronkelijk 

lokale politieke strijd om materiële belangen. Het is belangrijk je te realiseren dat de islamisten het liberale Westen lang als bondgenoot 

hebben gezien, maar toen de opstandelingen merkten dat ze de eigen regimes niet konden verslaan, vanwege de materiële en politieke steun 

die deze van het Westen genoten, dacht men: als we het hart niet kunnen raken, dan gaan we voor het hoofd.'  

 

 
' Het is daarom van groot belang dat Europa Turkije steunt om deze overgang door te maken, benadrukt de Syriër. 'Een werkende, moderne 

Turkse staat - met een seculier, democratisch systeem en een bevolking die dit niet ziet als strijdig met de eigen moslimidentiteit - zal een 

aantrekkelijk model gaan vormen voor het hele Midden-Oosten.' 
 

 

2.7. Het verlichtingsfundamentalisme 
 

Onder “verlichtingsfundamentalisme” verstaat men een eenzijdige “Shortcut to Enlightenment” ( 

titel van een boek dat Hirsi Ali wilde schrijven) . Een beter begrip voor 

“verlichtingsfundamentalisme is “atheïstisch dogmatisme” “fundamentalistisch atheïsme” (Kees 

Schuyt) of “atheïstisch triomfalisme” (Michael Zeeman) “missionair atheisme” ( Esma Choco en 

Salima Bejhaj)   . De filosoof en dogmatische atheïst Herman Philipse heeft het begrip 
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verlichtingsfundamentalisme afgewezen (Verlichtingsfundamentalisme?: open brief over 

verlichting en fundamentalisme, 2005)  

“Volgens Philipse kan iemand onmogelijk een Verlichtingsfundamentalist zijn, want dat woord is 

een contradictio in terminis. Een fundamentalist onderwerpt zich immers kritiekloos aan 

overgeleverde geloofswaarheden, terwijl 'het in de Verlichting gaat om de beslissing en de moed 

zelfstandig en kritisch na te gaan denken'. Die 'verlichte' mentaliteit is 'diametraal tegengesteld aan 

(. . .) geestelijke onderwerping aan een goddelijk gezag.' […] Philipse is dus geen 

'Verlichtingsfundamentalist', maar ontpopt zich als een dogmatische atheïst.” (Anet Bleich, de 

Volkskrant, 25-3-2005)  

 

Er zijn goede  redenen om toch aan het begrip “Verlichtingsfundamentalisme” vast te houden. Het 

begrip wordt inmiddels veel gebruikt, ook in de Angelsaksische literatuur ( zie het debat Pascal 

Bruckner/ Ian Bruma/ Timothy Garon Ash over Hirsi Ali’s “Enlightenment fundamentalism”) 378, 

en de rechtse kruisridders van de verlichting gebruiken dit begrip nu als een geuzennaam 379 zoals  

Paul Cliteur bijvoorbeeld hier:  

“Wat de verlichtingsfundamentalisten van islamitische fundamentalisten onderscheidt, zijn de 

gronden waarop zij die collectieve identiteit gestalte willen geven. Bij de 

verlichtingsfundamentalisten zijn het formele beginselen als vrijheid, gelijkheid, menselijke 

waardigheid en dergelijke. Die beginselen zijn bovendien iets dat een ieder kan onderschrijven, 

geheel los van zaken als religie en etnische status. Maar iedereen heeft ergens zijn uitgangspunten. 

In die zin is dus iedereen een fundamentalist, ook al weten sommige mensen dat niet.” ( Trouw, 17-

1-2004)  

 

Dick Pels noemt het Verlichtingsfundamentalisme  “het nieuwe evangelie van Fortuyn, Philipse, 

Hirsi Ali, Cliteur en Ellian” (Trouw 10-1-2004)  

“Verlichtingsfundamentalisme zou […]  kunnen worden gedefinieerd als een denkwijze die zijn 

eigen epistemologische cirkel niet begrijpt, en ten onrechte pretendeert dat de rede zichzelf kan 

funderen.” (Dick Pels, Trouw, 9-4-2005)  

 

“What is Enlightenment fundamentalism? It is, like religious fundamentalism, a 
simplistic notion that some particular text or body of texts has been written and that’s 
it—our lives are occasions to enact the wisdom contained in those texts, to live in the 
truth. It is a refusal to perceive either knowledge or faith as living and evolving 
through time and responding to circumstance. The Enlightenment fundamentalist, 
fully as armored in his self-identity as any creationist, cannot understand why an 
atheist and secular humanist like, say, me refuses to condemn protesting Muslim 
populations and instead insists on the responsibility of European right-wing 
demagogues who want to provoke violence to advance their own agenda. It’s not 
because I disbelieve in Enlightenment principles of free speech and the critique of 
religion, but because I am circumspect about the historical circumstances and power 
relations obtaining in individual events, because I—or any non-fundamentalist 
adherent of Enlightenment—do not immediately identify with powerful people and 
institutions that falsely claim to represent freedom, liberality or pluralism.  
 

 
378 Christopher Hitchens, She is no fundamentalist , http://www.slate.com/id/2161171/; Ian Buruma, The dogmatism of 

Enlightenment, http://www.signandsight.com/features/1183.html; Timothy Garton Ash, Islam in Europe, New York 

Review of Books, http://www.nybooks.com/articles/19371; Paul Cliteur : Falling prey to relativism The postmodern 

relativistic - or nihilistic - position makes Western societies easy prey for the ideology of radical Islamism;  

http://www.signandsight.com/features/1174.html;  Pascal Bruckner, Enlightenment fundamentalism or racism of the 

anti-racists?  http://www.signandsight.com/features/1146.html; Brendan Bernhard, An Enlightenment fundamentalist, 

http://www.nysun.com/article/32049 
379 Paul Cliteur: Moreel Esperanto, 2007, p 111 ff.; Hans Jansen, Zelfislamisering of Verlichtingsfundamentalisme, de 

Volkskrant 19-9-2006 

http://www.slate.com/id/2161171/
http://www.signandsight.com/features/1183.html
http://www.nybooks.com/articles/19371
http://www.signandsight.com/features/1174.html
http://www.signandsight.com/features/1146.html
http://www.nysun.com/article/32049
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Just as the fundamentalist can’t see that the priest or reverend or rabbi or mullah has 
radically simplified and frozen the faith for reasons of power and profit and 
psychological self-defense, the Enlightenment fundamentalist doesn’t recognize that 
the president or prime minister or general does not really bring the promised liberty 
but only more oppression. This combines with an insufferable overweening moralism 
about the affairs of others, no matter how far away or in how different a situation from 
the moralizer: which isn’t to say that the affairs of others may not be marked by 
bondage and suffering, but the Enlightenment fundamentalist can’t understand the 
argument that inviting American or European air forces, controlled by the profit-
seeking corporate elite, will result in a situation as bad or worse than that already 
existing on the ground—because the profit-seeking corporate elite admires and 
requires bondage and suffering, or at least the right type thereof (the profitable type). 
As the religious fundamentalist sees secularists and atheists as his enemy, the 
Enlightenment fundamentalist sees religious believers, irrationalists and their faith as 
their primary foe: this investment in a faith-based identity blinds the Enlightenment 
fundamentalist to what are very elaborate secular strictures on, for example, free 
speech and thought in countries like the U.S. or the U.K.  
 
And finally—don’t misunderstand: I am an atheist and almost always have been; but 
this needs to be said—the characteristic discourse of Enlightenment fundamentalism 
is bloody-minded and violent; its portrayal of its enemies as an irrational herd or 
horde can’t but entail that it’s all right to kill them, to tear them limb from limb, in order 
to liberate them from their superstition. The more sophisticated among 
fundamentalists of Enlightenment will invoke some teleological silver-lining picture of 
history in which all of the violence they call down on their foes tends ultimately toward 
a cosmopolis cleansed of superstition and its inhuman customs. How this is to be 
accomplished by privatized states and their dictatorial clients who require a certain 
amount of superstition and custom among their citizenries lest the dispossessed 
people turn their hands against the money-men the Enlightenment fundamentalist 
can’t explain. Someone who argues that religion is not in itself the stain to be 
cleansed from the earth, but instead exploitation and violence; who argues that in 
fact religion might disappear on its own with no special effort if we rid ourselves of our 
violent and exploitative economic system, are seen as mush-minded and ungrateful 
to be alive in the land of the free. And someone who challenges their notion that we 
in the land of the free are free will get as blank or furious a stare as any rationalist 
who asks the Christian fundamentalist, “How do you account for the fossil record?” or 
some other such question. 
 
This isn’t a common problem, Enlightenment fundamentalism. It tends to afflict well-
paid academics or other cultural workers. Often the religious fundamentalist turns to 
his rigid faith to justify his poverty and lack of choices, but the Enlightenment 
fundamentalist embraces his iron doctrines to justify his wealth and privilege. If 
religious fundamentalism still functions in some way, at least among the people, as 
the heart of a heartless world, Enlightenment fundamentalism is the narrow cunning 
of that world.”380 
 

Almond/Appleby/Sivan definiëren in hun standaardwerk over fundamentalisme Strong Religion 

fundamentalisme als volgt:  

 
380 http://sweet-nothing.livejournal.com/16852.html 
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“Fundamentalism […] refers to a discernible pattern of religious militance by which self-styled 

‘true believers’ attempt to arrest the erosion of religious identity, fortify the borders of the religious 

community, and create viable alternatives to secular institutions and behaviors.” 

 

Volgens deze definitie is er alleen religieus fundamentalisme.  

Maar Almond/Appleby/Sivan geven veel detailcriteria aan voor fundamentalistisch gedrag, welke  

goed op de neocons van de Burke Stichting van toepassing zijn . Daarom argumenteer ik in 

tegenstelling tot  Almond/Appleby/Sivan dat er een seculiere fundamentalisme bestaat, dat aan vele 

van de criteria van Almond et al. beantwoordt.  

.  

De volgende criteria van  Almond et al. zijn van toepassing op de “verlichtingsfundamentalisten”  

1. Fundamentalists act strategically. “The new leaders ransack the tradition’s past, retrieving an 

restoring politically useful doctrines and practices and creating others in an effort to construct a 

religiopolitical ideology capable of mobilizing disgruntled youth.”(p. 10) “manipulating traditional 

teachings to serve political ends” (p.14)   

2. They impose a strict discipline on their followers (p.10 ) Vgl het Burkiaanse gevecht tegen 

nihilisme en decadentie zie 2.8.1. De Burkiaanse decadentie- en nihilisme-kritiek 

 

3. They can be players in local, regional, and even national politics, not as result of their nostalgia 

[…] but for their ability to adopt to modern organizational imperatives, political strategies, 

communication advances and economic theories.”(p. 10)  

 

4. Fundamentalists blame “the erosion of religious belief and the irreligious worldviews and 

materialistic lifestyles accompanying the growth and spread of secular science and technology.” But 

they do not retreat from the secular-scientific world; they strive, rather “to transform or conquer 

it.”(p.11)   

 

5.  Defense and consolidation of patriarchy: anti-feminism.(p.11)    Dit is niet direct van toepassing 

op Cliteur en Ellian zelf. Maar waarom hebben zij zich politiek en filosofisch verbonden aan 

mannen als Kinneging en Spruyt die ultrapatriarchal ageren?  

 

6. Scriptual inerrancy( p.14, 96) De Koran moet volgens Ellian en Cliteur letterlijk gelezen worden. 

Zie 2.7.1. De liberale jihad: shortcut knip-en-plak verlichting 

 

7.  Classical protestant fundamentalism (p.14);  “When describing particular movements, then, the 

term ‘fundamentalists’ is accurately applied only to those Protestant Christians of North America, 

who coined the term in the early twentieth century, and their contemporary ideological heirs” (p. 

16)  : Burke voorzitter Spruyt is een klassieke fundamentalist, en Cliteur en Ellian hebben zich via 

de Burke Stichting aan hem verbonden..  

Classical protestant fundamentalism loves apocalyptical prophecies. (p. 94).Apocalyptische 

verhalen zijn het koren op de molen van Cliteur en Ellian. Zie 2.2. De Burkiaanse veiligheidsutopie 

 

8. Obsession with purity, uniformity and ideas of contamination; sharp  boundaries (p.17, 20, 23, 

97) ; obsession with the disintegration of the social order (p. 26) ; culture of austerity and asceticism 

(p 30) ; “there is no mistaking the leitmotif: the outside is polluted, contagious, dangerous.” “ (p. 

36). 
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9. Militant Obsession with overwhelming enemies (p.19); Moral Manichaeanism (p. 95) 

   

10. At the same time imitation and resistance to the modern state ( p. 20) ; fundamentalists select en 

embrace some aspects of modernity (p. 95). 

 

11. Enemies are perceived as powerful and potentially overwhelming (p.19); Fear for the infiltration 

of the “fifth column” (p. 26)  

 

12. Modernity, (and especially the modern leftist multicultural, pluralistic  ideals) , is seen as the 

threat (p. 37) .Fundamentalism is reactive (p. 93)  

 

13. Messianism (p. 65, 96) : 

Cliteur en Ellian zijn grote fans van de Nederlandse messias Pim Fortuyn. Zie 2.5. Fortuyn, Burke 

Stichting en Wilders 

 

 

Vaak wordt verondersteld dat het neoconservatisme het verlichtingsdenken afwijst,  recentelijk nog 

bijvoorbeeld door Huib Pellikaan in Ruimte op rechts. (p.34)  Dit is wat de Burke Stichting betreft 

niet het geval. Ten eerste zijn tweebelangrijke Nederlandse neocons (Ellian, Cliteur)  

“verlichtingsfundamentalisten”  ten tweede zijn ook degenen die zich geven als critici van de 

verlichting in werkelijkheid sterk beïnvloed door de verlichting (Kinneging, Spruyt).  

John Gray spreekt over het merkwaardige bondgenootschap, dat christelijke apocalyptische 

fundamentalisten hebben gesloten met Verlichtingsfundamentalisten [en dit bondgenootschap 

kunnen we in Leiden uitstekend bestuderen]: “Het christelijke fundamentalisme  en het 

Verlichtingsfundamentalisme hebben de krachten gebundeld.”381 

 

 

2.7.1. De liberale jihad: shortcut knip-en-plak verlichting 
 

De Leidse neoconservatieven hebben via Bart Jan Spruyt samengewerkt met de “liberale jihad”-

strijder Geert Wilders. Wilders vindt dat “elementaire rechten en wetten” voor de “liberale jihad” 

opzij moeten worden gezet”382 ( Dat is inmiddels – drie jaar later- gebeurt: zie het nieuwe Amnesty 

rapport over Nederland).383 Met de term “liberale jihad” geeft Wilders (samen met Hirsi Ali, die 

zegt voor haar jihad zelfs “best dood te willen gaan”384 ) zijn quasi-religieuze en 

fundamentalistische motivatie te kennen. 

 

Frits Bolkestein:  “Zij [linkse intellectuelen ] schelden critici van de islam als Paul Cliteur, Afshin 

Ellian en Ayaan Hirsi Ali uit voor 'verlichtingsfundamentalisten ‘”. Zij zouden een 'intellectuele 

jihad' tegen de islam voeren. Volgens Bolkestein is dit een contradictio in terminis, want de kern 

van de Verlichting is juist een kritisch onderzoek naar godsdienstige dogma's. (de Volkskrant, 17-8-

2006, ook in : De twee lampen van de staatsman). Wie wordt uitgescholden? Hirsi Ali, beste 

vriendin van Cliteur en Ellian, zegt het allemaal zelf.  

 
381 Verlichting en terreur, p. 31. 
382 NRC 12-4-2003 
383 “De organisatie hekelt de behandeling van asielzoekers en migranten in Nederland. Amnesty wijst naar de brand op 

27 oktober in het detentiecentrum op Schiphol, waarbij elf illegalen stierven. Volgens het Jaarboek waren eerdere 

aanbevelingen door brandpreventiespecialisten niet opgevolgd. Ook de aangescherpte antiterrorismewetgeving in 

Nederland, waaronder het strafbaar stellen van "apologie van terrorisme", baart Amnesty zorgen.” NRC 23-5-2006. 
384 In de documentaire Profiel: Ik ben Ayaan zegt zij (citaat uit 2002) dat zij de koran van het voetstuk af willen halen, 

en dat zij, Ayaan, “best bereid is hiervoor dood te gaan”. 

 http://www.uitzendinggemist.nl/, ongeveer op minuut 30 in de film. 

http://www.uitzendinggemist.nl/
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Bas Heijne: “Het voormalige VVD-kamerlid [Wilders] wil, samen met de volledig ontspoorde 

neoconservatief Bart Jan Spruyt, de westerse verworvenheden verdedigen door ze af te schaffen. 

Daarmee, zegt [de Franse islamkenner] Roy terecht, speel je fundamentalistische moslims in de 

kaart; je onderwerpt je aan hun claustrofobische discours, waarin geen plaats is voor 

pluriformiteit.”385  

 

Esma Choco en Samima Belhaj: “[ De missionair-atheïstische] jihad tegen de islam wordt niet met 

zwaarden gevoerd, maar met columns, ingezonden brieven, debatten en opiniestukken. Deze jihad 

stelt dat de enige weg voor weldenkende mensen niet-geloven is. Religie in het algemeen en de 

islam in het bijzonder bedreigen de democratie, stellen deze strijders van het missionaire atheïsme. 

Ze zijn bijna even onverdraagzaam en stellig als fundamentalistische religieuzen. De ene sociale 

dwang heeft plaats gemaakt voor de andere: je mag nu niet geloven wat je ouders geloven, want het 

geloof van je ouders is 'achterlijk'. Iedereen die gelooft, moet tot inkeer komen! We kennen 

gelukkig geen voorbeelden van seculiere eerwraak. Maar er is wel subtiele dwang. Die werkt via 

veroordeling, sociale uitsluiting en degradatie.” ( de Volkskrant, 25-6-2007)  

 

Een belangrijke overeenkomst tussen de onverdraagzame missionarissen, van religieuze of seculiere 

snit, is dat zij denken en handelen vanuit superioriteit. Ze claimen de waarheid in pacht te 

hebben en misgunnen anderen de vrijheid er anders over te denken. Het woord 'achterlijkheid' 

is exemplarisch voor het idee zelf superieur te zijn. 

 

Als missionaire seculieren de beleden vrijheid van levensovertuiging serieus nemen, dan 

moeten ze even luid het recht verdedigen van de gelovige om te geloven, als dat van de 

afvallige om niet meer te geloven. De tegenstelling is niet tussen ongelovigen en gelovigen, 

maar tussen onverdraagzamen en verdraagzamen. 

Sjoerd de Jong: “Tegenwoordig nemen herauten van de Verlichting geen genoegen meer met een 

contemplatief blokje om. Een luidruchtige stoet van Verlichters trekt in een permanente schelle 

processie door krantenkolommen en langs camera’s, om de westerse cultuur te waarschuwen tegen 

gevaar en decadentie. En in plaats van noeste arbeid, en de uitdaging om zelf na te denken, 

schotelen deze radicale verlichters ons iets heel anders voor: een kant en klare wereldbeschouwing 

die de mensheid opdeelt in beschaafden en barbaren, verlichten en verduisterden, seculieren en 

gelovigen, en natuurlijk: universalisten en relativisten.” 386 De Jong: “Veel religiekritiek zoals je die 

nu hoort lijkt een rechts-liberale variant van de 'ideologiekritiek' waarmee links vroeger het 

klootjesvolk probeerde aan te praten dat het niet wist wat goed voor hen was. Ook hier is nieuw-

rechts schatplichtig aan oud-links (wie zei ook alweer dat religie 'opium van het volk' was? Niet 

Edmund Burke of Alexis de Tocqueville, die door conservatieven worden aangehaald als erflaters 

van onze beschaving; het was toch echt Karl Marx, aartsvader van de linkse kerk). En het dreigt te 

vervallen in hetzelfde paternalisme en in dezelfde versimpelingen.[…] De 'religiekritiek' die in 

Nederland nu wordt uitgeoefend op de islam, maakt niet alleen een karikatuur van die godsdienst 

dat is maar al te verklaarbaar in de wereld na 11 september 2001 maar ook, en dat zouden we ons 

nog meer moeten aantrekken, van de Verlichting. Die kritische intellectuele traditie wordt 

gedegradeerd tot een reservoir van op televisiemaat gesneden conferences en kretologie.[…] 

[Echte] Verlichters zoeken toch juist naar het algemene in de diversiteit, in dit geval naar 

raakvlakken tussen de islam en ons […] ” (NRC, 6-4-2004)  

Ger Groot: “Ironisch genoeg herhaalt het huidige debat tussen wetenschap en godsdienst – of, zoals 

vaker wordt gezegd, tussen Verlichting en religie- de aloude tragedie van godsdiensten onderling in 

hun verbeten wil elkaar met de knuppel van de theologale zekerheid de hersenen in te slaan.” […] 

 
385 Slechte Verliezers, NRC 25-3-2006.  
386 Een blokje om voor de Verlichting, 02-2005, http://www.felix-en-sofie.nl/column/columnfeb2005_sdj.html 
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“De triomftocht van de rede is de overwinning van de protestantse geest, met prijsgave  van het 

transcendente maar onder behoud van de religieuze scène waarop het hart zich aan de waarheid 

overgeeft.”387 Het Fortuynistisch-Burkiaanse devies dat alles wat gezegd kan worden, ook koste 

wat het kost gezegd moet worden, zonder gevoel voor maatschappelijke gevolgen, is inderdaad een 

gedrag dat sterk lijkt op de onstuitbare behoefte van religieuze fundamentalisten om te getuigen.  

Verlichtingsfundamentalisten zijn - in het kader van een cultuuroorlog - vast beraden anderen hun 

seculiere opvattingen op te dwingen en ontkennen de emancipatoire kracht die religies kunnen 

hebben en in de praktijk aantoonbaar hebben gehad. (“[…] important values such as freedom, 

justice and human rights may be inherently independent of religion, but religion helps transmit 

these to the common people.”)388 

Thomas Mertens: “Binnen de these van de 'botsing van culturen' wordt de Verlichting zelf wel als 

inzet van die botsing beschouwd.”389 

De Verlichtingsfundamentalisten plaatsen de Verlichting ( of de versie van de Verlichting die zij als 

de Ware Verlichting beschouwen) in de plaats van de onttroonde God. De Verlichting is voor 

verlichtingsfundamentalisten in feite een nieuwe God; en deze Verlichtingsgod mag niet 

bekritiseerd of in vraag gesteld worden.  

 

Verlichtingsfundamentalisten zijn er niet aan geïnteresseerd om mensen aan te moedigen zelf te 

denken en zich te emanciperen (wat altijd een langzaam en moeizaam proces is) , maar willen de 

Verlichting aan de mensen opleggen, desnoods met dwang. Interessant is dat Cliteur de uitspraak 

van een verlichte absolutist, van Frederik de Grote, - namelijk dat iedereen op zijn eigen manier 

zalig moet kunnen worden - de voorkeur geeft  voor Kants echt verlichte, niet alleen verlicht-

absolutistische essay Beantwortung der Frage was ist Aufklärung.390 Cliteur heeft gelijk, dat 

Frederik de Grote de islam naast het christendom min of meer gelijk liet gelden, en in die zin een 

positief voorbeeld kan zijn ( “ Frederik wilde alle religies op voet van gelijkheid met elkaar 

behandelen”)391 maar juist in dat opzicht is Cliteur zelf geen opvolger van Frederik!  

Het verlichtingsfundamentalisme sluit belangrijke verworvenheden van de Verlichting uit, 

bijvoorbeeld het “plaatsen van gedrag, moraal en samenlevingsvormen in een historische context” 

en “de sterke nadruk op empirie en niet op dogma”392.  Het verlichtingsfundamentalisme staat in de 

traditie van de verlichte vorst (Frederik) of ook in de traditie van de Jacobijnen, maar niet in de 

traditie van het kritisch zelfstandig denken en emancipatie dat met de naam Kant verbonden is.  

Roy Porter over Frederik de Grote: “Certainly, Frederick held advanced views ( he was flagrantly 

irreligious), and he modernized the administration of his kingdom. Yet despite the façade of 

sophisticated humanity, Frederick’s Prussia – a militarized, war-hungry state indifferent to 

individual civil and political liberties – resembles a perversion of the true goals of the ‘party of 

humanity’ rather than their fulfilment. When rulers and administrators heeded the promptings of 

‘reason’, it was to increase their power and enhance their authority in ways which often penalized 

the poor, weak and inarticulate.”393 Porter schrijft over de verhouding tussen Voltaire, (Cliteurs 

groote voorbeeld) and Frederik: “[…] the relative silence of these intellectuals [Voltaire en Diderot] 

when confronted with the internally oppressive and externally bellicose policies pursued by both 

autocrats [Frederick and Katharina], leaves many questions to be answered.”394 

 

 
387 Het krediet van het credo, p. 32, 45. 
388 Abdolkarim Sorouch gecit.in Abu Zayd, Reformation of Islamic thought, p.73 
389 Thomas Mertens, De echte Verlichting gezien door Kant moet nog komen, NRC, 12-2-2004. 
390Moderne Papoea’s p 20. 
391 Moderne Papoea’s p 157. 
392 Sjoerd de Jong, Modern cultuurrelativisme, In: Vrijheid als ideaal, p. 84. 
393 The Enlightenment, p.7 
394 The Enlightenment, p.23. 
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Het verlichtingsfundamentalisme staat in het teken van Carl Schmitt, van de epische strijd van ‘wij’ 

tegen ‘zij’. Deze Schmittiaanse strijd bevrijdt het individu juist op een gevaarlijke manier van de 

last van diens eigen verantwoordelijkheid.  

 

Een tweede herkenningsteken van het verlichtingsfundamentalisme is het woordelijk nemen van 

teksten. Cliteur heeft dit exemplarisch voorgedaan doordat hij George Bernard Shaws satirisch 

artikel tegen de doodstraf Capital Punishment als argument voor de doodstraf citeert.395 Shaws 

artikel is een hoogironisch artikel tegen de doodstraf, in de vorm van een cynische en onnozele 

verdediging van de doodstraf. 396 

Het ironische van dit artikel blijkt onder meer ook uit het citaat dat Cliteur instemmend heeft 

overgenomen (“kill,kill,kill, kill!”) : in een artikel met de titel Capital Punishment zegt Shaw: “Do 

not punish them. Kill, kill, kill, kill, kill them”. En over hoe de doodstraf moet worden toegediend 

schrijft hij, en die ironie druipt ervan af: “The real problem is the criminal you cannot reform: the 

human mad dog or cobra. The answer is, kill him kindly and apologetically, if possible without 

consciousness on his part. Let him go comfortably to bed expecting to wake up in the morning as 

usual, and not wake up. His general consciousness that this may happen to him should be shared by 

every citizen as part of his moral civic responsibility.” 

Cliteur neemt dit serieus. Maar hoe kan hij als jurist überhaupt een dergelijke redenering 

verantwoorden, en bloedserieus en instemmend citeren? 

In Cliteurs en Ellians boek Encyclopedie van de rechtswetenschap herhaalt Cliteur ook wederom dit 

verkeerd begrepen Shaw-citaat. Ondanks het feit dat ik Cliteur al in 2004 erop attent heb gemaakt, 

dat Shaw satirisch moet worden begrepen, schrijft Cliteur in 2006 over de doodstraf : “…En dode 

recidiveert niet …Iemand die dat ook heel treffend verwoord heeft, is de toneelschrijver G.B. Shaw. 

Het is wel aardig om Shaw in dit verband op te voeren, omdat hij een socialist was en iemand met 

een degelijk progressieve reputatie. Dat moet u aanspreken. Maar ook iemand met common sense, 

iemand die niet meeging met het rozige wereldbeeld waarmee vele progressieve denkers behept zijn 

en dat hen tot zulke onverantwoordelijke beleidsmakers maakt. Oók Shaw meent dat de doodstraf 

mogelijk moet zijn. Niet omdat vergolden moet worden. Ook niet omdat men daarmee een generaal 

preventief effect voor ogen heeft. Maar omdat de doodstraf onontbeerlijk is om van een bepaald 

soort onverbeterlijke naturen af te komen. 'A fox caught in a poultry yard is liquidated on the spot', 

schrijft Shaw.35 Niemand ziet dat als een straf, want de vos handelt overeenkomstig zijn natuur. Er 

zijn echter ook 'incorrigibly mischievous human beings', volgens Shaw. Zij zijn 'vermin in the com-

monwealth, ferocious beasts on our highways, robbers and crooks of all sorts'. Wat moeten we doen 

met de 'ungovernables, the ferocious, the conscienceless, the idiots, the self-centrered myops and 

morons'? Shaw is daar duidelijk over: 'Do not punish them. Kil!, kill, kill, kill, kill them.' 397 

Cliteur verkoopt zijn genadeloze visie op de mens met artikelen die hij verkeerd heeft 

begrepen. Steeds weer herhaalt Cliteur in artikelen en boeken dit Shaw –citaat, en loopt dus in de 

val die Shaw voor brave burgers als hem heeft opgesteld, om de filisters te beroven van hun masker 

van hoge moraal. 

Satire en ironie werken met dubbele bodems. Het fundamentalisme, ook het 

verlichtingsfundamentalisme,  is eendimensionaal rationalistisch. De Burkianen houden daarom 

stug  vast aan een fundamentalistische interpretatie van de Koran. Abram de Swaan over Wilders 

mede-liberale-jihad-frontsoldaat ( en bondsverwante van Cliteur en Ellian) Hirsi Ali: “Zoals alle 

gelovigen èn afvalligen denkt ze dat er een boek is waar alles in staat. Eerst stond alles er goed en 

nu staat alles er fout. Dat boek is voor haar nog steeds de koran. Zij denkt dat moslimmannen hun 

 
395 Moderne Papoea’s , p.117.  
396 Lees het artikel van Shaw op www.passsagenproject.com/capitalpunishment.pdf  

 
397 Encyclopedie van de rechtswetenschap, p. 263. 

http://www.passsagenproject.com/capitalpunishment.pdf
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vrouwen slaan omdat het geschreven staat. Maar in die heilige schrift staat van alles […] Met elke 

passage kunnen de schriftgeleerden alle kanten op. Er staat niet wat er staat.”398 

 
Volgens de Burkianen zijn de fundamentalistische islamieten de enigen, die de Koran correct 

kunnen lezen en interpreteren. Maar “de Koran bevat geen heldere, ondubbelzinnige, universeel 

dwingende boodschap.”399 De Leidse oud-Cleveringa-hoogleraar Nasr Abu Zayd, die de Koran 

herinterpreteert met moderne methodes van tekstanalyse en op die manier de Koran in een 

historisch kader plaatst, wordt van Cliteur dus afgedaan als “postmoderne woordkunstenaar”400. 

Maar Abu Zayd is geen postmoderne woordkunstenaar, hij is een gelovige moslim, die een liberale 

uitleg van de Koran wetenschappelijk wil onderbouwen en het moslimfundamentalisme daarmee 

ondermijnt. Fundamentalisten kennen maar één uitleg van en tekst. “Postmoderne 

woordkunstenaar”- dat is ook zo ongeveer wat Abu Zayds moslimfundamentalistische 

tegenstanders van hem denken- en Cliteur geeft hen in een artikel in Civis Mundi (4/2002) gelijk.   

In zijn artikel God houdt niet van vrijzinnigheid doet hij Abu Zayd af als onwetenschappelijk, als 

van slecht intellectueel niveau, en hij (en dat is het waarom ik hem zeker als 

verlichtingsfundamentalist wil beschrijven) hij geeft de fundamentalistische moslims gelijk in hun 

beoordeling/veroordeling van Abu Zayd: “[…] het is natuurlijk wrang, als iemand in zijn nieuwe 

gastland te horen krijgt dat de fundamentalisten in zekere zin gelijk hadden. Toch moet ik dat 

doen.[…] Vrijzinnigheid is een crypto-humanisme. Dat hebben de fundamentalisten doorzien. En ze 

hebben terecht Zayd als atheïst, ketter en afvallige getypeerd.” ( p. 220f.)  Zayd bedrijft volgens 

Cliteur politiek onder het mom van wetenschap en is een vrijzinnige nihilist. Bewust rept Cliteur 

met geen woord over het feit dat Abu Zayd Cleveringa-hoogleraar was in Leiden en dat Abu Zayd 

een internationaal zeer gewaardeerde wetenschapper is.  

De Leidse rector magnificus Breimer heeft een andere visie op het werk van prof. Abu Zayd. De 

volgende passage heeft Breimer uitgesproken als een onderdeel van zijn welkomstrede toen Abu 

Zayd aantrad als Cleveringa-hoogleraar in Leiden, 27 november 2000: 

“Your [Abu Zayds] first step was taken in 1987, when you proposed that the interpretation of texts 

in the Koran should be based upon an understanding of the historical context in which they were 

written. This was not proposed in order to raise doubts about the character or the source of the 

script, but quite the reverse, in order to let the text speak its true meaning to the people of today. 

This second point, namely that the historical approach to sacred texts does not diminish the value of 

the Koran as the Word of God, was elaborated in your second step. The third step, quite inevitably, 

is related to the question of how the Revelation must be read, if it is to be related to its proper 

context. What are the implications of not giving the text its literal meaning, that is, literal in terms 

of our present-day cognitions? And if the meaning must be inferred, who has the authority to do 

this, what degree of freedom in the interpretation will be permitted, and how do we deal with the 

problem that ancient times can only be a metaphor of today? The fourth step is a discussion of the 

Islamic thinker Shâfi’î, who lived about 200 years after the beginning of the Islamic era. Shâfi’î 

started to use the Sunna and the Koran as equivalent sources of jurisprudence, which, if I follow 

your thinking correctly, leads to a clear illustration of what may go wrong when the socio-historical 

contexts within which texts originate are neglected. Your next step, quite logically, illustrates the 

dangers of fundamentalistic reasoning, in which the meaning of texts is no longer adapted to 

the cognitions of present-day believers, thus enabling some religious leaders to use religious 

sentiments for their political objectives.” 

