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“As man advances in civilization, and small tribes are united  
into larger communities, the simplest reason would tell each  
individual that he ought to extend his social instincts and  
sympathies to all the members of the same nation, though  
personally unknown to him. This point being once reached,  
there is only an artificial barrier to prevent his sympathies  
extending to the men of all nations and races… If, indeed,  
such men are separated from him by great differences in 
 appearance or habits, experience unfortunately shows us how  
long it is before we look at them as our fellow-creatures.”  
 
 
 
Charles Darwin, The descent of man 1859  
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                                     INLEIDING  
                                            ***  
 
Wat hebben Pim Fortuin, Geert Wilders, Hirsi Ali, en  
Theo van Gogh met elkaar gemeen?  
   Hun houding t.o.v. de Islam, hun vastberadenheid in  
die houding, en het blootstaan aan geweld, verbindt deze  
figuren met elkaar. Deze drie kenmerken staan niet los  
van elkaar: deze figuren zijn de Nederlandse exponenten  
van de “Clash of Civilisations”. Zij belichamen de theorie  
niet alleen, ze dragen het uit. Met andere woorden; elk  
van hen is (was) op zijn eigen manier een uitvoerder van  
deze strijd in Nederland. Het is moeilijk te beantwoorden 
of we deze mensen als verspreiders van deze theorie  
moeten beschouwen of dat eerder hun bestaan een bewijs  
is van deze theorie: wat vast staat is dat wij in Nederland  
met een nieuw verschijnsel, althans in vergelijking met  
Nederland voor 11 september 2001, te maken hebben:  
twee politieke moorden en twee (nog) niet uitgevoerde  
politieke moorden – doodsbedreiging. Tevens staat vast  
dat de Nederlandse toestand geen geïsoleerd verschijnsel  
is, maar een onderdeel van een mondiale beweging,  
een wereldwijd politiek project dat gaande weg zijn eigen  
dynamiek volgt in Nederland. De “clash of civilisations”  
heeft veel aanhang. Ook de tegenstanders van dit idee  
houden steeds meer rekening met de culturele tegenstellingen.  
Het zetten van vraagtekens bij de multiculturele  
samenleving ( met accentverschil natuurlijk) is een algemeen  
kenmerk van alle politieke partijen in Nederland na  
de moord op Pim Fortuin.  
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1.  Wat houdt de clash of civilisations in?  
2.  Wat zijn de oorzaken van de clash?  
3.  Wat voor impact heeft dit nieuwe verschijnsel op het  
     functioneren van de democratie?  
 
Het beantwoorden van deze vragen is het doel van dit  
onderzoek.  
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In “Clash of civilisations” en romantiek, wordt de achtergrond  
van de theorie ‘clash of civilisations’ en de dichotomie  
‘Verlichting – Romantiek’ en de relatie tussen hen  
belicht.  
   In Civilisatie, cultuur en het Individu geef ik het woord  
aan Freud om voor ons de definities en de functies van  
de termen ‘civilisatie’ en ‘cultuur’ en hun relaties met het  
‘individu’ te beschrijven.  
   De vergelijking tussen de ‘cultuur’ en het ‘individu’ en  
hun relatie is de rode draad in dit werk.  
   Vervolgens komt in hoofdstuk religie de functie van ‘religie’  
en zijn relatie met ‘civilisatie’ en ‘cultuur’ ter sprake.  
Hier wordt ook de positie van Freud zelf ter discussie gesteld 
en dat wordt voortgezet in liefde voor God vs liefde  
voor de waarheid. De positie van Freud wordt besproken  
t.o.v. de ‘verlichting’ en de ‘romantiek’. In dit hoofdstuk  
ontdekken we twee tegenstrijdige vormen van romantiek,  
en bespreken we hun relaties tot de ‘democratie’.  
   De ‘autonomie van de persoon’ wordt hier gebruikt als  
maatstaf om de verenigbaarheid van de romantiek met de  
democratie te beoordelen. De ‘autonomie van de persoon’  
wordt ook later als maatstaf gebruikt om de effecten van  
de ‘clash of civilisations’ op de democratie te beoordelen.  
Dan rijst de vraag wat is autonomie en waarom is dat zo  
belangrijk? In hoofdstuk autonomie worden deze vragen  
beantwoord.  
   Geschiedopvatting, Cultuurkritiek en Politieke theorie is  
een overgangshoofdstuk richting de huidige stand van zaken. 
Hier wordt een bijzondere vorm van ‘geschiedschrijving’  
besproken die als gevolg van maatschappelijke veranderingen  
en/of maatschappelijke ontbindingen ontstaat en wordt zijn  
 
 
                                                 13  
 
 



 
relatie met de ‘cultuurkritiek’ en ‘politieke theorie’ belicht.  
Hier wordt ook aandacht besteed aan de rol van de  
‘cultuur’ en ‘geschiedenis’ en hun relatie.  
   Westerse cultuur vs Islamitische cultuur is een analyse van  
het ontstaan en de ontwikkeling van de clash tussen de  
‘Westerse cultuur’ en de ‘Islamitische cultuur’.  
   De clash in Nederland is een weergave van het omslaan  
van die ontwikkelingen binnen de Nederlandse maatschappij,  
zijn dynamiek en de gevolgen hiervan op het functioneren 
van de democratie.  
 
Voor het analyseren van de ontwikkelingen in Nederland  
heb ik hoofdzakelijk gebruik gemaakt van het bestuderen  
van de media, met name de Nederlandstalige kranten.  
 
 14 
                                              
 
 



 
       “CLASH OF CIVILISATIONS” EN ROMANTIEK  
                                            ***  
 
De term “Clash of civilisations” werd voor het eerst gebruikt  
in het artikel “The roots of Muslims Rage” door  
Bernard Lewis.1  
   Lewis signaleerde een confrontatie tussen de Islamitische  
cultuur en de Joods-Christelijke cultuur. In deze “clash”  
is het moslimfundamentalisme (en niet de Islam en/of  
de moslims) de “bad guy” die de confrontatie met het  
westen zoekt. De Islamitische cultuur botst met de Joods- 
Christelijke cultuur in die zin dat de Islamitische cultuur  
gelegenheid aan de extremisten biedt. Het westen moet  
het hoofd koel houden en zich niet laten intimideren  
adviseert Lewis. “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”  
   De “Clash of Civilisations” werd door Samuel  
Huntington uitgewerkt tot een theorie, en breidde zich  
over de gehele wereld uit. Eerst als het artikel “The  
Clash of Civilizations?”2 , en later als boek “ The Clash of  
Civilizations and the Remaking of World Orde (1996).  
 
De titel van het boek maakt al duidelijk dat het om een  
internationale theorie gaat, een theorie over internationale  
betrekkingen op mondiaal niveau.  
 