 

Cliteur mag zeker kritisch zijn over het werk van Abu Zayd, maar: een postmoderne 

woordkunstenaar - dat is niet Abu Zayd. Postmoderne woordkunstenaars, dat zijn de radicale 

moslimjongeren, die al knippend, plakkend en selectief historische koran-teksten van het net halen 

 
398 Een zucht van verlichting, de Volkskrant 20-5-2006. 
399 Dick Pels, Trouw, 26-12-2005, L&G. 
400 Trouw, L&G, 25-9-2004. 
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en zo hun eigen radicale versie van de islam construeren.401 Over de kwaliteit van de tekst van de 

brief  die Van Goghs moordenaar Mohammed B. had achtergelaten schrijft Jan Blokker zeer 

treffend: “[…]  als ik het rijmpje lees waarmee hij zichzelf als martelaar bij Allah had willen 

aanbevelen, kan ik tekstanalytisch tot maar een associatie komen: dit is […] gezwollen 

sinterklaastaal. Als moslim kon hij (uit de koran of van internet) tien soera's bij mekaar scharrelen 

om de gewetenloze boodschap die hij op zijn slachtoffer achterliet een religieus tintje te geven.”402 

(De onderzoeker Frank Buijs is trouwens van mening dat Mohammed B. wel degelijk coherent 

denkt en argumenteert, dat dus een oppervlakkigheid aanduidend “knip-en-plak” niet van 

toepassing is voor diens gedachtegoed)403 

 

Terwijl Cliteur en Ellian een voortrekkersrol innamen bij het verdachtmaken en veroordelen van de 

liberale moslim Nasr Abu Zayd,  hebben Frits Bolkestein en Afshin Ellian dezelfde negatieve rol 

gespeeld ten opzichte van Tariq Ramadan. [ uitvoerig....] Het is onthutsend om te zien met hoe veel 

energie en met hoe weinig fairness ( verkeerd en selectief citeren) vanuit de Burke Stichting en hun 

achterban geprobeerd wordt de liberale islam te verzwakken en onderuit te halen.  

 

 

Maar volgens Ellian en Cliteur zijn de radicale moslimjongeren serieuze moslims en bestaat er geen 

andere islam dan de radicale “knip- en plak”-versie. Postmoderne knip- en plak-filosofie – dat is 

trouwens ook het filosofisch programma van Spruyt en Wilders (hierover later meer) . Al het eerste 

programma  van de Burke Stichting had een “knip- en plak”-karakter vol tegenstrijdigheden. Op 

zich iis met knippen en plakken is zeker niets mis ( ik zelf doe het uitgebreid- maar ik ben dan ook 

geen tegenstander van de postmoderne, tenminste niet in haar existentialistisch-politieke variant) , 

als men maar correct citeert, en een consistente argumentatie aanbiedt. Dus: wel cut en paste, maar 

niet  short-cut and paste ! Aart Brouwer: “Het hele programma van de burkianen bestaat uit [...] 

knip- en plakwerk, het is een allegaartje van leuzen zonder filosofische kern. Alvorens in 

discussie te treden met andere groeperingen, zouden ze eerst eens de tegenstrijdigheden in hun 

eigen optreden onder ogen moeten zien. Hoe kun je bijvoorbeeld langs democratische weg een 

ondemocratische, op fundamentele maatschappelijke ongelijkheid gebaseerde revolutie doorvoeren? 

En wat is de inherente waarde van de door conservatieven zo verheerlijkte tradities als die tradities 

in strijd blijken te zijn met elkaar of met de conservatieve normen?”404 

 

Sjoerd de Jong wijst op het postmoderne, geconstrueerde karakter van Pim Fortuyns programma en 

van de geconstrueerde nationale identiteit bij de Fortuyn -nazaten: “[…]  het nieuwe, handzame 

gebruik van grote beschavingswoorden is zelf een postmodern verschijnsel. Het duidt op de 

groeiende behoefte aan simpele universele codes en kaders.[…] de herleving van een […] 

klantvriendelijk soort rationalisme is geen afrekening met het gewraakte postmoderne gebrek aan 

diepgang en ernst, maar integendeel zelf een uiting ervan.”405 

 

Arnold Heumakers: “Een conservatisme dat de politieke cultuur van het westen tracht te verdedigen 

door het inzicht in haar contingentie om te ruilen voor een `objectieve' en `universele' dogmatiek, 

verraadt geen kracht maar zwakte.” 406 

 

Ellian ziet zich zelf als een representant van de verlichting, maar zijn argumentatie is vaak 

onverlicht. Hij stelt:  “Als alle religies hetzelfde zijn, waarom bezoeken de CDA’ers dan niet 

 
401 de Volkskrant, 31-3-2006, p. 3. 
402 de Volkskrant, 6-11-2004, vgl ook Martijn de Koning in De knip- en plak-islam, NRC 27-11-2004. 
403 Strijders van eigen bodem, p. 49. 
404 De vergeefse revolutie, De Groene Amsterdammer, 3 maart 2001, 

http://www.groene.nl/2001/0109/ab_conservatisme.html  
405 Een blokje om voor de Verlichting, 02-2005, http://www.felix-en-sofie.nl/column/columnfeb2005_sdj.html 
406 Arnold Heumakers, Achterwaarts mars, NRC Handelsblad, 13 december 2002. 

http://www.drogredenen.nl/2008/09/bolkestien-en-de-vertekening-van-een.html
http://www.elsevier.nl/web/10205304/Afshin-Ellian/Ramadan-wil-geen-dialoog,-maar-islamisering-Europa.htm
http://www.groene.nl/2001/0109/ab_conservatisme.html
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tenminste één keer per maand en moskee en bidden ze niet tot Allah?”407 Ellian zou veel van de 

Duitse verlichte geest Gotthold Ephraim Lessing kunnen leren (dit is trouwens ook een tip voor de 

germanist Jerker Spits). Het religieuze verlichtingsdrama Nathan der Weise van Gotthold Ephraim 

Lessing, met name naar de in dit drama (in aansluiting aan Boccaccio) vertelde ringparabel, gaat 

over de waarde en gelijkheid van de verschillende religies. Anton Zijderveld over Nathan der 

Weise: “Lessing [wil] aantonen dat joodse, christelijke en islamitische bloedbanden niet bestaan en 

religieuze identiteiten met hun ingebakken vooroordelen geconstrueerde identiteiten zijn die 

gemakkelijk gedeconstrueerd kunnen (en moeten!) worden. Deze met humor gebrachte boodschap 

is na twee eeuwen nog steeds volop actueel.”408 

( Scruton…) 

 

De Pakistaanse moslimtheologe Riffat Hassan spreekt zich uit over de Pakistaanse 

verlichtingsfundamentalisten, die net als Leidse verlichtingsfundamentalisten stellen dat de islam en 

de mensenrechten elkaar uitsluiten: “[…] Extremisme is ook te vinden in de uitspraken en daden 

van degenen die godsdienst, en vooral de islam, als iets negatiefs beschouwen. Door te stellen dat 

de islam en de mensenrechten elkaar uitsluiten, stellen de voorstanders van de mensenrechten zich 

op een standpunt dat op theoretische én pragmatische gronden onhoudbaar is. De koran staat pal 

achter alle fundamentele mensenrechten. Pragmatisch gesproken is het duidelijk dat verreweg de 

meeste moslims - ook het overgrote merendeel van de Pakistanen - sterk in God en de islam 

geloven, hoe ze hun geloof ook mogen uiten of belijden. De stelling van anti-godsdienstige 

mensenrechtenactivisten in Pakistan dat de islam buiten de discussie over de mensenrechten dient te 

blijven, is dan ook een loze kreet. De islam - bepalend voor de identiteit en realiteit van miljoenen 

Pakistanen - ís al onontkoombaar onderdeel van de discussie, of dit nu wordt erkend of niet.”409 

 

De denkfout van de verlichtingsfundamentalisten is volgens René Gude, dat de eigenlijke betekenis 

van de Verlichting vergeten wordt: verlichting is een proces, dat zich in het individu voltrekt. De 

verlichtingsfundamentalisten denken, dat men dit interne proces, dat autonomie en zelfbeheersing 

tot resultaat heeft, te kunnen opleggen.410 A shortcut to Enlightenment, dat is de titel van het boek 

dat Ayaan Hirsi Ali nu schrijft voor de Amerikaanse neoconservatieve denktank American 

Enterprise Institute (AEI;deze denktank staat in verbinding met de Burke Stichting). En inderdaad: 

het is een te korte shortcut naar de Verlichting waar de Burkianen met bezig zijn: een verarmde en 

geamputeerde versie van de verlichting.    

 

Niet iedereen is het eens met de term verlichtingsfundamentalisme. De Brits-Joodse historicus 

Jonatan Israel spreekt liever over de “radicale verlichting”, (bij Hirsi Ali, maar hetzelfde geldt voor 

Ellian en Cliteur). Maar ondanks het feit dat hij liever van “radicale verlichting” spreekt is hij 

kritisch over “radicale verlichters” van nu: "Ik vind het fout wanneer mensen zeggen dat 

Nederlanders hun erfenis van de Verlichting moeten verdedigen tegen religieuze nieuwkomers. Zo 

werk je xenofobie en racisme in de hand. Het feit dat ze nieuwkomers of islamitisch zijn, doet niet 

ter zake. Waar het om gaat, is dat mensen de kernwaarden van tolerantie, democratie en individuele 

vrijheid onderschrijven. Het is volstrekt irrelevant wat voor achtergrond ze hebben. Je zou juist 

moeten benadrukken dat we deze wereld met zijn allen delen, en dat de basiseenheid de mensheid 

is." 

Yoram Stein : “Niet alleen Hirsi Ali's standpunten over het inperken van de vrijheid van bijzonder 

onderwijs en de vrijheid van godsdienst lijken dus wortels te hebben in de Radicale Verlichting. 

Ook haar optreden op een islamitische basisschool waarin ze kinderen vroeg wat ze belangrijker 

vonden: Allah of de Grondwet, past in deze traditie. Israel: "De Radicale Verlichting ziet de 

 
407 Maria, Agnes en de rest, NRC 17/18 september p. 21 
408 Schuivende identiteiten, Het Financieel Dagblad, 20-11-2004. 
409 NRC 2-5-2006. 
410 In: Religie en verdraagzaamheid, p. 14.  
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oorsprong en het doel van de godsdienst in het bevorderen van gehoorzaamheid aan de wetten van 

de staat. Een religie is daarom altijd ondergeschikt aan het staatsbelang." (Trouw, 6-5-2005)  

Israel spreekt over de fundamentele waarden van de Verlichting, waartoe voor hem, anders dan 

voor de Burkianen naast universalisme, persoonlijke vrijheid, gelijkheid en republikanisme ook 

verdraagzaamheid hoort. Anders dan voor de Burkianen is voor Israel belangrijk: “fundamentele 

eerbied voor anderen, aanvaarding van godsdienstige en ideologische verscheidenheid, multiraciale 

gelijkheid, bundeling van de Europese volkeren tot een zinvol geheel en emancipatie van 

minderheden en vrouwen.” (de Volkskrant, 17-10- 1998)  

Israel nam Hirsi Ali in bescherming ( inmiddels denkt hij anders over haar) , maar hij ziet niet dat 

zij en haar vrienden Ellian en Cliteur juist de onverdraagzaamheid belichamen die Israel zelf – in 

navolging van de radicale verlichter Spinoza -veroordeelt. In de Groene Amsterdammer (8-6-2007) 

zegt hij tegen Rob Hartmans:  

“Ook is er de kans dat politici die sterk tegen immigranten of de islam zijn de Verlichting kapen en 

misbruiken om sentimenten te legitimeren die helemaal niet liberaal en democratisch zijn. Zie 

bijvoorbeeld Geert Wilders.” 

Hij lijkt zich niet te realiseren dat Hirsi Ali en Cliteur, aan wie hij in dit interview positief refereert, 

direct ( Hirsi Ali) en indirect (Cliteur via de Burke Stichting) met Wilders hebben samengewerkt en 

in feite de intellectuele achterbaan van Wilders zijn. Maar hij, die eerder zeer positief was over 

Hirsi Ali zegt nu terecht: “ Beschaafde mensen moeten geen conflicten aangaan over zaken die er 

niet toe doen, dat veroorzaakt nog meer schade.  

[.. ] Ik ben er fel tegen om te suggereren – zoals onder anderen Ayaan Hirsi Ali heeft gedaan – dat 

het fundamentele conflict gaat tussen de westerse waarden en de islam. Daar ben ik het absoluut 

niet mee eens. Het is niet waar, het is een afschuwelijke simplificatie en het kan verdeeldheid zaaien 

en conflicten veroorzaken.” 

 

 

Afshin Ellian beroept zich, net als Hirsi Ali, op een recht om te beledigen en meent bovendien zich 

daarmee op Spinzoa te kunnen beroepen.  

Inderdaad heft de prominente Spinoza-kenner Jonathan Israel zelf Hirsi Ali met Spinoza 

vergeleken. Velen hebben hem en/of Ellian weersproken.  

Bas van Stokkom: “Ellian en De Winter maken […] stemming jegens 'de' islam, en doen vele 

discutabele en enkele evident onjuiste beweringen. In navolging van Hirsi Ali claimen ze een 'right 

to offend'. […] Ellian en De Winter pogen Erasmus en Spinoza voor hun karretje te spannen door 

hen tot onruststokers en dwarsliggers te betitelen. Maar deze evenwichtige filosofen staan mijlen af 

van het moderne 'kwetsen om het kwetsen'.” ( de Volkskrant 4-1-2007)  

Stokkoms Nijmeegse collega Marin Terpstra betwijfelt of Spinoza zich zou kunnen vinden in wat 

Ayaan Hirsi Ali gedaan heeft. "Ze was een fel pleitbezorger van de vrijheid van meningsuiting, 

maar zij ging nog een stapje verder. Zij claimde het recht anderen te mogen beledigen. Spinoza zou 

dit laatste in ieder geval niet met Hirsi Ali delen. Bij Spinoza moet het denken een constructieve 

bijdrage leveren aan de collectieve meningsvorming; een belediging daarentegen is een 

oorlogsverklaring aan de ander." (Trouw, 9-11-2006)  

 

Gied ten Berge is ook zeer kritisch over de vergelijking tussen Spinoza en Hirsi Ali:  

”De wijze waarop Yoram Stein in een gesprek met de historicus Jonathan Israel, het VVD-kamerlid 

Hirsi Ali opvoert als vergelijkbaar met Spinoza vind ik misleidend […]  

Dat Spinoza de gangmaker zou zijn van het moderne ongeloof, klopt niet. De grote Joodse filosoof 

bevrijdde zich van de toenmalige bekrompenheid in eigen joodse kring, waarmee hij een conflict 

had over zijn vermeend pantheïsme. Spinoza verdedigde de stelling dat God niet alleen de grond 

van het bestaan is, maar ook van het wezen der wereld. Het legde een verband tussen schepper en 

het geschapene, dat later door sommigen ten onrechte als het begin van de verdamping van het idee 

van God is gezien. Dat tijdgenoten hem voor atheïst uitmaakten, heeftSpinoza zelf al van de hand 

gewezen.  
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Hij werd uit de synagoge verbannen, maar Spinoza was daarmee zeker niet van God los. Hij dacht 

intens na over God. De liefde tot God en ratio hield hij stevig bij elkaar. Degenen die zich nadien 

van God losgemaakt hebben, kunnen zich niet op hem beroepen. […]  

De gedachte dat Hirsi Ali op een islamitische basisschool, waar zij de kindertjes voor de keus stelde 

tussen Allah of de grondwet, in de voetstappen zou zijn getreden van Spinoza, is absurd. Ze stelde 

kinderen voor een valse keuze tussen grootheden die Spinoza helemaal niet als strijdig zag. Hirsi 

Ali riep daarmee herinneringen op aan aan de pedagogie van de Kindergarten in de DDR.  

Het is al even absurd om je op Spinoza te beroepen in je afkeer van bijzonder onderwijs, omdat juist 

het openbaar onderwijs het gesprek over God, dat Spinoza hoog had, nog altijd niet tot haar 

vrijheden mag rekenen.  

De lijfspreuk van de zachtmoedige, voorzichtige Spinoza was 'Caute': 'Behoedzaam!' Hij blijft in 

deze tijden een lichtend voorbeeld voor een tolerant vredesklimaat in eigen land, dat gediend is met 

voorzichtigheid, respect en dialoog. Hij staat haaks op het soort confrontatie dat door politici als 

Hirsi Ali wordt gezocht.” ( Trouw 11-5-2005) 

 

Sommigen, zoals Han van der Horst,  willen zelfs van een “neo-Jacobijnse geest” spreken –zeer tot 

woede van Frits Bolkestein. Maar het streven naar zuiverheid en naar een autoritaire staat onder de 

mom van verlichting heeft inderdaad een Jacobijnse smaak, zeker bij mensen die zich zelf, zoals 

Cliteur, uitdrukkelijk als revolutionairen zien. Afshin Ellian, die zelf de Verlichting wil brengen, 

beschrijft de Verlichting als volgt: “[…] de Verlichting was geen vraag maar een daad. Ze kwamen 

met een Guillotine aan en niet met een verzoekschrift.” (Trouw, 17-11-2001)  

Han van der Horst: “De revolutionaire vrijheidszin, de Jacobijnse variant op het liberalisme, stelt 

immers de ordening centraal en niet het recht van de mensen om hun leven op hun eigen manier in 

te richten. 

Onder moslims wint terrein wat wordt aangeduid als de zuivere islam. Dat is een letterlijke 

interpretatie van de koran buiten elke historische context om, vooral die van Mohammed en zijn 

tijdgenoten. Buiten die interpretatie bestaat geen heil. Het is weinig zinvol daar een even 

onhistorische, hermetische en ongenaakbare leer tegenover te stellen: de zuivere rede tegenover de 

zuivere islam.”( de Volkskrant, 8-9-2005)  

 

Paul Cliteur pleit voor een “seculiere religie”, en het is ook geen toeval dat hij dat doet in een artikel 

die hoofdzakelijk over Pim Fortuyn gaat, en waar ook weer eens op Voltaire beroep wordt gedaan.. 

( Trouw 18-5-2002)  

Dick Pels over Cliteur en de “radicale vrienden” van Verlichting: “Die aperte tegenstelling tussen 

rede en geloof is het centrale dogma van een ongodsdienstige godsdienst die de verdraagzaamheid 

niet langer als een deugd beschouwt (Cliteur). De superioriteit van de westerse cultuur wordt 

rechtstreeks afgeleid van een militant wetenschapsgeloof dat het dogma koestert van een 

enkelvoudige en ondeelbare rationaliteit. Men knielt in aanbidding neer voor de feiten, de logica en 

de wetenschappelijke methode. De Rede geldt hier als het nieuwe Opperwezen van een seculiere 

religie. Dat betekent een automatische en harde diskwalificatie van alle andere vormen van geloof. 

Ook volgens de Franse filosoof Foucault is het idee dat er maar een universeel verplichtende vorm 

van rationaliteit bestaat een vorm van 'Verlichtings-chantage'. De fundi's van de nieuwe Rechtse 

Kerk zijn per saldo veel meer geïnteresseerd in de zekerheden dan in de twijfels van de Verlichting. 

Dat is een bedenkelijke denkwijze, die in mijn opvatting slecht is voor de democratie, de liberale 

vrijheid en de tolerantie. Maar zij mogen dit allemaal wel blijven zeggen. 

In dit robuuste maar faire debat moeten we evenveel afstand nemen van de radicale vijanden van de 

Verlichting als van de radicale vrienden ervan. Dat betekent in feite dat we de godsdienstkritiek niet 

alleen moeten richten tegen de linkse en de islamitische, maar ook moeten doorzetten tegen de 

rechtse kerk.”( de Volkskrant, 1-4-2004)  

  

Ian Buruma over de dogmatische verlichter Cliteur:  “Professor Cliteur holds so dogmatically to his 

idea of secularism and the Enlightenment that any accommodation towards religious faith, 
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specifically towards Islam, is tantamount to appeasement of religious extremism, or a form of self-

hating nihilism. My objection is not to the Enlightenment as such, but to the ideological zeal of 

some of those who believe they are acting in its defence. If we wish to isolate and defeat religious 

extremism, we must must have mainstream European Muslims as our allies. The rather crude 

polemics spouted by Professor Cliteur will not be of much help in this endeavor.”411 

 

De verlichting had van beging af aan een problematische kant, die zich aan de Burkianen ten volle 

manifesteert. Susan Neiman: 

 
“De jonge Marx formuleerde de aanklacht dat de Verlichting neerkwam op belangenbehartiging van een 
gering aantal slimme zonen van de bourgeoisie die daarmee aanspraak maakten op privileges die 
voorheen slechts aan de aristocratie waren voorbehouden, zodat ze niet tot universele emancipatie 
leidde, maar slechts tot nieuwe en subtiele vormen van overheersing waarvan de wereld nog steeds moet 
herstellen. Hier had Marx zeker een punt: de doelen van de Verlichting waren nooit zo universeel als haar 
voorvechters aangaven, en onder het mom van universele principes werden vaak bepaalde klassen, of 
naties, boven anderen bevoorrecht.” (Morele Helderheid, p. 113) 

 

 

2.7.2. De maakbaarheid van de mens- halfhartige Verlichtingskritiek bij Kinneging en Spruyt 
 

Het conservatisme van Kinneging en Spruyt sluit veel beter aan bij de verlichting dan deze denkers 

ons willen doen geloven.  In veel opzichten hebben zijn geen negatief maar een overdreven 

optimistisch mensbeeld. Kinneging gelooft dat de mens in staat is zich te beheersen als hij zich 

maar goed inspant. De ratio kan en moet over het gevoel heersen, en de cultuur over de natuur412. 

De SGP heeft kritiek geuit op de voormalige parlementair journalist van het Reformatorisch 

Dagblad, Bart Jan Spruyt, vanwege diens overstap naar Wilders. De kritiek van de gereformeerden 

legt uitstekend bloot, dat het bij Spruyt (en Kinneging) geen sprake is van een onverlichte variante 

op het conservatisme, maar juist van een (problematische variante) van een nieuw verlicht 

neoconservatisme. Hans Vollaard: “In het partijorgaan De Banier neemt de SGP in februari 2005 

duidelijk afstand van Spruyts oproep macht te verwerven in samenwerking met conservatieven: 

‘Conservatieven willen het afglijden van de samenleving niet tegengaan met het Evangelie, maar 

met een reeks deugden, die zich volgens hen in de geschiedenis hebben bewezen […] Bovendien 

wordt de smaad van het kruis vermeden en is ‘succes’ denkbaar. Het is het beschaafd gezicht van 

het ongeloof. Maar het blijft ongeloof. Dat is onmogelijk te zien als natuurlijke bondgenoot, veeleer 

als verzoeking. Christenen die zich overleveren aan deze (neo)conservatieven buigen het hoofd 

voor de secularisatie van het publiek domein. Deugd of Evangelie. Het is van tweeën één.’”413  

Hier wordt uit een waarlijk onverlichte hoek kritiek gegeven op verlichters die zich voordoen als 

onverlicht.  Zijn Kinneging en Spruyt niet meer dan verlichte oplichters misschien? 

 

Arnold Heumakers bespreekt Spruyts Lof van het conservatisme. Volgens Spruyt legt het 

conservatisme het primaat “ 'bij een innerlijke orde die de mens zichzelf, welbewust, door 

gewetens- en karaktervorming eigen moet maken'. Gaat dat niet uit van een al te rooskleurig 

mensbeeld, dat je maar bij weinig conservatieve denkers terugvindt? 

Het punt is dat Spruyt, aangezien hij het conservatisme ook en vooral als 'cultureel-pedagogisch 

ideaal' opvat, wel van de vervolmaakbaarheid van de mens moet uitgaan. Anders hebben zijn 

pleidooien voor verbetering van het onderwijs, voor herstel van etiquette en goede manieren, 

kortom voor Bildung in de klassieke betekenis van het woord, niet veel zin.”( NRC, 16-5-2003) 

 

 
411 The dogmatism of Enlightenment,  
http://www.signandsight.com/features/1183.html  
412 Geografie...,p. 30 f. 
413 Hans Vollaard in: Pellikaan/ Van der Lubben: Ruimte op rechts, p 94. 

http://www.signandsight.com/features/1183.html
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Theo Brand: “Volgens conservatieve denkers -die een negatief mensbeeld menen te hebben- zou het 

naleven van deugden de oplossing zijn voor alle wereldproblemen. De verzorgingsstaat kan 

afgebroken worden en de ontwikkelingssamenwerking afgebouwd, want mensen zorgen heus wel 

voor elkaar. Het tegenstrijdige is dat in deze gedachte juist een onverantwoord positief mensbeeld 

schuilgaat.” (Trouw, 5-12-2003)  

 

Het in waarheid optimistische mensbeeld bij Kinneging en Spruyt vloeit voort uit het liberale 

gedachte goed, dat de Burke Stichting veel meer uitdraagt dan het conservatieve. J.A.A.. van 

Doorn: “Het zou goed zijn als alle betrokkenen zich wat beter bewust waren van de fundamentele 

verschillen tussen de liberale en de conservatieve formule. Helaas wordt een duidelijke keuze nogal 

eens uit de weg gegaan, met als gevolg hybride beleidsoplossingen, respectievelijk totale 

verwarring. Zo verkondigt de Burke Stichting allerlei zuiver liberale ideeën over de 

zelfredzaamheid van het individu die haaks staan op het goed-conservatieve wantrouwen in de 

mens als moreel wezen. Boeiend is ook het pleidooi voor terugkeer naar de thorbeckiaanse 

nachtwakerstaat met politie, justitie en defensie als 'kernactiviteiten', een visioen dat door de 

liberalen zelf al honderd jaar geleden illusoir is bevonden.” (Trouw, 27-12-2003)  

 

Kinneging c.s. keuren ook de technologische vooruitgang niet af, die de Verlichting heeft gebracht, 

Kinneging heeft zelfs op de omslag van zijn boek Geografie van Goed en Kwaad voor de 

afbeelding van een moderne natuurwetenschapper gekozen. De vernieuwingen in de moderne 

natuurwetenschap zijn ondenkbaar zonder de filosofische en maatschappelijke vooruitgang. Het is 

dan ook logisch dat de verlichtingsfundamentalist Ellian in zijn Leidse oratie Kinnegings Geografie 

van goed en kwaad  een “prachtig boek” noemt. 

 

De Verlichtingskritiek van de Burkianen gaat slecht samen met hun trots op de Westerse 

verworvenheden ( de zogenoemde “humanistische en joods-christelijke traditie”). De auteurs van 

het Conservatief Manifest, Spruyt en Visser, 

 “roemen als sociale verworvenheden, die het Westen beschaafd maken, bijvoorbeeld: de scheiding 

tussen kerk en staat, het concept van individuele vrijheid, respect voor de onderzoekende geest van 

de mens, de rechtsstaat en de rule of law, die het uitoefenen van gezag loskoppelen van de heersers 

van het moment, alsmede de vrije markt. Daar zit wat in. Laten we dat alleen in hoge mate juist 

verworvenheden van de Verlichting zijn. De auteurs blijken geen flauwe notie te hebben van de 

realiteit van het Ancien Regime dat ons als moreel ijkpunt wordt voorgehouden. Corrupte 

overheidsdienaren als modern verschijnsel? Voor de Franse Revolutie was er nauwelijks een 

ambtenaar te vinden die niet omkoopbaar was, en de Europese vorsten hadden er een dagtaak aan 

om de ergste uitwassen te bestrijden. Onkreukbaarheid was niet de leidraad van het Rome van de 

renaissance, maar van Robespierre. 

Achteruitgang op zedelijk gebied? De Verlichting maakte op termijn een einde aan lijfstraffen, de 

gerechtelijke tortuur en de beestachtige behandeling van psychiatrische patiënten. En 

vrouwenrechten zijn, net als de afschaffing van de slavernij, niet los te zien van de centrale rol die 

de notie van vrijheid en gelijkheid in de Verlichtingsidealen speelde. Eerwraak en bloedvetes niet 

passend bij de 'ware' Europese traditie, die van voor de Verlichting? Hebben de auteurs wel eens 

een Middeleeuws kasteel bezocht? 

Conservatieven hechten aan opvoeding en onderwijs, en het besef van het belang daarvan zou de 

afgelopen tweehonderd jaar verloren zijn gegaan, zo lezen wij. Wie ook maar iets weet van de 

Verlichting, weet dat juist zij hier voor het eerst op systematische wijze veel werk van heeft 

gemaakt. Het [door Kinneging geprezen, M.T. ] Bildungsbuergertum is een verschijnsel van de 

negentiende, niet van de negende eeuw, de meritocratie een typisch verlicht, geen conservatief 

ideaal. In Nederland waren het de Bataafse revolutionairen die een fatsoenlijk onderwijsstelsel voor 

iedereen op poten zetten; als het aan veel toenmalige conservatieven had gelegen, bleef de 

meerderheid van de bevolking oliedom. Zelfs de ARP was ooit tegen de algemene leerplicht, omdat 
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de staat zich niet met een zaak van het ouderlijk gezag had te bemoeien.” ( Thomas von der Dunk, 

NRC, 30-10-2003)  

 

De klassieke auteurs Plato en Aristoteles, op wie Kinneging bouwt, hebben veel gemeen met de 

denken van de Verlichting. Ian Shapiro in Moral Politics:  

“The aspirations to understand the social and natural world through the deployment of reason, and to press 

understanding into the service of human improvement, are by no means new with the Enlightenment. One need not read 

far into Plato's Republic to discover an abiding value being placed on the pursuit of knowledge through reason, and a 

central preoccupation of Aristotle's Nicomachean Ethics is with improvement that can be achieved by shaping the 

malleabie aspects of the human psyche in accordance with objectively identifiable virtues. 

 Yet the Enlightenment understandings of reason and human improvement are distinctive. Reason's pursuit of 

knowledge is seen as mediated by, and achieved through, science; and human improvement is measured by the 

yardstick of individual rights that embody, and protect, human freedom. “( p 8) 

 

 

John Gray is, net als Kinneging, een criticus van de Verlichting. Maar anders dan Kinneging en de 

Burkianen is hij niet overtuigd van de Westerse superioriteit, noch gelooft hij in de maakbaarheid 

van de mens ( Kinneging: private deugden) of van de samenleving, laat staan in een “revolutionair” 

conservatisme. De poging van verlichtingsfundamentalisten om de religie zo veel mogelijk terug te 

dringen, en zo mogelijk te verbannen uit de openbare ruimte, beschrijft hij met de hulp van 

Freudiaanse terminologie ( en Freud is naar mijn mening een voorbeeld van een verlichte denker- 

die zeker zelf ook weer object van kritiek moet zijn) : het verdrongen heeft een tendens weer terug 

te willen komen- desnoods met geweld: “With only a little hyperbole, one might define secular 

culture in terms of [the] Freudian cycle: “The mark of repressed thought and emotion is that it is 

shut away from conscious scrutiny. This is nowhere more evident than in the encounter of western 

societies with radical Islam. Western thinkers rightly note that Islam has never grasped the need for 

a secular realm. They fail to note that what passes for secular belief in the West is a mutation of 

religious faith.”414 

Waarom horen we Kinneging en Spruyt niet kritisch over het verlichtingsfundamentalisme bij hun 

Burke-collega’s?  

 

Andersom zijn Ellian en Cliteur zeer te spreken over de verlichtingskritiek bij Burke-collega 

Andreas Kinneging. In hun leerboek Encyclopedie van de rechtswetenschap redeneren 

Cliteur/Ellian zonder moeite met Kinneging mee, beginnend bij Edmund Burke:  

“De filosoof Edmund Burke58 (1729-1797) wordt gezien als de vader van het conservatisme: 'Niets is zo bekend van 

Burke als zijn tirades tegen de Franse Revolutie, de 'parisian philosohpers'. Maar terwijl men dit soms gepresenteerd 

ziet als een wat aandoenlijk, maar absurd trekje van de grote Ierse staatsman nemen de conservatieven het volstrekt 

serieus, ja zien ze Burke als een van de meest profetische critici  van de moderne tijd die ons vooral op dit punt nog heel 

wat te zeggen heeft.' (Paul Cliteur, Conservatisme en Cultuurrecht, p. 82. ) De revolutie vernietigde de wereld van 

homo hierarchicus. Het grensloze vertrouwen in het zedelijk vermogen van individu is een product van de Verlichting. 

Dit optimisme wordt nog steeds vurig bestreden. Zo schrijft de rechtsfilosoof Andreas Kinneging in een opstel over de 

Verlichting, dat de Verlichtingsdenkers de oorsprong van kwaad niet in de mens maar in de maatschappij zochten.( 

Kinneging, Andreas, 'De solide duisternis van de Verlichting', in: Geografie van goed en kwaad, p. 455) Dus moest 

steeds gesleuteld worden aan de maatschappij. Dit geloof in de maakbaarheid van de maatschappij kent zijn 

dieptepunten in twintigste eeuw. In Europa en elders kwamen totalitaire regime's aan de macht die al dan niet 

geïndustrialiseerd miljoenen burgers hebben vermoord. De Sovjet-Unie heeft al bijna veertig miljoen gedode burgers op 

haar geweten. En dan nog nazi-Duitsland waar alleen al meer dan zes miljoen onschuldige joodse burgers zijn 

vermoord. China, Cambodja, Cuba liggen weliswaar buiten Europa, maar zij vertegenwoordigen het Europese 

revolutionaire denken.” ( p 335)  

 
414 Al Qaeda and what is means to be modern, p. 116. 
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Kinneging  hanteert ook een merkwaardig beeld van de verlichting, als hij de klassieke uitspraak 

van Kant Beantwortung der Frage: was ist Aufklärung niet als een voorbeeld van 

verlichtingsdenken wil laten gelden: 

“Ook Kants definitie van .Aufklärung., zoals gegeven in het opstel Beantwortung der Frage: was ist 

Aufklärung, strookt in het geheel niet met de algemene teneur van het Verlichtingsdenken. 

.Aufklärung. wordt daarin immers gedefinieerd als .Ausgang des Menschen aus seiner 

selbstverschuldeten Unmündigkeit. (cursivering toegevoegd). .Selbstverschuldet., zo verklaart Kant, 

ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern  

zichzelf in de strikte .d.w.z. morele en niet slechts juridische- zin van het woord .op het  

rechte pad te blijven.. Deze zelfdwang is een taak die moet worden vervuld door het geweten,  

dat de innerlijke bewaarplaats van de moraal is.” 

“’Sapere aude!’ Dit is een volstrekt traditionele benadering die het kwaad terugvoert op een 

innerlijk tekort en heeft dus geen enkele verwantschap met bijvoorbeeld Voltaire.s idee dat de 

clerus het volk dom houdt en de fout derhalve bij de instituties ligt. Het .sapere aude. heeft Kant dan 

ook van een traditionele autoriteit: Horatius, Epistulae, I.2.r40  (Andreas Kinneging, 

Conservatisme: kritiek op moderniteit , website Burke Stichting)  

 

`Shapiro, Moral Politic `scritics of the Enlightenment can be found all over the political spectrum 

from anarchists, to feminists, to pragmatists, to liberals, to social democrats, to traditionalist 

conservatives like Burke` ) p. 

 

2.7.3. In de voetstappen van Voltaire 
 

[ voor een gedetailleerde vergelijking tussen de ideeën van Voltaire en het gedachtegoed van Ellian 

/Cliteur zie de Engelstalige versie van mijn onderzoek 

www.passagenproject.com/neoconservatism.html  hoofdstuk 2.7.2. 

 

 

 
“Voltaire's political ideals were liberty and toleration. He differed from twentieth-century liberals in his untroubled acceptance 

of natural inequalities and of the social inequalities that flow from them. Voltairian liberalism has no special tenderness to 

equality. [..]Yet he was opposed to all schemes of economic levelling. […]Throughout his life he was hostile to proposals for 

egalitarian redistribution . [...] he held that security in the possession of private property was a prerequisite of civilization “ 

(Gray, Voltaire, p. 43, 44)  

 

 

Net als hun Franse voorganger Jean-Claude Barreau, auteur van De l'islam en general et du monde 

moderne en particulier,  proberen Ellian en Cliteur een taboe te doorbreken en een debat aan te 

zwengelen. Net als Barreau zeggen Ellian en Cliteur in de voetstappen van Voltaire te treden. 

Barreau had al in 1991 de islam in de naam van Voltaire aangevallen, die, zoals hij tevreden 

constateert, “vrezelijke dingen” over de islam had gezegd. (NRC 8-2-1992)  

 

  “Voltaire [schilderte] de figuur van Mohammed […] af in de schrilste kleuren van wreedheid en 

fanatisme, alsof hij de niet altijd even verlichte islam-bashers onder zijn hedendaagse volgelingen 

niet helemáál in de kou wilde laten staan.” (Ger Groot, De Groene Amsterdammer, 8-9-2006)  

Al sinds de Christenen zich met de islam als godsdienst gingen bezighouden -de koranvertaling van 

Cluny uit 1140 en Monte Croce's 'Weerlegging van de Koran' van rond 1300- werd de 'morele 

verwerpelijkheid' van de islam aan de kaak gesteld. “Dat duurde tot diep in de 18de eeuw. 

Verbeterde koranvertalingen van oriëntalisten als Adriaan Reland en George Sale ten spijt noemde 

Voltaire in zijn tragedie De dweper Mohammed nog steeds een ordinaire bedrieger.” (Ton Crijnen, 

Trouw, 24-10-2001)  

http://www.passagenproject.com/neoconservatism.html
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Ellian en Cliteur verdedigen een visie op Mohammed die in de lijn ligt met Voltaires Mohammed-

kritiek. Maar naar de mening van Ton Crijnen komt Mohammed  uit de Koran, hadith en soenna 

eerder als een pragmaticus dan als een scherpslijper naar voren. “Een man met begrip voor de 

zwakte van de mens, die van hemzelf inbegrepen. Het is een van de redenen waarom hij miljoenen 

mensen aanspreekt.” (Trouw, 14-12-2001).  

 

Sjoerd de Jong: “Kritiek op religie - nu vooral de islam-  waar we wat aan hebben, is nog heel wat 

anders dan schelden onder de paraplu van Voltaire. Maar in het huidige debat wordt alles wat tegen 

godsdienst aanschopt klakkeloos gekoppeld aan de Verlichting. Dat heeft het grote voordeel, dat 

wie Mohammed wil uitmaken voor pedofiel, zich in een moeite een heldhaftig kind van het 

rationalisme kan wanen. Maar juist de bronnen van zulke kritiek op Mohammed en de islam liggen 

helemaal niet in de Verlichting maar in de Middeleeuwen.”De Jong ziet ook bij Voltaire zelf, in 

diens oordelen over de islam vooral nog een continuïteit van de middeleeuwse anti-islam-traditie en 

vindt weinig verlichte religiekritiek bij Voltaire: “Voltaire paste in de achttiende eeuw de afkeer van 

Mohammed als 'grondlegger van een valse en barbaarse sekte' in het raamwerk van de Verlichting, 

maar voor de inhoud bleef hij schatplichtig aan de middeleeuwse tirades. Anderen zoals 

Montesquieu en Tocqueville waren milder (maar zeker niet onkritisch) over de islam, en bij hen 

zien we de kiemen van een echte religiekritiek die oog heeft voor de bronnen, historie, context, 

gevaren en deugden van een godsdienst in een moderne wereld.”415 De minister van Buitenlandse 

Zaken Ben Bot heeft een gebalanceerde visie op het beroemde Voltaire-citaat, dat door Ellian en 

Cliteur verabsoluteerd wordt: “Europeanen hechten veel waarde aan het dikwijls aan Voltaire 

toegeschreven gezegde: ‘Ik ben het oneens met wat je zegt, maar ik zal tot de dood je recht 

verdedigen om hete zeggen.’  

Betekent dit dat Europeanen alles kunnen zeggen? Nee. Het recht op vrije meningsuiting is 

natuurlijk geen plicht om te beledigen. Voltaires uitspraak vindt een tegenwicht in de beroemde 

gulden regel die christenen ontlenen aan de Bergrede van Jezus: ‘Behandel anderen steeds zoals je 

zou willen dat ze jou behandelen.’ “416  

 

John Gray, een demagoog die volgens Paul Cliteur “vreselijke dingen” beweert opent zijn boekje 

over Voltaire met de volgende alinea: “If, despite its history, we think of philosophy as the 

disinterested pursuit of truth, then Voltaire was no philosopher. He lived and died, the exemplay 

philosophe, a partisan. Nothing is further from Voltaire’s thought than the spirit f inquiry. Nor, 

despite his excoriating sarcasm and the unquenchable vivacity of his pessimism, was Voltaire’s 

view of humankind detached or cynical. He was a lifelong propagandist for a secular faith. The 

object of Voltaire’s ‘philosophy’ was not to advance inquiry, still less to foster sceptical doubt. It 

was to found a new creed. Voltaire sought to supplant the Christian religion by the faith of the 

Enlightenment. His tireless raillery was meant in deadly earnest. His opposition to Christian 

fanaticism had itself a fanatical bent. Voltaire’s life work was to set European life on a new 

foundation by constructing a successor to Christianity.”417 John Gray gaat zowel met kritiek als ook 

met hoogachting in op het werk van Voltaire. Hij onderkent twee verschillende componenten in 

Voltaires werk: het fanatieke verlichtingsfundamentalisme, dat een seculiere religie wilde stichten, 

en het kritische denken, dat voor de emancipatie opkwam. Het is mijn stelling dat Cliteur en Ellian 

erven zijn van de eerste component bij Voltaire, dus van het fanatieke secularisme, maar niet van de 

emancipatoire gedachte.  

 

Cyrille Offermans over de kritische component bij Voltaire:  “Voltaire was geen geharnast atheïst 

en ook geen vooruitgangsoptimist, hij geloofde niet in de vervolmaakbaarheid van de wereld noch 

in een intellectuele of morele superioriteit van het Westen. En ja, Voltaire zou met genoegen gehakt 

hebben gemaakt van de militante conservatieven die zich tegenwoordig op hem beroepen als ze de 

 
415 Religiekritiek, NRC 6-4-2004. 
416 Lezing gehouden in Pakistan, de Volkskrant, 4 mei 2006. 
417 Voltaire, p.1. 
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superieure zegeningen van onze verlichte westerse wereld bezingen in schril contrast met de 

achterlijkheden van de moslims.”418 

 

Voltaire beledigde de machtige katholieke kerk, terwijl Ellian en Cliteur een kwetsbare minderheid 

kwetsen . 

 

Cliteurs flirt met de verlichte absolutist Frederik de Grote 419 spiegelt dezelfde flirt tussen zijn 

voorbeeld Voltaire en Fredrik de Grote. John Gray: “Voltaire’s intellectual dalliance with Frederick 

was illstarred. Voltaire and Frederick had a good deal – indeed, too much- in common. They shared 

a bracing contempt for Christianity and the mass of humankind and an unwavering certainty that 

they were immune to the follies of the rest of the species. Their friendship flourished only so long 

as each could use the other as a mirror for his vanity.”420 

Gray schrijft over Voltaires verachting voor het Christendom. Ook Cliteur is zeer negatief over het 

Christendom – niet alleen over de islam. Dit is ook in zoverre consequent, als welvaartstaat en 

menselijke solidariteit ( dingen waarvan noch Cliteur noch de andere Burkianen iets van moeten 

hebben) sterke wortels in het Christendom hebben.  

Arnold Heumakers: “[…] Nog krasser blijkt het contemporaine parti pris uit zijn [Cliteurs] poging 

om het christendom uit het Europese erfgoed te schrappen. Cliteur beweert dat `in wezen' en `au 

fond'  de `Griekse cultuur' en de `joods-christelijke elementen van de Europese cultuur' zowel 

`ongelijksoortig' als `onverenigbaar' zijn.421 Dus bij de gewenste herbronning van de rechtstaat: weg 

met het christendom! Ik [Heumakers] verwacht evenmin enig heil van een christelijke revival en 

kan in een onthechte geschiedfilosofische bui misschien begrijpen wat hij [Cliteur] bedoelt, maar 

dat het christendom niets heeft bijgedragen aan de vorming van de democratische rechtstaat lijkt me 

op historische gronden moeilijk te verdedigen.[...]  “422 

 

Om het Christendom aan te vallen zegt Cliteur: “God houdt niet van vrijzinnigheid” (titel van een 

bundeling van zijn columns). Maar het is niet God, die niet van vrijzinnigheid houdt, het is Cliteur 

zelf. Cliteur: “[...] de vraag is wat er van Jezus overblijft wanneer men hem de goddelijke status 

ontzegt. Als u het  mij vraagt: niet veel. Als wijsheidsleraar slaat Jezus een pover figuur wanner we 

hem verlijken met Boeddha, Socrates, of zelfs met Albert Schweitzer of Mahatma Gandhi”.423 

Zonder hier verder op in te gaan (de genoemde personen zouden aan een wijsheidscompetitie met 

Jezus niet mee willen doen!), wil ik alleen maar erop wijzen, dat Albert Schweitzer toch wel een 

volgeling is van de heel praktische leer van het christendom! 

 

John Gray noemt een aantal denkers, wiens denken naar zijn mening dicht bij de opvatting van 

Voltaire staat. Gray’s zeer diverse lijst is niet helemaal onproblematisch en verwijst zowel naar het 

kritische alsook het autoritair-problematische gehalte van Voltaires gedachtegoed. Gray heeft twee 

denkers in deze list opgenomen, die in het verband met de Voltaire-fan Paul Cliteur bijzonder 

interessant zijn: Jeremy Bentham en Herbert Spencer.  

Bentham wordt door Cliteur geciteerd in verband met de dierenrechten. Vanuit een rationalistisch 

en utilistisch standpunt verdedigt Cliteur de rechten van dieren. Uitdrukkelijk zegt hij, dat hij niet 

echt van dieren houdt, en dat hij ook niet vanuit een positie spreekt die de verbondenheid verdedigt 

van alles wat leeft. Nee, hij zegt gefascineerd te zijn, van “de ijzersterke logica” in het verhaal van 

de dierenrechtentheoretici.424 Maar de argumenten van de dierenrechtentheoretici die hij 

toestemmend weergeeft, zijn ten dele volledig absurd, zoals de gevraagde godsdienstvrijheid voor 

 
418 Voltaire, opgewekt en multicultureel, Trouw 27-3-2004. 
419Moderne Papoea’s p 20. 
420 Voltaire, p. 9. 
421 Tegen de decadentie, p. 26.[aanvullende opmerking, M.T] 
422 Bij de scherpslijper, NRC 25-3-2004, p 28. 
423 God houdt niet van Vrijzinnigheid, p 305. 
424 De filosofie van dierenrechten, p.140, In: Braeckman, J. Et al, Ethiek van dna tot 9/11, 2005 
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dieren.425 Rationalisten hebben vaak het probleem dat zij zich onvrijwillig komisch gedragen. Het 

beste voorbeeld hiervoor is Cliteurs artikel in de Volkskrant: Konijnen lijden in eenzaamheid, 426 

een artikel dat is verschenen in de week toen de zware mensenrechtschendingen in de Irakese 

gevangenissen bekend werden.  

Een pleidooi voor menselijkheid en voor respect voor alles dat leeft kan niet op een utilitaristische 

en rationalistische basis gebouwd worden.  

Het utilitarisme wordt nog veel problematischer als het gecombineerd wordt met 

sociaaldarwinisme. Cliteur stelt zich achter het sociaaldarwinisme van Herbert Spencer. 427 Het 

sociaaldarwinisme was een absolute voorwarde en een onmisbaar onderdeel van het nationaal-

socialisme (en ook van het harde communisme!). John Gray ziet daarom ook, net als anderen, een 

zeer problematisch verband tussen de Verlichting en de totalitaire systemen van de Twintigste 

Eeuw.  

 

Dick Pels schrijft in zijn recensie over de lijvige bundel van Trouw-redacteur Marcel ten Hooven en 

'politieke  theoloog' Theo de Wit, Ongewenste goden, dat dit boek kan worden gelezen als een 

verdediging van de religie tegen het militante secularisme en atheïsme [à la Voltaire, Cliteur en 

Ellian, M.T.] : “[De meeste auteurs in de bundel]  richten zich tegen het schrikbeeld van een 

seculier-liberaal staatspaternalisme dat de morele superioriteit van de rede hanteert om alle 

godsdienst agressief naar de privésfeer te verbannen. In het spoor van de Franse laïcité moet de 

staat strikt neutraal blijven en het publieke domein vrijwaren van elke uiting van religie. Maar 

onderdrukking en zelfs terreur liggen op de loer zodra de staat zichzelf gaat beschouwen als de 

hoogste morele autoriteit en liberale waarden als norm gaat fixeren. 

In het merendeel van de bundelbijdragen wordt het liberale secularisme zelf geïnterpreteerd als een 

nieuwe politieke religie. Uitbanning van religie is een levensbeschouwelijke keuze en dus 

allesbehalve neutraal. PvdA-coryfee Thijs Wöltgens noemt de secularistische staat zelfs een 

'jaloerse god' die geen andere goden naast zich duldt. Het 'staatsgeloof van de laïcité' acht zijn eigen 

vrijheid belangrijker dan die van alle andere geloven. Als 'nationale burgerreligie' is het secularisme 

volgens hem hard op weg een nieuwe staatskerk te vormen, die alle andere wereldbeschouwingen 

als 'onredelijk' van de publieke discussie uitsluit.”428 

 

Inderdaad is het doel van bijvoorbeeld Ellian geen neutrale atheïstische houding, maar een 

seculiere religie: Sjoerd de Jong: “[Volgens Ellian is ] de verkiezingsdag hier een `sacraal moment' 

, dat hem als individu vervult van `mystiek geluk', een dag waarop het erom gaat dat een natie 

wordt `gesmeed tot een reële eenheid'. 

De trieste paradox is, zowel bij Hirsi Ali als Ellian, dat hier een hevige liefde voor de seculiere 

samenleving wordt uitgedrukt in precies de termen (inwijding, eenheid smeden, mystiek geluk) die 

er slecht bij passen. Het zijn de termen van onvoorwaardelijke bindingen, dwingende monocultuur, 

intolerant secularisme en compromisloze (en dus uiteindelijk anti-politieke) opvattingen.”429 

Ook Kinneging spreekt zich uit voor een burgerlijke religie na Amerikaans model: “[Ik denk aan] 

het belang van een burgerlijke religie, een gedeelte opvatting over hoe burgers zich dienen te 

gedragen. “430 

En ook  Paul Cliteur is niet neutraal ten opzichte van waarden die de staat zou moeten verdedigen. 

De liberale islam zou volgens Cliteur op geen enkele overheidssteun mogen rekenen. Daarentegen 

moet het secularisme actief worden gepropageerd, “ook met overheidssteun”. (NRC 22-12-2001) . 

 

 
425 De filosofie van dierenrechten, p. 145. 
426 de Volkskrant 12-5-2004, p. 13. Dit leverde Cliteur een krant-in-de-hand-afficheringsactie op “Fijn voor het konijn, 

Cliteur!” zie www.passagenproject.com/krantindehand.html  
427 De terugkeer van de geschiedenis, 2005, p. 30. 
428 Bidden is buigen, de Volkskrant 12-5-2006. 
429 De vrienden van Ayaan, NRC 28-01-2003  [Op 8-3-2006 noemt Ellian in Trouw opnieuw de verkiezingsdag “een 

groot mystiek feest”]. 
430 In: Filosofisch Elftal, p. 153. 

http://www.passagenproject.com/krantindehand.html
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Dick Pels: “Inderdaad bestaat er een verband tussen de privatisering van religie en het streven naar 

culturele homogeniteit, waarbij een centralistische staat zich (zoals in Frankrijk) verheft tot het 

symbool van nationale eenheid. Scholen worden dan al snel gerekend tot het neutrale staatsdomein, 

in plaats van tot de pluriforme samenleving. Die ambitie staat haaks op de Nederlandse traditie 

waarin een zwakke staat het maatschappelijk middenveld veel ruimte geeft.” 431 

 

De Burkianen claimen de conservatieve traditie van Burke en Alexis de Tocqueville. Maar juist 

deze denkers hebben beschreven hoe het atheïsme om kan slaan in een nieuwe autoritaire religie. 

Michael Zeeman bespreekt het boek Earthly powers van Michael Burleigh, waar Burke en de 

Tocqueville worden aangehaald:  

“ ‘Een politieke theorie wordt even makkelijk een bron van fanatisme als een religieus dogma', 

constateerde Edmund Burke, de scherpzinnigste criticus van de Franse Revolutie, al toen de 

gruwelen van de Terreur die daaruit voortkwam nog niet eens op gang waren gekomen. Een 

generatie later wist Alexis de Tocqueville, de filosoof die de democratie tot in haar vezels 

doorgrondde, al hoe et verder zou gaan - en het kan, in een tijd van Verlichtingsfundamentalisme en 

godsdienstoorlog, geen kwaad hem uitvoerig te citeren. 'Iedere passie voor de publieke zaak werd 

verpakt in filosofie', schrijft hij in zijn geschiedenis van de Franse Revolutie, 'Boven de echte 

samenleving werd langzaam aan een imaginaire samenleving geconstrueerd, waarin alles eenvoudig 

en gecoördineerd leek, uniform en gelijkwaardig en in overeenstemming met de rede.'.”432 

 

De agressieve laïcité die Ellian en Cliteur als ideaal verdedigen, wordt ook door de Franse filosoof 

Marcel Gauchet bekritiseert: “…we [kunnen] de moslims niet behandelen  zoals de republikeinse 

strijders voor de scheiding van kerk en staat in 1905 de katholieken behandelden, om even in de 

Franse situatie te blijven. Ten eerste omdat de moslims een minderheid vormen die in veel gevallen 

in de verdrukking zit, heel anders dan de katholieke bourgeoisie waartegen je toen met een schoon 

geweten hard kon opstellen. Maar belangrijker: omdat de democratie is veranderd. Bij onze 

ontwikkelde democratie horen religieuze en culturele tolerantie. Daarom is het strijdbare laïcisme 

van toen uit de tijd.” ( In NRC “M”, 2-12-2006, p. 14) . Gauchets opmerking uit het zelfde 

interview over intellectuelen ( “…ze zijn te vaak invaldemagogen. Ze verschijnen voor de camera 

om mensen te beledigen die het niet met hen eens zijn” ) past ook goed op Ellian en Cliteur.  

 

Ellian: “De islam is een structurele wantoestand die al ruim veertienhonderd jaar alle aspecten 

van opvoeding, cultuur, economie, politiek en omgangsvormen overheerst. [....] Het lijkt op de 

pest: waar de islam ook komt overheerst armoede, gebrekkige ontwikkeling, analfabetisme, 

onderdrukking, corruptie, frustratie en vooral geweld.”433 

Het idee dat een religie in zichzelf het probleem, of zelfs de pest (!) is, wordt van Buruma-Margalit 

in Occidentalism afgewezen: “The idea that organized religion is the main problem might come 

naturally tot the newly secularized, disenchanted Western intellectuals, but that […]  is off the 

mark. For some of the most ferocious enemies of the West are secular, or at least pretend to be. 

Religion is used everywhere, in India no less than in Israel, the United States and Arabia, for 

reprehensible political ends. But it does not have to be. It can be a force for the good. In the Middle 

East, it might offer the only hope of a peaceful way out of our current mess. 

[…] Organized religion has a place, in offering community and spiritual meaning to those who seek 

it. ”434 

 
Michiel Leezenberg in de door Pels gerecenseerde bundel Ongewenste goden: “Voorzover de liberale 
idealen van verlichting, die de grondslag vormen van de seculiere rechtsstaat, vandaag de dag onder 
druk staan, is dat niet het werk van moslims maar van andere krachten. In Italië heeft premier Berlusconi 
zijn politieke macht in belangrijke mate te danken de monopolisering van de commerciële 

 
431 Bidden is buigen, de Volkskrant 12-5-2006. 
432 de Volkskrant,  6-1-2006 
433 Wie is die vrolijke ketter? In: Brieven van een Pers, p. 227. 
434 Occidentalism, p. 148. 
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televisiekanalen, en – sinds hij premier is- ook van de staatstelevisie. Bovendien ondermijnt hij met ad-
hoc wetgeving en aanvallen op rechters stelselmatig de onafhankelijkheid  van de rechterlijke macht. In 
Amerika probeert de regering van president Bush voortdurend zichzelf boven de wet te plaatsen en zijn 
terroristische tegenstanders erbuiten.”435  

Hierbij passen nog twee opmerkingen: Paul Cliteur is, net als Pim Fortuyn ( die volgens Cliteur de 

Voltaire-prijs verdient had) , een grote bewonderaar  van Berlusconi. Ellian en Cliteur pleiten als 

juristen ervoor om terroristische tegenstanders buiten de wet te plaatsen. De vraag is wel of zij zich 

als Berlusconi en Fortuyn-fans en als repressieve juristen nog op Voltaire kunnen beroepen.  

 

 

 
“de Nederlandse Verlichtingsprofeten die met het aanroepen van Voltaire ieder maatschappelijk probleem 
in beginsel opgelost achten”  
 
“De radicaliserende baardjongens van Bos en Lommer in Amsterdam en de seculariserende profeten van 
de Verlichting hebben een te essentialistisch beeld van de godsdienst, die zij allereerst als een 
verzameling leerstellingen en daaruit ondubbelzinnig afgeleide leefregels zien. Als dát de godsdienst is, 
dan kan men hem inderdaad heel goed privé of achter het beeldscherm beleven. Maar wie kijkt naar het 
religieuze leven zoals dat in concreto functioneert, ziet een bontgeschakeerde verzameling van 
gewoonten, gezegdes, prevelementjes en automatismen die maar een zeer losse verbinding vertonen 
met de dogmatische kern waarom het allemaal zou moeten draaien.” 
 (Ger Groot, NRC 12-9-2007)  
 

 

 
 

 
 “Dit is kennelijk de Kulturkampf, de waardenstrijd, waarin we terecht zijn gekomen: Locke, Kant, 
Descartes versus Huntington, Robert Kagan en Paul Cliteur. Laatstgenoemden schermen driftig met de 
Verlichtingsdenkers, maar houden ze bij nader inzien in gijzeling om iets te bepleiten wat deze Europese 

humanisten een gruwel zou zijn: exclusieve Europese waarden.” (Anet Bleich, de Volkskrant  15-9-

2004) 
 

 
“[...] door de vulgarisering van de politieke cultuur komt de meningsvrijheid in een nieuwe fase. Voltaire 
(gestorven 1778) deed zijn befaamde uitspraak (dat hij zijn leven zou geven voor het recht van de meest 
verfoeilijke mening om te worden gehoord) in een tijd toen het publieke debat als vanzelfsprekend 
speelde binnen een beschaafde burgerij die bovendien geen enkele politieke macht had. Het type-Hitler 
was onbekend. Wanneer nu infantiele leuzen worden gepropageerd als dat het 'een democratisch recht' 
is om naar hartelust te mogen beledigen, dan zijn we met onze vrijheid terug in de zandbak.” (H.W. von 
der Dunk, NRC, 15-2-2008)  

 

 
“Nu zien strijders voor de vrijheid van meningsuiting steeds een belangrijk ding over het hoofd. Want als 
je daarvoor strijdt, is dan niet de eerste vraag die je je moet stellen, wie de meeste vrijheid van 
meningsuiting heeft, en wie de minste? En ligt het dan niet voor de hand je strijd te beginnen bij wie de 
minste vrijheid hebben, degenen die nauwelijks in het parlement vertegenwoordigd zijn, die geen eigen 
landelijke kranten of omroepen hebben, laat staan columns, podia, netwerken, geld, welbespraaktheid en 
succes? Wat beweegt publicisten als Afshin Ellian, Joost Zwagerman, Max Pam, Leon de Winter e tutti 
quanti zulke zwakke tegenstanders op te zoeken? 
 
Zouden deze heren, die de erfenis van de Verlichting menen te verdedigen en zichzelf zien strijden in het 
voetspoor van de grote Voltaire, hun geluid niet wat moeten dempen in het besef dat Voltaire, althans in 
zijn betere momenten, voor de zwakken zonder stem opkwam, al streed hij daarbij dan, inderdaad, vaak 
tegen het geloof en was hij in die strijd soms even koket? Waarom voegen ook nieuwe rekruten als 
Zwagerman zich nu bij het leger van de sterken en luidruchtigen? Wie kan hier steun gebruiken? Het is 
een vraag die al die dappere publicisten zich vanaf de barricaden der vrije meningsuiting eens wat 
grondiger mochten stellen.”  ( Maarten Doorman, de Volkskrant 8-9-2007)  

 
435 Ongewenste goden, p.203. 
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“[...] door de vulgarisering van de politieke cultuur komt de meningsvrijheid in een nieuwe fase. Voltaire 
(gestorven 1778) deed zijn befaamde uitspraak (dat hij zijn leven zou geven voor het recht van de meest 
verfoeilijke mening om te worden gehoord) in een tijd toen het publieke debat als vanzelfsprekend 
speelde binnen een beschaafde burgerij die bovendien geen enkele politieke macht had. Het type-Hitler 
was onbekend. Wanneer nu infantiele leuzen worden gepropageerd als dat het 'een democratisch recht' 
is om naar hartelust te mogen beledigen, dan zijn we met onze vrijheid terug in de zandbak.” (H.W. von 
der Dunk, NRC, 15-2-2008)  

 
“[Wijnand] Mijnhardt heeft zelf een betrekkelijk bescheiden visie op de Verlichting. 'Ik geloof niet zo in de 
specifieke waarden van de Verlichting. Voor mij is Verlichting vooral de gedachte dat er een publieke 
ruimte bestaat, met een publiek debat waaraan iedereen mag meedoen, mits hij bepaalde 
randvoorwaarden in acht neemt. In hedendaagse termen: Je mag Allah best de grootste vinden, als je 
maar niet denkt dat je het debat daarmee automatisch gewonnen hebt. En als je je maar niet gerechtigd 
voelt om anderen, die niet geloven dat Allah de grootste is, op hardhandige wijze daarvan te doordringen. 
Dat Verlichte debat creëert een wereld die onduidelijk, onaf en rafelig is. Maar anders dan Spinoza geloof 
ik nu eenmaal niet dat je door de rede tot een uniforme waarheid kunt komen. Daar zitten ook gevaarlijke 
trekjes aan, zoals bij de Franse Revolutie gebleken is', aldus Mijnhardt.” (Peter Giesen, Rede kan 
levensgevaarlijk zijn, de Volkskrant, 21-6-2008)  

 
2.7.4. De kritische Verlichtingstraditie  

Ian Shapiro, Moral Politics: 

” I distinguish the early Enlightenment, which is vulnerable to the arguments of anti-Enlightenment critics, from the 

mature Enlightenment, which is not. “ ( p 5)  

“The philosophical movement known as the Enlightenment was really several distinct, if overlapping, intellectual 

movements. lts roots can be traeed at least to the 1600s, and its influence has been felt in every walk of life. From 

philosophy, science, and invention, to art, architecture, and literature, to polities, economics, and organization, every 

field of human activity bears the indelible stamp of one aspect or another of the Enlightenment. Despite innumerable 

assaults that have been leveled against different aspects of its philosophical assumptions and practical consequences 

from the beginning, the Enlightenment outlook has dominated intellectual consciousness in the West for the better part 

of four centuries.1 If there is a single overarching idea shared in common by adherents to different strands of 

Enlightenment thinking, it is faith in the power ofhuman reason to understand the true nature of our circumstances and 

ourselves. The Enlightenment outlook is optimistic to its core, supplying impetus to the idea of progress in human 

affairs. As reason's reach expands, it seems plausible to think that understanding will yield the possibility to control and 

perhaps even improve our environments and our lives. Enthusiasts of the Enlightenment have always found this 

possibility of progress seductive. ( p 7)  

“…embracing fallibilism is the hallmark of the mature Enlightenment scientific consciousness. 

abandonment of the scientific outlook tout court. There are many credible fallibilist views of 

science that fill the space between claiming indubitable certainty for what the science produces and 

treating it as merely the set of conventional understandings that we happen to have inherited, no 

better or worse than any other. Indeed, as we saw in earlier chapters, embracing fallibilism is the 

hallmark of the mature Enlightenment scientific consciousness. This rests on an inherently critical 

stance toward all putative knowledge claims. It involves recognizing that although the best evidence 

may suggest that x is the case, there is always the chance that we are wrong, and that, if future 

research proves that we are, then this will be because the world operates differently from how we 

think presently. Science advances, on this view, not by making knowledge more certain but by 

producing more knowledge. That knowledge-claims are recognized always to be corrigible is a 

mark of science's superiority to opinion, convention, superstition, and tradition, not its equivalence 

to them. Indeed, as Max Weber (1864-1920) noted, part of what differentiates scientists from 

practitioners of other forms of intellectual activity is that even the best scientists expect their work 

eventually to be superseded.13 ” ( 157)  
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Cyrille Offermans schrijft in zijn artikel Gedweep met de Verlichting slaat nieuw-rechts met 

blindheid (NRC, 1-4-2004):  

“Het beroep van nieuw-rechts op de Verlichting ter legitimering van een enghartige, vaak xenofobe 

eigenwaan is een gotspe […]  

Over de Verlichting, de eeuw van de rede, werd tot voor kort geschreven door filosofen en 

essayisten. In de krant kwam je het woord niet tegen. Dat is nu wel even anders. Met grote 

regelmaat duikt het woord op in de teksten van nieuw-rechtse politici en hun geestverwante 

commentatoren […]  

[Het denken van de nieuw-rechtse verlichtingsfundamentalisten] is van de simpelste eenvoud: onze 

beschaving, die van het verlichte Westen, is superieur aan die van de anderen, speciaal die van de 

achterlijke islam. In die context komt de Verlichting steevast opdraven - als dooddoener. Want als 

'de Verlichting' al bestaat, dan in elk geval niet als tijdperk van demonstratieve zelfbejubeling maar 

van verregaande zelfkritiek, niet als grimmige dramaturgie van een multiculturele 

onverzoenlijkheid maar als hoffelijke ironie in dienst van de ontspanning. Het beroep op de 

Verlichting ter legitimering van een enghartige, vaak xenofobe eigenwaan is een gotspe - Voltaire 

zou deze zelfbenoemde erfgenamen van zijn werk aan zijn scherpst gepunte ganzenveer geregen 

hebben. 

[…] Verlichting en dwang zijn onverenigbaar, maar dat essentiële inzicht wordt door 

Verlichtingsfundamentalisten, ook die van het huidige nieuw-rechts, met voeten getreden.” Dwang 

en straf zjn volgens Cliteur onmisbare middelen bij het leren; zonder dwang zouden studenten de 

relativiteitstheorie niet willen leren. Hij gelooft heilig in “strenger straffen”. 436 Hij kent blijkbaar 

niet de resultaten van meer dan 100 jaar gedragsonderzoek, waaruit altijd weer blijkt dat leren beter 

positief dan negatief kan worden aangemoedigd, en dat straffen beperkt moeten worden, omdat straf 

de menselijke verhoudingen op de langere termijn zwaar belast en liegen en bedriegen aanleert. 

Kort samengevat komt het resultaat van gedragsonderzoek hierop neer, dat straffen alleen op korte 

termijn werkt. Beter is het om te belonen, het liefst niet-contingent. Het meest effectief is het 

structureren van omgevingsfactoren, dus vooruit plannen in plaats van achteraf straffen of belonen.  

Cliteurs voorkeur voor dwang en straf lijkt sterk op de fatalistische en apathische instelling die bij 

kansloze (overwegend allochtone) jongeren wordt aangetroffen. In zo ver deze jongeren überhaupt 

nog een mening blijken te hebben is het dat “alleen dwang werkt”437. Pieter Hilhorst interpreteert 

deze houding als zelfdestructief. Het is volgens hem een collectieve motie van wantrouwen tegen 

henzelf. “Wij deugen niet! Weg met ons!” Dat perspectiefloze jongeren zo over zichzelf denken is 

triesit, maar zeer begrijpelijk. Dat hoogopgeleide en goed betaalde professoren een hele 

samenleving op dit denken willen baseren is alleen maar triest, en niet in het minste verlicht. 

Wederom laat de Plato-fan Cliteur kennen waarvoor hij staat: voor Plato’s staat. Offermans: : 

”Al bij Plato [...] (wiens gedachtegoed nu vooral door fundamentalistische islamieten in ere wordt 

gehouden, al weten ze dat niet) kunnen we lezen dat opvoeden ‘temmen’ is. En niet anders dan 

temmen kan zijn, want kinderen zijn wilde dieren, één en al begeerte en opwinding, voor geen rede 

vatbaar.”438 

 

Cliteurs universalistisch-kosmopolitische versie van het verlichtingsfundamentalisme is zeer 

Platoons gekleurd. Paul Cliteur denkt dat hij zich als een Platoonse  “kosmopolitisch 

multiculturalist” zwevend boven zijn lichaam, zijn historische, economische en culturele 

achtergrond in een tijdloos antiek paradijs bevindt.439 Als Platoonse filosoof heeft hij zich, zo denkt 

hij, anders dan gewone stervelingen vrij kunnen maken van de beperkingen van tijd en ruimte. 