 
 
                                                 
1  Gepubliceerd in september 1990 in de uitgave van The Atlantic Monthly. 
2  In Foreign Affairs in 1993 als reactie op “The end of History  
    and the Last Man” van Francis Fukuyama (1992)   
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Het einde van de koude oorlog ging gepaard met de 
vraag; wat zou de koers van het schip der beschaving 
zijn na het einde van de koude oorlog?  
   Fukuyama en Huntington hebben getracht om een  
antwoord op deze vraag te formuleren. Ze gebruiken  
verschillende concepten, gaan uit van tegenstrijdige aannames  
en hun scenario’s lopen uit op verschillende en tegenstrijdige  
verhalen.  
   Fukuyama gaat ervan uit dat de mensheid het toppunt  
van beschaving bereikt heeft en roept het einde van de  
geschiedenis uit. Hoewel de theorie van Fukuyama gebaseerd  
is op de dialectiek van Hegel, lijkt zijn conclusie  
een typisch verlicht idee dat de hele mensheid, waar ter  
wereld dan ook, een ontwikkeling naar westers model zal  
doormaken. Aan de andere kant erkent Huntington het  
bereiken van de top, maar gaat ervan uit dat wanneer de  
top eenmaal bereikt is, men bergafwaarts gaat, terug naar  
culturele tegenstellingen, als bron van conflicten in de  
nieuwe wereldorde. De stelling van Huntington als reactie  
op Fukuyama doet denken aan de twijfels van Rousseau:  
leidt een vooruitgang van de beschaving ook tot een vooruitgang  
van de cultuur? “Nee” antwoordde Rousseau en  
opende hiermee de deur voor de Romantiek. “Ja” zeiden  
de verlichters en sloegen de weg naar het Positivisme in.  
   Het antwoord van Rousseau maakte de deur voor de 
Romantiek open, want tot de late 18e eeuw waren, volgens  
Berlin, alle westerse denkers, in grote lijnen, het met elkaar  
eens over de volgende 3 aannames: 1- Alle vragen  
kunnen beantwoord worden 2- Alle gevonden antwoorden  
zijn overdraagbaar naar de anderen (kan geleerd worden).  
3- Alle gevonden antwoorden zijn verenigbaar met  
elkaar, d.w.z. zij passen bij elkaar als de stukken van een  
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puzzel en vormen samen de Waarheid. Het Universalisme  
(de waarheid heeft een universele karakter en de mens  
is de ontdekker) is volgens Berlin de ruggengraat van de  
westerse filosofie geweest, en de Romantische beweging  
zorgde ervoor dat deze ging kraken.3  
   De Cultuurkritiek van Rousseau verstoorde de droom  
van de menselijke vooruitgang gebaseerd op de ontwikkeling  
van de rede, en haalde het werk van de cultuurrelativistische  
denkers zoals Johann Gottfried Herder het universalistische  
karakter van de verlichtingsfilosofie onderuit.  
Herder gebruikte de ‘Collectieve Eenheid’ van het volk  
als het centrale uitgangspunt i.p.v. het ‘Universalisme’.  
Zijn visie schrapte de interpretatie van de verlichting over  
de niet westerse culturen. Verlichtingsfilosofen gingen  
van de superioriteit van de westerse cultuur uit en waren  
ervan overtuigd dat de aansluiting van andere culturen  
slechts een kwestie van tijd is. Voor Herder was de onderlinge 
vergelijking tussen de verschillende culturen onmogelijk, 
laat staan dat één volk de hogere stand zou kunnen  
claimen. Later kwamen grote denkers zoals Nietzsche tot  
de conclusie dat de mens zich zijn eigen waarheid, zijn  
eigen moraal, en zijn eigen wereldbeeld schept.  
   In tegenstelling tot de klassiekers is bij de romantici  
de mens niet de ontdekker, maar de schepper van ‘de  
Waarheid’. Wat bij beide groepen bestreden wordt is de  
rol en de functie van de religie. En behalve de denkers die  
de cultuur als uitgangspunt namen, werd bij beide groepen  
een centrale rol toegekend aan het individu.  
   Tussen de denkers die zich verzetten tegen het verlichtingsideaal  
en een cruciale rol toekenden aan de cultuur,  
neemt Spengler een centrale rol in. Cultuur werd voor  
 
 
 
 
                                                 
3 I. Berlin: 2001-21. 
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Spengler als een organisch ‘bovenpersoonlijk’ geheel opgevat  
en niet als gemeenschappelijke daden. Cultuur leek  
voor hem als een individuele persoonlijkheid, die een  
specifiek eigen karakter en een eigen ontwikkeling doormaakte,  
als een andere cultuureenheid. Universele waarheden  
bestaan niet, beweerde Spengler. Iedere filosofie is,  
in zijn visie, de uitdrukking van de eigen cultuur.  
   Cultuur als bron van de waarheid, de mens als bron van  
de waarheid en de universele waarheid zijn drie concurrerende  
visies.  
   Over de dichotomie Verlichting – Romantiek die ook  
wordt aangeduid als Klassiek – Romantiek werd eindeloos  
door de jaren heen in de universitaire faculteiten gediscussieerd, 
want de inhoud maakt deel uit van de essentie van het 
dagelijks leven. Maar hoewel de romantiek door de jaren  
heen uitgehold is, lijkt er geen overeenstemming te bestaan  
over de betekenis van de romantiek en (wat ons onderwerp  
betreft) zijn verenigbaarheid met de democratie.  
   Safranski beweert dat zolang de romantiek zich beperkt  
tot de kunst, er weinig mis is. Maar zodra deze stroming  
buiten zijn oevers treedt en het politieke domein overstroomt,  
gebeuren er ongelukken.4 De Duitse politiek van  
de late 19e en eerste helft van de 20e eeuw is volgens hem  
een laboratorium waar het romantische experiment volledig  
uit de hand is gelopen. Voor de anderen zoals Berlin,  
is romantiek een aanvulling en correctie op de verlichting.  
   De romantische beweging zorgde, volgens hem, voor een  
grote revolutie in het menselijke bewustzijn. Ankersmit  
ziet een onmisbare bijdrage van de romantiek aan de  
cultivering en ontwikkeling van de huidige democratie. De Beus 
 
  
 
 
                                                 
4 Zie Romantiek. Eine Deutsche Affäre: R. Safranski. Zie ook  
   Trouw 06 oktober 2007 
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is van mening dat de beoordeling van de romantiek als 
politieke filosofie onderhevig is aan een cyclus.  
   En anderen zoals Lovejoy, suggereren dat juist wegens  
onenigheid en zelfs tegenstrijdigheid van de bewegingen  
die het etiket van romantiek dragen, de dichotomie verlichting  
– romantiek moeten we opgeven.  
 
Ook de huidige Clash tussen de westerse en Islamitische  
cultuur wordt op verschillende en tegenstrijdige manieren  
in verband gebracht met de dichotomie Verlichting – Romantiek.  
   Door sommigen wordt er een rechtstreekse lijn getrokken  
tussen de romantiek, á la Spengler, en de politieke Islam  
( bijvoorbeeld, Buruma en Avishai). De anti moderniteit  
en anti democratische tendensen van het Islamitische  
fundamentalisme en hun weigering om genoegen te  
nemen met de bestaande werkelijkheid en hun hunke- 
ring naar een fictief glorieus verleden, lijkt op de inspiratiebron  
van figuren zoals Spengler en Thomas Mann  
die met een beroep op de Duitse cultuur zich tegen de  
opkomende moderniteit en de westerse civilisatie verzetten.  
Anderen (bijvoorbeeld John Gray) trekken juist een  
rechtstreekse lijn tussen de verlichting en het Islamitische  
fundamentalisme, door een vergelijking te maken tussen  
het in beide aanwezige universalisme en het geloof in de  
maakbaarheid van de samenleving. Zowel verlichters als  
islamitische fundamentalisten lijken een duidelijke visie  
te hebben op de waarheid.  
   Een andere lijn die de romantiek met de “Clash of  
Civilisations” zichtbaar verbindt is tussen de theorie  
“Clash of Civilisations” en de Romantiek á la Spengler.  
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   De dichotomie verlichting – romantiek komt nauwelijks  
ter sprake maar de tegenstelling tussen Huntington  
en Fukuyama, valt er wel van af te leiden.  
   Terwijl bij Fukuyama civilisatie een universeel project  
is, waar het laatste ideologische conflict (liberaal democratie  
– socialisme) een blokkade vormde voor de eenheid  
van de mensheid, beweert Huntington dat de term  
civilisatie een culturele lading heeft. Huntington wijst er  
op, dat het idee van civilisatie als een universeel project  
een naïef idee is.  
   De theorie van Huntington is het romantische antwoord,  
a la Spengler, op het universele civilisatieproject  
van Fukuyama. Ook Spengler maakte onderscheid tussen  
verschillende culturen en voorspelde evenals Huntington,  
de ondergang van de westerse cultuur. Spengler zag in  
zijn tijd de moderniteit als concurrent en een bedreiging  
voor de Duitse identiteit. Huntington ziet nu vooral de  
Islamitische cultuur als bedreiging voor de westerse civili- 
satie. En in tegenstelling tot Lewis, is de Islamitische cultuur  
voor Huntington niet een rede van zorg wegens het  
vormen van een inspiratiebron voor de Fundamentalisten,  
maar de Islamitische cultuur als zodanig is de rivaal (lees  
maar vijand).  
   Hoewel zowel Huntington als Spengler de civilisatie  
als de laatste fase van een cultuur beschouwen, gebruikt  
Huntington de termen civilisatie en cultuur in zijn theorie  
door elkaar en min of meer gelijk, terwijl voor Spengler  
de civilisatie en cultuur twee tegengestelde polen zijn.  
Voor Spengler is cultuur de ziel van het volk, die naar  
een hoger niveau streeft, terwijl beschaving een zielloos  
eindpunt is.  
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Hoe ziet de verhouding tussen de cultuur en civilisatie  
eruit? En wat is de rol van religie in dat verband?  
 
Ik geef het woord aan Freud.  
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          CIVILISATIE, CULTUUR EN HET INDIVIDU  
                                            ***  
 
Civilisatie is volgens Freud, alle verworven kennis en 
capaciteit van de mens ter uitoefening van controle 
op de krachten van de natuur aan de ene kant en het 
reguleren van de samenleving ofwel de controle op 
de relatie van de ene mens tot een ander aan de andere  
kant. Het laatste is een weerspiegeling van het feit 
dat de mens van nature een antisociale neiging heeft 
(virtueel een vijand van de civilisatie) en wordt gereduceerd 
tot een object – slachtoffer – van civilisatie in plaats van 
een subject. De natuur van de mens valt dus ook onder de 
krachten van de natuur die beheerst dient te worden door 
civilisatie. Civilisatie eist van de deelnemers zijn natuurlijke 
driften in te dammen.5  
   Hoewel de voornaamste taak van civilisatie het beschermen  
van de mens tegen de overmacht van de natuur is,  
vindt Freud dat het voltrekken van dit bijzondere proces  
aan de mensheid, in dienst staat van de Eros, die afzonderlijke  
menselijke individuen, later families, dan stammen,  
volkeren, naties tot een grote eenheid, de mensheid,  
wil verenigen.6  
   In tegenstelling tot Spengler weigerde Freud om een  
onderscheid te maken tussen civilisatie en cultuur. Voor  
Freud is cultuur een marginaal aspect van het civilisatieproces,  
met dezelfde oorsprong en dezelfde taak als civilisatie.  
Je kan zeggen dat cultuur de lokale versie van  
 
  
 
                                                 
5  S. Freud: 1984a-101. De Toekomst van Een Illusie.   
6  S. Freud: 1984b-147. Het Onbehagen in de Cultuur 
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civilisatie is. Zij bedienen zich van dezelfde middelen en  
streven naar dezelfde doeleinden. De weigering van Freud  
om een onderscheid te maken tussen civilisatie en cultuur  
is van principiële aard. Het verschil tussen die twee komen  
in zijn werk op neer, dat de civilisatie een universeel fenomeen  
is die in dienst staat van de gehele mensheid (wat  
Freud als uitgangspunt neemt), de cultuur bedient een  
kring mensen ofwel een afgesloten groep (een verschijnsel  
van de civilisatie). Beter geformuleerd: Civilisatie is wat  
de mensen met elkaar verbindt, cultuur is wat de mensen  
van elkaar onderscheidt.  
 
Freud vergelijkt regelmatig het civilisatie-cultuur proces  
van de mensheid met de ontwikkeling van het individu  
als twee zeer gelijksoortige (levens) processen die overeen- 
komstige doelen najagen (in het ene geval het inpassen  
van een individu in een mensenmassa, in het andere het  
ontstaan van een massa-eenheid uit vele individuen) en  
voor het bereiken van die doelen zetten zij dezelfde aangewende  
middelen aan het werk.  
   Het Superego, de bekende term van Freud, heeft een  
geestverwant in een gemeenschap. Het Superego in het  
psychische domein van de mens, legt beperkingen op, op  
het gedrag van het Ik in de mens, evenals de civilisatie-cultuur  
dat op de menselijke driften oplegt.  
   Het Superego, is een door ons gereconstrueerde instantie  
die de handelingen en bedoelingen van het Ik moet  
bewaken en beoordelen. Freud beweert dat ook de gemeenschap  
een Superego vormt, onder welke invloed de  
cultuur haar beslag krijgt. Het Superego van de gemeenschap  
heeft zijn idealen ontwikkeld en stelt zijn eisen.  
Naast de culturele idealen bestaat er het Ik –ideaal dat de  
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som van alle beperkingen is, waaraan het ik zich dient te  
houden. De strengheid van het superego is volgens Freud  
geen vertrouwde weerspiegeling van de opvoeding en culturele  
voorschriften, en ook de onafhankelijkheid er van  
mogen we niet overschatten.7  
   Voor iemand die het Superego mist, is de externe autoriteit  
de enige bron van de gedragsbeperking. De versterking  
van het Superego is een uiterst waardevol psychologisch  
cultuurbezit, want de persoon bij wie ze ontwikkeld  
is, ontwikkelt zich van tegenstander tot drager van de  
cultuur. Wij moeten niet vergeten dat elk individu van  
nature een vijand is van de civilisatie-cultuur en hoezeer de  
civilisatie-cultuur op driftverzaking is gebouwd, hoezeer  
zij juist het niet – bevredigen van de menselijke driften  
tot voorwaarde heeft.  
   Het Superego is in die zin in dienst van de civilisatie- 
cultuur. Het is volgens Freud van het uiterste belang dat  
de civilisatie-cultuur deze interne instantie van de mens  
verovert en zijn bezettingstroepen, zijn drift verzakende  
voorschriften laat gelden door middel van het geweten en  
laat bewaken door het schuldgevoel. Gezien het feit dat  
Freud de term civilisatie niet van cultuur onderscheidt  
zou iemand dit misschien lezen als ‘waarde hechten aan  
een cultureel ideaal, in het geheel, boven individuele ideaal’.  
Zoals het bij Ankersmit het geval blijkt te zijn. Alles  
is minder waar. Freud heeft, nogmaals, de definitie van  
civilisatie voor ogen. Hier gaat het hoofdzakelijk om het  
omzetten van egoïstische tendensen naar altruïstische  
gevoelens. Indien de civilisatie-cultuur de noodzakelijke  
ontwikkelingsgang van gezin naar mensheid is, beweert  
 