Cliteur hevige (volgens sommigen haast fundamentalistische) religiekritiek heeft ook haar reden in 

 
436 Guido Derksen, Hutspot Holland, p. 181, 185. 
437 Pieter Hilhorst, De nieuwe tweedeling, de Volkskrant, 21-3-2006, Forum. 
438 Onze maatschappij is vervelend, NRC 14-1-2006,p. 15. 
439 Moderne Papoea’s p. 189. 
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Cliteurs verachting voor “materiele” factoren zoals tijd en ruimte. Historisch gegroeide structuren 

zoals de pluralistische Nederlandse staatstraditie met een breed middenveld meent Cliteur zonder 

meer te kunnen te vervangen door een Frans laïcistisch model. 

Religie bestaat voor de gelovigen vooral in tijd en ruimte, in een sociale gemeenschap en in 

rituelen. Een religie vormt volgens Ger Groot “geen abstract geheel van ware uitspraken, maar 

bestaat in de materiele, plaats- , traditie- en gebaarsgebonden werkelijkheid waarin het religieuze 

fenomeen zich afspeelt.[…] Zij ontleent haar waarde, gezag en zeggingskracht niet aan het 

autonome gezag van de rede zelf, maar aan het feit dat zij er simpelweg is een haar gewicht ontleent 

aan de lange tijd waarin ze er reeds is geweest. De traditie is een wezenlijke dimensie van haar 

bestaan, dat zo een intieme relatie onderhoudt met de tijd, die verlopen is. Het is juist deze 

tijdsdimensie die het fundamentalisme niet accepteert. Als ideologie van een godsdienstige 

directheid wil zij de tijdsafstand die haar van haar eigen zuivere oorsprong scheidt, opheffen om 

met die laatste als het ware gewichtsloos te kunnen samenvallen. […]  

Omdat het fundamentalisme van de ratio én het geloofsfundamentalisme hun waarheden slechts als 

tijdloos kunnen zien, kunnen zij in deze tijdsdimensie niets anders onderkennen dan een vorm van 

verval.”440 Het laatste komt bij de fundamentalisten terug als het decadentie- ,  Apocalyps- en 

angstige-urgentie-discours. Deze discours verbindt de verlichtingsfundamentalisten met alle andere 

fundamentalisten, bijvoorbeeld met de verlichtingsvijand Kinneging, die volgens Dick Pels  “niet 

terugschrikt voor apocalyptische taal. De Verlichting vormt 'de grootste bedreiging voor de 

mensheid anno nu'.”441 

 

In zijn artikel Gedweep met de Verlichting schrijft Offermans verder:  “Omdat de 

[verlichtingsfundamentalisten] zich niets aantrekken van wat Montesquieu de esprit general van 

een land noemt, laat staan dat ze oog hebben voor de sociale en morele functies van de godsdienst, 

veroorzaken ze een ongekende maatschappelijke ontwrichting waarvan de gewelddadige, nu ook 

tegen de westerse missionaire weldoeners gerichte gevolgen overal zichtbaar beginnen te worden. 

Nieuw-rechts reageert daarop met een versteviging van de disciplinaire, repressieve en militaire 

functies van de staat [zie Plato’s Republiek, M.T.] , machtsmiddelen [zie de citaten van Paul Cliteur, 

M.T.] waar de Verlichtingsdenkers niets van moesten hebben. 

 

 

Veel moderne filosofen zijn –terecht- kritisch tegenover de eenzijdige of technokratische 

verlichting. Zo heeft bijvoorbeeld Theodor Adorno in zijn Dialektik der Aufklärung aangetoond ( 

dit belangrijke boek dat de verlichting bekritiseerd op een solide basis wordt niet eens aangehaald in 

Kinnegings verlichtingskritiek in Geografie van Goed en Kwaad!) hoe het al te rationele denken ( 

de instrumentele rationaliteit ) weer terug valt in de barbarij en nieuwe onvrijheid en onderwerping 

brengt . Adorno’s betoog wordt prachtig in de praktijk geïllustreerd, als men naar Paul Cliteur kijkt: 

deze fundamentalistische verlichtingsdenker nodigt ons uit “Moderne Papoea’s “ te worden (en 

Afshin Ellian valt hem bij).  Beter kan men het niet demonstreren, hoe men als eendimensionale, 

ongenuanceerde verlichtingsdenker uiteindelijk op een cultureel lager ontwikkelingsniveau belandt.  

Kees Schuyt citeert Ira Katznelson, Desolation and Enlightenment (2003). Katznelson vraagt zich 

af waarom het moderne liberalisme “geen verweer had gehad tegen de brute barbarij van fascisme 

en communisme.[...] Zijn antwoord luidt: omdat het Verlichtingsdenken in zijn wetenschappelijke 

naïviteit en eenzijdige rationaliteit telkens vergeet de waarden van ethiek en godsdienst, dat wil 

zeggen de humane en morele kanten van de verlichting, te onderkennen. En zich mét die morele 

waarden niet krachtdadig in de politiek te weer stelde [...] “442 Cliteur en Ellian onderkennen de 

humane waarden van godsdienst ten onrechte niet. 

 
440 Het krediet van het credo, p. 50 f. 
441 Eens een barbaar, NRC, 15-5-2005. 
442 Verlichting onder vuur, de Volkskrant 17 november 2004, p 13. 
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De verlichting heeft belangrijke idealen gebracht. “Maar ze gelden niet absoluut, ze zijn onderling 

strijdig, en elke keer moet er weer gepeinsd, gepast en geprutst worden om ze in de praktijk te 

brengen.” (Abram de Swaan)443 

 

Willem Witteveen over de positieve verworvenheden van de Verlichting: “De Verlichting was een 

seculier geloof in de vooruitgang door middel van het vergroten en verspreiden van kennis. Vrije 

meningsvorming, onderwijs en onderzoek, overdracht van cultuur, vorming van de persoonlijkheid 

zijn de bijbehorende idealen die in vele traditionele vormen en instituties gestalte kregen. De 

Verlichting was ook een politiek en moreel streven om mensen in vrijheid en gelijkwaardigheid 

solidair te laten samenleven. Dat vereiste democratie en rechtsstatelijkheid, controle op macht, 

openbaarheid van bestuur, tolerantie van andersdenkenden; waarden die eveneens in traditionele en 

institutionele vormen werden neergelegd. We kunnen in de redeneertrant van de traditionele 

conservatieven (maar inhoudelijk van hen afwijkend) vaststellen dat juist deze tradities en instituties 

een waardevol erfgoed vormen dat met respect moet worden bejegend. De vormen waarin de 

verlichtingsidealen zijn gestold zijn niet heilig. Voortdurend moet er debat en interpretatie en 

institutioneel ontwerp plaatsvinden om de traditie van de Verlichting levend te houden en over te 

dragen.”  (NRC 29-1-2005)  

 

Kinneging keert zich tegen de romantiek, die hij (terecht) als een kind van de verlichting 

beschouwt. Maar de romantiek is nu juist de noodzakelijke kritiek op het te optimistische denken 

van de verlichting. De romantiek heeft het positieve mensbeeld van de verlichting gecorrigeerd. De 

romantiek biedt wat Kinneging mist: een sceptisch mensbeeld gecombineerd met het bewustzijn 

van de noodzaak van een oneindige zoektocht naar de waarheid. Het romantische (en moderne) 

denken biedt geen schijnzekerheden, maar vraagt naar een moeilijke zoektocht naar de waarheid. 

En grote verworvenheid van de romantiek is dan ook de IRONIE. Kinneging kent geen ironie, en 

tegenover de romantiek stelt Kinneging schijnwaarheden, schijnzekerheden en een gesloten 

wereldbeeld. 

 

Susan Neiman:  “Het is een shockerende, sluwe zet dat rechts de Verlichting heeft geclaimd.” 

(Vrij Nederland 13-12-2008) Zij verdedigt de traditie van de verlichtign:  

“. 'Het is geen toeval dat afwijzing van de Verlichting doorgaans leidt tot premoderne 

nostalgie of postmoderne argwaan; waar de Verlichting aan de orde is, staat de moderniteit op 

het spel.' Het grootste deel van [Neimans boek] Morele helderheid bestaat dan ook uit het 

bestrijden van de misvattingen van zowel links als rechts over de ware aard van de 

Verlichting. Die heeft geen blind vertrouwen in de rede, is niet rabiaat anti-religieus, houdt er 

geen al te rooskleurige opvatting over de menselijke natuur op na, ontkent het bestaan van het 

kwaad niet en gelooft niet blind in vooruitgang. Natuurlijk, er zijn wel denkers van de 

Verlichting te vinden die aanleiding hebben gegeven voor die misvattingen, maar, zegt 

Neiman, 'je kunt over nagenoeg alles wel een tweederangs opinie vinden. Maar bij mijn 

pogingen om de Verlichting te ontdoen van de vertekenende clichés zal ik mij concentreren 

op de beste denkers in haar traditie.'” (NRC 2-1-2009) 

 

 

2.7.5. Verlichting en pragmatisme 
 

De pragmatische traditie van Rorty en Putnam is zowel een kritiek op de verlichting ( Ian Shapiro, 

Moral Politics, p 155)  alsook in zich zelf een nieuwe vorm van verlichting. 

 
443 Een zucht van verlichting, de Volkskrant 20-5-2006. 
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Met de pragmatische traditie van de verlichting ( volgens Hilary Putnam is het pragmatisme “een 

derde Verlichting”) hebben de Burkianen geen enkele affiniteit. Pragmatisme wordt door hen 

gereduceerd tot een karikatuur van de postmoderne: een relativisme zonder enige besef van normen 

en waarden.   

Cliteur veroordeelt het “heilloze pragmatisme” van de Amsterdamse burgemeester Cohen, die het   

apart zwemmen van jongens en meisjes van een islamitische basisschool te subsidieert, omdat hij 

zegt: “Liever geen gescheiden zwemmen, maar als het moet, dan wel, want ik heb liever dat 

kinderen kunnen zwemmen dan dat ze de kans lopen te verdrinken”. 444 

 

Esther Bijlo schrijft over het hoge theoretische gehalte en het gebrek aan pragmatisme bij de Burke 

Stichting: “ Vraag aan een allochtoon of hij de scheiding tussen kerk en staat accepteert. Is het 

antwoord ja, dan is hij geïntegreerd. Dat is het beeld dat Bart Jan Spruyt, […] directeur van de 

conservatieve Edmund Burke Stichting, van integratie opwerpt.  

Of die allochtoon zijn opleiding heeft afgemaakt, of een baan heeft, doet kennelijk minder ter zake. 

‘Integratie is een juridische en morele kwestie’, stelt Spruyt. Zijn visie is kenmerkend voor het hoge 

theoretische gehalte van het debat in Nederland over minderheden. Spruyt heeft ook geen interesse 

voor integratie op kleine, praktische schaal, bijvoorbeeld via sportclubs. Het bezoeken van een 

vereniging is een zuiver individuele aangelegenheid, vindt hij. 

Het klinkt heel principieel om zaken als de scheiding tussen kerk en staat en de Nederlandse 

identiteit tot uitgangspunt van integratie te nemen. In de praktijk hebben we er weinig aan. In het 

dagelijks leven is het altijd beter dat verschillende bevolkingsgroepen elkaar tegenkomen dan als ze 

elkaar nooit zien.” (Trouw, 2-10-2003)  

 

Pieter Hilhorst: “Het debat over integratie en immigratie kenmerkt zich door [het]  verlangen naar 

paardenmiddelen. Het idee is dat heftige problemen alleen opgelost kunnen worden met heftige 

oplossingen. Alles wat niet controversieel is, staat in deze logica gelijk aan pappen en nathouden. 

Pragmatisme wordt een eufemisme voor capitulatie. Pim Fortuyn was een meester in deze retoriek. 

Hij had lef, doorbrak taboes en dat zijn voorstellen pijnlijk waren bewees dat ze ook zouden helpen.  

De aanpak van Fortuyn heeft inmiddels wijd en zijd navolging gekregen. Het pragmatisme is 

definitief ingeruild voor ideologische strijdbaarheid. […] “445 

 

John Peet, de redacteur van The Economist die in 2002 zeer lovend over Nederland had geschreven, 

schrijft in 2004 in NRC Handelsblad: “ In sommige opzichten is Nederland alleen maar de rest van 

Europa gevolgd in een rechtser, populistischer richting, meer tegen immigranten. Hoewel ik in de 

meeste economische kwesties liberaal ben en geloof in lage belastingen en een kleine publieke 

sector, betreur ik deze verschuiving. […] Herontdek alstublieft uw liberale tolerantie en uw 

pragmatisme, zodat ik mensen kan blijven oproepen om van het Nederlandse model te leren.”( NRC 

10-5-2004) 

 

Siep Stuurman: “Het slechtst mogelijke antwoord op de fundamentalistische uitdaging is de stelling 

dat een atheïstisch moderniseringsevangelie het enige alternatief is. Het meest effectieve antwoord 

is waarschijnlijk de acceptatie van integratie met behoud van andere varianten van de moslim-

identiteit. Om nog eens het voorbeeld van de hoofddoekjes te nemen: niet verbieden maar een 

hoofddoekje in Albert Heijn huisstijl, een creatieve vorm van syncretisme dus.” (NRC, 7-10-2003)  

 

De afkeer van het pragmatisme ligt ook achter de uiterst vijandige afkeer van het WRR-rapport over 

de islam door Afshin Ellian, die dit rapport als “charlatanerie” afdoet. 

Joost Janmaat schrijft in een verdediging het pragmatisme van het WRR-rapport: “ Het Westen kan 

zich het vijanddenken over de islam niet langer permitteren.” Hij beschrijft verschillende manieren 

 
444 de Volkskrant, 20-3-2004. 
445 de Volkskrant, 6-4-2004.  
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het confrontatiedenken te doorbreken. Eén manier is de pragmatische, of realpolitieke benadering. 

“De aanhangers hiervan wijzen erop, dat politiek en diplomatie in conflictgebieden betekent, dat we 

contact onderhouden met belanghebbenden in het conflict. […] De pragmatische benadering kiest 

in feite voor een terugkeer nar de basale spelregels van de internationale politiek. Daarbij kunnen 

we gebruik maken van de Nederlandse politieke traditie. […] Het is als een extensie van ons 

poldermodel: we inventariseren wie de belanghebbenden (en mogelijk frustrerende elementen) zijn 

en welke belangen deze partijen hebben. Vervolgens functioneren we als makelaar in het 

onderhandelingsproces en bij het sluiten van een serie voorwaardelijke afspraken. De Nederlandse 

overheid kan met de aanbevelingen van het WRR-rapport deze Dutch Touch verder vervolmaken in 

het gesprek met organisaties als Hamas.”446 

 

De afkeer van het pragmatisme bij Cliteur en Ellian kan zich in ieder geval niet op Voltaire 

beroepen. 
““Voltaire was not an opportunist but a political relativist.   
The enduring interest of Voltaire's political thought derives from its fusion of political relativism with liberal morality. 

Voltaire's liberalism shows how a pragmatic and instrumental approach to regimes and institutions can be combined with 

principled commitment to liberal values. It is not only that Voltaire understood that liberal values justified different strategies 

in varying circumstances. He saw that the histories and environments of different peoples could warrant different regimes 

indefinitely.   
Voltaire admired English institutions inordinately; but he did not think of transposing them to France. He believed that the 

traditions, the mores, the climates, of different countries made diverse modes of government desirable in them. In this belief, 

Voltaire was at one with Montesquieu, with whom he differed on many other, less fundamental matters. “ Gray, Voltaire, p. 

37)  

 

“Voltaire's thought […] is a criticism of grand political theories that neglect the importance of history and circumstance. 

Voltaire was particularly critical of doctrines that ground the legitimacy of political regimes in the requirements of a state of 

nature. As a political relativist, he was hostile to all such arguments.” ( cf. Burke ) Gary, p. 37 f. 

 

Not teleological like Fukuyama, Hayek : p. 45 

Not doctrinaire, 47 

 

 

 

 

2.7.6. Verlichting en vrijzinnigheid 
 

De verlichtingsfundamentalisten Ellian en Cliteur keuren het vrijzinnig denken af, vooral binnen de 

islam.  

Paul Cliteur: “[…] het project van de liberale islam [mag] bepaald failliet heten. Alle 

geruststellende woorden van onze burgemeesters ten spijt. En ook alle geleerde pacificators van 

Abu Zaid tot Mohammed Arkoun, van An-Na'im tot P.S. Koningsveld ten spijt - het lijkt erop dat 

wat genoemd wordt 'de liberale islam' een utopie is die nog honderden jaren op zich kan laten 

wachten.” (NRC 22-12-2001) . Volgens Paul Cliteur zou de liberale islam daarom op geen enkele 

overheidssteun mogen rekenen. Daarentegen moet het secularisme actief worden gepropageerd, 

“ook met overheidssteun”. 

Cliteur wijst de ideeën van de Parijse en Amsterdamse hoogleraar Mohammed Arkoun af, die 

stelde: “De islam is niet statisch. Integendeel, de geschiedenis is dynamisch en een liberale islam is 

mogelijk. Kijk maar naar de humanistische traditie van de islam in de tiende eeuw, die Europa pas 

zes eeuwen later ontdekte.” ( NRC 22-1-1992) Arkoun, die het verlichtingsfundamentalisme hard 

bekritiseert is een natuurlijke tegenstander van Cliteur. Anders dan Cliteur beschrijft Arkoun het 

fundamentalisme als een "historisch en sociologisch probleem”, dat niet alleen binnen de islam 

bestaat, maar bij voorbeeld ook binnen het christendom, het marxisme en - in Frankrijk - binnen het 

 
446 De Helling 2/2006, p12f. 
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lekendom. Een aantal "volgelingen” van die laatste stroming heeft volgens Arkoun het niet 

aanhangen van een godsdienst tot een ware religie gemaakt. ( Algemeen Dagblad, 22-1-1992)  

 

In de NRC van 29-8-2006 vraagt Elsbeth Etty aan Afshin Ellian:” als er geen gematigde islam 

bestaat, maar er bestaan wel gematigde moslims […] , zijn dezen dan afvallig?” 

Paul Cliteur, die Ellian naar Leiden heeft gehaald, heeft al een zeer duidelijk antwoord op Ettys 

vraag gegeven, namelijk: ja. 

In twee uitgebreide artikelen in Civis mundi447 heeft hij de moeite genomen de Leidse oud-

Cleveringa-hoogleraar en inmiddels WRR-auteur, de liberale moslim Nasr Abu Zayd als moslim en 

als wetenschapper onderuit te halen ( onderuit te schoppen, zou ik liever willen schrijven). Cliteur 

schrijft over Abu Zayd, die in Egypte door de moslimfundamentalisten werd vervolgd: “Het is 

natuurlijk wrang wanneer iemand [die, M.T.] in zijn eigen land zoveel problemen heeft 

ondervonden met moslim-fundamentalisme in zijn nieuwe gastland te horen krijgt dat de 

fundamentalisten in zekere zin gelijk hadden. Toch moet ik dat doen.” (Civis mundi 41, p. 221) 

Cliteur weigert Abu Zayd als gelovige moslim te beschouwen. Voor Cliteur is Abu Zayd een 

afvallige en een atheïst- en het maakt voor hem niet uit wat Abu Zayd zelf hierover zegt. (p.222). 

Ook kunnen “wij” volgens Cliteur Abu Zayd niet serieus nemen als wetenschapper (p. 225) . 

Cliteur baseert overigens zijn kritiek op één autobiografisch boek, hij haalt de wetenschappelijke 

publicaties van Abu Zayd niet aan.  

 

In het tweede artikel When in Rome… herhaalt Cliteur zijn vijandige argumentatie tegen Abu Zayd. 

Maar deze keer heeft hij ook een Goede Moslim aan te bieden, die hij als kontrast tegenover de 

Slechte Moslim Abu Zayd kan stellen: Afshin Ellian. Wat Cliteur bij Ellian zo bevalt, dat is het feit 

dat hij bij Ellian een kritiek “op de islam an sich" aantreft- "niet alleen op de verschillende 

interpretaties van de islam […] ”. “Dat [de kritiek op de islam an sich] betekent kennelijk dat de 

zaak niet helemaal hopeloos is .” ( p. 21)   De Goede Moslim Ellian is de volledig geseculariseerde 

moslim die bovendien slecht spreekt over de islam. Ellian over de islam: “De islam is een 

structurele wantoestand die al ruim veertienhonderd jaar alle aspecten van opvoeding, cultuur, 

economie, politiek en omgangsvormen overheerst. [....] Het lijkt op de pest: waar de islam ook 

komt overheerst armoede, gebrekkige ontwikkeling, analfabetisme, onderdrukking, corruptie, 

frustratie en vooral geweld.”448 

Oud-marxist Ellian vervalt hier in een typische denktrant van oud-marxisten: in plaats van de 

economie als allesbepalende factor, wordt nu de religie als allesbepalende factor gezien. De Parijse 

hoogleraar arabistiek Mohammed Arkoun: “De overvloedige politieke literatuur vervalt in dezelfde 

fouten [als het marxisme] als zij van de verdinglijkte, verstarde, tijdloze en gebanaliseerde islam de 

belangrijkste en onoverkomelijke bron maakt voor alle ideologische afwijkingen, geweld, 

intolerantie en mislukking in al die samenlevingen waar deze ‘religie’wordt aangehangen.”449 

 

Paul Cliteurs kritiek op Nasr Abu Zayd is opmerkelijk, zowel inhoudelijk alsook formeel. Om te 

beginnen met formele aspecten: Cliteur heeft nooit contact of dialoog gezocht met Abu Zayd. Hij 

spreekt niet met hem, hij schrijft over zijn Leidse collega. Een subject wordt tot object gemaakt. 

Mohammed Arkoun, de Parijse hoogleraar Arabisch zegt: “De islam is geen uitdaging van het 

andere, geen bron van reflectie, geen gesprekspartner, geen samenwerkingspartner voor de 

Europeaan, het blijft deze derde persoon, het object waarover men spreekt, dat men onder de 

microscoop legt, reïficeert, opblaast of banaliseert tot er en ideologisch monster overblijft […] “450 

Arkoun heeft het hier niet eens over een mens, hij heeft het over de islam, die hij graag als 

gesprekspartner behandeld zou willen zien. Maar Abu Zayd is eens mens en een wetenschapper die 

 
447 God houdt niet van vrijzinnigheid , In: Civis mundi; vol. 41 (2002), afl. 4, en When in Rome, do as the Romans do 

In: Civis mundi; vol. 42 (2003), afl. 1. 
448 Wie is die vrolijke ketter? In: Brieven van een Pers, p. 227. 
449 Bolkestein en Arkoun: Islam en de democratie, 1994, p. 14. 
450 Bolkestein en Arkoun: Islam en de democratie, 1994, p. 13. 
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van Cliteur tot belachelijk en verachtelijk object wordt gemaakt. Cliteur baseert zijn kritiek op één 

boek van Abu Zayd. Hij noemt Abu Zayd een balling, maar vertelt er niet bij, dat Abu Zayd 

professor is in Leiden, en zelfs Cleveringa-hoogleraar was. Het verzwijgen van deze relevante 

context-informatie heeft een beledigend karakter, te meer omdat Cliteur Abu Zayd de 

wetenschappelijke competentie meent te kunnen ontzeggen. Het is bijna komisch te noemen, dat 

Cliteur zich achter de veroordeling van de fundamentalisten stelt, en deze inzake Abu Zayd gelijk 

geeft. Daarmee geeft Cliteur zichelf als fundamentalist – verlichtingsfundamentalist- te kennen. 

Mohammed Arkouns opmerking over fundamentalistische intellectuelen treft ook Cliteur: “[…] 

elke verwijzing naar de leer van de geschapen koran [wordt] krachtig verworpen door de huidige 

bewakers van de ‘orthodoxie’.  Heel wat intellectuelen zijn medeverantwoordelijk voor deze 

verwerping omdat ze geen theoretisch belang zien in de modernisering van het islamitische denken 

en de heropening van het zeer rijke theologische en antropologische debat.”451 

 

De overeenkomsten tussen Cliteur en Wilders zijn groot. Net als Wilders is Cliteur erop gericht  om 

ongenuanceerd te generaliseren, net als Wilders wil hij de “de” islam reduceren tot de 

fundamentalstische varianten. Er is een zeer kleine stap tussen Cliteurs “God houdt niet van 

vrijzinnigheid”en Wilders’'De gematigde islam bestaat niet.” Net als Wilders wordt bij Cliteur  

samenwerking, of het rekening houden met de gevoeligheden van kwetsbare bevolkigsgroepen tot 

lafheid bestempeld.  

 

Verlichtingsfundamentalise en moslimsfundamentalisme hebben meer gemeen dan hen lief is. Paul 

Cliteur geeft de Egyptische fundamentalisten recht inzake Nar Abu Zayd (zie boven) net zoals 

Wilders de goedkeuring van Al Quaeda kreeg voor zijn film Fitna (NRC 29/3/2008). Wilders, 

Cliteur en Ellian schilderen de islam af als een godsdienst die geweld predikt. Daar is Al-Qaeda het 

mee eens. 

 

 

Hier zal ik nog uitvoerig ingaan op Paul Cliteurs verachting voor de liberale islam in het algemeen, 

en voor Nasr Abu Zayd in het bijzonder. 

[…]  

 

Ook Mohammed Arkoun werd door  Paul Cliteur in diens Leidse oratie scherp bekritiseerd: 

”Van tijd tot tijd wordt overigens nog steeds de pretentie uitgesproken dat religie tot waarheden kan 

komen die de waarheid van de wetenschap te boven gaan althans deze kunnen aanvullen. En dat 

gebeurt bepaald niet alleen in orthodoxe kring. Integendeel zelfs. Die pretentie is bijvoorbeeld 

aanwezig bij de Parijse hoogleraar arabistiek Mohammed Arkoun, die ook in Nederland geen 

onbekende is omdat hij enige tijd een leerstoel heeft bezet aan de universiteit van Amsterdam. De 

vrijzinnige moslim Arkoun zegt dat religie een bron kan zijn van “waarheid”, zoals met wetenschap 

het geval kan zijn. Arkoun geeft aan ‘tegenwicht’ te willen bieden aan wat hij noemt ‘de mentaliteit 

die de wetenschap als de bron der dingen ziet en daarmee een onderscheid maakt tussen de 

wetenschappelijk vastgestelde zekerheden van de rede en het geloof met zijn onzekerheden, 

verbeeldingen, verdichtingen, mythologieën en andere gebreken, die met name door de religie in 

stand worden gehouden.’Volgens Arkoun moeten religies ‘geherwaardeerd worden 

als cognitieve systemen die nog altijd een belangrijke rol spelen in de werking van onze 

intellectuele en gevoelsmatige vermogens.’Dit is een opvallend standpunt. Niemand zal ontkennen 

dat religies een belangrijke rol kunnen spelen in de werking van onze “gevoelsmatige vermogens”. 

Maar kan men stellen dat religies een cognitieve functie kunnen hebben, zoals met de wetenschap 

het geval is? Dat is een opmerkelijke claim. Men behoeft niet in een ‘sciëntistische 

verlichtingswaan’  te verkeren of de ‘droom der rede’ te dromen of van de Verlichting een soort van 

“fundamentalisme” te maken om hiertegen bezwaren aan te tekenen, lijkt mij. De pretentie dat de 

 
451 Bolkestein en Arkoun: Islam en de democratie, 1994, p. 38. 
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religie waarheden kan aandragen die met de wetenschap in strijd kunnen komen, vormde tenslotte 

de basis van het conflict tussen religie en wetenschap dat een groot deel van de 

wetenschapsgeschiedenis tussen de 16e en de 19e eeuw heeft bepaald.”452 

 

Cliteur ontkent dat er een verzoening mogelijk is tussen wetenschap en religie, en zeker tussen 

wetenschap en islam. De Nijmeegse hoogleraar Peter Raedts heeft in het verband met de 

controversiële islam-rede van de paus een zeer verhelderend stuk geschreven over wetenschap en 

geloof. Hij schrijft dat er binnen het Christendom altijd twee verschillende tradities hebben bestaan: 

een traditie die aan verzoening van geloof en rede gelooft, en een traditie die dat niet doet (binnen 

het Christendom: Tertullianus, Luther, Pascal) . In zijn toesprak in Regensburg heeft de paus de 

indruk gewekt dat er binnen de islam geen traditie van verzoening tussen geloof en wetenschap 

bestaat. Maar dat is wel degelijk het geval: “[…]in Bagdad was er een invloedrijke school van 

islamitische geleerden die de hele Griekse wijsbegeerte en wetenschap recipieerde en die in 

overeenstemming probeerde te brengen met het geloof. Vele theologen zouden genoemd kunnen 

worden, maar ik kan volstaan met de naam van Avicenna en Averoës. En dat ik hen beiden noem is 

niet toevallig, want zij zijn de twee theologen die de middeleeuwse, westerse theologen geleerd 

hebben om wetenschap en geloof met elkaar te verzoenen.  

De paus zou er verstandig aan hebben gedaan die ereschuld aan de islamitische school in Bagdad 

vermeld te hebben.” (NRC 18-9-2006)  

Het is ook geen toeval dat Paul Cliteur de verzoening van geloof en wetenschap afwijst, en 

tegelijkertijd de Averoës- ( Ibn-Rushd)-hogleraar Nasr Abu Zayd als wetenschapper en als gelovige 

afkeurt.  

 

Cliteur en Ellian zoeken geen dialoog met de liberale islam. Liever gaat Ellian in dialoog met de 

radicale imam Fawaz- op die manier kan hij demonstreren hoe radicaal “de” islam is (de 

Volkskrant, 2-3-2006)  en kan Cliteur de liberale islam failliet verklaren. Maar liberale moslims 

bestaan en ze zijn actief. De Amsterdamse imam Mohammed Ben, die jongeren streng oproept te 

stoppen met radicalisering en criminaliteit, en die via luidsprekers omroept, dat moslims geen 

geweld mogen gebruiken ( de Volkskrant, 18-9-2006) of de theoloog Mohammed Ajouaou, die 

extremistische jongeren niet zonder succes probeert op het spoor van een liberale islam te zetten 

(NRC 11-9-2006). 

Cliteur ontkent in zijn oratie dat religie, in dit geval de islam, een cognitieve functie kan hebben.  

De Amsterdamse stadsdeelvoorzitter Achmed Marcouch over het “eerste gebod van de profeet”. 

“Lezen! Onderwijs! Dát zijn de sleutels naar civilisatie, naar beschaving.”( de Volkskrant, 18-9-

2006)  

 

[Ik zal hier nog ingaan op Cliteurs argumenten en het gedachtegoed van Abu Zayd en Arkoun tegen 

Cliteur verdedigen. ] 

 

Ellian: “Een kritische dialoog over de grondbeginselen van de islam zou ertoe kunnen leiden dat er 

een verzoeningsmoment en een verzoeningskader worden gevonden zonder dat aan de verleiding 

van een uitroeiingsoorlog wordt toegegeven. En elke kritische dialoog en de strijd met en tegen de 

politieke islam moet binnen de grenzen van de rede en die van de mensenrechten verlopen. Ook 

moeten we ons de vraag stellen: hoe konden moslimfilosofen als Averroës (Ibn Rushd) en Avicenna 

(Ibn Sina) in hun tijd de hellenistische cultuur verzoenen met de islamitische denkwereld? “453 

 

 

 
452 P.B. Cliteur, De neutrale staat, het bijzonder onderwijs en de multiculturele samenleving 
http://www.wetenschapsagenda.leidenuniv.nl/content_docs/oraties_2004/oratie_cliteur.pdf#search=%22cliteur%20arko

un%22  
453In: Karen Jespersen, Ralf Pittelkow Islamisten en naïevisten, Een aanklacht, 2006, p 18)  

http://www.wetenschapsagenda.leidenuniv.nl/content_docs/oraties_2004/oratie_cliteur.pdf#search=%22cliteur%20arkoun%22
http://www.wetenschapsagenda.leidenuniv.nl/content_docs/oraties_2004/oratie_cliteur.pdf#search=%22cliteur%20arkoun%22
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Waarom zoekt Ellian geen dialoog over deze kwesties met zijn Leidse collega Nasr Abu Zayd, die 

aan de UvH de Averroës (Ibn Rushd)- leesrsteok bezet, en waarom schelden Ellian en Cliteur in het 

openbaar op Abu Zayd? 

 

 

 

2.7.7. Abstract seculier humanisme  
 

Het abstracte seculiere humanisme van Cliteur c.s. is niets meer dan xenofobie in een modern jasje. 

Op de vraag, of we bij het anti-islamisme niet te maken hebben met doodgewone xenofobie, zegt 

Mohammed Arkoun:  "Je kunt zeggen dat alle problemen en conflicten daar eigenlijk op 

neerkomen. Mensen verstoten de vreemdeling. Ze tolereren alleen de buurman die ze al wat langer 

kennen, die dezelfde taal spreekt en volgens bekende criteria reageert. De hedendaagse migratie 

toont dat opnieuw aan. De Europese definitie van het 'universeel humanisme' blijkt eens te meer een 

abstracte creatie te zijn. Daarom beweer ik dat de aanwezigheid van buitenlanders een uitgelezen 

kans is voor het Europese denken. Er moet nu een stap worden gezet naar een concreet, doorleefd 

en geïnstitutionaliseerd humanisme, een humanisme dat wordt vertaald in echte universele wetten.”  

(Trouw, 8-12-1993)  

 

 

Cliteur pleidooi voor een atheïstisch-humanistisch “Moreel Esperanto”ziet de Leidse hoogleraar 

godsdienstwetenschap Willen B. Drees als een “naïeve wensdroom” van een spanningsvrije morele 

taal. “Moreel beraad kan zeer wel leven met argumenten die niet gedeeld en niet geheel begrepen 

worden, inclusief verwijzingen naar een particuliere achtergrond en religieuze traditie. Moreel 

beraad vraagt geduld en begrip, niet instemming.”454 Drees merkt ook op dat Esperanto geen succes 

was, en dat Esperanto ver van waardevrij was: Het was een taal georiënteerd aan Europese talen, en 

werd ook – niet geheel toevallig- dwangs-gepromoot door Khomeini, omdat hij het Engels wilde 

vermijden. 

Cliteur zoekt spanningsvrije volmaaktheid, maar het gaat erom randvoorwaarden te scheppen voor 

pluriformiteit en diversiteit. 

Susan Neiman onderneemt in haar boek Morele helderheid/ Goed en kwaad in de eenentwintigste 

eeuw (Moral clarity) een poging om - net als Cliteur- een moraal zonder religie te verdigen, maar 

anders dan Cliteur doet zij dat met respect vor religies en met een scherpe kritiek op 

neoconservatieven (zoals Cliteur). 

 

 

Cliteur eist niet alleen de scheiding van kerk en staat. Hij eist (en Ellian met hem) dat het 

secularisme de dominante houding wordt die de staat zijn burgers opdringt. Het secularisme moet 

actief worden gepropageerd, “ook met overheidssteun”. (NRC 22-12-2001 

Religievrijheid is geen grondrecht dat Cliteur verdedigt. Hij gaat voorbij aan het feit dat historisch 

gezien de religievrijheid juist het gevolg was van een proces van secularisatie, zoals Jürgen 

Habermas uitlegt:  

“In dem Maße, wie die Staatsgewalt einen säkularen Charakter annahm, erhielten die zunächst nur 

geduldeten religiösen Minderheiten immer weiter gehende Rechte – nach der Glaubensfreiheit die 
Bekenntnisfreiheit und schließlich das gleiche Recht auf freie und gleiche Religionsausübung.“455 
 
 
 

 
454 Willem B. Drees “Religies in een pluriforme samenleving - stellingen, VU –podium Wat ons bindt: Op zoek naar de 

overeenkomsten”.  
455 Jürgen Habermas, Die Dialektik der Säkularisierung ***link, Blätter für deutsche und internationale Politik 

04/2008 
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“, Pascal's distinction between l'esprit de geometrie and Vesprit de finesse and its corollary that truth cannot be contained within 

the confines of any system or discovered by applying anyone method - such ideas are alien to the humanist spirit of the 

Enlightenment. They limit too narrowly what can be known by human beings and what can reasonably be hoped for them to be 

acceptable to any Enlightenment thinker. “ 

 

Gray , Voltaire, p. 18 

Schuyt 

 

“Yet with these great Christian thinkers, he was certain that the good was one, not many, and could not harbour irreconcilable 

conflicts. 

Voltaire may sometimes have come close to despair at human stupidity. But he could never bring himself to doubt that a universal 

human civilization could be imagined and, in principle, constructed - if not now or soon then in some far-off future, if not 

completely and for ever then at least in part and for a while. In his unshakeable conviction that the good is one, universal and 

harmonious, Voltaire belongs with the past, with medieval and classical thinkers, such as Aquinas, Plato and the Stoics, not with 

the future in which we now live [… 

he was never an ethical pluralist. Without giving the matter much thought, Voltaire believed that the ends of reasonable people are 

everywhere roughly the same, and that they are reasonably harmonious with one another. Just as much as the Christians, he was 

certain that the human good was not many - as an unprejudiced view of history might suggest - but one[…]  

no doubt that civilization embodied the same values wherever and whenever it was to be found.   
This article of faith - for it is hardly a truth that stares at us from history's blank face - is indispensable to the Enlightenment. 

Without it a universal civilization is mere cultural imperialism, no more admirable or rationally defensible than the meddling 

schemes of Christian missionaries.  
 

The universal civilization for which the philosophes worked is a civilization of a definite type. Its foundations are the growth of 

knowledge and the domination of nature. It is hostile not only to cultures in which a transcendental faith is central, but also those that 

seek harmony with the earth. As its most candid partisans have always admitted or boasted, such an ideal of civilization can be 

achieved only at the cost of uprooting nearly all the cultural traditions that human beings have contrived for themselves. ” Gray, 

Voltaire, p. 19, 20, 21]  

 

Wittgenstein critique  

 

“It is not the intellectual and moral frailties of ordinary human nature that pose the most serious threat to Voltaire's 

Enlightenment ideals. It is irreconcilable conflicts among human values. Why should we follow Voltaire in valuing the growth 

of scientific knowledge over a stable society? A cosmopolitan civilization over local ways of life? Voltaire has no account of 

ethics that might confer the imprimatur of reason on his ideals. Lacking any unique or universal authority, they can claim only 

to embody one way of life that human beings may find worth living. “ Gray, Voltaire,  p. 33 

 

“Of course, this is not to say that there are no universal human values. Manifestly there are generically human . evils. Hunger, 

pain and violent death are misfortunes for all human beings whatever their cultural differences. Equally there are universal 

human goods - food, peace, sexual and familial love and friendship, among others. But these universal values are found in many 

moralities. They do not dictate a single way of life as the best for all humanity. Still less do they show the Enlightenment ideal 

of dvilization to be that one way of life.  

Voltaire wrote that just as there is only one geometry so there is only one morality. But an irreducible plurality of moralities 

- or, for that matter, of geometries - defeats this certainty. For it is not only that equally reflective and wellinformed people 

make different moral judgements. Often they understand the human good itself differently. “ ( Gray, Voltaire, p. 35) 

 

“In his conviction that truth in ethics is self-evident to persons of unclouded judgement, Voltaire looks backward to medieval 

and early modem ideas of natural law, not forward to the late modem condition of ethical and cultural pluralism. He never 

doubted the authority of morality. In this curious lack of ethical scepticism, Voltaire's Age of Enlightenment is further from us 

than early modernity, which begins - in Machiavelli, Montaigne and Hobbes - with a questioning of morality. “ (Gary, Voltaire, 

p. 36) 

  
“The retreat of traditional religion has not been followed I by an advance in rationality. The prestige of science has  

 turned out to be no hindrance to magical thinking. Late modern societies abound in occult and miIIenarian cults. “ 

“Voltaire's Enlightenment identification of modernity with secularism is groundless and indeed unreasonable”  ( Gray, p. 49. 

 

“The critical habit of mind inculcated in Enlightenment cultures has in our time worked to relativize values - including those 

of the Enlightenment. Perhaps it is only fitting that the Enlightenment (like Christianity) should perish of the virtues it had 
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itself inculcated in us.” ( p. 51) 

 

Sjoerd de Jong:  'Als Paul Cliteur zegt dat de waarden van de Verlichting net zo universeel geldig 
zijn als de zwaartekracht, dan maakt hij een categoriefout. De normatieve aanspraak op 
universaliteit van morele regels is iets heel anders dan de feitelijke universele geldigheid van 
bepaalde natuurwetten, of de geldigheid van wiskundige bewijzen. Je kunt een wiskundig bewijs 
overal ter wereld narekenen, in Japan, Drente of Oost-Timor. Dat is met morele argumenten heel 
anders. Je kunt die niet simpelweg 'uitrekenen' voor iedereen en altijd. Ze vallen ook niet in 
duigen zodra je er een uitzondering op wilt maken of ervan afwijkt - denk aan het algemene 
verbod op doden, terwijl er toch argumenten worden gegeven om de doodstraf te rechtvaardigen 
Dat moet je eens proberen met de zwaartekracht.”( Filosofie Magazine, 10-2005) 

 

 

 
Gray Groene Amsterdammer, 5-10-2007 rechts utopisme 

Universele democratie en de ‘oorlog tegen terreur’ zijn gevaarlijke waanbeelden gebleken. 

 
 

Religie en moderne ethiek zijn niet elkaars vijanden, zoals Cliteur beweert, zij sluiten elkaar niet 

uit,maar zijn twee parallelle manieren om met de werkelijkheid om te gaan. 

Susan Neiman betoogt : 

 
“Terwijl de vrijheid om mobiele telefoons of gymschoenen te kopen zich uitstrekt van Boston tot Beijing, 
krimpt in ons binnenste iets samen: de prijs voor deze wereld is de afwezigheid van de ziel. Je hoeft geen 
politieke beweging aan te hangen om dit proces met walging - en heimwee - aan te zien. Of het nu is uit 
walging om principes die worden gepredikt maar niet toegepast, of uit walging om principes die men maar 
liever helemaal niet uitgevoerd ziet, de roep om een hart voor deze harteloze wereld wordt met de dag 
sterker.  
Dit is het punt waarop religie en moraal elkaar ontmoeten en de handen ineen slaan. Dat hoeft geen 
cynisch bondgenootschap te zijn. Sommige onbehouwen critici stellen dat religie de ethiek hanteert als 
een stok of zweep en het gewenste gedrag afdwingt door omkoping en dreigementen. Maar dit is 
misbruik van de ethiek, niet de essentie ervan. Hoe vaak priesters van iedere soort ook hun kuddes in het 
gareel hebben gebracht met beloften over de hemel en waarschuwingen over de hel, dergelijke 
manipulatie is politiek van aard en dus een randverschijnsel in het domein van religie en ethiek. Ook 
maakt religie morele keuzes niet transparant. Ondanks alle beelden, gekleurd door nostalgie en 
verlangen, maakt religie het leven noch veilig noch gemakkelijk.  
Wel maakt ze het leven betekenisvol op een manier die alleen waardigheid kan geven, en het is in dit 
opzicht dat religie diepe morele wortels heeft.” ( Morele helderheid, p 100 f.)  
“Waarachtige religie en ethiek komen overeen in hun vastbeslotenheid om te streven naar iets beters dan de wereld 

die we kennen - of misschien zelfs ons kunnen voorstellen.” ( p. 102)  

 

2.7.8. Nationaliteit, identiteit, assimilatie  

 
Ondanks het feit dat de Burkianen een zeer negatieve houding innemen tegenover de Romantiek, 

zijn hun ideeën  op het gebied van nationaliteit en identiteit ronduit romantisch te noemen.  

De Burkianen willen weg van het Nederlandse pluralistische model. Leve de monoculturele 

rechtsstaat, roepen Ellian en Cliteur in koor. De sterke staat vraagt om aanpassing. 

Van immigranten wordt assimilatie geëist. Burgerschap betekent voor de Burkianen gedeelde 

normen en waarden, en het vieren van een nationale cultuur en identiteit. Sociale cohesie vraagt 

erom, zoals Ellian in zijn Leidse oratie zegt, dat we “van een verdeeld heden naar een gedeelde 

toekomst streven”. 

 

Dit ligt zeker niet in het verlengde van de gedachten van Edmund Burke. “Burkes liefde voor het 

historisch gegroeide - dat wil zeggen de veelkleurige en pluriforme maatschappij, zoals hij die in 

het Engeland van zijn dagen voor ogen had - houdt in, dat hij alle uniformerende centraliserende 

ontwikkelingen afwijst, althans met grote reserve beschouwt; dat hij een voorstander is van 

decentralisatie.”( Von der Dunk, Conservatisme, p 79)  

http://www.filosofiemagazine.nl/artikelDetail.lasso?ID=2701&-session=NTses:7D541CEC9AE91C0A10A79766CF9E5B1E
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Volgens de conservatieven verkeert de Nederlandse samenleving in een morele crisis, “en is het 

zaak onze ‘kernwaarden' opnieuw duidelijk te maken en te onderschrijven. Alleen een 

herwaardering van die waarden, van onze nationaal-culturele identiteit, zou ons kunnen redden van 

de morele stuurloosheid; een noodsituatie die acuut geworden is door de komst van 

vreemdelingen.” ( Sjoerd de Jong, NRC 4-2-2006)  

Nationale identiteit is een absolute vereiste voor de Burkianen, en zij stellen telkens weer de 

diagnose, dat de huidige pluralistische samenleving de weg kwijt is, gedesoriënteerd is, haar 

waarden niet tegen vijanden kan verdedigen enz. Het Burkiaanse recept is dan: de nationale 

Nederlandse identiteit ontdekken, er trots op zijn, en immigranten tot assimilatie dwingen.  

Daarbij zien de Burkianen hun eigen tegenstrijdigheden niet in het oog. Zij propageren namelijk 

nationaliteit en identiteit, maar gaan darbij niet uit van een Nederlandse traditie, maar of van de 

Franse (Cliteur) of van de Amerikaanse traditie. Kinneging:  “[Ik denk aan] het belang van een 

burgerlijke religie, een gedeelte opvatting over hoe burgers zich dienen te gedragen. De 

Amerikaanse grondwet is een voorbeeld van een burgerlijke religie […] volg het voorbeeld van het 

Amerikaanse grondwetpatriottisme. “456 

 

Raymond Kubben: “Het Amerikaans nationalisme is staatspatriottisme. De nationale identiteit is 

volledig met de staat verweven en is gebaseerd op politieke instituties en beginselen, waarvan de 

Constitution de belichaming is. Als zodanig zijn de VS daadwerkelijk een politieke gemeenschap 

van staatsburgers van waaruit de nationale identiteit gedefinieerd wordt. Dat is in Nederland niet het 

geval. Het Nederlandse staatsburgerschap is nooit meer geweest dan een juridische status. 

De natievorming vanuit de staat is in Nederland grotendeels mislukt. Er rees al snel verzet van grote 

groepen in de samenleving, die zich niet herkenden in het aanwijzen van de liberale burgerij of het 

calvinisme als kern van de natie. Alleen een kleine groep van liberalen identificeerde zich 

daadwerkelijk met de staat. [De Burkianen zijn een ook kleine groep van liberalen, die zich met de 

staat identificeert, M.T.]  

De Nederlandse staat was daarmee vooral een instrumenteel complex van overheidsorganisaties en 

een neutraal kader waarbinnen verzuilde minderheden met een eigen identiteit naast elkaar leefden 

en juist niet de identiteitverschaffende gemeenschap van burgers. Anders dan in Amerika stoelt de 

Nederlandse nationale identiteit meer in tradities als het koningshuis en de gedeelde ervaring van de 

Tweede Wereldoorlog en in quasi-etnische wortels. 

Het Amerikaanse patriottisme laat nieuwkomers toe tot de natie precies door het verkrijgen van het 

staatsburgerschap en een adhesie aan politieke beginselen. Helaas zal de meerderheid van de 

Nederlanders een immigrant niet ineens als Nederlander gaan zien na het toekennen van het 

staatsburgerschap.” (NRC 5-9-2006) 

 

De Leidse hoogleraar politicologie Herman van Gunsteren pleit in zijn boek Vertrouwen in 

democratie tegen een identiteitspolitiek en voor diversiteit in plaats van monocultuur. Als men in de 

democratie tot hoogwaardige oordelen en besluiten wil komen, zijn volgens hem een aantal 

randvoorwaarden vereist, waaronder diversiteit. Toch zegt ook hij dat een multiculturele 

samenleving tot problemen kan leiden, namelijk dan, als er geen uitwisseling van informatie tussen 

onafhankelijke individuen plaats vindt. Als groepen in de multiculturele samenleving hun gang 

gaan zonder confrontatie en uitwisseling met anderen kan de democratie niet werken. Intelligente 

zelforganisatie - en de democratie kan in het beste geval een intelligente zelforganisatie zijn - 

stagneert zonder voldoende diversiteit, maar ook zonder voldoende uitwisseling. 

Van Gunsteren pleit voor diversiteit en ervoor “de boel bij elkaar te houden”- hij gebruikt de 

formulering van de Amsterdamse burgemeester Cohen (die door Ellian tot “de Grote Ayatollah” 

werd benoemd, die maar beter naar Teheran kan vertrekken). “De boel bij elkaar houden” vertaalt 

Van Gunsteren met: “rechtvaardig vorm te geven aan lotsverbondenheid” (p. 129) 

 
456 In: Filosofisch Elftal, p. 153. 
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Van Gunsteren schrijft over de praktische maatregelen waarmee burgerschap wordt gecreëerd:  

“De mix van mechanismen waardoor burgerschap verzekerd wordt kan per regiem verschillen en 

mettertijd veranderen. Recent worden in Nederland in een viertal kwesties van burgerschap de 

accenten anders gelegd: 

1. Waar mag de eigen versie van het goede leven gestalte worden gegeven: onzichtbaar achter 

de voordeur of erkend in de publieke ruimte?  

2. Is er ruimte voor multiculturaliteit of dient iedere burger zich in de Nederlandse cultuur in te 

voegen 

3. Waar wordt burgerschap geleerd: in de praktijk, door te doen, of via cursussen en examens? 

4. Geldt loyaliteit van burgers jegens allen, of alleen jegens gelijkgezinden van goede wil?  

 

In alle vier kwesties is recent het accent naar het laatstgenoemde alternatief verschoven, d.w.z. naar 

identiteitspolitiek, assimilatie, inburgering en gelijkgezindheid. De vraag is of hiermee gepaard 

gaande nieuwe mix van regels en instituties van burgerschap voldoende diversiteit 

produceert.”(p.132f.) 

De huidige regering voert in vergaande overeenstemming met de eisen van Ellian/Cliteur een beleid 

om het Nederlands burgerschap te bevorderen. Darmee, zo Van Gunsteren “ doet zij in feite mee 

aan een identiteitspolitiek die met de neutraliteit van de staat op gespannen voet staat. Burgerschap 

behelst in deze opvatting meer dan je aan de wet houden en de taal spreken. Het vraagt ook 

vertrouwdheid met en je invoegen in de Nederlandse cultuur. Wat die cultuur is wordt bepaald in 

cursussen en examens, alsmede in voorbeeldig gedrag van machthebbers die demonstreren hoe het 

in Nederland hoort. Burger zijn in deze visie verplicht zich normaal te gedragen. Wie afwijkt doet 

eigenlijk niet goed mee. Hij is een voorwerp van zorg en aandacht. Zeker nu in de veiligheidsstaat 

risicoburgers- dat zijn mensen die volgens de experts een gevaar vormen- verdacht zijn.  

Vanuit de principes van zelforganisatie bezien betekent dit intomen van diversiteit een ernstig 

verlies van zelforganiserend vermogen van de democratie.” (p.139)  

“De huidige nadruk op Nederlands burgerschap, op burgerzin en op assimilatie in de Nederlandse 

cultuur, leidt echter al gauw tot een disciplinering in braafheid waardoor het genereren van de voor 

zelforganisatie onmisbare diversiteit stagneert. “(p. 141)  

“De nadruk op wat burgers bindt, op ‘elkaar vasthouden’, heeft een schaduwkant. De mensen van 

kwade wil, de afwijkenden en onverschilligen worden eigenlijk buiten de kring van burgers 

geplaatst. Zij zijn misschien wel burgers, maar geen goede, bruikbare burgers. Zij missen burgerzin. 

Ze beantwoorden niet  aan het plaatje van de gewone, fatsoenlijke burger.  

Een alternatief voor deze eindplaatjes-benadering van het kabinet Balkenende [en van de 

Burkianen,M.T]  is een meer processuele en conflictuele visie op burgerschap als kernelement van 

vreedzame zelforganisatie. Die ziet vertrouwen als een bijproduct van de mogelijkheid om gezond 

te wantrouwen. Medeburgers hoeven niet allen het beste met elkaar voor te hebben. Het is 

voldoende dat ze zich in het maatschappelijke verkeer niet als vijanden gedragen, maar bereid zijn 

als tegenstanders binnen een geregeld speelveld conflicten uit te vechten.”(p.143)  

De rechtsfilosoof Mark Bovens zegt over hetzelfde thema: "Ik ben huiverig voor [een] nationaal-

identiteitsoffensief van onze kant, zoals het kabinet-Balkenende ook nu weer bepleit", zegt hij in 

zijn werkkamer thuis. "Omdat ik bang ben voor het boemerangeffect. Als je mensen behandelt als 

een groep, gaan zij zich ook als een groep gedragen." 

"Met een nationaal-identiteitsoffensief creëer je een scheiding tussen 'zij' en 'wij'. Dat kan in de 

hand werken dat zij hun identiteit langs culturele lijnen aanscherpen, waardoor hun cultuur 

versteent. Dat willen we juist niet hebben. Bij Marokkaanse jongeren zien we een soort 

geuzengedrag, dat ontstaat doordat zij als Marokkanen worden aangesproken op hun 'achterlijke' 

cultuur. Met zo'n identiteitsoffensief kan de overheid dus ook tegenkrachten oproepen, waardoor 

maatschappelijke tegenstellingen eerder verharden dan verminderen. Om deze pragmatische reden 

ben ik huiverig voor zo'n offensief.  
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[…] In het publieke debat worden overlast en integratie met elkaar verward. We praten over gebrek 

aan integratie, we bedoelen dat sommige groepen overlast veroorzaken. Hoe beter een minderheid 

is geïntegreerd, hoe kleiner haar aandeel in de criminaliteit, de uitkeringen, de werkloosheid, luidt 

de veronderstelling. In de praktijk is dat verband er vaak niet. Zo veroorzaakt de minderheid die het 

slechtst is geïntegreerd, de minste overlast. De Chinezen in Nederland en ook de Japanners, hebben 

vaak nauwelijks contact met Nederlanders, spreken ook geen Nederlands, werken bij eigen 

bedrijven, trouwen in eigen kring, winkelen in eigen winkels. Ze vormen een gesloten, homogene 

gemeenschap en hebben niets met Nederland. Toch gaat het nooit over hen in het 

minderhedendebat.  

[…] [De] overlast [van Marokkaanse jongeren] is toch eerder een klassenprobleem dan een 

probleem van botsende beschavingen.” (Trouw 28-6-2003)  

 

De Duitse socioloog Ulrich Beck pleit voor een  “kosmopolitische blik”: “een intellectuele houding 

die erkent dat het oude onderscheid tussen het eigene en het andere, tussen binnenland en 

buitenland, het bekende en het vreemde, is vervaagd. Het of-of denken, dat zo lang dienst heeft 

gedaan om groepen, naties, volkeren, religies en sociale klassen van elkaar af te grenzen (je hoorde 

ergens bij of niet), biedt geen houvast meer. Identiteiten zijn met elkaar verbonden en lopen in 

elkaar over. In de wereld om ons heen, maar ook in onszelf. 

In navolging van Kant stelt Beck in Der kosmopolitische Blick de filosofische vraag: ‘Wat is 

verlichting’. Om meteen zijn eigentijdse antwoord te geven: 'Heb de moed je te bedienen van je 

kosmopolitische blik. Dat wil zeggen, uit te komen voor je veelsoortige identiteiten: de 

levensvormen die voortkomen uit taal, huidskleur, nationaliteit of religie te verbinden met het 

bewustzijn dat in de radicale onzekerheid van de wereld alle mensen gelijk zijn en iedereen anders 

is.' Het is een formulering om even op te kauwen. Maar het besef dat we traditionele zekerheden 

over onszelf en onze wereld kwijtraken, dat onze identiteit bestaat uit met elkaar verweven 

eigenschappen en identiteiten, is de kern van Becks denken. Zonder dàt te erkennen, dat wil zeggen: 

zonder de kosmopolitische blik, kunnen we niet begrijpen in wat voor maatschappelijke en politieke 

werkelijkheid we leven.” (NRC, 2-9-2006)  

 

 

 

Assimilatie is niet het antwoord. Mensen moeten worden aangesproken op hun morele 

handelingsbekwaamheid, als volwaardige en verantwoordelijke burgers en vanuit het besef van een 

gemeenschappelijke toekomst.  

Een voorbeeld hiervan is het nieuwe burgerschapsbeleid in Den Haag, dat niet uitgaat van een 

eenzijdige aanpassing van nieuwkomers.457 Het nieuwe Haagse burgerschapsbeleid valt ten eerste 

op door zijn openheid: “die stad is nooit af”. Het gaat er dus niet om, dat nieuwe mensen zich 

aanpassen aan en bestaande, vermeend superieure cultuur. Samen wordt aan een toekomst gewerkt. 

Burgerschap is een taak voor iedereen, voor oude net zo als voor nieuwe bewoners van de stad. 

Ten tweede valt op dat er ook financiële ruimte voor actief burgerschap is gecreëerd met 

“wijkbudgetten”. Ten derde valt op dat er nadruk wordt gelegd op includeren van mensen: “Heel 

wat mensen voelen zich buitengesloten en ongelukkig. Zoals ouderen in een sociaal isolement of de 

zwaksten in de samenleving. Maar ook jongeren die geen aansluiting vinden bij het onderwijs of de 

arbeidsmarkt, of mensen met een handicap of een zwakke gezondheid. Isolement is daarbij geen 

keuze. Den Haag kan zich geen gedeelde samenleving veroorloven. De toekomst van de stad hangt 

in hoge mate af van het perspectief dat wij kunnen bieden aan al onze medeburgers, ongeacht hun 

herkomst, leeftijd, sekse, gezondheidstoestand of opleidingsniveau. Als we mensen aan de kant 

laten staan tast dat de vitaliteit van onze stad in zijn kern aan. Dat kan niet en dat mag niet.”  

 
457 ( http://www.dehaagseontmoeting.nl/docs/nota_burgerschap.pdf) , zie ook het artikel in de Volkskrant van 25 

september, Alle Hagenaars moeten meedoen)  
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Ten vierde valt op dat man uitgaat van een positieve visie op diversiteit: “Omdat diversiteit niet 

eng is, maar je leven verrijkt. En omdat je gewoon zonder elkaar kunt.”458 

 

 

Bij de Edmund Burke Stiching is er veel angst voor etnische en religieuze groepsvorming. De 

doelstelling van een “multiculturele samenleving” is een vrijwel onbespreekbaar onderwerp 

geworden.. De socioloog en ontwikkelingseconoom Ruben Gowricharn vindt de vrees voor de 

multiculturele samenleving ongegrond.  
“Gowricharn noemde de toenemende druk op allochtonen in Nederland om te assimileren ‘een weinig 
verlichte reactie op een natuurlijke staat van menselijke samenlevingen’. 
De vrees in Nederland voor groepsvorming heeft volgens Gowricharn veel te maken met de recente 
geschiedenis. De Nederlandse bevolking was lang opgedeeld in wereldbeschouwelijke zuilen, die ieder 
hun eigen scholen, media en andere instellingen hadden. Die zuilen hielden de verschillende 
bevolkingsgroepen gescheiden, maar hielpen bij hun emancipatie. "De generatie die nu de toon aangeeft, 
is die van vijftigplussers die het verzuilde Nederland nog hebben gekend. Die associëren elke 
groepsvorming ten onrechte met een gesloten zuil.[...]." Ook wanneer een bevolkingsgroep is 
geëmancipeerd kan bij mensen die zich verwant voelen de ‘existentiële behoefte’ bestaan om bij elkaar te 
blijven. Gowricharn: ‘Ik vind diversiteit een liberaal-democratische waarde. Politieke vrijheid en diversiteit 
gaan samen.’ 
Gowricharn noemt 'creolisering' een formule voor succes. Dat is een term uit de caraïbistiek waarmee 
een vermenging van cultuurelementen wordt aangeduid, te beginnen bij de taal. Het houdt het midden 
tussen volledige assimilatie en 'etnisering', volledig terugvallen op de cultuur in het land van herkomst. 
‘Creolisering begon hier met de Indische Nederlanders. Die hebben een subcultuur die voor een deel 
Indonesisch is, maar tegelijk heel Nederlands.’ 
‘Integreren kun je ook als groep’, zegt Gowricharn. ‘Dat doen hindostanen in Suriname, maar dat doen 
Turken in Nederland ook. Zij hebben een sterk groepsbesef en gedragen zich als kleinkinderen van 
Atatürk. Ze zijn goed georganiseerd en chauvinistisch. Ze emanciperen zich ook via ondernemerschap. 
Tegelijk vinden ze dat je modern moet zijn. Daarvoor moet je westers onderwijs hebben gevolgd, op die 
manier krijg je respect en zelfrespect. Dan kan je als vrouw eisen stellen aan een kandidaat-echtgenoot. 
‘" ( NRC 12-2-2008)  

 

 

(Salvadore Bloemgarten : krampachtige versus natuurlijke vormen van assimilatie)  

 

 

2.7.9. Pluralisme  
Voor Cliteur en voor Ellian is de vrijheid van meningsuiting het belangrijkst. Vrijheid van 

godsdienst en onderwijs kunnen op de helling. Geert Wilders heeft de ideeën dan in de politieke 

praktijk vertaald. Sjoerd de Jong: “Cliteur […] [is] die behalve met het aanbrengen van hiërarchieën 

tussen culturen ook bezig […]  met verticaal ordenen van onze grondrechten. Hij vindt de vrijheid 

van godsdienst achterhaald, en vrije meningsuiting (artikel 7) het fundamentele grondrecht waar 

andere uit kunnen worden afgeleid. Ook gelovigen mogen immers voor hun mening uitkomen. 

[…] Godsdienst is niet te reduceren tot een handjevol beargumenteerde meningen (wel eens een 

gelovige horen zeggen dat hij 'van mening is' dat God bestaat?). Een religie is in de eerste plaats een 

levensbeschouwelijke praktijk, met het recht om kerken te beginnen en scholen op te richten binnen 

de wet. Wat in de verabsolutering van artikel 7 wordt miskend, is de noodzakelijke spanning tussen 

onze grondrechten, een samenspel van rechten die keer op keer, aan de hand van de praktijk, tegen 

elkaar moeten worden afgewogen. Een liberale, pluriforme samenleving bestaat bij de gratie van 

zulke niet-opgeloste spanningen; ze is bij voorkeur dus juist niet tot een eenheid 'gesmeed'.” ( NRC, 

28-1-2003)  

Maar juist deze vruchtbare spanning tussen grondrechten wordt van Ellian en Kinneging ontkent. 

Als juristen zouden Ellian het beter moeten weten, maar hij stelt: “Anders dan veel mensen denken  

 
458 http://www.dehaagseontmoeting.nl/docs/nota_burgerschap.pdf 
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botsen vrijheid en veiligheid dan ook helemaal niet met elkaar. Veiligheid is niets waard zonder 

vrijheid. “459 Jos de Mul, hoogleraar wijsgerige antropologie te Rotterdam: “Ook Kinneging 

probeert de tegenstelling tussen verschillende grondrechten weg te masseren als antinomie. De 

tegenstelling bestaat volgens hem alleen op het niveau van de burgerlijke samenleving, niet op het 

niveau van de staat. Maar ook waneer de Grondwet slechts de burger tegen de staat beschermt, zou 

dat het optreden van spanningen niet wegnemen. In de strijd tegen het internationale terrorisme 

worden steeds vaker vrijheden aan banden gelegd. En om een tolerante democratie te beschermen, 

wordt vaak intolerant opgetreden tegen groepen die de tolerantie willen ondergraven. Er is lang niet 

altijd een manier te vinden om ons van tegenstellingen te verlossen. En dit is heel moeilijk te 

accepteren. We vinden twee zaken zeer waardevol, maar ze kunnen niet naast elkaar bestaan. Voor 

dat soort problemen is geen oplossing. We worden steeds opnieuw gedwongen keuzen en daarmee 

onvermijdelijk vuile handen te maken. Het geeft ons bestaan een tragische dimensie waar we mee 

moeten leven.”460 

 

De Burke Stichting keert zich tegen de Romantiek als denkstroming in het bijzonder daar waar de 

Romantiek een corrigerend complement vormt voor simplistische Verlichting. Anders dan liberale 

denkers als bijvoorbeeld Isiah Berlin  zien zij niets in een ‘romantisch humanisme’.  
“Berlin's writings in the years preceding and succeeding the composition of PIRA [POLITICAL IDEAS IN THE! 

ROMANTIC AGE ] make it clear that he saw 'romantic humanism' - with its sympathy for dissenters, minorities 
and the 'irregulars of civilisation', its emphasis on quality of personality rather than worldly success, the 
premium it placed on dignity and choice as against efficiency, order and correctness - as closely 
connected with the revolutionary reconceptualisation of the nature of values as human creations, the 
worth of which derived from the worth of the human beings to whom they were important, and of whose 
lives they were essential ingredients.' These 'romantic humanist' values, and the view of the nature and 
importance of human personality to which they were connected, were close to Berlin's heart, and shaped 
both his conception of history and his historical practice.' “ 

 

 

2.7.10. Mensenrechten 
 
Hoezo schendt Israël geen mensenrechten? 
 

In zijn column 'Heilloos anti-Amerikanisme' zet Afshin Ellian de kennelijke kwalijkheid van de Palestijnse verzetsorganisatie Hamas weer eens flink aan 

(Opinie & Debat, 23 juni). 

 
Teneinde zich daarbij in te dekken tegen mogelijke beschuldigingen van al te grote eenzijdigheid, wijdt hij wel een tussenzin aan Israëlische gedragingen: 

"[...] neemt niet weg dat Israël incidenteel, dus niet doelbewust als beleid, de mensenrechten schendt, waarvoor de Israëlische regering regelmatig door haar 

eigen bevolking wordt bekritiseerd". 

 
Dit roept de vraag op of Ellians (veelal emotionele) stellingnames niet aan waarachtigheid - en dus aan nut voor de lezer - zouden winnen indien hij uit eigen 

beweging vaststelde dat sommige gedragingen van de Israëlische overheid wel als structurele mensenrechtenschendingen mogen worden gekenschetst. Te 

denken valt aan 40 jaar stelselmatige nederzettingenaanleg in bezet Palestijns gebied waardoor de leefruimte van de autochtone bevolking, voortdurend, tot 

kleinere proporties wordt teruggebracht; het met militaire macht neerslaan van civiele Palestijnse demonstraties; de telkens toegepaste detenties zonder 

enige vorm van proces van duizenden Palestijnen. Enz. 
 

Mr. M.D. Rosenberg Polak 

 
Afshin Ellian gebruikt mij (Forum, 28 juni ) om uit te halen naar volkenrechtelijk Nederland. Het zou een 'eenvormige club mensen' zijn waarin 'zelden 

meningsverschillen voorkomen', en waarin 'anti-Amerikanisme en VN-verering' regeert. De beroepsgroep stelt zelden vragen naar 'het waarom van de aard, 
rationaliteit, effectiviteit en humaniteit van internationale regels', en veel internationaalrechtelijke deskundigen hebben 'een sektarische en quasi-religieuze' 

kijk op de mensenrechten.  

 

De 'club' waarover Ellian spreekt, bestaat uit zo'n honderd docenten en onderzoekers, van de verschillende rechtenfaculteiten, die samen 250 projecten 
uitvoeren. Die projecten bestrijken alle grote vragen, van het terrorismevraagstuk tot tot de grondslagen van het internationale economische recht. 