  
 
                                                 
7 S. Freud: 1984b-156. Het Onbehagen in de Cultuur  
 
 
                                                 24 



 
Freud, dan is onlosmakelijk daarmee verbonden, de vergroting  
van het schuldgevoel.8  
   Freud neemt zeer belangrijke waarden in acht voor het  
Superego van het individu. Wie zijn superego niet ontwikkeld  
heeft of iemand waarvan zijn Ik met zijn Ik-ideaal  
samenvalt zal ten prooi vallen. De keuze van de leider  
wordt door deze constellatie zeer vergemakkelijkt, betuigt  
Freud. De leider bekleedt hem met de oppermacht  
waarop hij anders geen aanspraak zou kunnen maken. Bij  
anderen, bij wie het Ik-ideaal zich niet zonder correctie in  
zijn persoon belichaamd zou hebben, zal worden door de  
kracht van de suggestie, dat wil zeggen: door identificatie  
meegesleurd.9  
   In moderne termen heeft Freud het hier over het belang  
van de autonomie.  
   Ankersmit trekt van een begincitaat van Freuds studie  
“Massapsychologie en Ik-analyse” de tegenovergestelde  
conclusie: namelijk dat bij Freud “de oppositie tussen het  
individu en collectiviteit wordt verworpen.”10   
   Wat Ankersmit over het hoofd ziet is de hele uitwerking  
van het concept Superego in Freuds studie. Bovendien laat  
het volgende citaat van Freud geen twijfel over de desbetreffende  
oppositie bestaan.  
 
“Zoals een planeet, behalve dat zij om haar eigen as draait,  
ook nog om haar zon cirkelt, zo neemt ook de individuele  
mens deel aan de ontwikkelingsgang van de mensheid terwijl  
hij zijn eigen levensloop volgt. Maar voor ons onnozele  
 
 
 
                                                 
8   S. Freud: 1984b-159. Het Onbehagen in de Cultuur. 
9   S. Freud: 1984a- 79. Massapsychologie en Ik-analyse. 
10 F. Ankersmit: De moord op de oervader, Freud en het onbehagen in  
    de cultuur. In R. Aerts en K. van Berkel (1996)-145 
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oog lijkt het krachtenspel aan de hemel verstard tot eeuwig  
dezelfde orde; bij organische processen zien we nog hoe de  
krachten met elkaar strijden en hoe de uitkomsten van het  
conflict voortdurend veranderen. Zo moeten ook de beide  
strevingen, die naar individueel geluk en die naar aansluiting  
bij anderen, elkaar in ieder individu bevechten, en zo  
moeten de beide processen van individuele en culturele  
ontwikkeling elkaar vijandig bejegenen en elkaars territoir  
betwisten.”11  
 
Wij zien bij Freud hoe civilisatie, cultuur en het individu  
met elkaar verbonden en tegelijkertijd verschillend zijn.  
Ze vallen samen in het streven naar ontwikkeling en in  
dat proces gebruiken ze dezelfde middelen en ze beogen  
dezelfde doeleinden. Ze vallen uiteen in de doelgroep die  
ze bedienen. Het Individu streeft naar eigen geluk (ego- 
isme) en vereniging met de anderen (altruïsme), cultuur  
bedient een afgesloten groep en de civilisatie bedient de  
mensheid. Eerder hebben we gezien hoe de cultuur als  
bron van de waarheid, de mens als bron van de waarheid en  
de universele waarheid met elkaar concurreren. Dus wij  
kunnen op de lijst van Freud ook het produceren van de  
waarheid toevoegen. De individuele waarheid als het dagblad  
van het individu, culturele waarheid van de cultuur  
en de universele waarheid voor de civilisatie.  
   De dichotomie verlichting – romantiek (in zoverre wij  
het bij ons onderwerp betrokken hebben) gaat om de  
promotie van die dagbladen. Terug kijkend naar wat we  
tot nu toe besproken hebben gaat het om de vraag welke  
bril de meest geschikte weerspiegeling van de waarheid  
weer geeft ofwel welk dagblad men moet lezen, want zij  
 
  
 
                                                 
11  S. Freud: 1984b-168. Het Onbehagen in de Cultuur. 
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geloven, of beter gezegd zij willen ons overtuigen, dat zij  
de waarheid publiceren.  
 
Bernard Lewis kiest voor een culturele bril, maar dan  
sterk gekleurd met de religie – Uitgaand van onze indeling  
bestaat alleen maar één civilisatie en verschillende culturen.  
De Clash of Civilisations is dan een fout begrip. Hoogstens  
kan men spreken over de Clash of Cultures. De Joods- 
Christelijke civilisatie versus Islamitische civilisatie is een  
indeling van de cultuur op basis van religie.  
 
Religie en Cultuur zijn niet hetzelfde. De religieuze voorschriften  
worden altijd door de cultuur aan zijn deelnemers 
aangeboden. Wat in een land als religie wordt ervaren, 
is al door het filter van zijn cultuur gegaan. Vandaar  
zo grote verschillen in de praktijk van een religie. Saddam  
zag bijvoorbeeld zijn oorlog tegen Iran als een oorlog te- 
gen de Perzen. Dit soort culturele verschillen woorden  
door Lewis genegeerd.  
   De indeling van Huntington stemt nog minder in met  
het begrip cultuur. De beschavingen in zijn visie kunnen  
bestaan uit staten maar ook sociale groepen. In sommige  
gevallen is religie de basis van zijn classificatie, maar ook  
geografische nabijheid en gemeenschappelijke taal kunnen  
een categorie vormen. En in tegenstelling tot de gedachten  
van Herder (het volk vormt de cultuur), en Spengler  
(de cultuur vormt het volk) kan cultuur bij Huntington  
ook een kwestie van keuze zijn. Spengler vergeleek een  
cultuur met een persoon die zijn aangeboren karaktereigenschappen  
niet wezenlijk kon veranderen. Huntington stelt 
Latijns Amerika en de deelstaten van de Sovjet-Unie  
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voor een keuze. Zij moeten overwegen of ze in de toekomst  
willen deelnemen aan de westerse beschaving of  
een eigen, aparte beschaving willen vormen.  
   Vooral dit laatste maakt van het begrip civilisatie (cultuur)  
een politieke keuze. Als cultuur een politieke keuze  
is dan kan de “clash of civilisations” geen noodzakelijk  
deterministische eigenschap van de geschiedenis zijn.  
Voordat we dieper op de theorie van Huntington in gaan,  
gaan we kijken hoe de religie zich tot onze verdeling verhoudt.  
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                                       RELIGIE  
                                            ***  
 