 

Ellian moet helderziend zijn om vanaf de zijlijn te weten dat zelden sprake is van meningsverschillen. Nadere inspectie zou hem leren dat van sektarisme en 

anti-Amerikanisme geen sprake is. Het enige wat voor dat laatste in aanmerking kan komen, is het verzet tegen de wijze waarop de oorlog in Irak is 
begonnen alsook de kritiek op de Amerikaanse opstelling tegenover het permanente Internationale Strafhof, al is dat geen anti-Amerikanisme in de zin van 

'vooringenomenheid' zoals Ellian suggereert. 

 

Ellian stelt, samengevat, dat ik de Volkskrant ook na de eerste publicatie van 17 november ben blijven verdedigen. Dat klopt, zie mijn terugblik op Forum (20 

juni). Wat niet klopt, is zijn weergave en interpretatie van mijn stuk in deze krant van 30 november, met de titel 'Of er is gemarteld moet steeds feitelijk 
worden vastgesteld'. Daarin poogde ik uit te leggen hoe een internationaalrechtelijke beoordeling van gevallen van (vermeende) marteling verloopt, met 

bijzondere aandacht voor het onderscheid tussen marteling en 'gewone vernederende behandeling'. In dat stuk verwijs ik naar de vaststelling van het 

Europese Hof voor de Rechten van de Mens in de zaak-Selmouni (1999) dat 'wat vandaag wordt aangemerkt als mensonterende behandeling morgen kan 

worden gekwalificeerd als marteling', en naar een uitspraak van het Joegoslavië-Tribunaal (in de zaak-FurundÅ¾ija, 1998) waarin opnieuw duidelijk werd dat 
vernedering van mensen en het niet-respecteren van de menselijke waardigheid op zich al, dus zonder het achterliggende doel van het loskrijgen van 

 
459 In: Filosofisch elftal, p. 137. Volgens een opmerking van Yoram Stein heeft Ellian later wel toegegeven, dat 

grondrechten kunnen botsen.  
460 In: Filosofisch elftal, p. 135 f. 
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informatie et cetera, kunnen leiden tot het label marteling. 
 

“Universalisme heeft unilateralisme bijna zonder slag of stoot vervangen” ( Neiman, p 47) 

VS: “inzet voor mensenrechten wordt gecompromitteerd door het wettelijk toestaan van martelen” ( neiman p 50) 

 

 

 

 

2.7.11 Verlichting en patriarchaliteit 
 

 

 

2.8. De Heilige Alliantie Tegen De Decadentie 
 

2.8.1. De Burkiaanse decadentie- en nihilisme-kritiek 
 

Wat verbindt de Christenfundamentalisten Kinneging, Spruyt en Spits met de 

verlichtingsfundamentalisten Ellian en Cliteur - behalve dan de heilige oorlog tegen De Eeuwige 

Moslim? De heilige oorlog tegen de decadentie, waarbij decadentie ongeveer gelijkbeduidend is 

met “de multiculturele samenleving”en met “de postmoderne”. Het gaat beide kampen, de 

christenfundamentalisten en de verlichtingsfundamentalisten, erom een zwaard te hanteren voor het 

(vermeend absolute) verschil tussen goed en kwaad, tussen “ons”en “hen”, tussen beschaving en 

barbarij.  

 

Bart Jan Spruyt en Michiel Visser van de Burke Stichting : “Conservatieven lokaliseren de bronnen 

van de 'Nederlandse crisis' in een lang en ingewikkeld historisch proces van filosofisch en 

maatschappelijk verval.” Hun antwoord hierop: Er moet op alles bezuinigd worden behalve politie, 

justitie en defensie: “Dit betekent dat de overheid zich bovenal bezig moet houden met drie 

belangrijke aangelegenheden: defensie (externe veiligheid), politie (interne veiligheid), en het 

handhaven van wetten en regels door het justitiële systeem. Dat zijn de kernactiviteiten van de 

overheid, en voor deze posten moet dus altijd voldoende geld worden uitgetrokken.”( NRC, 16-10-

2003)  

 

Cliteurs en Ellians radicale verlichtingsdenken schijnt volledig te verschillen van Kinnegings 

afkeuring van de Verlichting. Toch is dit niet zo. De kern van Cliteurs conservatisme is de 

decadentiekritiek,461 , hij definieert zelf het conservatisme als ”sensitiviteit voor decadentie”462. Met 

zijn ultrastrenge, bijna absurde decadentiekritiek (zelfs minister Donner valt volgens hem onder 

deze noemer)463 is hij volledig in overeenstemming met Kinneging.  

“Heel in het algemeen kan men zeggen dat het huis van de democratische rechtsstaat in verval 

verkeert. De belangrijkste vraag is of we een volkomen decadentie nog kunnen keren. De West-

Europese cultuur heeft veel gemeen met de nadagen van het Romeinse Rijk. “ ( Algemeen Dagblad, 

4-12-2002). 

 

Fred Caren over Kinnegings anti-decadentie-pleidooi: “Kinnegings arrogantie is 

indrukwekkend[…]  

En over plat en ordinair gesproken: Cicero was niet vies van een sprankelende Romeinse orgie, en 

Renaissance-icoon Botticelli at als een varken onder invloed van xtc. Een ordinair tintje zorgt 

ervoor dat de mens niet ontploft van zelfopgeblazenheid, wat bij de Stichting Edmund Burke dreigt 

te gebeuren. Obsessief staren zij naar wat niet deugt, en raken net zo geïsoleerd als de groepen die 

ze verafschuwen. Na de straathooligans, voetbalhoolies en treinhoolies hebben we nu Kinnegings 

intellectuele hoolies die ons hun hoog van de toren geblazen principes met verbaal geweld door de 

strot willen duwen. 

 
461 Stichting Tegenwicht, “...Behoud het goede “ http://www.tegenwicht.org/22_conserv/behoud.htm  
462 NRC, 17-9-2002. 
463 Tegen de decadentie, p. 83. 

http://www.tegenwicht.org/22_conserv/behoud.htm
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Kinneging [c.s.] , die een sterke behoefte voelen de hele natie te heropvoeden, zouden wat 

constructiever kunnen beginnen met een buddyprogram: deur aan deur met z'n tweeën, hopeloze 

gevallen hoogstpersoonlijk begeleiden.  Kinneging [c.s.] , die je elke avond naast je bed Goethes 

Faust en fatsoen toedienen, wat wil een platte, cultuurbarbaarse Amsterdammer nog meer?” ( Het 

Parool, 2-5-2001)  

 

De anti-decadentie-rhetoriek van de Burkianen is onbarmhartig.  

Roger Scruton is met zijn “voorbeeldige leven” (Kinneging) een van de helden van Burke Stichting, 

hij was in 2001 uitgenodigd om een lezing over het conservatisme te houden. Sjoerd de Jong: “Over 

Foucault sneert Scruton, in een oprisping van vulgariteit, dat die stierf aan aids, 'het resultaat van 

zijn geboemel in de badhuizen van San Francisco, die hij bezocht tijdens zijn zwaar gesubsidieerde 

tournees als intellectuele beroemdheid'. Barmhartigheid is een kunst die deze selfmade conservatief 

niet verstaat, dat is duidelijk.” (NRC, 2-11-2001)  

Het was voor velen een raadsel, waarom Pim Fortuyn niets van de Burke Stichting moest hebben. 

Misschien leken hem “voorbeeldig”464 levende conservatieven als Scruton geen geschikte 

geestverwanten.  

 

Het anti-decadente conservatisme van de Burke Stichting is niet communitaristisch gekeurd.  

Bart Jan Spruyt maakt duidelijk dat hij met het sociaal-conservatisme niets te maken wenst te 

hebben: “[…]  Dan is er heden ten dage nog een tweede vorm van conservatisme met een kleine 'c', 

de vorm die Hans Ree heeft aangeduid als 'links conservatisme'. U moet dan denken aan de 

ondertekenaars van het pamflet 'Stop de ondergang van de beschaving' en aan de verschillende 

groepen en partijen die zich hebben verenigd in 'Keer het tij' - groepen dus die in hun ijver voor de 

publieke sector een zwart pessimisme met betrekking tot markt en technologie aan een blind 

optimisme met betrekking tot de mogelijkheden van de overheid koppelen - alsof de overheid een 

oplossingsmachine is en geen onderdeel van het probleem. Conservatisme met een grote 'c' [dus het 

Burke Stichting Conservatisme, M.T.]  is iets heel anders.” (NRC, 17-2-2002)  

 

Spruyt : “Deze stroming [het communitarisme] is een reactie op zowel het socialistische 

staatsdenken als het individualisme van liberalen en libertariers. Het ideaal van de communitarist is 

de civil society (ofwel het 'maatschappelijk middenveld' om het op z'n CDA's te zeggen), die niet 

door de overheid wordt geleid of gecontroleerd maar bestaat als iets dat de som van alle individuen 

overstijgt, en ook de bron vormt van de waarden en normen die het individuele leven zin en richting 

geven.[…]  

Deze aanpak is gebaseerd op een belangrijke veronderstelling, namelijk dat er in de samenleving 

nog voldoende moreel kapitaal aanwezig is. Hoe groot dat kapitaal na decennia van ontburgerlijking 

is, valt echter nog te bezien. Welke wegen staan er nog open wanneer de conclusie van alle 

onderzoek zou luiden dat het potverteren op het moreel kapitaal dat hier ter lande in eeuwen is 

opgebouwd, tot een bankroet dreigt te leiden?”( NRC, 14-11-2002)  

Met andere woorden: de ondergang is al dermate dichtbij dat sociale controle en civil society 

moeten worden opgegeven.  

Ook Burke- Stichting-boegbeeld Roger Scruton keert zich tegen het communitarisme:” Volgens de 

conservatieve Britse filosoof Roger Scruton negeren Etzioni en andere communitaristische denkers 

 
464 Het probleem van al die vermeend “voorbeeldige” conservatieven is, dat zij toch relatief makkelijk van hun voetstuk 

kunnen vallen. Sjoerd de Jong: “De Engelse conservatieve filosoof Roger Scruton, bekend door zijn verdediging van de 

vossenjacht, zijn heimwee naar ouderwetse loyaliteit, en zijn afkeer van popmuziek, is in opspraak geraakt door zijn 

bijverdiensten als consultant voor de Japanse tabaksindustrie. Scruton, vorig jaar nog in Nederland voor een lezing bij 

de Edmund Burke stichting, heeft de academische wereld de rug toegekeerd en leeft van zijn boeken en de inkomsten 

van een adviesbureau dat hij drijft samen met zijn vrouw.  

In de Britse pers is nu een email uitgelekt waarin Scruton aan Japan Tobacco International, een van de grootste 

tabaksconcerns ter wereld, vraagt of zijn maandelijkse honorarium van 4.500 pond niet kan worden verhoogd met 

duizend pond. In ruil daarvoor zal hij zijn best doen regelmatig artikelen tegen de anti-rooklobby geplaatst te krijgen in 

prominente Britse kranten, 'sommige daarvan geschreven door RS'.” NRC, 2-2-2002. 
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[…] een essentieel ervaringsfeit. «Geen van hen wil onder ogen zien dat de sterkste 

gemeenschappen in de moderne wereld, degene die hun leden materieel en moreel het best 

ondersteunen, ook gesloten gemeenschappen zijn, gemeenschappen die een waakzame vijandigheid 

handhaven tegen buitenstaanders en niet-gelovigen.» ( De Groene Amsterdammer, 6-12-2003)  

 

In zijn bijdrage in de bundel ‘Ruimte op rechts’, Staat en gemeenschap in conservatief perspectief 

beschrijft Tom van der Meer de o.a. door de Burke Stichting gekoesterde “overwoekeringstheorie”, 

de door Alexis de Tocqueville ontwikkelde theorie, dat “een uitgebreide welvaartstaat leidt tot 

zowel een lage sociale participatie als een lage maatschappelijke participatie [maatschappelijk 

participatie is de participatie in kerken en verenigingen] .” (p. 189)  

Deze “overwoekeringsthese” vormt een belangrijk onderdeel van de Burkiaanse anti-decadentie-

discours ( en de metafoor van overwoekering, ziekte en/of ontaarding is dan ook typisch voor alle 

anti-decadentiestrijders). Belangrijk is, dat binnen het door de Burke Stichting versmade 

communitarisme  “geen causaal verband wordt gelegd tussen  een sterke welvaartstaat en een lage 

mate van participatie in de gemeenschap.” (p.190) “Zonder te chargeren kan dan ook gesteld 

worden dat het oordeel over de impact van de welvaartstaat op de samenleving het bij uitstek 

kenmerkende onderscheid vormt tussen het (neo)-conservatisme en het communitarisme.”(p. 191)  

De communitarist Etzioni heeft zich overigens ook publiekelijk uitgesproken tegen de anti-islam-

hetze van de neoconservatieven, in het bijzonder van Hirsi Ali ( NRC 17-2- 2007)  

 

Volgens de Burkianen Kinneging en Spruyt wordt het Westen al twee eeuwen geteisterd door 

geestelijk en zedelijk verval ('decadentie'). “Helaas zijn zij niet in staat uit te leggen waarom 

sommige ontwikkelingen als sociale verworvenheden moeten worden beschouwd en andere als 

decadent. Waarom is de vrije markt zo'n prachtige verworvenheid van 'het samenspel tussen de 

Grieks-Romeinse en de joods-christelijke traditie', maar de verzorgingsstaat een instituut dat 'van de 

Nederlanders weke, afhankelijke kuddedieren heeft gemaakt'?  ( Het Parool,  23-10-2003)  

 

De anti-decadentie-discours is ouderwets patriarchaal. Dit wordt vooral duidelijk bij Kinneging en 

bij Spruyt.  (Spruyt verdedigde b.v.  naar aanleiding van de uitspraak van de Haagse rechtbank over 

subsidie voor de SGP, het recht van die SGP om vrouwen een andere positie toe te dichten dan 

gemeengoed is).  

De patriarchale positie maakt ook de argumentatie van de verlichtingsfundamentalisten 

ongeloofwaardig. De echte verlichting ondergraaft namelijk de patriarchale en autoritaire topdown 

gerichte structuren.  

 

Het is merkwaardig hoe sterk de maatschappij-kritiek van de Burkianen overeenkomt met de kritiek 

uit islamitisch-fundamentalistische hoek. Buruma/Margalit: “To diminish an entire society to a 

mass of soulless, decadent, money-grabbing, rootless, faithless, unfeeling parasites is a form of 

intellectual destruction.”465 Buruma/ Margalit beschrijven het  “occidentalisme” als een idee met 

historische wortels in Europa zelf.  

De strenge Burkiaan en Germanist Jerker Spits is anti-Islam, maar toont zich  tegelijkertijd een 

fervente aanhanger van de Duitse conservatieve revolutionair en oorlogsfanaat Ernst Jünger. De 

ironie wil, dat juist de oorlogzuchtige literatuur van Jünger grote indruk heeft gemaakt op de 

moderne anti-westerse Moslims.466 Krebbers: “Spits […] komt zelfs op de proppen met de vergeten 

broer van Ernst Jünger, Friedrich Georg Jünger, die ook een leidende figuur zou zijn geweest bij de 

conservatieve revolutie.” Over deze broer van Jünger en diens anti-westerse houding schrijven 

Buruma/Margalit: “Friedrich Georg Jünger wrote in an essay Krieg und Krieger ( War and 

Warriors) that Germany had lost the Great War because it had become to much “part of the West by 

taking on such Western values as ‘civilization, freedom, and peace.’ “467`Buruma/Margalit wijzen er 

 
465 Occidentalism, p. 10.  
466 Buruma/Margalit, Occidentalism, p. 54. 
467 The lesser evil, p 43. 
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zelf ook op het structurele verband tussen de argumentatie van de conservatief-revolutionairen, van 

de anti-westerse Moslims, en van de neoconservatieve kringen: ”Some of the rhetoric now coming 

from the United States, especially in neoconservative circles, comes close to this vision […] “ (p. 

59) 

 

Sjoerd de Jong over de decadentie-kritiek:  

“Inderdaad, er is iets decadents in het moderne, geseculariseerde Westen. Maar het zijn niet de 

bierdrinkers en wildplassers die op zaterdag in Amsterdam een excursie naar het wilde leven 

maken. Die zitten op maandag gewoon weer in de schoolbanken of op de zaak. Het zijn evenmin de 

arbeidsongeschikten die thuis op de bank liggen omdat ze niet meer konden meekomen. En het zijn 

ook niet de moslimmeisjes die hun ego strelen door zich in het zwart te kleden. Decadent, namelijk 

onderhevig aan verval, zijn eerder de belangrijke mannen die ons een gevoel van decadentie willen 

aanpraten. Hun handel in angst pookt het spookbeeld op van een samenleving die slagzij maakt, 

terwijl ze tegelijkertijd de absolute superioriteit van die weergaloos vitale samenleving verkondigen 

wanneer het ze maar uitkomt. 

Laten we het ventiel uit die fietsband trekken. Eén der grote deugden van de Verlichting, aldus de 

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in haar nuchtere en tamelijk angstvrije rapport 

over normen en waarden, is: geloof in de toekomst. Zo simpel staat het er, en zo moeilijk is het. Die 

deugd, dat geloof, is onmisbaar voor een samenleving die zich niet wil laten regeren door 

angstbeelden.”468 

 

Ronald van Raak, SP-vertegenwoordiger in de Eerste Kamer en gepromoveerd op het Nederlandse 

conservatisme in de 19e eeuw schrijft over het verschil van de ouderwetse conservatieven en de 

Burkianen:  

“Voor Nederlandse conservatieven in het verleden was moraal vooral een individuele 

aangelegenheid. 'Deugd' kon slechts worden verkregen door eigen krachtsinspanning en moest voor 

de van nature ongelijke mensen een onderscheiden karakter hebben. Dit individuele morele ideaal is 

heel wat anders dan de noodzaak tot herstel van een 'voorgegeven' en dus prescriptieve morele orde, 

die voor de conservatieve nieuwlichters van nu uitgangspunt moet zijn in de politiek. Genoemd 

moeten worden de morele superioriteit van het traditionele kerngezin, van mannelijk 

kostwinnerschap, vrouwelijke zelfopoffering en functionele seksualiteit.” (NRC, 17-12-2002)   

Het laatste zijn allemaal ideeën die de decadentie-bestrijder Kinneging in  

Geografie van Goed en Kwaad ventileert, bijvoorbeeld: “Het huwelijk is hiërarchisch: de man is het 

hoofd van het gezin.[...] ” en “Mannelijke ontrouw vormt dus in een aantal opzichten geen grote 

bedreiging voor het huwelijk en het gezin.”469  

[…]  

 

- Een geliefd scheldwoord van Ellian ( en van Cliteur)470 voor hun vijanden is “nihilist”.471 

Ellian en Cliteur veronderstellen, dat “de“ multiculturalisten geen waarden en normen hebben. 

“Nihilisme” betekende namelijk oorspronkelijk haat tegen verstikkende en hypocriete burgerlijke 

conventies.472 Anders dan Ellian en Cliteur veronderstellen, is er wel degelijk ook een postmoderne 

moraal.  

 

 
468 De Groene Amsterdammer 20-12-2003. 
469 Geografie.., p. 201 en 206. 
470Fatsoen begrenst vrije meningsuiting, de Volkskrant,  6 oktober 2004:” Waarvoor staat Blokker? Ik vrees voor 

‘niets’. Wie dat ideologisch wil optuigen kan zeggen: voor nihilisme.” Over Dick Pels’ Progressief manifest: “Het is de 

diepe leegte van binnen”. De onuitstaanbare leegte van links, Trouw 17 januari 2004, 

http://www.civismundi.nl/Civis_Mundi_opinie/Cliteur_opinie_De_onuitstaanba/body_cliteur_opinie_de_onuitstaanba.h

tml  
471 Voor Ellian, b.v. Nieuwe secularisatie, in: Brieven van een Pers, p. 36. Ook p. 20 (voor Dick Pels). Vooral de 

verzorgingsstaat is nihilistisch volgens Ellian. Ik zou zeggen: de verzorgingsstaat is geseculariseerd-christelijk. 
472 Ignatieff, The lesser evil, p. 115. 

http://www.civismundi.nl/Civis_Mundi_opinie/Cliteur_opinie_De_onuitstaanba/body_cliteur_opinie_de_onuitstaanba.html
http://www.civismundi.nl/Civis_Mundi_opinie/Cliteur_opinie_De_onuitstaanba/body_cliteur_opinie_de_onuitstaanba.html
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Aan de andere kant is  de directeur van de Burke Stichting, Bart Jan Spruyt, zelf iemand die in een 

nihilistische bui terecht kwam. Gra Boomsma: “Voorzitter Bart Jan Spruyt van de neoconservatieve 

Edmund Burke Stichting ontpopte zich in een geheime voorjaarsnotitie als een pikzwarte 

romanticus en nihilist. De stichting moest volgens Spruyt, die dicht bij Wilders staat, alert zijn op 

een «ultieme provocatie of een crisis» die voor de neoconservatieven een geweldige politieke 

speelruimte zou scheppen. (De Groene Amsterdammer, 11-11-2005). 

 

2.8.2. Decadentie- en nihilisme-kritiek in de 20ste eeuw: conservatisme, fascisme, 
communisme 

 

Ik zal hier o.a. ingaan op het verband tussen de ideeën van Max Nordau en de huidige decadentie-

kritiek. Max Nordau, de auteur van het pre-nazistische boek "Entartung" "Ontaarding" is een auteur 

die om verschillende redenen weer heel actueel is. Nordaus decadentie/ ontaardings-theorie komt 

terug in de huidige tijd, in de "decadentie"-afkeer van de Burke-leden.  

 

2.8.3. De duivelse jaren ’60  
 

De afkeer van de jaren ’60 is de rode draad tussen alle Burke-leden en verbindt hen bovendien ook 

met de Amerikaanse neoconservatieven. 

“ 'Het conservatisme is de aartsvijand van het linkse progressieve denken ...dat de jaren zestig ons 

heeft gebracht', zo klinkt de grondtoon van het [Conservatief] Manifest. Gebiologeerd door de jaren 

zestig als het absolute kwaad nemen Spruyt en Visser helaas juist de slechtste en gevaarlijkste 

kenmerken uit die tijd over.[…] Zo is het Conservatief Manifest doortrokken van een utopisch 

geloof in een betere toekomst.” ( Hans Achterhuis, Trouw, 25-10-2003)  

 

“Zowel nationaal als internationaal, bij onze eigen conservatieve Edmund Burke stichting en bij 

Amerikaanse 'neocons', lijken de jaren zestig de schuld te krijgen van alles wat er maatschappelijk 

maar mis kan gaan. 

Opvallend in deze ideologische strijd is dat er heel verschillende beelden opgeroepen worden, die 

vaak weinig met de historische werkelijkheid te maken hebben. Meer nog dan bij de verdedigers, 

die ongetwijfeld te weinig oog hebben voor de duistere en gevaarlijke kanten die de revolutionaire 

denkbeelden met zich meebrachten, lijkt dit te gelden voor (neo)conservatieve tegenstanders van de 

'geest van de jaren zestig'. Zij lijken vaak zo gebiologeerd door hun zondebok dat zij nauwelijks 

meer kunnen waarnemen wat er toen werkelijk gebeurde.” (Hans Achterhuis, Trouw, 26-6-204)  

 

De jaren zestig staan bij de Burke-Stichting-conservatieven voor politieke correctheid en 

waardenrelativisme. Thomas von der Dunk: “Het is echter het één of het ander: politieke 

correctheid houdt juist een verabsolutering van een waarheid in, en daarvan hebben beide 

neoconservatieven net als de neomarxisten van toen vreselijk last.” (NRC, 30-10-2003)  

 

In de jaren zestig werden belangrijke maatschappelijke stappen vooruit gedaan, in gehel Europa 

betekenden deze jaren de doorbraak van de emancipatiegedachte. 

 

Theo Brand: “De bevrijding van het individu uit knellende gemeenschapsverbanden is inderdaad 

een stap vooruit. Daarbij valt te denken aan de emancipatie van vrouwen en homoseksuelen. Dat is 

een onmiskenbare verworvenheid van de jaren zestig geweest, die ook vandaag moet kunnen 

blijven doorwerken. Juist binnen nieuwe etnische subculturen, maar ook binnen autochtone 

Nederlandse gemeenschappen waar onvrijheid is.” (Trouw, 15-12-2004)  

 

Postmodernisme, multiculturaliteit, rechten voor minderheden- van deze verworvenheden gruwt 

Paul Cliteur.  
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René Gude, (directeur van de Internationale School voor Wijsbegeerte) , in discussie me Paul 

Cliteur over de jaren ’60:  "Hoezo zijn de jaren zestig te ver doorgeschoten.  Ik meet de beschaving 

af aan de mate waarin de onderdanen in staat zijn zichzelf de wet te stellen. In de rechtendiscussie 

gaat het mij dus om het recht jezelf plichten op te leggen. Ik begrijp nooit wat het doel is van die 

mensen die de revolutie van de jaren zestig willen terugdraaien. Willen zij nu een samenleving van 

zelfstandige mensen die hun eigen leven inrichten of willen zij een hiërarchisch georganiseerde 

samenleving met de boven ons gestelde onderwijzer, dominee en burgemeester, en helemaal 

bovenaan God en de koningin Tot in de aren zestig kon een getrouwde vrouw geen eigen 

girorekening hebben. Nu wel. Is dat te ver doorgeschoten." 

Gude windt zich nogal op over de manier waarop de verworvenheden en 'zelfs de hele manier van 

spreken' van de jaren zestig en zeventig in het verdomhoekje zijn gezet. Discipline vindt hij prima, 

maar dan wel zélfdiscipline. "Het is schokkend dat mensen discipline van bovenaf willen", zegt hij. 

"Vrijheid wil niet zeggen dat mensen maar kunnen doen waar ze zin in hebben. Vrijheid en 

verantwoordelijkheid horen bij elkaar. Daar zijn opvoeding en onderwijs dan ook op gericht: 

leerlingen begeleiden naar zelfstandigheid. […] "Emancipatie, mentaliteitsverandering en zelfs het 

gewraakte vormingswerk: het klinkt mij allemaal als muziek in de oren". Ook het gedoogbeleid is 

'een hoogtepunt van beschaving'. "Er wordt nu gedaan alsof daardoor geen regel meer gehandhaafd 

wordt, maar dat is niet waar. Het gaat alleen om enkele gebieden - euthanasie, het roken van wiet." 

Gedoogbeleid, zegt Gude, is "een sociale innovatie van de eerste orde, een exportproduct". (Trouw, 

6-9-2006) Paul Cliteur, die eerder altijd zeer negatief over de jaren zestig heeft geschreven, beweert 

in dit Trouw-gesprek met Gude wel vóór vrouwenemancipatie en vóór pornografie te zijn. Wat de 

pornografie betreft: die commercialisering van de seks zou men nu juist terecht als een 

problematische erfenis van de jaren zestig kunnen aanmerken- maar de markt blijft uit principe 

buiten schot bij de Burkianen.  

Bart Tromp zag juist in het thema pornografie en commercialisering een belangrijk thema voor de 

conservatieven: “Je kunt wel zeggen dat Nederland, waar het gaat om de ranzigheid op seksueel 

gebied, in de media en in de openbaarheid, met niets in de wereld te vergelijken is. Ik vind het niet 

erg als dat benadrukt wordt. Moet je nagaan welke opschudding het veroorzaakte, toen Patijn zei: je 

hoeft toch niet als je uit het Centraal Station komt, geconfronteerd te worden met ansichtkaarten 

met blote kutten erop? Dat werd als een soort aantasting van de vrijheid van meningsuiting gezien, 

en dat is natuurlijk grote onzin. Maar dat is niet een kwestie van morele verantwoordelijkheid, dat 

gaat om hoe wij de televisie laten organiseren. Het heeft te maken met de manier waarop wij menen 

de massa te moeten vermaken en met de wijze waarop dat aan de principes van de markt en 

geldmakerij onderworpen is.” (De Groene Amsterdammer 3-3-2001)  

 

Merkwaardig is ook dat Cliteur probeert de pornografie met Plato in de hand te verdedigen: 

“Volgens Plato heeft de filosoof het contact met het concrete nodig om tot een besef te komen van 

de ideale vormen. Zo behoeft de mens afbeeldingen en beschrijvingen van de veelheid aan seksuele 

uitingsvormen om te leren waar hij zelf staat in het leven”. Dit is absurd. Als de mens werkelijk het 

concrete nodig heeft- en daar is veel voor te zeggen- dan is het concrete in dit geval de seks, en niet 

de pornografie. De Grieken in Platos tijd waren minder bezig met porno dan met seks.  

En: de historische strijd voor de rechten van vrouwen en van homo’s is wel degelijk met de jaren 

zestig en met de rechten van minderheden verbonden, ook al wil Cliteur middels een logische truc 

deze strijd terug verplaatsen naar de vorige eeuwen.  

 

Femke Halsema:  
“Ik wil overigens niet ontkennen dat de individualisering uit de jaren zeventig ook heeft geleid tot 
uitwassen die onterecht werden vergoelijkt. Zoals bijvoorbeeld pedofilie. Maar de opkomst van het 
hedonisme ligt vooral in de jaren tachtig. Dat werd vooral sterk bevorderd door de rechtse 

ideologie van consumentisme en het surfplankliberalisme van “gewoon jezelf zijn”. 
 

Maar in zijn algemeenheid vind ik niet dat de vrijheid te ver is doorgeschoten. Ik vind juist dat het proces 
om de vrijheid te vergroten niet is voltooid. In de jaren zeventig ging de toenemende vrijheid gepaard 
met sit-ins, protesten tegen de oorlog, acties voor de Derde Wereld. Misschien was het wat naïef, maar 
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er was wél sprake van grote maatschappelijke betrokkenheid. Het ging echt niet alleen om het eindeloos 

van partner kunnen wisselen.’ “De Groene Amsterdammer, 13-7-2007. 
 

Ik zal hier nog uitvoerig ingaan op de volgende literatuur over de erfenis van de jaren zestig:  

Myron Magnet , The Dream and the Nightmare - The Sixties' Legacy to the Underclass (1993) 

Mark Kurlansky,  '1968 -The Year that Rocked the World' 

James Kennedy, Nieuw Babylon in aanbouw (1995) 

Hans Righart, De wereldwijde jaren zestig : Groot-Brittannië, Nederland, de Verenigde Staten. 

 

 

 
2.8.4. Postmoderne moraliteit 

 

Spruyt/Visser: “'Het conservatisme verwerpt de politieke correctheid, het multiculturalisme en het 

waardenrelativisme'” 

 

Multiculturalisme, postmoderne, waardenrelativisme - de Burkiaanse denkers en Wilders houden 

niet op om voor deze gevaarlijke denkstromingen te waarschuwen. Multiculturalisme, postmoderne, 

waardenrelativisme; het zijn begrippen die eigenlijk allemaal een en hetzelfde betekenen, namelijk 

het denken van de gevaarlijke politieke en wetenschappelijke linkse elite .  

 

Volgens de Burkianen zijn waarden en moraal afwezig bij de linkse elite.  

Dit is een onjuiste caricatuur.  

 

Dick Pels heeft een uitgebreid pleidooi gehouden voor de relaltiverende postmoderne en voor 

multiculturele zwakte  ( “Een zwak voor Nederland”) .  

 

Ook Hans Boutellier ziet de Westerse zelfrelativerende zwakte als een sterkte: 

 
“Hij [Wilders] heeft de gespletenheid van het westerse relativisme tot spreken gebracht. Die kent 
verschillende varianten: We verdedigen het recht op zijn film, maar willen hem niet uitzenden. We 
omarmen de tolerantie, maar verafschuwen Wilders' radicalisme. We verwijten hem de provocatie, maar 
verdedigen het recht op vrije meningsuiting. 
We zien de noodzaak van verdediging van onze waarden, maar deze verhinderen ons te kunnen kiezen. 
Het westerse relativisme - een historisch hoogtepunt van beschaving - ontbreekt het aan het idioom om 
het te beschermen tegen de fundamentalistische ondermijning ervan. Wilders confronteert ons met deze 
essentiële zwakte, en noemt dat ten onrechte lafheid. Wat we te verdedigen hebben, is de westerse 
verworvenheid om zwak te kunnen zijn. 
Deze gespletenheid verdraagt geen koste-wat-het-kost-waarheden. Zij ligt ten grondslag aan de 
ontwikkeling van de wetenschap, aan de democratie en aan de emancipatie van individuen en 
gemeenschappen onder de conditie dat zij zich voegen naar de gespleten ziel van de vrijheid.” ( de 
Volkskrant 27-3- 2008)  
 

 

Een uitvoerige verdediging van linkse mopraal en een aanval op de noeconservatieve moraal 

onderneemt Susan Neiman in haar boek Morele helderheid/ Goed en kwaad in de eenentwintigste 

eeuw (Moral clarity): 

 
“De roep om morele helderheid klinkt aanhoudend en luid omdat we daar terecht naar op zoek zijn.” ( p 12) 
 

 

 

 

 

…..Ik zal hier o.a.  nog ingaan op 
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- Harry Kunneman, Postmoderne moraliteit en Voorbij het  dikke- ik 

 

- Wilders’ en Spruyts Sloterdijk-citaten in hun filosofisch programma Een Nieuw-realistische 

visie ( te lezen op de Wilders-site) en de postmodern-existentiele filosofie van Peter Sloterdijk. 

-  

 

 

 
2. 9. Het nieuwe chauvinisme: de “beschaafden” versus de barbaren 

 

 

Met Edmund Burke bestrijden de Burkianen de “barbaren” ( mensen van andere culturen) alsmede 

de natuur van de mens die zij als barbaars beschouwen.  

Andreas Kinneging "Van nature is de mens een woeste barbaar die zonder bedenken moordt en 

rooft.”( Trouw,  30 maart 1996)  
“Burke used the metaphor of culture as a "veil," a fabric of understandings which hides the direct object of the natural 

passions. Culture, for Burke as for later conservatives, is a means of sublimation, restraining the expression of the passions of 

domination and self-gratification and diverting the passions to more elevated goals. Burke believed that the effect of the 

philosophes' relentless critique of inherited beliefs and ~nstitutions was not only to delegitimate all existing political authority, 

It was to tear away the veil of culture which leads men to restrain themselves, and so to leave them open to act on their more 

primitive and antisocial urges. The result, he feared, would be a return of man to his "natural" state, a state not elevated and 

benign, but brutish and barbaric. “ ( Muller, Conservatism, p. 21)  

 

Ellian en Cliteur zijn buitengewoon kritisch tegen Montaigne, die zij ( terecht) vanwege zijn visie 

op barbarij als een cultuurrelativist beschouwen :  

“Bij Montaigne vinden we […] een nieuw element in de Europese cultuurgeschiedenis, namelijk de 

wens om bescheiden te zijn en de overtuiging dat het cultuurrelativisme als een bij uitstek 

bescheiden levenshouding moet worden getypeerd […]  Hij fulmineert tegen de gewoonte de 

anderen 'wilden' en 'barbaren' te noemen; de anderen een goede religie en een volmaakte staatsorde 

te ontzeggen.”  (Encyclopedie van de rechtswetenschap, p. 80) . De van Montaigne aanbevolen 

bescheidenheid is niets voor de neoconservatieven die zich graag “superieur” willen voelen. 

 

De Burkianen volgen “de chauvinistische boodschap van Fortuyn: wij zijn de besten, en wel 

hierom”. 473 

De Burkianen verdedigen de westerse superioriteit ten eerste tegen de linkse cultuurrelativisten, en 

ten tweede tegen de minderwaardige barbaren uit andere culturen.  

Ghandi in een beroemd antwoord op de vraag wat hij dacht over de westerse beschaving al zei: 

'Westerse beschaving? Het lijkt me een goed idee.” 

De Westerse “superieure” beschaving bracht immers óók kolonialisme, slavernij, rassenhaat, 

jodenhaat,  en wereldoorlogen en het elimineren van 'inferieure beschavingen' als bijvoorbeeld de 

Indianen van Noord- en Zuid-Amerika. 

 

 
René Boomkens bekritiseert in zijn boek De nieuwe wanorde de anti-cultuurrelativisme- logica van 

Paul Cliteur. Hij citeert een artikel van Cliteur dat is verschenen twee maanden na de aanslag op 

Twin Towers. In dit artikel “reageert Cliteur op een voordracht van burgemester Opstelten (toch 

geen hippie of linkse activist) van Rotterdam bij de opening van de Mevlana-moskee:  

‘Onze burgemeesters en de intellectuele elite die sinds de jaren zestig de toon aangeeft in het 

openbaar bestuur, zijn geheel in de ban van dit cultuurrelativisme. Het klinkt ook zo mooi: 

tolerantie, ruimdenkendheid, afkeer van etnocentrisme en kolonialisme. Hebben we geen leergeld 

betaald met superioriteitsbewustzijn/ […] De denkfout waarvoor de cultuurrelativisten bezwijken is 

 
473 Een blokje om voor de Verlichting, 02-2005, http://www.felix-en-sofie.nl/column/columnfeb2005_sdj.html 
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dat zij op grond van het inzicht dat mensen gelijkwaardig zijn, stellen dat ook alle producten van die 

mensen gelijkwaardig moeten zijn: hun cultuur. Dat is een gevaarlijke, zij het verleidelijke 

denkfout.’ “ 

René Boomkens over dit Cliteur-citaat: “Cultuurrelativisten zouden het ons, met andere woorden 

onmogelijk maken bepaalde culturele praktijken te beoordelen in normatieve zin. Maar voorzover 

het cultuurrelativisme zoals Cliteur dat portretteert ook werkelijk bestaat als een politiek- 

ideologische stellingname met moreel funeste gevolgen, dan is dat in ieder geval niet het 

cultuurrelativisme dat kenmerkend is voor het linkse denken sinds de jaren zestig. […] 

[Onderzoekers als ] Lévy -Strauss, Geertz en Hanertz  mogen gelden als enkele van de meest 

toonaangevende bronnen van wat Cliteur ‘cultuurrelativisme’ noemt, maar geen van drieën kan 

gelden als uithangbord van de idee dat alle culturen gelijkwaardig zijn. Lévy-Stauss kun je citeren 

als je wilt aantonen dat niet-moderne culturen eigenlijk superieur zijn aan de moderniteit [ lijkt me 

trouwens en problematische these, die Cliteur zelf ook verdedigt, als hij zegt dat wij met z’n allen 

‘moderne Papoea’s moeten worden, M.T.] , Geertz is een ideale bron als je wilt aangeven dat er 

sprake is van een grote mate van incommensurabiliteit  tussen culturen, kortom: dat het nogal lastig 

is om in absolute zin de ene cultuur met de andere te vergelijken. Hannerz, ten slotte helpt je inzien 

hoe weinig gesloten en stabiel culturen in feite zijn […] “474 

 

[….]  

Addie Schulte over Bart Jan Spruyt en zijn gevecht tegen de barbarij: “Bart Jan Spruyt […] grijpt 

graag naar grote woorden en stellige uitspraken, die niet altijd even zorgvuldig worden 

onderbouwd. Herstel van hiërarchie is volgens hem nodig om 'barbarij en sentimentalisme' te keren. 

Merkwaardig, want het conservatisme van Spruyt komt juist sentimenteel over in zijn verlangen 

naar aristocratische ideeën.”( Het Parool, 8-5-2003)  

 

“Europees cultureel snobisme […]  wordt volgens Margalit in andere culturen als […] vernederende 

kwetsuur ervaren. Hij typeert de Europese houding als volgt: ‘Wij, de Europeanen, zijn verfijnd. 

We zijn ook moe van de wereld, want we hebben alles al gezien. Wij zijn de volwassen cultuur te 

midden van de puberale cultuur van nationalisme en de infantiele cultuur van de religieuze 

tegenstellingen. Wij in Europa hebben die kinderziektes allang achter de rug.’”475 

 

Het superioriteitsgevoel maakt het mogelijk dat tegenover orthodoxe gelovigen een onaantastbare 

positie wordt opgeëist. In plaats van integratie wordt nu assimilatie gevraagd,”waarbij integratie 

louter wordt opgevat als aanpassing van de vreemdeling aan ‘onze’ cultuur en niet als een 

tweezijdig proces.”476  

 

Het superioriteitsgevoel is misplatst en gevaarlijk. De  vertegenwoordigers van een vermeend 

“superieure beschaving” willen niet onder ogen zien, hoe dun de laag van de zogenoemde 

beschaving is, en hoe makkelijk beschaving verkeerd in barbarij. John Gray (volgens Paul Cliteur 

een demagoog, die vreselijke dingen beweert) schrijft over de Irak-oorlog en de Amerikaanse 

excessen in Irak: “American military intervention in Iraq was based on neoconservative fantasies 

about U.S. forces being greeted as liberators. […] The torture of Iraqi’s by U.S. personnel is an 

application f the Bush administration’s strategy in the war on terror.  

Tossing aside international law and norms of civilized behavior in this way is self-defeating. Not so 

long ago, the clash of civilizations was just a crass and erroneous theory, but after the recent 

revelations it is becoming a self-fulfilling prophecy.”477 “Excessen in Irak symboliseren de onmacht 

VS” ( kop voorpagina NRC 3 juni 2006).  

 

 
474 De nieuwe wanorde, p. 252 ff. 
475 NRC 6-1-2006. 
476 Marcel ten Hooven, Ongewenste goden, p. 30. 
477 Abu Ghraib, The Politics of Torture, p. 50 f.  
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[…]  

- Cliteur verwijt de ethnisch multiculturalisten dat zij bij hun eigen soort willen blijven, en dus 

gemengde partnerschaften en huwelijken willen verhinderen.478 Maar zijn het niet juist ook de anti-

islamisten en – volgens hun eigen mening cultureel superieure- Nederlanders, die gemengde 

huwelijken verhinderen? Maar 30 procent van de autochtonen vindt het niet erg als hun dochter een 

allochtone partner krijgt!479 De “uitsortering” tussen sociale klassen is een groot probleem,480 en is 

een gevolg van maatschappelijke, politieke en persoonlijke keuzes bij allochtonen en autochtonen!    

 

“De antropoloog Peter van der Veer kan zich terecht niet verenigen met de arrogantie van sommige 

westerse denkers en politici. In zijn boek 'Islam en het beschaafde Westen' merkt hij op: 'Er wordt 

in het Westen vaak een scherp onderscheid gemaakt tussen de rationele, seculiere westerling en de 

irrationele, religieuze oosterling. Hierdoor wordt gesuggereerd dat in het 'Oosten' de religie het 

leven bepaalt, en dat het geseculariseerde Westen de taak heeft om het soms mystieke, soms 

fanatiek religieuze Oosten de moderne wereld in te loodsen.' Dat wil zeggen dat de 'beschaafde 

westerlingen' de 'onbeschaafde oosterlingen' moeten gaan beschaven. Men dient zich af te vragen 

wat het verschil is tussen het cultureel en religieus fanatisme en het westers 

Verlichtingsfundamentalisme. Benjamin R. Barber beschrijft dat in zijn 'Jihad vs. McWorld': 'Deze 

lijnrecht tegenover elkaar staande, maar elkaar ook oproepende krachten verscheuren de wereld en 

ondermijnen de democratie'. Inderdaad, ook de fanatiek religieuze groeperingen in de islamitische 

wereld hebben last van superioriteitswaan. De schuld van alles wat krom is in de moslimwereld 

wordt of bij de Amerikanen of bij de westerlingen gelegd. Dus 'de vijand' is ook in hun ogen 'de 

ander'. Zij zelf zijn bijna volmaakt en alles wat westers is, is per definitie verderfelijk en wordt 

klakkeloos als verwerpelijk aangemerkt. Het gaat uiteindelijk om een soort wederzijdse 

ideologische blindheid die de bron van onverdraagzaamheid jegens 'de ander' is en als zodanig ook 

de voedingsbodem voor alle vormen van extremisme.”481 

 

Volgens Cliteur moeten we allemaal “moderne Papoea’s” worden, ons dus ontwikkelen in richting 

monocultuur. In feite is dit een pleidooi voor een nieuwe barbarij.  

Trouw-redacteur Eildert Muldert schrijft over kritisch over Papoea’s (“Papoea’s verkeerden in 

voortdurende staat van oorlog”) , en net zo kritisch over cultuurchauvinisten zoals Bolkestein c.s. . 

Hij verdedigt een gedifferentieerd cultuurrelativisme:  

“Het is niet zo dat een cultuurrelativist geen verschillen ziet tussen culturen. Dat kunnen ook 

kwaliteitsverschillen zijn. Het maakt dan wel uit over welk cultuurbegrip je het hebt. Als je het hebt 

over tastbare voortbrengselen van een cultuur dan scoort de westerse wereld sinds een paar eeuwen 

hoog. Als het gaat over de ontwikkeling van goed bestuur, mensenrechten, vrijheid en democratie, 

dan ook. Maar een cultuurrelativist zal aan die verschillen geen eeuwigheidswaarde toekennen. Om 

twee redenen niet. Het zou gevaarlijk zijn voor je eigen samenleving, omdat het de neiging 

bevordert lui achterover te leunen, terwijl je juist een enorme inspanning moet verrichten om een 

samenleving op peil te houden. Het andere gevaar is dat je ervan uitgaat dat het met andere 

samenlevingen, en binnenslands met migrantengroepen, toch nooit wat wordt, ook een reden om 

onderuit te zakken. 

De voorsprong die een bepaalde samenleving heeft zit volgens een cultuurrelativist niet in 'culturele 

genen'. De wereldgeschiedenis heeft dat bewezen. Beschavingen hebben bloeiperioden gehad en 

moesten daarna het estafettestokje doorgeven aan andere. 

[…] barbarij heeft zich in het verleden gehuld in het gewaad van godsdienst of niet-godsdienstige, 

totalitaire ideologieën.[…] Zal de volgende barbarij zich hullen in het kleed van verlicht 

humanisme? Ik sluit het niet uit, want de opgetrokken neus van vertegenwoordigers van die 

stroming voor alles wat anders is vind ik eng. 

 
478 Moderne Papoea’s p. 184. 
479 Vgl  Pieter Hilhort, Anti-integratiebeleid, de Volkskrant, 4 oktober 2005, p. 13.  
480 Jan Latten in de NRC 18-11-2005.  
481 A. Riza Karacaer, Moslims moeten eigen identiteit behouden Trouw, 29-4-2004. 
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Cultuurchauvinisme is, ook als je de extreme uitingen daarvan buiten beschouwing laat, om twee 

redenen gevaarlijk. Door je eigen cultuur heilig te verklaren zet je de deur open voor luiheid. Om 

bij die beerput te blijven, dat deksel blijft alleen deugdelijk bij goed onderhoud. Als je maar blijft 

rondbazuinen dat je cultuur de beste is dan vergeet je misschien om onderhoud te plegen en kan dat 

mooie deksel het ineens begeven. Dan zit je midden in de gier en de stront. We hebben dat in dit 

werelddeel meegemaakt en toen hebben die lieve Renaissance en andere bejubelde wortels van onze 

cultuur ons weinig geholpen. 

Verder zullen we onze problemen toch samen moeten oplossen. De animo daartoe zal niet 

toenemen bij minderheden als je ze voortdurend inpepert dat hun cultuur minderwaardig is. Wat 

draagt de verheerlijking van de westerse cultuur bij tot de verbetering van de toestanden in 

achterstandswijken? Kan iemand aangeven hoe mensen hun cultuur zouden kunnen veranderen? En 

waarom ze dat zouden doen? “ (Trouw, 23-2-2003)  

 
Michiel Leezenberg: “Ook beschrijft [Jonathan] Israel kort de opmerkelijk positieve visie van 

veel verlichtingsdenkers op niet-westerse tradities. Met name China werd algemeen 

beschouwd als een voorbeeld van Verlichting: een rationele beschaving van religieuze 

tolerantie. 

 

Deze kant van de Verlichting zou veel uitgebreidere aandacht verdienen, ook omdat ze haaks 

staat op het zelfbeeld van veel hedendaagse, zelfbenoemde verlichtingserfgenamen.” (NRC 11-

8-2007)  
 

Cliteur en Voltaire: “Because what it signifies is essentially plural, the very idea of culture was alien to Voltaire's way of 

thinking. Contrary to the Enlightenment dichotomy of civilization and barbarism, the notion of culture implies that human 

beings have contrived in the past, and will in future invent, many different ways of living well. Voltaire's account of nature 

and civilization would have been more coherent if he had been willing to extend the scope of his relativism by acknowledging 

a plurality of cultures.[…] “Gray, Voltaire, p 42 
 
[…. ] Cultuur is een deksel op een beerput.[…]  

 

 

2.10. De conservatieve depolitisering: afwending van de verzorgingsstaat 
 

 

“De  Burke Stichting wil terug naar een sociaal-zekerheidsstelsel dat trekken vertoont van de 

negentiende-eeuwse nachtwakersstaat, met een belangrijke rol voor particuliere 

liefdadigheidsinstellingen.”(Ten Hooven, Trouw, 17-2-2001)  

 

Thomas von der Dunk over het Conservatief manifest van Spruyt en Visser: “De auteurs reppen van 

een gezonde scepsis ten aanzien van het optimistische mensbeeld van de Verlichting. In één adem 

wordt echter de verzorgingsstaat aangevallen, omdat zij de mensen tot ledigheid veroordeelt. 

Beperk de overheid drastisch, zo luidt de boodschap, en de mensen worden vanzelf tot 

zelfredzaamheid gedwongen. Over een optimistisch mensbeeld gesproken. Een conservatief zou het 

daaraan gerelateerde absolute geloof in de vrije markt eerder als een liberale illusie moeten 

beschouwen, die door de praktijk van de Amerikaanse getto's afdoende wordt geïllustreerd. 

Kan men een betoog serieus nemen, dat daar blind voor is? Geen systeem dat in sociaal opzicht 

revolutionairder is dan het kapitalisme. Economische omstandigheden leiden er juist in Amerika toe 

dat het bij de conservatieven zo geliefde gezin zwaar onder druk is komen te staan, en de ouders 

met hun driedubbele banen om hypotheek en fourwheeldrive te betalen hun sleutelkinderen zo 

zelden zien. Wie daar iets aan wil veranderen, zal aan economische sturing moeten doen, en dat 

vergt een actieve overheid, die niet aarzelt om met gerichte maatregelen in de 'vrije markt' te 

interveniëren.”  (NRC, 30-10-2003)  

 

“De conservatieve depolitisering van de rechtvaardigheid leidt dan ook logischerwijze tot een 

afwending van de verzorgingsstaat, van de strijd tegen sociale ongelijkheid, van 
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herverdelingskwesties tussen sterk en zwak, kortom van alle pogingen om de sociale saamhorigheid 

met collectieve middelen te behouden of te versterken. Wat resteert is de aristocratische 

vrijgevigheid en de christelijke caritas. Voor een werkelijk deugdelijke moderne samenleving is dat 

een te smalle basis.” Dit schrijft Dick Pels in zijn recensie van Kinnegings Geografie van Goed en 

Kwaad.  

 

Al in de begintijd van de Burke Stichting had Joshua Livestro verkondigd, dat zowel criminaliteit 

alsook armoede en werkloosheid op karakterproblemen terug te voeren zijn: “Steeds vaker wordt 

ook een verband gelegd tussen armoede en een gebrek aan karaktervorming. Lawrence Mead, een 

Amerikaanse socioloog van sociaal-democratische huize, meent dat langdurige werkloosheid niet 

zozeer een probleem van discriminatie of obstakels in het toetreden tot de arbeidsmarkt is, maar 

vooral te maken heeft met karakterzwakte: 'Werkloosheid heeft vaak meer te doen met het 

gebrekkig functioneren van werklozen zelf dan met economische omstandigheden.' “ (Trouw, 2-2-

2002)  

Toch moet men bij de Burke Stichting bijvoorbeeld van het idee van een 'gezinscoach' die van 

staatswege probeert ontregelde families te reorganiseren, niets hebben. ( Het Parool 2-10-2002) 

Waarom?  

 

Recentelijk heft Kinneging zich uitgesproken over het probleem van de armoede. Wilma Kieskamp: 

“Ook bij het analyseren van de oorzaken van armoede en achterstanden komt hij {Kinneging] bij de 

deugden terecht. […] [Kinneging] : “Als je armoede wilt bestrijden, en je hebt geconstateerd dat 

echtscheidingen een zeer belangrijke factor zijn, dan moeten we het toch eerst daarover hebben. 

Burgemeester Cohen van Amsterdam zei onlangs dat het 'onbegonnen werk' is om in de bijstand 

rond te komen met een eenoudergezin met twee kinderen. Zij hebben 70 euro per week over na 

aftrek van vaste uitgaven. Dat is zo. Maar betekent dat dat we moeten discussiëren over de hoogte 

van de bijstand ? Moet het niet veel eerder gaan over de grote toename van het aantal 

eenoudergezinnen?"482 Hoe men eenoudergezinnen kan voorkomen, daar heeft Kinneging goede 

ideeën voor: “Je moet het de mannen dan ook veel moeilijker maken om bij hun gezinnen weg te 

lopen. Mannen zouden daar financieel zwaar beboet voor moeten worden. Als een cultuur de man 

er niet met straf en beloning toe brengt om zijn verantwoordelijkheden jegens zijn vrouw en 

kinderen op zich te nemen, krijg je de situatie die in veel Surinaamse gezinnen voorkomt: kinderen 

die opgroeien zonder vader.”483 Kinnegings politieke houding zou men kunnen karakteriseren met 

het woord “remancipatie”- dus het directe tegenovergestelde van emaancipatie. Remanipatie: de 

vrouw terug onder de heerschappij van de man, en de man onder de heerschappij van de staat. 

Vergeefs zoekt men bij Kinneging naar een reflectie over het feit dat zeer veel geweld juist in 

gezinnen plaatsvindt, en dat het gezin voor veel mensen, vooral vrouwen en kinderen, nauwelijks 

“Een haven in een harteloze wereld” ( hoofdstuk in Geografie van goed en kwaad) is. Kinneging 

zegt over het huwelijk: “Het huwelijk is hiërarchisch: de man is het hoofd van het gezin.[...] ” en 

“Mannelijke ontrouw vormt dus in een aantal opzichten geen grote bedreiging voor het huwelijk en 

het gezin.”484 Kinnegings verdediging van een patriarchaal gezin met een dubbele morele standaard 

is een voorbeeld van een “laatste restant” van “een mannelijke superioriteitswaan” die sommigen 

cultiveren met “een beroep op sacrale teksten en de traditie van eeuwen her.”485 Het huwelijk kan 

met zeer goede argumenten verdedigd worden,486 maar een beroep op patriarchale structuren is een 

zwaktebod. 

Martin Sommer bespreekt in de Volkskrant de trend naar meer echtscheidingen, en hij zegt, in 

overeenstemming met Beatrijs Ritsema, dat de vele echtscheidingen nauwelijks als een vooruitgang 

kunnen worden beschouwd. Maar toch schrijft hij ook, dat het in de jaren ’50 niet beter was. En 

 
482 Wilma Kieskamp Trouw 8-4-2006, De verdieping. 
483 Trouw 25-1-2006. 
484 Geografie.., p. 201 en 206. 
485 Vgl Abram de Swaan, Extremisten zijn bang voor vrouwen, de Volkskrant 1 oktober 2005, het Betoog, p.3.  
486 Zie b.v. Aleid Truijens, Van scheiden wordt niemand beter, de Volkskrant 1 oktober 2005, het Betoog, p.5. 
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over een inmenging in het privé-domein (wat Kinneging dus voorstelt, als hhij wil dat mannen 

moeten worden bestraft voor een echtscheiding) schrijft hij: “Wij zijn nu eenmaal niet voor 

inmenging in het privé-domein en laten we dat vooral zo houden. Het is hier geen maoïstisch China 

waar per decreet werd afgekondigd in welke kleur pyjama ze moesten rondlopen.”487 

Vergaande inmenging in het privé-domein – dat is voor Kinneging niet taboe, maar sociaal-

economische steun wel. 

Kinneging beroept zich op de Engelse psychiater Theodore Dalrymple, die, volgens Menno 

Hurenkamp, “in eigen land en de rest van Europa [behalve in Nederland] genegeerd [wordt]  met 

zijn pleidooi om 'de onderklasse' met harde hand bij de les te roepen [...] ”488 

 

Theo Brand : “Volgens conservatieven bestaat 'het dragen van goede vruchten' uit deugdzaamheid 

en liefdadigheid. Zeker, dat zijn belangrijke zaken. Maar wie de complexiteit van de wereld tot zich 

door laat dringen, zal gauw beseffen dat we het niet redden met alleen de goede bedoelingen van 

brave burgers. De overheid moet optreden als 'schild voor de zwakken' en solidariteit waarborgen. 

[..] De conservatieve waarschuwing tegen een uitdijende verzorgingsstaat en het 'egalitarisme' is 

een gotspe in een land waarin topmanagers miljoenensalarissen opstrijken, terwijl chronisch zieken 

en gehandicapten door het bestaansminimum heen dreigen te zakken. De PvdA belijdt al sinds de 

jaren vijftig dat een radicale inkomensgelijkheid een illusie is en particulier initiatief doodt. Een 

vorm van 'fatsoenlijke ongelijkheid' is daarentegen haalbaar en vraagt om een herverdelingspolitiek 

door een actieve overheid.” (Trouw, 5-12-2003) 

 

Tsjalling Swierstra en Evelien Tonkens nemen het op voor een Links beschavingsoffensief . Zij 

stellen: “[…] deugden hebben alleen kans om op te bloeien wanneer er een basaal gevoel van 

zelfrespect en eigenwaarde voorhanden is waardoor men ook in staat is om externe zekerheden 

losser te laten. En de aanwezigheid van die basiszekerheden hangt mede af van sociaal-

economische factoren: wie gediscrimineerd wordt en weinig economische perspectieven heeft, is 

vatbaarder voor dogmatisme. Een beschavingsoffensief komt dan ook niet in de plaats van de strijd 

voor sociaal-economische rechtvaardigheid, maar vormt daarvan het noodzakelijke complement.”489 

Maar het is de vraag of links zich achter de begrippen van rechts zoals “beschavingsoffensief”en 

“paternalisme” moet stellen, en of niet het ouderwetse woord “solidariteit” een beter geschikt begrip 

is.  

 

Léon Boer bekritiseert onder de titel Geen paternalisme, maar solidariteit zowel het ouderwetse 

paternalisme a la Dalrymple als ook de voorstellen van Swierstra/Tonkens voor een links 

paternalisme:  

“[…] Verder gaat het om reinventing van solidariteit, die voor links te verkiezen valt boven 

paternalisme. De solidariteitstraditie past veel beter omdat het voorkomt uit een ‘tussen de mensen 

staan.’ Solidariteit is echter geen simpel begrip, opnieuw Margalit: ‘For one thing, it is complicated 

because solidarity is both an attitude towards other persons and an attitude to a cause. With some 

people the main drive in their sense of solidarity is the people with whom they identify. With some 

people it is a loyalty to the cause that those people represent.’ Solidariteit gaat niet om zieligheid en 

slachtofferschap, maar juist om het aanspreken van trots, kracht en gezamenlijkheid. En alleen dat 

kan de mensen goed staande houden in open, pluralistische en dynamische samenleving!”490 

 

Kinneging c.s. bepleiten geen modern ( “compassionate”) paternalisme, maar hard een ouderwets 

paternalisme. De Burkianen willen af van alles wat de jaren ’60 ook aan belangrijke nieuwe 

veranderingen hebben gebracht. Zelfs de grondwettige gelijkheid van man en vrouw is voor 

Kinneging eigenlijk al onwenselijk.  

 
487 Tranenverplaatsing, de Volkskrant, 27-4-2006. 
488 De nieuwe vaderlijkheid, Waterstof  15-3-2006; (online)  
489 Waterstof 16-3-2006 (online) . 
490 Waterstof 16-4-2006, (online) 
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Jos van der Lans over het nieuwe, harde paternalisme: “Het lijkt wel alsof de jaren zestig en 

zeventig nooit bestaan hebben. Het zijn nogal eens geen nieuwe vaders die de toon zetten, het zijn 

oude vaders. Ze gedragen zich als een soort vuilnisophalers met als motto: wie niet luisteren wil, 

moet voelen.” Een “modern paternalisme” zou  “sturing met genegenheid, oplossingen met 

mededogen” moeten combineren. “Wie die combinatie niet in zijn interventiestrategie betrekt 

creëert een cultuur van vernedering”.491 Ja, dit kan inderdaad samenvattend van de Leidse 

Burkianen gezegd worden: zij creëren een cultuur van de vernedering. 

Armoede is voor de Burkianen een moreel probleem, geen probleem van sociale en culturele 

deprivatie. Lolle Nauta wees erop “dat de maatschappelijke tweedeling ook een culturele dimensie 

heeft, en dat culturele deprivatie iemands kansen op de arbeidsmarkt en op sociale stijging 

verkleint. Zij voedt bijvoorbeeld een houding van machteloosheid en moedeloosheid, die het 

aangaan van maatschappelijke bindingen bemoeilijkt en de politieke belangstelling smoort. Er 

bestaat een grote ongelijkheid in de mate waarin mensen in staat zijn om hun eigen situatie te 

definiëren en mee te doen aan het debat over zaken van publiek belang.”492 Juist ook voor de vraag 

van burgerschap is dit van belang. Burgerschap is namelijk niet wat de Burkianen ervan willen 

maken, namelijk assimilatie, en “het hameren op gedeelde normen en waarden of het vieren van een 

nationale cultuur en identiteit” (Pels) . Voor een actief burgerschap is het belangrijk de sociale 

deprivatie te verminderen.  

 

Afshin Ellian profileert zich met harde attaques tegen de verzorgingsstaat: “De verzorgingsstaat 

als een collectieve bedelarij. Wat bindt ons dan als deze onmenselijke solidariteit niet in staat kan 

worden gehouden?”493 Een hervorming van de verzorgingsstaat is noodzakelijk. Maar dat betekent 

niet dat de huidige uitkeringsgerechtigden bedelaars zijn, noch dat men rustig alle solidariteit kan en 

zelfs moet laten varen. Het is toch merkwaardig dat Ellian, nota bene hoogleraar sociale cohesie, het 

als een van zijn belangrijkste doelen ziet om maatschappelijke solidariteit af te bouwen. 

De socioloog Richard Sennett: ”We vergissen ons als we [als basis voor solidariteit] volstrekte 

gelijkheid veronderstellen tussen de ander en ons zelf – maar die vergissing is nodig voor het 

ontwikkelen van wederzijds respect. Voor sociale binding is het nodig dat iedereen zich kan 

identificeren met een slachtoffer uit een andere gemeenschap ook al berust de wederzijdse 

identificatie op een misverstand.”494 

Marcel van Dam: ”Cohesie, betrokkenheid en solidariteit zijn loten aan dezelfde stam. Je kunt 

de solidariteit niet afbreken en de cohesie behouden.”495  Ellian: “‘De verzorgingsstaat, waar dan 

ook, streeft naar haar voltooiing: de Sovjet-Unie’496.[...] [Ellian:] ‘Een eerlijke deling van kennis, 

macht en inkomen is een onnatuurlijk en dwaas idee’.”497 

 

Ellian over solidariteit: “Maar waarom moeten mensen eigenlijk solidair zijn? [...] Op wiens 

bevel (of welke god) is solidariteit gefundeerd?”498 Mijn antwoord: er is geen bevel tot solidariteit, 

en je hebt er geen god voor nodig. Juist omdat er geen god is, moeten wij mensen met elkaar 

solidair zijn. Achter elke solidariteit is het bewustzijn te vinden, dat niemand uit zich zelf flink, 

getalenteerd, succesvol enz. is. Als het je goed gaat, heb je altijd veel hulp en solidariteit van 

anderen ervaren. Je hebt geluk gehad, en dat wens je anderen ook. Volgens mij. Volgens Ellian is 

solidariteit met “armen en zwakkeren” (zoals bijvoorbeeld door minister Van Ardenne bepleit) niets 

anders dan “het aaien van slaven”499. Ellian staat samen met zijn Burkiaanse collega’s op de 

 
491 De vaders zijn terug, Waterstof  15-5-2006 (online)  
492 Dick Pels over Lolle Nauta in Waterstof 17-9-2006 (online)  
493 NRC 4/5-3-2006, p. 19. 
494 Geciteerd door Marjolein Februari, de Volkskrant, 22-4-2006. 
495 Modernisering, de Volkskrant, 16-3-2006. 
496 Ellian, Kippen, Koeien en integratie, In Brieven van een Pers, p. 46. 
497 Geciteerd na J.A.A. van Doorn, Ontdekt: onze verzorgingsstaat als voorportaal van de Sovjet-Unie, Trouw, 11-10- 

2003. De verdieping. 
498 De ondraaglijke leegte van Wouter Bos, In: Brieven van een Pers, p 134 f. 
499 Maria, Agnes en de rest, NRC 17/18 september 2005. 
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barricaden voor de “beschaving”; in de naam van de “beschaving” beschimpt Ellian burgemeester 

Cohen als barbaar.500  Ellian zou eens goed over moeten nadenken of niet in feite beschaving af te 

meten is “aan de manier waarop een samenleving met haar zwakkeren omgaat.” (Dick Pels)501 

Avishai Margalit:  "De mate waarin het zwakke met subsidie beschermd wordt, is een graadmeter 

van een beschaving."502 

 

De Britse conservatief Roger Scruton figureert vaak in de schriften van de Burke Stichting, was 

uitgenodigd als spreker bij de Stichting, en werd door Paul Cliteur lovend gerecenseerd ( de 

Volkskrant, 15-9-2006, p. 25). Scruton is goed op de hoogte van het Nederlandse neoconervatieve 

discours. Dit blijkt uit zijn verwijzing naar Pim Fortuyn, die volgens hem door het linkse 

establishment werd gedemoniseerd. Sjoerd de Jong: “Wel een vreemd verwijt van iemand die zelf 

postmoderne intellectuelen en anderen als agenten ziet van 'de cultuur van Mefistofeles' ” ( NRC, 

12-8-2005)  

Het wereldbeeld van Scruton is, wat armoede betreft, schokkend. Hans Driessen: ”[…]  Zijn 

[Scroutons]  politieke inzichten zijn ronduit bot en ondoordacht te noemen. Wat te denken van 

uitspraken als: 'Al dat gezeur over de armen... nu iedereen twee auto's heeft en op vakantie gaat naar 

het Caribisch gebied Het is flauwekul om over ‘de armen’ te praten. Iedereen in West-Europa is té 

welvarend, ze weten niet wat ze met hun geld moeten doen en vervelen zich te pletter...' Dat soort 

statements gaat het herenclubgebral onder het genot van een dikke sigaar en een goed glas whisky 

niet te boven. Scrutons geest, op andere gebieden zo scherpzinnig, vertoont waar het sociaal-

politieke kwesties betreft duidelijk een blinde vlek.”(de Volkskrant, 6-1-2006)  

 

Bas Heijne in gesprek met Richard Sennett over het nieuwe harde kapitalisme [het ideaal dus van de 

Burke Stichting]: “Het woord sociaal wordt tegenwoordig met grote argwaan bekeken. Er is een 

groeiende afkeer van afhankelijkheid, van mensen die zich zelf niet kunnen redden. Hangt dat 

samen met de cultuur van het nieuwe kapitalisme? [Sennett: ] ‘Het is het meest destructieve element 

van die cultuur, die weerzin tegen afhankelijkheid. Dat geeft grote problemen in het publiek 

domein, maar ook op de werkvloer. Men heeft zich de notie eigen gemaakt dat je niet afhankelijk 

mag zijn van iemand die hoger op de maatschappelijke lader staat dan jij. Op de werkvloer betekent 

het dat macht en autoriteit gescheiden worden. […] Afhankelijkheid is [ Sennett formuleert ietsje 

onduidelijk: hij citeert hier anderen, dit is niet zijn mening, M.T.] zuiver negatief, het is 

beschamend om bijstand te vragen en dus zal de staat die ook niet meer geven, omdat mensen 

verantwoordelijk geacht worden voor hun eigen welzijn. Wat die houding ontkent is dat mensen 

solidair met elkaar kunnen zijn zelfs wanneer hun machtsverhouding ongelijk is, men gaat ervan uit 

dat solidariteit alleen onder gelijken kan bestaan. Dat is echt een vloek. […] We moeten manieren 

vinden waarop we van elkaar afhankelijk kunnen zijn, die niet vernederend zijn. Dat is wat ik onder 

respect versta.” 