Volgens Freud hebben wij civilisatie-cultuur dus geschapen  
vanwege de gevaren waarmee de natuur ons bedreigt.  
Wij hebben van de strijd tegen de natuur een gemeenschappelijke  
zaak gemaakt die, onder andere, ook ons samenleven 
mogelijk maakt. Maar geen mens kan zich de illusie 
maken dat de natuur door civilisatie-cultuur volledig  
bedwongen is of ooit zal worden.  
   In strijd met de overmacht van de natuur krijgt civilisatie- 
cultuur de hulp van de religie. Het compenseren van  
tekortkomingen en gebreken van de civilisatie-cultuur ter  
beheersing van de overmacht van de natuur (denk aan  
het doodgaan) wordt door Freud toebedeeld aan de religie. 
De religie bant de verschrikkingen van de natuur uit,  
verzoent de mens met de wreedheid van het noodlot, en  
stelt de mens schadeloos voor het lijden en de ontberingen  
die hem door de samenleving wordt opgelegd. In die  
zin krijgt religie naast zijn gemeenschappelijke taak met  
civilisatie - bescherming van de mens tegen de verpletterende  
overmacht van de natuur - een bijtaak, nl. om ook de  
cultuurvijandigheid in de mens in te dammen, door de  
schade die de menselijke samenleving hem berokkent, toe  
te schrijven aan het lot, ofwel de wil van God.  
   Naast de tegenwerking van de cultuurvijandigheid  
heeft de religie een schat aan voorschriften, geboren uit  
de behoefte om de menselijke hulpeloosheid dragelijk te  
maken, die het werk van civilisatie-cultuur bespoedigen,  
want ook religie is gebaseerd op driftverzaking. De eis van  
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civilisatie om elkaar niet te doden, bijvoorbeeld, zou zonder  
“Gij zult niet doden” een stuk minder effectief zijn  
geweest.  
   De religie maakt het mogelijk dat diverse driftverboden  
zich doen gelden, niet alleen door de druk van uiterlijke  
dwang, maar ook als niemand erbij is. Want al het kwaad  
wordt uiteindelijk gestraft, al het goede beloond, als het  
niet in deze wereld gebeurt, dan toch in een latere vorm  
van bestaan, die na de dood begint. Met andere woorden  
als je aan de rechtelijke macht ontsnapt, moet je je bij de  
goddelijke macht verantwoorden.  
   De religie heeft dus volgens Freud de menselijke civilisatie-  
cultuur duidelijk grote diensten bewezen, en veel van onze 
cultuur-civilisatie eisen zijn op de religie gebaseerd.  
Ondanks de grote diensten, ziet Freud de religie ook als  
een probleem.  
  In tegenstelling tot het punt van de meeste critici van  
de religie, is het geweld (in de religie of in naam van de  
religie) niet het probleem waarnaar Freud verwijst. Sterker  
nog het geweld hoort bij de religie, vindt Freud.  
   Georganiseerde religie is een kunstmatig gevormde  
massa, te vergelijken met het leger, waar een zekere  
uitwendige dwang wordt aangewend om voor ontbinding  
te behoeden. De leden van een geloofsgemeenschap zijn  
onder de hoede van de gelijke liefde van God en degenen  
die buiten de geloofsgemeenschap vallen kunnen niet  
op die liefde rekenen; daarom moet religie, ook als zij  
zichzelf de religie van de liefde noemt, beweert Freud,  
hard en liefdeloos zijn jegens hen die er niet bijhoren.  
Men mag, hoe moeilijk het iemand persoonlijk ook valt,  
verklaart Freud verder, de gelovigen daarvan geen al te  
ernstig verwijt maken… Wanneer deze intolerantie zich  
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tegenwoordig niet meer zo gewelddadig en wreed uit als  
in vroegere eeuwen, zal men daaruit waarschijnlijk niet  
mogen concluderen dat de zeden van de mensen milder  
zijn geworden. Veeleer dient men de oorzaak hiervan in  
de onloochenbare verslapping van de religieuze gevoelens  
en van de daarvan afhankelijke libidineuze bindingen te  
zoeken.12  
 
Freud heeft dan zelf ook veel pagina’s nodig om zich te  
verontschuldigingen wegens zijn uitlatingen. Hij was zeker  
niet bang voor het begrijpelijke religieuze geweld.  
   Freud ging ervan uit dat in vroegere tijden, men door  
zulke uitlatingen een wisse verkorting van zijn aards bestaan 
bewerkstelligde. Maar herhaalt hij: die tijden zijn  
voorbij en tegenwoordig is zulk geschrift ook voor de  
auteur ongevaarlijk. “Hoogstens mag zijn boek in dit of  
dat land niet vertaalt en verspreidt worden… Maar als  
men toch een pleidooi houdt voor het afstand doen van  
wensen en berusting in het lot, moet men ook dit verlies  
kunnen dragen”.13  
 
Waar Freud wel moeite mee had, was in eerste instantie  
het kwetsen van religieuze gevoelens.  
   “Het zou misdadig zijn, de eigen willekeur de leemte  
te laten opvullen en naar persoonlijk goeddunken dit  
of dat aspect van het religieuze stelsel als meer of minder  
plausibel te verklaren. Daarvoor zijn deze vragen te  
belangrijk, voegt hij toe, men zou haast zeggen: te heilig”.14  
 
 
  
                                                 
12  S. Freud: 1984a-44: Massapsychologie en Ik-analyse. 
13  S. Freud: 1984a-136: De Toekomst van Een Illusie 
14  S. Freud: 1984a-131: De Toekomst van Een Illusie 
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Het recht om te geloven, met alles erop en eraan, is een  
onvervreemdbare recht volgens Freud, en zoals niemand  
tot geloven is te dwingen, zo is ook niemand tot niet geloven  
te dwingen.15  
   Freud had dan ook in tweede instantie moeite om de  
rol van de religie zomaar af te wijzen, hij vroeg zich herhaaldelijk  
af of de menselijke civilisatie-cultuur zonder de  
religieuze voorschriften beter af zou zijn. Hij heeft een  
deel van zijn studie “De toekomst van een illusie” niet  
als monoloog, maar als dialoog geschreven, waarin hij  
duidelijk met de rol en het belang van de religie voor de  
menselijke samenleving aan het worstelen is.  
   Uiteindelijk kiest hij voor de zijde van de wetenschap.  
Het probleem van Freud met de religie was zijn onver- 
enigbaarheid met de wetenschap; het feit dat de religie op  
illusie gebaseerd is, dat wil zeggen dat ze van menselijke  
wensen is afgeleid. Illusie is niet hetzelfde als het waan- 
denkbeeld (tegen de werkelijkheid). Illusies zijn niet te  
bewijzen, evenmin te weerleggen.  
   Freud pleit dan voor een vervanging van de religieuze  
motieven voor het civilisatie-cultureel gedrag door andere,  
wereldlijke – zuiver rationele motieven. Zijn pleidooi is  
dan voor herleiding van die motieven tot sociale noodzakelijkheid.  
Met andere woorden het belang van de samenleving  
moet iemand waarvan zijn buurman in de weg  
staat, tegenhouden om hem niet te doden in plaats van  
Gij zult niet doden.  
   De religie heeft volgens Freud millennia achtereen de  
menselijke samenleving beheerst en genoeg tijd gehad om  
te bewijzen wat hij kan. Nu moet de (jonge) wetenschap  
het doen. De wetenschap is geen illusie. Naarmate de  
 
  
 
                                                 
15  S. Freud: 1984a-131: De Toekomst van Een Illusie 
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schatten van onze kennis voor meer mensen toegankelijk  
worden, verbreidt zich meer en meer de afvalligheid van  
het religieuze geloof, aldus Freud.16  
 
  
 
 
 
                                                 
16  S. Freud: 1984a-139: De Toekomst van Een Illusie 
 
 
                                                 33  
 



 
                 LIEFDE VOOR GOD VS LIEFDE VOOR  
                                   DE WAARHEID  
                                             ***  
 