“Het is absoluut noodzakelijk dat we ons bevrijden van de ideologisch houtgreep van dit systeem [ 

het nieuwe kapitalisme], zeker waar het de politiek en de sociale sector betreft. Er moet een manier 

gevonden worden om deze vorm van kapitalisme buiten het publieke domein te houden.  503 

 

 

Ellian brengt zijn afkeer tegen solidariteit goed in de praktijk. Nooit hoort men dat hij – een ex-

Iraanse vluchteling- zich inzet voor andere vluchtelingen. Toen minister Verdonk zei, dat 

homoseksuelen terug naar Iran mogen gestuurd worden (waar de doodstraf op homoseksualiteit 

staat), heeft men Ellian hierover niet gehoord. 

 
500  Terugkeer van de barbarij, 17-11-2005: “Beseft Cohen dat vrije meningsuiting de kern van de democratie is? 

Kennelijk niet.[ ...] Dit is nou de Perzische, de barbaarse benadering”. 
501 Een zwak voor Nederland, p. 42. 
502 NRC 6-1-2006. 
503 NRC “M”, augustus 2006, p. 11. Sennetts nieuwe boek The Culture of the New Capitalism zal ik in mijn Engelstalig 

onderzoek bespreken.  
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 Ook hoort men Ellain of een andere Burkiaan nooit over de rol van armoede en sociale deprivatie  

in de huidige problemen met de moslimextremisten.  

Poorthuis/Salemink: “Sociale deprivatie, segregatie, en stagnerende integratie dragen ertoe bij dat 

met name kleine groepen jonge moslim-migranten in de arme van extreme bewegingen gedreven 

worden.” 

De Leidse hoogleraar Algemene Geschiedenis Wim van den Doel : “Wereldwijde 

armoedebestrijding in de brede zin van het woord dient hoog op de politieke agenda te staan Er 

moet met andere woorden niet alleen hard tegen het terrorisme worden opgestreden, maar ook hard 

worden gewerkt om de mogelijke voedingsbodems ervan weg te nemen. […] Tenslotte moet er 

alles aan worden gedaan om de islamitische bevolking van West-Europa werkelijk te integreren in 

onze samenleving. Discriminatie moet worden tegen gegaan en gematigde islamitische leiders 

ondersteund, zodat alle Europese moslims zich volledig aan onze rechtsorde conformeren.” (de 

Volkskrant, 2-9-2006) . De Burkianen willen van dergelijke maatregelen niets weten, alleen al 

omdat voor hen de islam an sich het gevaar is, en het dus geen zin heeft om de gematigde 

islamitische leiders te ondersteunen.  

 

Geen Burkiaan heeft zich ooit verzet of kritisch uitgesproken tegen discriminatie; het probleem lijkt 

voor hen niet te bestaan, ondanks al het onderzoek, ook Leids onderzoek, dat uitgebreid de nadelige 

en grote effecten van discrimintie aantoont.  

Zo komt de Leidse sociale psychologe Katherine Stroebe tot de conclusie: ‘Discriminatie 

ingrijpender dan gedacht’. Haar onderzoek toont aan dat discriminatie ertoe kan leiden dat leden 

van minderheidsgroepen zich terugtrekken uit de samenleving.  

Stroebe: “Politici als Wilders werken afzondering van Marokkanen in de hand door alleen te praten 

over wat zij fout doen.” 

 

 

 

Wordt vervolgd….  
 

2.11. Het cynisme van Goed en Kwaad 
 

 

" ... by hating vices too much, they came to love men to little" (Edmund Burke gecit. naar Van der 

Dunk, Conservatisme, p .79)  

 

Het moralisme van Goed en Kwaad wordt makkelijk een geklets van de zelfgenoegzame farizeeër, 

van iemand die zich moreel ver boven zijn medemens verheven voelt. 

Sjoerd de Jong: “Moreel absolutisme, het rigide en uiteindelijk apolitieke denken in goed en kwaad, 

leidt paradoxaal genoeg juist tot een opportunistische en cynische omgang met regels en 

principes.”504 

 

 

“Marx showed how unreal are all visions of marrying the free market to bourgeois values. Far 

from being utopian, his account of capitalism is a vital corrective to the utopian visions that have 

distorted politics over the past generation.” ( Gray, Black Mass, p 19)  

 

 

 

 
504 NRC 15-6-2004. 

http://www.nieuws.leidenuniv.nl/nieuwsarchief/discriminatie-ingrijpender-dan-gedacht.html
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Politieke tegenstellingen en problemen worden door de Burkianen, in navolging van Carl Schmitt,   

gereduceerd tot een theologisch probleem van Goed en Kwaad. Kees Schuyt, die zich in zijn Leidse 

Cleveringa-oratie 2006 Democratische deugden tegen het vriend-vijand-denken van Schmitt keert, 

spreekt ook over cynisme van Goed en Kwaad: “Het kwaad komt in een sociaal gewaad; als 

aanvulling op de sterk moraalfilosofische analyse dient een sociologische en sociaal-psychologische 

analysen van de mechanismen die het kwaad conditioneren en/of begeleiden.”  

Terwijl Kinneging en de Burkianen proberen de indruk te wekken, dat het Kwaad eenduidig van het 

Goede te onderscheiden is zegt Schuyt terecht: “Het kwaad [komt]  bijna nooit als een openlijke 

ontkenning van de morele wet, maar wordt het als iets goeds voorgesteld, als een gerechtvaardigde 

onderneming met eigen idealen en principes, waar velen achter kunnen staan en ook achteraan 

willen lopen.” (p.11) 

 

Susan Neiman karaktiseert de noeconseervatieve moraal van Bush c.s als volgt:  
“[...] de verbijsterende corruptie van de regering-Bush, of de manier waarop zij de discussie over morele 
waarden beperkt tot vragen over wie met wie mag trouwen in plaats van wie er gemarteld wordt.” (Morele 
helderheid p 25)  
 

En ook bij de moraliserende Bush-vrienden, de juristen van de Burke Stichting moet een 

verbijsterend desinteresse voor kwesties zoals marteling worden vastgesteld, of, zoals in het geval 

Kinneging, zelfs een cynische verdediging van het martelen (zie boven). 

 

 

Een interessant voorbeeld voor het cynisme van Goed en Kwaad is Kinnegings mening over het 

drugsbeleid. Ondanks het feit dat zich recentelijk topjuristen zoals de advocaat-generaal bij de Hoge 

Raad Jules Wortel en de president van de rechtbank in Maastricht Peter Paul Lampe hebben 

uitgesproken voor een legalisering van softdrugs pleit Kinneging in de hem eigen Goed/Kwaad-

retoriek en met een voor de Burkianen typische VS-verheerlijking voor een Nederlandse war on 

drugs: “In de VS wordt een geheel ander drugsbeleid gevoerd. Men spreekt er wat bombastisch 

over de `war on drugs', maar die term geeft wel de ernst van de zaak aan en de kwaadaardigheid 

van de vijand. Anders dan wel eens gedacht wordt is de Amerikaanse `war on drugs' een 

betrekkelijk groot succes. Het drugsgebruik in de VS is sedert de jaren zeventig, toen men ook daar 

een liberaal beleid voerde, met meer dan éénderde gedaald. Kan men meer vragen dan zo'n 

gedeeltelijk succes. Drugs zullen helaas waarschijnlijk nooit meer verdwijnen. In die zin zullen we 

ermee moeten leren leven. Maar dat betekent niet dat we de handdoek in de ring moeten gooien en 

kunnen stoppen met de bestrijding van het kwaad.”505. Men kan zeker van mening verschillen 

over het softdrugsbeleid, maar Kinnegings oudtestamentische argumentatie wekt onbehagen. In een 

reactie op Kinnegings artikel gaat psychiater Freek Polak in op en groot aantal zakelijke fouten in 

Kinnegings artikel over softdrugs. Over het zo positief geschetste Amerikaanse voorbeeld schrijft 

hij: “De drugsoorlog werkt door in alle facetten van de Amerikaanse samenleving, met onder meer 

random drugstesten in veel bedrijven en scholen en schandalig lange gevangenisstraffen voor kleine 

overtredingen van de drugswetten. Toch heeft deze massieve repressie geen verandering gebracht in 

het feit dat hun cijfers voor gebruik en verslaving jaar in jaar uit aanzienlijk hoger zijn dan bij ons. 
506 

 
505 NRC 12-11-2005. 
506 NRC 17-11-2005.  
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John Gray, volgens Paul Cliteur een “demagoog”, die “vreselijke dingen beweert”, heeft terecht op 

de parallellen tussen de “war on drugs”en de “war on terrorism”gewezen: “Counter-terrorism is 

often linked with ‘the war on drugs’. If they are alike, however, it is in the fact that neither 

campaign can be won. […] Terrorism and crime go together, but waging war on both fronts makes 

little sense. After vast expenditure and huge loss of liberty, the world still faces an illegal drugs 

pandemic. If the campaign against terrorism is modelled on the war against drugs, it is already lost.  

Most of the worst evils of drugs can be removed by legalising them. Such a policy would have 

many benefits in terms of public health and crime control.”507 

 

In hun artikel Een wereldramp dreigt- tenzij we oog houden voor de ander  keren zich Max 

Kohnstamm en Geert Mak ( zij het in een mijns inziens niet passende apocalyptische toon) tegen 

het Goed/Kwaad –denken: “In het debat over Iran mengde zich ook Madeleine Albright, onder het 

motto ‘Goed versus slecht is geen strategie’. Zij verweet de voorstanders van militair ingrijpen in 

Iran dat ze enkel nog dachten in termen van ‘goed’ en ‘kwaad’, warbij het kwade maar één gezicht 

heeft: de militante, fundamentalistische moslim. Daarmee versimpelden ze Al-Qaeda, Saddam 

Husseins Irak en de kwestie Iran tot onderdelen van één en hetzelfde probleem. Daarmee vergaten 

ze dat, bijvoorbeeld, Iran en Irak - de laatste nota bene gesteund door de Verenigde Staten - nog in 

1980 onderling een oorlog uitvochten waarin naar schatting een miljoen doden vielen. En dat 

Saddam Hussein - die zowel soennitische als shi'itische religieuze leiders vervolgde - en Osama bin 

Laden een diepe afkeer jegens elkaar koesterden. En dat de huidige, door George W. Bush luid 

toegejuichte Irakese leiders, merendeels op de hand zijn van Iran. 

 

Het wij-zij-patroon laat echter geen enkele ruimte voor nuance. Vrijwel niets hoor je over de 

chemische oorlogsproducten, die overal kunnen worden vervaardigd, en die zo langzamerhand een 

bijna net zo grote bedreiging kunnen vormen als de primitieve atoomwapens die Iran probeert te 

ontwikkelen. Geen minuut vragen we ons af of het, op zijn zachtst gezegd, niet een beetje vreemd is 

om een land als India alle hulp te bieden bij het ontwikkelen van een kernwapen en tegelijk Iran als 

een satansland te verketteren als het iets soortgelijks probeert.”508 

 

Kohnstamm/Mak keren zich terecht tegen het meten met twee maten.  

 

Het zware moralisme van de Burke Stichting laat de vrije markt en het ongebreideld kapitalisme 

volledig buiten schot. De markt was voor Edmund Burke, en is nu voor de Burkianen: heilig. Het 

feit dat familie en moraal ondergraven worden door een ongebreideld kapitalisme is voor deze 

moralisten geen probleem. De rechtsliberale moraal die de blind is voor de demoraliserende 

werking van de markt is niet pas ontstaan sinds de Leidse heren zich verbonden hebben in de Burke 

Stichting. Al in 1995 verscheen een zwaar moralistisch geschrift van de Teldersstichting, met de 

titel Tussen vrijblijvendheid en paternalisme , waarvan zowel Kinneging alsook Cliteur 

medeauteurs waren. Marel ten Hooven:  

“De deugden die de Teldersstichting als behartigenswaardig opsomt, wekken de associatie met 

Greshoffs heren: fatsoen, gehoorzaamheid aan regels, respect voor andermans bezit, eigen 

verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid. Toch ligt het iets genuanceerder, om niet te zeggen 

doortrapter. Het addertje komt elders in het boekje onder het gras vandaan, waar de auteurs het 

liberale stelsel en de markt als doelen van deugdzaamheid formuleren: ‘Bepaalde deugden zijn 

noodzakelijk voor het voortbestaan van een liberale maatschappij. Zo kan de markt niet 

adequaat functioneren als mensen zich niet aan afspraken houden of elkaars bezit niet 

respecteren.' 

Ook bij nadere beschouwing van het rijtje te bevorderen deugden rijst het vermoeden dat behoud 

van de liberale maatschappij de moraal van het verhaal is. In het oog springt dat de auteurs 

 
507 Al Qaeda and what it means to be modern, p. 90 f. 
508 NRC 3-6-2006. 
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beginselen als eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid opeens tot deugden verheffen. 

Sterker nog, wie in het geschrift van de Teldersstichting op zoek gaat naar de consequenties die het 

liberale ethos voor het concrete beleid zou hebben, ontdekt dat ze vooral betrekking hebben op deze 

twee 'deugden'. Het betoog mondt uit in een pleidooi voor de waarborgstaat, waarin de overheid 

slechts minimale bestaanszekerheid biedt en de burger voor elke aanvullende zekerheid is 

aangewezen op zijn zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. 

[…]  

De werkelijke moraal van het verhaal blijkt dan ook Weg met de verzorgingsstaat te zijn. In de 

woorden van de auteurs: ‘Een groot probleem van de verzorgingsstaat is dat burgers de 

verantwoordelijkheid voor zaken op de overheid afschuiven en anderen voor hun fouten laten 

opdraaien. Als men mensen wil aansporen tot fatsoenlijk gedrag, is het confronteren van hen met de 

consequenties van de eigen handelwijze van wezenlijk belang.' 

Klaas Groenveld, de directeur van de Teldersstichting, vatte bij de presentatie van het geschrift de 

analyse in bondiger woorden samen: ‘De verzorgingsstaat is de bron van cynisme, afwentelend 

gedrag en excessieve regelgeving.' ”509 

 

De (rechts)liberalen beschouwen de verzorgingsstaat als de bron van cynisme, niet hun eigen 

dubbele moraal. Peter Bakker, GroenLinks Breda: “Het voornaamste wat de mensen in [de Burke] 

stichting lijkt te binden, is de behoefte om met een intellectualistisch rookgordijn een gezamenlijke 

karakterfout te maskeren: het onvermogen om voorspoed te delen met de medemens.” (de 

Volkskrant, 20-9-2004) De Burkianse kritiek op egoïsme en materialisme is blind voor de eigen 

onwil om welvaart voor achtergestelde groepen te creëren. 

 

Kinneging zet zwaar in op de moraal van het gezin. Tegelijkertijd vindt men bij hem geen reflectie 

op het feit dat door hem en/of anderen (Bolkestein)  aanbevolen liberale maatregelen zoals  

de afschaffing van het minimumloon en de versoepeling van de ontslagregels gevolgen hebben voor 

de gezinsvorming van vooral laaggeschoolde partners Als beide partners zich gedwongen zien tot 

werken, om het hoofd boven water te houden, wordt het moeilijk de Europese bevolking op peil te 

houden tegen het oprukkende Aziatische gevaar, zoals Kinneging dat wil:  

“Als de Europeanen zich niet voortplanten - wat ze niet doen - hebben we niet genoeg kinderen om 

ons te vervangen. Uiteindelijk zal Europa dan Afrikaniseren en Azianiseren. Is dat slecht? Ik vind 

van wel, omdat ik de Europese cultuur hoger acht dan die van Afrika en Azië. Het zou echt de 

ondergang van het avondland zijn. En dat moeten we, denk ik, zien te voorkomen.”510 

 

Het cynisme van goed en kwaad reduceert alle problemen tot private deugden en tot de handhaving 

van de openbare orde. De sociale en economische politiek wordt principieel niet kritisch bekeken, 

en behalve op het gebied van Law en Order mag de overheid niet actief zijn.  

Dick Pels: “[Volgens Kinneging moeten], anders dan in de persoons- en gezinsethiek, waarin de 

kwade aandriften van de mens door morele opvoeding moeten worden beteugeld, de ondeugden bij 

de inrichting van de markt en de staat juist tegen elkaar worden uitgespeeld. In de economie zorgt 

het najagen van eigenbelang (hebzucht) immers voor welvaart via de onzichtbare hand van de markt 

(Adam Smith). In de staat wordt tirannie vermeden door ambitie (machtswellust) tegenover ambitie 

te stellen, en de machten te scheiden en tegenover elkaar te balanceren (de Amerikaanse Founding 

Fathers).” 

 

Theo Brand:”Ruimte voor eigen initiatieven van burgers en een actieve overheid sluiten elkaar niet 

uit, maar hebben elkaar juist nodig om de vrije markteconomie te begrenzen. De wereldwijde 

economische globalisering vormt immers de revolutionaire kracht bij uitstek en is op dit moment de 

ultieme bedreiging voor traditionele waarden en gemeenschappen. Een waarachtige 

antirevolutionaire politiek kan in de 21ste eeuw kan niet anders dan gericht zijn tegen ongebreideld 

 
509 Trouw, 20-6-1995. 
510 Trouw, 25-1-2006, religie&filosofie. 
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kapitalisme. 

De contradictie van het conservatisme is dat deze op geen enkele wijze duidelijk maakt hoe de 

revolutionaire kracht van het wereldwijde kapitalisme -die onvermijdelijk is- in goede banen geleid 

kan worden. Het pleidooi voor een terugtredende overheid vergroot daarentegen juist de 

mogelijkheden van deze mondiale revolutie. Wie traditionele waarden en gemeenschappen wil 

beschermen en tegelijk ruim baan biedt aan ongebreideld kapitalisme, komt in een spagaat terecht 

die elke maatschappelijke progressie onmogelijk maakt.” ( Trouw, 5-12-2003)  
 

 

Ik zal in het volgende ingaan op de (eveneens moralistische, mar minder eenzijdige) vrije-markt-

kritiek van de conservatieve criticus John Gray, uit zijn boek False Dawn.  

[….] 

 

 
dat hier (http://www.trouw.nl/video/?clip=886477) te bekijken is. 'Praat over deugden, niet over normen en 
waarden', in Trouw 18 januari 2008, voorpagina (http://meer.trouw.nl/nieuws-en-debat/praat-over-deugden-niet-
over-normen-en-waarden).'Deugden leiden tot een voortreffelijk leven', interview in Trouw, 18 januari 2008, De 
Verdieping p. 6-7 (http://meer.trouw.nl/nieuws-en-debat/deugden-leiden-tot-een-voortreffelijk-leven).’Hoe moeten 
we nu leven?’, 
 

 

Problematische deugendethiek: nieuw-realisme versus democratische deugden.... 

 
 
2.12. Naar en anti-dogmatische religiekritiek 
 

De rechtse opiniemakers hebben de kritiek op het fundamentalisme gekaapt (Dick Pels) . Een betere 

religiekritiek kan en moet zich richten tegen het fundamentalisme en dogmatisme in alle religies, en 

ook bij de verlichtingdenkers zelf. 

 

Door de denkers van de Verlichting werd en wordt de religie bestreden om haar fanatisme en 

onverdraagzaamheid. De religiefilosoof Schleiermacher is het daar helemaal mee eens, maar met de 

ware religie hadden zulke excessen niets te maken, vond hij. 
“In vijf 'betogen', uitdagend gericht tot de 'ontwikkelden' onder de 'verachters' van de religie, zet 
Schleiermacher gepassioneerd en met veel omhaal van woorden uiteen wat religie dan wel is. Met 
metafysica en dogmatiek heeft zij volgens hem niets van doen, net zo min als met moraal. Alle ontaarding 
van de godsdienst komt voort uit de vermenging van de ware religie met deze haar wezensvreemde 
elementen. Dus weg ermee! Religie, schrijft hij in een beroemd geworden formule, is 'gevoel en smaak 
voor het oneindige'.[...]  
Schleiermacher doet zijn best om van de religie iets te maken dat volstrekt op zichzelf staat en buiten 
zichzelf niets nodig heeft. Zelfs god en de onsterfelijkheid kunnen gemist worden. 
[...] In het tweede en langste betoog (over 'het wezen van de religie') wordt zo'n religieus moment in bijna 
erotische termen beschreven: 'Vluchtig is het, doorzichtig als de eerste geurige nevel waarmee de dauw 
de ontwaakte bloemen bewasemt, schuchter en teder als de kus van een maagd, heilig en vruchtbaar als 
de omhelzing van een bruid; en ja, dat ogenblik is niet als dit alles, het is het zelf. [--] Ik lig aan de 
boezem van de oneindige wereld; op dat ogenblik ben ik haar ziel, want ik voel al haar krachten en haar 
oneindige leven als mijn eigen leven; ze is op dat ogenblik mijn lichaam, want ik doordring haar spieren 
en haar ledematen zoals die van mezelf'. 
Tenslotte staat het religieuze gevoel uit deze omarmende penetratie op om zich in de ziel te 
weerspiegelen 'als het beeld van de zich losrukkende geliefde in het opgeslagen oog van de jongeling', 
waarna het zich verspreidt 'als een blos van schaamte en lust over zijn wangen'. 
[...]  Schleiermacher verklaart zich nader: het doel van de religie is 'het beminnen van de wereldgeest en 
het vreugdevol beschouwen van zijn werken'. Waar vinden we de wereldgeest? Niet zomaar in de 
uiterlijke natuur, zo blijkt; wat Schleiermacher bedoelt valt niet samen met de in de 18de eeuw zo 
populaire esthetische ervaring van het 'sublieme', opgeroepen door woeste bergketens of storm op zee. 
De wereldgeest moeten we zoeken, aldus Schleiermacher, in de 'wetten' van de natuur. Hoe meer 
kennis, des te dieper de ervaring: de wetenschap baant hier dus het pad naar de religieuze mystiek. 

http://www.trouw.nl/video/?clip=886477
http://meer.trouw.nl/nieuws-en-debat/praat-over-deugden-niet-over-normen-en-waarden).'Deugden
http://meer.trouw.nl/nieuws-en-debat/praat-over-deugden-niet-over-normen-en-waarden).'Deugden
http://meer.trouw.nl/nieuws-en-debat/deugden-leiden-tot-een-voortreffelijk-leven).
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[...] In het laatste 'betoog' komt vooral het verguisde christendom er goed af. Alle leerstelligheid en alle 
wereldse bemoeienis worden weliswaar afgewezen, maar de kern van de christelijke boodschap blijkt 
exact overeen te komen met wat Schleiermacher zelf beweert over de ware religie: ook in het 
christendom zou alles draaien om het 'streven van al het eindige naar de eenheid van het geheel'. En 
Christus wordt gepresenteerd als het prototype van de 'middelaar', zonder wie dit streven bij de meesten 
van ons zonder resultaat zou blijven. Het is een verrassend slotaccoord, deze rehabilitatie van het 
christendom.” ( Arnold Heumakers, NRC 16-2-2008)  

 

 

- scheiding van kerk en staat versus privatisering van godsdienst:  

Wibren van der Burg: “Met humanistische denkers als [....] Paul Cliteur pleit ik [...] voor een 

consequente secularisatie van de staat. [...] De scheiding van kerk en staat wordt tegenwoordig vaak 

verward met privatisering van godsdienst. Maar dat zijn twee verschillende dingen. Scheiding van 

kerk en staat houdt in dat de staat niet institutioneel verbonden is met een bepaalde godsdienst. Dat 

impliceert nog niet het veel verder gaande standpunt dat geloven alleen nog maar een privé-zaak is 

die beperkt blijft tot de persoonllijke levenssfeer.[...] Hier gaan auteurs als Paul Cliteur [...], die de 

godsdienst willen verwijderen uit het publieke domein en godsdienstvrijheid overbodig achten, dan 

ook veel te ver. [...] Kerken en individuele gelovigen houden en eigen verantwoordelijkheid in de 

samenleving- geloof is niet te privatiseren. Anders dan Den Boef en Cliteur menen, dient hierbij 

niet automatisch het seculiere staatsperspectief te overheersen, maar evenmin geldt dat altijd de 

geloofsovertuiging boven de staat gaat.  

Nederland is al eeuwen een levensbeschouwelijk verdeeld land. We hebben ook een lange 

geschiedenis in het vinden van oplossingen hiervoor. [...] Deze bijzondere traditie van Nederland, 

en de ervaring die we daarmee hebben opgebouwd, wordt in het publieke debat vaak genegeerd. Als 

Cliteur ons de Franse laïcité als model voorhoudt of wanneer de steun aan scholen op islamitische 

grondslag ter discussie staat, miskent men vaak de waarde van dit poldermodel.“511 

 

- orthodoxie versus fundamentalisme:  

Poorthuis/Salemink beklemtonen dat er een belangrijk onderscheid dient te worden gemaakt tussen 

een orthodoxe en een fundamentalistische visie. Onder een orthodoxe religie verstaan zij “een 

religie die vanuit een geopenbaarde waarheid, vastgelegd in heilige geschriften, en gezaghebbend 

uitgelegd door een geestelijke stand, het persoonlijk leven van haar aanhangers bepaalt en het 

publieke leven in de maatschappij wil beïnvloeden, zonder de beïnvloeding met geweld op te 

leggen.” Onder fundamentalisme daarentegen verstaan zij een moderne gestalte van een orthodoxe 

religie die het feitelijk pluralisme in een samenleving met macht, wet en zonodig repressie en 

geweld wil opheffen.” Omdat men dit verschil niet maakt, vraagt men nu dat de “islam zou moeten 

afzien van een publieke infrastructuur, geen eigen zuil mogen oprichten en geen eigen politieke 

beweging vormen, mar zou enkel ‘Privatreligion’ moeten zijn. Daar blijft het niet bij. Bovendien 

wordt geëist dat de islam intern een religieuze ‘Aufklärung’ ondergaat, zoals de christelijke 

kerken.”512 

 

Christelijke en joodse orthodoxie hebben een plaats in de westerse samenleving, en ook voor de 

islamitische orthodoxie moet ruimte zijn, zonder dat men de orthodoxen meteen verdacht maakt.  

- 

-  pleidooi voor een bepaald relativisme (Dick Pels)  

 

- pleidooi voor het pragmatisme  

William James (1842-1910): The Will to Believe (1897) 
“Volgens hem zinvol om te geloven dat we in een moreel universum leven of dat het leven de moeite 
waard is om geleefd te worden. Door dit geloof te willen wordt het ook een beetje of zelfs helemaal 
waar.”( Arnold Heumakers, NRC 16-2-2008)  

 
511 Over religie, moraal en politiek, p. 36, p. 63, p.64, p. 67, p.68. 
512 Een donkere spiegel, p. 772 f. 
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“[...] wat we zien is dat er problemen zijn met immigranten. Die moeten we oplossen. Door op al die 
problemen het etiket islam te plakken en alles door een theologische bril te zien, kom je geen stap 
verder.'” (Maurits Berger, de Volkskrant 8-3-2008)  

 

 

- pleidooi voor zelfreflectie en zelfkritiek 

 

- pleidooi voor een neohumanistische ethiek van de levenskunst, “een eigen levenshouding, 

die het resultaat is van een bijzondere aandacht voor zichzelf. Het zorg dragen voor jezelf betreft 

zowel je cognitieve, emotionele, motivationele als normatieve huishouding, zowel je verhouding tot 

jezelf als je verhouding tot anderen. ( Joep Dohmen, Tegen de onverschilligheid, p. 187) 

 

- pleidooi voor het pluralisme:  

 

Avishai Margalit : “Ik kies een middenweg, ik pleit voor pluralisme. Onder pluralisme versta ik de 

erkenning van de eigen waarde van andere culturen, de erkenning van tegengestelde waarden tussen 

verschillende culturen, maar ook binnen die culturen. Want alle culturen bevatten contradicties. In 

de christelijke cultuur bijvoorbeeld, heb je de loftuitingen op de vruchtbaarheid, maar je hebt ook 

nonnen. Dat is een dubbelzinnigheid waar veel mannen nog altijd moeilijk mee uit de voeten 

kunnen en waarin ze een balans moeten vinden. Verschillende culturen die met elkaar samenleven 

zullen ook op zoek moeten naar zo'n balans. De manier waarop de dominante cultuur de cultuur van 

minderheden bejegent, is daarbij van doorslaggevend belang. Niet paternaliseren is belangrijk. Je 

kunt mensen vernederen en ze langdurig boos maken als je ze dwingt hun cultuur te verloochenen. 

Kritiek op andere culturen mag nooit in een kruistocht ontaarden. Hoe moeilijk voorstelbaar ook 

voor Europeanen: de meeste mensen in deze wereld hebben nou eenmaal geen kosmopolitische, 

urbane mentaliteit."513 

 

- de sociale meerwaarde van traditie en religie: “Het krediet van het credo” (Ger Groot) :  

 

- pleidooi voor het scepticisme 

-  

-pleidooi voor geduld : geen shortcuts  to Enlightenment; geen valse urgentie creëren (Cliteur)514   

Ten Hooven: ”De politiek moet dat ongeduld weerstaan, anders is zij zelf een escalerende kracht die 

de maatschappelijke vrede onder druk zet. Zij wordt, als het goed is, geregeerd door de prudentia, 

het wijze inzicht en het bezonken oordeel.  We hebben de politiek in het leven geroepen om de 

weerbarstige problemen van de samenleving  het hoofd te bieden, de problemen die niet een twee 

drie zij op te lossen, en daarom geduld en uithoudingsvermogen vergen.”515 

 

- de stijl van het debat:stop de cultuur van de vernedering 

een openbare ruimte moet worden gecreëerd worden, “waar moslims kritiek kunnen hebben op de 

eigen kring zonder dat ze zich medeplichtig hoeven te voelen aan de algemene kleinering en 

afwijzing van moslims.”516 Voorwaarden voor het creëren van deze ruimte: beleefdheid en humor.  

Voorstel voor een vruchtbaar openbaar dialoog: In eerste instantie zou ik voorstellen: 

a. iedereen spreekt over zichzelf, en zijn gevoelens 

b. iedereen blijft specifiek, geen generaliseringen, laat staan bewuste stigmatiseringen 

c. Polemiek mag, maar dan van beide kanten. ( dus niet de polemiek van de ander onmiddellijk 

als “demonisering” begrijpen)  

 
513 NRC 6-1-2006 
514 In : Ongewenste goden, p. 262. 
515 In: Ongewenste goden, p. 26. 
516 Abram de Zwaan: Een zucht van verlichting, de Volkskrant, 20-5-2006 
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d. Over ketsbare groepen kan niet in dezelfde scherpe toon worden gesproken als over 

machthebbers. Political correctness is hier nog steeds van toepassing. Political correctness 

kan en moet zeker verwacht worden van professoren , die op een veilige en beschermde plek 

in de samenleving zitten. Het kan absoluut niet dat deze bevoorrechte mensen van hun 

positie misbruik maken om hun vermeende “recht te kwetsen” gebruik te maken.  

 

 

Wordt vervolgd… 
 

  

 

2.14. Bijdrage van een anonymus 

- Stellingen [afkomstig van iemand die dit bestandje op 31 augustus 2005 had gelezen, de 

betreffende persoon heeft toestemming gegeven dat ik deze tekst in mijn bestandje opneem]: 

 

“Het overall standpunt van Cliteur c.s. heeft enige zeer zwakke plekken. 

 

1 VRIJHEID & GELIJKHEID 

Het meest problematische is de ahistorische omhelzing van vrijheid en 

gelijkheid. Historisch begrijpelijk, in de tijd van standen, gilden en een 

invloedrijke adel, mits gelijkheid als formele gelijkheid bij de start van 

maatschappelijke activiteiten wordt bezien. In deze, onze tijd is deze 

visie echter problematisch, omdat gelijkheid ook iets met de uitkomst van 

maatschappelijke processen te maken heeft, waardoor de vrijheid tijdens die 

maatschappelijke processen moet zijn ingeperkt. 

 

2 BOTSENDE GRONDRECHTEN 

Te gemakkelijk gaan mensen als Cliteur ervan uit dat een beroep op 

grondrechten voldoende zou zijn om een samenleving te organiseren. Slechts 

één voorbeeld wil ik noemen: de vrijheid van meningsuiting en godsdienst 

enerzijds en het non-discriminatie beginsel anderzijds. Denk aan religie 

gebaseerde homofobe uitlatingen van christenen en moslims. Daarmee biedt de 

rechtsstaat geen oplossing maar slechts een manier om de conflicten te 

verbergen onder beginselen die op zich zo mooi zijn dat je je verdacht 

maakt als je er vraagtekens bij plaatst. 

 

3 EXTREMISTISCH HUMANISME 

In de opzet van argumenteren hanteert Cliteur het model dat hij een te 

bestrijden standpunt extremiseert. Dat wil zeggen: moslims zijn slechts 

onderwerp van zijn argumentatie indien het om extreem fundamentalistische 

moslims gaat, en voor christenen geldt hetzelfde. Vervolgens verdedigt hij 

een vriendelijke humanisme. Alleen, ook dat behoort hij als extremistische 

variant te verdedigen. Maar komt hij dan bij Nozick uit, een 

anarcho-kapitalist? Fortuyn? of bij het gedachtegoed van Pen en Tinbergen, 

de complete verzorgingsstaat? of zelfs de socialistische heilstaat? In de 

praktijk meer bij Nozick en de Burke Stichting.  

 

4 GEPRETENDEERDE EEUWIGHEID  

Cliteur heeft wat betreft de westerse civilisatie en Verlichting een 

continuïteitspretentie, alsof er geen wezenlijk verschil bestaat in 

kosmologie, mensbeeld en geloof, wanneer men 'de' Grieken, de 

Verlichtingsfilosofen en de huidige tijd beschouwt. De meeste, zo niet alle 
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Verlichtingsfilosofen waren overtuigd gelovige christenen. Reeds dat maakt 

hun denken wezenlijk anders dan de seculiere varianten van vandaag de dag.  

 

5 MISKENNING MAATSCHAPPELIJKE VERANDERINGEN 

Eén van de wezenlijke maatschappelijke veranderingen sinds Plato en Kant is 

de betekenis van collectieve processen. Het technische en technologische 

niveau van de samenleving is van 'dorp' naar 'wereld' verschoven. In de 

tijd van Plato was er wel iets collectief nodig: leger, voedselproductie, 

metalen en hout, maar in grote lijnen waren het autarkische gemeenschappen. 

Sinds 1400 of 1800 is daarin verandering gekomen. Thans is de overmatige 

nadruk op het individu een anachronisme. 

 

 

 

Rorty 14 ethnocentricity 