 
Het tijdperk waarin Freud leefde, gekenmerkt als bloei  
van de wetenschap, is een tijdperk waarin de liefde voor  
God, plaats moest maken voor de liefde voor de waarheid.  
Het is dan ook geen toeval dat dit tijdperk samenviel  
met de opkomst van de romantiek. Ook geen toeval  
dat er weinig ruimte was voor de religie in beide stromingen 
(verlichting – romantiek). De religie zelf, aan de  
andere kant heeft, er weinig moeite mee. De gelovigen  
blijven volhouden dat de waarheid en God hetzelfde zijn,  
ongehinderd door de theorie van Darwin of welke andere  
theorie dan ook. Die gelovigen zijn niet allemaal uitgeslo- 
ten van de schatten van de kennis. Er worden zelfs pogingen  
gedaan (Intelligent Design) door de wetenschappers  
om die twee, volgens Freud onverzoenbare werelden, met  
elkaar in verband te brengen. (In de woorden van critici  
“God de wetenschap binnen te smokkelen”.)  
   De sporen van religie zijn nog steeds sterk terug te vinden  
in alle drie niveaus (individu, cultuur en civilisatie)  
ongeacht haar uitsluiting door de intellectuele pleitbezorgers  
van die waarheden.  
   Freud hoort bij de verlichters in zijn pleidooi voor vervanging  
van de religie als bron van de waarheid door de  
wetenschap. Maar in tegenstelling tot de verlichters, leidt  
de onverenigbaarheid tussen de religie en de wetenschap  
bij hem niet tot het opofferen van het ene ten koste van  
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het andere: “Zelfs al wist men en kon men bewijzen dat  
de religie de waarheid niet in pacht heeft, dan nog zou  
men dit moeten verzwijgen en zich moeten gedragen zoals  
de filosofie van het “alsof ” verlangt (om praktische  
redenen zouden we ons moeten gedragen ‘alsof ’ wij aan  
deze ficties geloven). In het belang van het behoud van  
allen! En afgezien van het riskante van de onderneming,  
is het ook een zinloze wreedheid. Talloze mensen vinden  
in de doctrines van de religie hun enige troost, kunnen  
alleen met hun hulp het leven verdragen”.17  
   In tegenstelling tot de verlichtingsfilosofen is bij Freud  
de menselijke samenleving geen subject van de autoriteit  
van de wetenschap of de waarheid, maar andersom de  
waarheid of de wetenschap is in dienst van de menselijke  
samenleving.  
 
In de romantiek is de religie even geliefd als bij de ver- 
lichters.  
   In de romantiek van Nietzsche werd de religie absoluut  
niet getolereerd. Freud en Nietzsche verschillen van  
elkaar in hun visies over het nut van de religie voor de  
mens. Maar ze delen met elkaar hetzelfde utilitaristische  
principe. Ook Nietzsche vindt dat waarheid en kennis  
beoordeeld moeten worden op basis van zijn functie voor  
de mens: “kennis van het verleden (geschiedenis) is pas  
heilzaam en een belofte voor de toekomst, wanneer ze in  
dienst staat van een krachtige nieuwe levensstroming.”18  
   Voor Nietzsche is de religie alles behalve nuttig. Sterker  
nog; volgens Nietzsche is religie een intellectuele schande.  
 
 
  
                                                 
17  S. Freud: 1984a-135: De Toekomst van Een Illusie 
18  F. Nietzsche 1994-28 
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Het utilitaristische principe van Nietzsche beperkt zich  
slechts tot het niveau van het individu. Hij heeft geen vertrouwen  
in “het grote geluk voor de meerderheid”. Het  
vormen van de meerderheid of een groep überhaupt is  
bij hem gelijk aan de beheersing van het individu door  
de instellingen van een massaziel. Nietzsche wijst elke  
vorm van kuddedrift af. De kudde wijst echter alles af  
wat nieuw en ongewoon is.  
   Dat is ook de reden waarom hij de democratie afwijst.  
In zijn visie hebben democratie en de massa veel met elkaar  
van doen.  
   Ongeacht zijn afkeuring van de democratie bevat zijn  
pleidooi voor het hebben van een persoonlijke ideaal geen  
tegenstrijdige elementen met de democratie. Nietzsche is  
een voorstander van absolute autonomie. Het probleem  
van Nietzsche met ‘de nadelige effecten van groepsziel op  
de individuele ontwikkeling’, zijn ook helder terug te vinden 
bij Freud: “Wij kunnen zeggen dat de sterke affectieve 
bindingen die wij in de massa ontwaren, ruimschoots  
voldoen om een van haar kenmerken te verklaren, het  
gemis aan zelfstandigheid en initiatief bij de enkeling, de  
gelijksoortigheid van zijn reacties met die van alle anderen,  
zijn afzakken als het ware naar het niveau van massa-individu.”19  
 
De individuele romantiek met zijn nadruk op het individualisme  
en autonomie is niet alleen verenigbaar met de  
democratie, maar de genoemde principes zijn de fundamenten  
waarop de westerse democratie rust.  
   Waar John Stuart Mill, iemand die veel van zijn pleidooien  
opgenomen zijn in het westerse democratische  
 
  
 
                                                 
19  S. Freud: 1984a-64: Massapsychologie en Ik-analyse 
 
                                                 36 



 
systeem, verwijst in On Liberty naar het ideaal van de  
Duitsche romanticus Humboldt nl. dat elk persoon “develop  
himself from his own inmost nature, and for his  
own sake,”20 hij pleit voor hetzelfde principe als Nietzsche:  
de autonomie van de persoon.  
 
En waar Mill beweert dat de regels of sociale normen die  
macht uitoefenen op persoonlijke impulsen “asserted a  
power over the whole man, claiming to control all his  
life in order to control his character”,21 bevestigt hij het  
standpunt van Nietzsche dat moraliteit niets anders is  
dan “hostility against the impuls to have an ideal of one’s  
own.”22  
 
Als we het hebben over de bijdragen van de romantiek in  
vormgeving en ontwikkeling van de liberale democratie,  
dan zijn deze voorbeelden een goede bevestiging hiervan.  
   In de visie van de individuele romantiek, is de mens  
de producent van de waarheid. Er bestaan verschillende  
waarheden, desnoods evenveel als de hoeveelheid mensen  
op aarde, bestaan met verschillende visies op het goede  
leven, die allen even gelijkwaardig zijn.  
   “If all mankind minus one, were of one opinion, and  
only one person were of the contrary opinion, mankind  
would be no more justified in silencing that one person  
than he, if he had the power, would be justified in silencing  
mankind.”23  
   Als de sociale instituties voor de vrijheid zorgen, zorgt de  
waarheid voor zichzelf. 
   
                                                 
20  J. S. Mill 1989- 58 
21  J. S. Mill 1989- 60 
22  F. Nietzsche- Gay Science, Section 143 
 
23  J. S. Mill 1989- 20 
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Met deze beschrijving botst de individuele romantiek niet  
alleen met de verlichtingsfilosofie, met zijn nadruk op het  
universalistische karakter van de waarheid, maar komt zij  
ook in opstand tegen de eerder geïntroduceerde romantiek  
a la Spengler; de romantiek die de culturele waarheid  
als uitgangspunt neemt.  
   De culturele waarheid als ideële richtingwijzer is wat de  
individuele romantiek juist met alle hevigheid bestrijdt.  
   Dus de betekenis van romantiek is niet onderhevig aan  
een cyclus, zoals de Beus suggereert, maar bestaan er twee  
tegenstrijdige vormen van romantiek. Hiermee lost meteen 
de tegenstrijdige beoordelingen van de romantiek op.  
Wanneer de politieke Islam en de Duitse politiek van de  
late 19e en eerste helft van de 20e eeuw in verband worden  
gebracht met de romantiek, heeft men het over de cultuur  
romantiek. De positieve bijdrage aan het menselijke  
bewustzijn en ontwikkeling van de democratie, kan toegeschreven  
worden aan de individuele romantiek.  
 
Er blijft misschien een punt van kritiek op de goedkeuring  
van Nietzsches romantiek en zijn verenigbaarheid  
met de democratie. We weten dat het individualisme van  
Nietzsche spectaculaire vormen kan aannemen.  
   De Übermensch van Nietzsche is in staat om eigen  
waarden te scheppen, maar hij streeft naar macht en heerschappij.  
Het lijkt alsof in de theorie van Nietzsche de sterken  
het moeten halen en dat leidt tot het Darwinistische  
denkbeeld. Het antwoord op deze kritiek ligt in een onderscheid  
tussen het individualistische karakter van de  
waarheid en waarde hechten aan de autonomie aan de ene  
 
                                                 38  
 
 



 
kant en de principes van de Wille Zur Macht aan de andere  
kant. Het eerste kan, maar hoeft niet tot het tweede te  
leiden. Het bijzondere van het scheppen van eigenwaarde  
is, dat bij elk individu het eindresultaat open blijft. Het  
scheppen van eigenwaarde betekent dat je jezelf niet laat  
leiden door de waarden van de anderen; de waarden van  
Nietzsche vormen geen uitzondering!  
   Het kan wel problematisch (en zeker gevaarlijk) worden  
wanneer de inhoud van de individuele romantiek omslaat  
naar cultuur romantiek. Dan verdwijnt het belangrijkste  
aspect namelijk de individuele waarheid of ze worden  
ondergeschikt gemaakt aan de culturele waarden, en wat  
dan overblijft van het ideaal van Nietzsche is de Wille Zur  
Macht. In termen van Freud krijgt het Superego van de  
gemeenschap de zeggenschap en de individuen worden  
meegesleurd door de kracht van de suggestie, door identificatie.  
   Wij zien hoe de cultuur romantische denkers, zoals  
Spengler en Freyer, de ideeën van Nietzsche als ondersteuning  
van hun werk hebben gebruikt en bijgedragen  
hebben aan de triomf van het Nazisme. Spengler en  
Freyer hebben hun theorieën opgebouwd naar de visie  
van Nietzsche en kwamen vreemd genoeg uit bij de verheerlijking  
van de cultuur, terwijl Nietzsche zich verzette  
tegen elk soort van groepsverband of sociale conventie.  
   Deze ontwikkeling ligt ten grondslag aan de bewering  
van Safranksi dat ‘zodra deze stroming buiten de oevers  
treedt en het politieke domein overstroomt, gebeuren er  
ongelukken’. Buiten de oevers treden betekent hier niet  
buiten de kunst, maar buiten de individuele romantiek.  
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En het probleem van “cultuur romantiek” ligt niet  
binnen het begrip romantiek zelf, zoals Doorman  
suggereert24 , maar binnen het begrip cultuur (zoals we het  
later zullen zien).  
 
We hebben de autonomie van de persoon als maatstaf  
genomen om de verenigbaarheid van de romantiek met  
de democratie te beoordelen. Ik zal ook de autonomie  
van de persoon als maatstaf nemen om de effecten van de  
“clash of cultures” op de democratie te beoordelen. Maar  
nu rijst de vraag; wat is autonomie en waarom is dat zo  
belangrijk?  
 
  
 
 
 
                                                 
24  Zie Romantische orde van Maarten Doorman 
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                                   AUTONOMIE  
                                             ***  
 
Evenals over het begrip Romantiek bestaat er geen  
overeenstemming over het begrip Autonomie. Autonomie  
blijkt verschillende definities te hebben voor diverse denkers,  
zoals in de woorden van Dworkin “one concept and  
many conceptions of autonomy”.25  
 
Dat autonomie een belangrijke waarde is valt intuïtief te  
bevestigen en de meesten van ons denken dat autonomie  
goed is. Onze associaties met deze term zoals vrijheid,  
onafhankelijkheid en vrije keuze, zijn afkomstig van de  
definities van de klassieke denkers zoals Nietzsche, Mill  
en Humboldt, die aan autonomie de status van een fun- 
damentele waarde toekennen. In de tijd van de klassieke  
denkers was geld (bezit), in praktijk, de voorwaarde voor  
autonomie en op basis hiervan hadden vrouwen en huisdienaren  
geen stemrecht. De ontwikkeling van de autonomie  
als theorie en de vertaling ervan in de praktijk, ging er  
hand in hand met de ontwikkeling van de theorieën over  
democratie en de democratische staatsvorm. Democratie  
wordt verdedigd op basis van zijn bijdrage aan de ontwikkeling  
van de autonomie en autonomie wordt op zijn beurt  
verdedigd als fundamentele basis van de democratie.  
 
“For both democracy and autonomy value self-rule. If  
I am autonomous, I rule myself. I give myself my own  
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laws. Yet the central idea of democracy is also self-rule. In  
democracy the people rule themselves. So, with this common  
content of valuing self-rule, autonomy might seem  
to be the right sort of foundation for democracy.”26  
 
Autonomie is een essentieel bestanddeel van de moderne  
democratie. Volgens Raz is de westerse liberale samenleving  
gebaseerd op het ideaal van de autonomie van de  
persoon. Gezien de diep gewortelde waarde van autonomie,  
en het feit dat de inrichting van de samenleving (zowel  
instituties als intersubjectieve relaties) op dit ideaal  
gebaseerd is, kunnen we in de maatschappij slagen, indien  
we autonoom zijn. M.a.w. autonomie is een voorwaarde 
voor effectief functioneren in een democratische  
samenleving.27  
 
Autonomie van de wil  
Kant was de eerste die het concept autonomie als waarde  
gebruikte.  
   Volgens Kant is autonomie eigendom van de wil van  
alle volwassen (rationele) mensen, en is het het enige beginsel  
dat morele wetten kan funderen. Een autonoom  
mens is iemand die handelt uit principes die door hem  
zelf gemaakt zijn. De bepalingen van het principe, op  
grond waarvan men handelt, is een zoektocht naar de  
oorzaak van het handelen. Kant schetst een driestappen  
proces waaruit de oorzaak achterhaald kan worden. Eerst  
ervaart men afstand van een situatie. Met het nemen van  
afstand ontlaadt men zich van bepaalde verlangens, aversies,  
liefde, haat etc. Vervolgens herziet men de situatie  
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en bepaalt de beschrijving waaronder men handelt, met  
andere woorden de wijze waarop men zich committeert.  
Uiteindelijk besluit men welke principes het meest acceptabel  
(moreel) zijn.  
   Kant ziet onpartijdig herzien van de basisprincipes als  
autonomie.  
 
Het is duidelijk dat de Kantse definitie van autonomie afwijkt  
van onze associaties met deze term zoals, individuele  
vrijheid, onafhankelijkheid en vrije keuze. Ons begrip  
van dit woord lijkt weinig te maken te hebben met “autonomie  
van de wil”, maar met “autonomie van de persoon”.  
Maar wij zullen later zien dat in praktijk de Kantse  
autonomie niet veel van de autonomie van Mill verschilt.  
En hoewel de autonomie van de persoon zijn wortels in  
de romantische beweging heeft, heeft deze term in zijn  
ontwikkeling een liberale karakter gekregen. Met andere  
woorden deze term heeft zijn theoretische kleur van zich- 
zelf ontdaan: De autonomie van de persoon hoeft niet  
tot een, morele keuze te leiden, zoals Kant het beweert en  
evenmin tot de Wille Zur Macht van Nietzsche.  
 
Autonomie van de persoon  
Het hedendaagse concept “autonomie van de persoon”,  
verheerlijkt het idee dat de mens zelf de auteur van zijn  
eigen leven moet zijn en bemoedigt de ontwikkelingen  
van de deugden, en de schepping van condities aan, die  
dit ideaal ondersteunen.  
   Dit idee heeft zijn oorsprong in het werk van klassieke  
denkers als Mill en Humboldt.  
   Mill verwijst in On Liberty naar het ideaal van Humboldt  
dat elk persoon “develop himself from his own inmost  
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nature, and for his own sake,”28 en voor het realiseren van  
dit ideaal “are two requisites, ‘freedom and variety of situations’”29.  
   Mill werkt dit ideaal van Humboldt uit en beweert dat  
variatie van experimenten in het leven, de vrije ontwikkeling  
van de individualiteit ten goede komt.  
   Voor Mill was diversiteit van individueel karakter en  
levenswijze onvermijdelijk en de daaraan gerelateerde  
vrije keuze wenselijk. Het eerste is onvermijdelijk want  
iedereen is uniek, het tweede is wenselijk door zijn waarde  
voor het menselijke welzijn.  
   “The human faculties of perception, judjment, discriminative  
feeling, mental activity, and even moral preference, 
are exercised only in making a choice... He who  
chooses his plan for himself, employs all his faculties.”30  
   Mill beweert dat iemand waarvan zijn impulsen niet  
van zichzelf afkomstig zijn, geen karakter heeft, “no more  
than a steam-engine has a character”31.  
   Mill stelt autonomie tegenover het slaaf zijn van tradities  
en gewoontes, en beweert dat de regels of sociale  
normen die op persoonlijke impulsen macht uitoefenen  
“asserted a power over the whole man, claiming to control  
all his life in order to control his character”.32  
 
Autonomie is sinds Mill een centraal thema gebleven bij  
de liberale denkers en ieder heeft een eigen inhoud aan  
het concept gegeven.  
 
  
 
                                                 
28 W. von Humboldt 1969-16 
29 J. S. Mill 1989-58 
30 J. S. Mill 1989-59 
31 J. S. Mill 1989-60 
32 J. S. Mill 1989-61 
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Het ideaal van autonomie van de persoon voor Joseph  
Raz “holds the free choice of goals and relations as an  
essential ingredient of individual well-being. The rulling  
idea behind the ideal of personal autonomy is that peopel  
should make their own lives. The autonomous person is  
(part) author of own life. The ideal of personal autonomy  
is the vision of people controling, to some degree, their  
own destiny, fashioning it through successive decisions  
through their lives.”33  
 
Volgens Raz is autonomie een voorwaarde voor effectief  
functioneren in de samenleving. Daarmee voegt Raz  
naast de fundamentele waarde, een instrumentele waarde  
toe aan het concept autonomie. Voor Raz is een keuze  
autonoom als er niet gedwongen of gemanipuleerd is.  
   Raz associeert de term autonomie bovendien met deug- 
den zoals zelfbewustzijn en integriteit en het belang van  
die deugden voor autonomie. Voor hem heeft autonomie  
minder te maken met de inhoud van de gekozen doelen,  
maar meer met de manier waarop die doelen geëvalueerd,  
geadopteerd en nagejaagd worden.  
 
Voor Kymlicka is hechten aan autonomie de basis van de  
liberale politieke theorie. Zijn visie op autonomie heeft  
minder te maken met ontwikkeling van individualiteit of  
het bereiken van eigen doelen, hij ziet autonomie meer  
als de noodzakelijke voorwaarde voor een goed leven.  
Volgens hem wenst elk mens een goed leven en moet hij  
in staat zijn om dat te realiseren en daarvoor is autonomie  
noodzakelijk.  
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   Rawls ontwikkelt ook een eigen definitie van autonomie  
en benadrukt het belang van autonomie in dienst van  
planning en overweging, ofwel het kiezen van effectieve  
middelen voor het bereiken van het doel. 
  Ongeacht verschillende definities van diverse liberale  
denkers, wordt autonomie bij de liberale denkers hoog  
aangeprezen, zowel instrumenteel als fundamenteel. Het  
verschil ligt in het accentverschil, en deze benaderingen  
zijn niet inherent tegenstrijdig. Deze denkers leggen de  
nadruk op verschillende processen van het systeem van  
vrije keuze, of ze benadrukken het belang van het systeem  
in zijn totaliteit. Wanneer het accent op het systeem in  
zijn totaliteit ligt dan is er sprake van autonomie als recht  
en wanneer de aspecten als rationele keuze, planning,  
overweging en deugden benadrukt worden, is er sprake  
van autonomie als psychische capaciteit.  
 
                                      Psychische Domein   
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Autonomie als psychische capaciteit  
Autonomie wordt geassocieerd met reflectieve personen  
die in staat zijn om rationele keuzes te maken en dat vereist  
een minimum aan psychische capaciteit. Een keuze  
hoeft niet een perfecte keuze te zijn, maar van een handelend  
persoon wordt een minimale wetenschap verwacht  
over zichzelf, de wereld en de mogelijkheden. Kinderen  
bijvoorbeeld zijn voor hun keuzes afhankelijk van hun  
ouders (verzorgers) en dus niet autonoom. Autonoom  
zijn, betekent niet slechts vrij zijn van de beperkingen van  
buitenaf (externe voorwaarde). Het heeft ook een interne  
voorwaarde. Vrije keuze staat in nauw verband met het  
psychische domein.  
   Psychische capaciteit is een voorwaarde voor autonomie  
en wordt tegelijkertijd gevoed door autonomie.  
Voor Kant is een autonoom mens, iemand die handelt  
uit principes. Principes die door het (ware) zelf, zo vrij  
(onpartijdig) mogelijk gemaakt zijn. De principes komen  
voort uit een keuzesituatie. Voor het kiezen van A boven  
B heb je al een principe of moet je er een maken. Door  
afstand te nemen en te herzien kom je achter de oorzaak  
van je handelen. Als de oorzaak autonoom is, neemt de  
rede dat tot wet aan en wordt opgeslagen in het persoonlijk  
waardestelsel in het psychische domein. (zie model)  
   In de visie van Mill draagt de vrije keuze bij aan de ontwikkeling  
van het karakter. Iemand die zijn keuzes uit eigen  
impulsen laat voortkomen heeft karakter, beweert Mill.  
Eigen impulsen komen uit het psychische domein voort,  
en een persoon met karakter is iemand die zijn keuzes in  
overeenstemming heeft met een samenhangend geheel (in  
wisselwerking met “perception, judgement, discriminative  
feeling, mental activity” en “persoonlijke waardestelsel”).  
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   Het persoonlijk waardestelsel is een cruciaal onderdeel,  
waaruit het belang van autonomie als een fundamentele  
waarde valt te onderstrepen. Zijn rol benadrukt waarom  
autonomie anders behandeld moet worden dan andere  
waarden. Zoals in het model te zien is, is vrije keuze  
geen geïsoleerde waarde, maar staat in verband met andere  
waarden (waardestelsel). Elke beperking in de vrije  
keuze van een persoon gaat ten koste van andere (meerdere)  
waarden van die persoon. Anders geformuleerd,  
autonomie bepaalt de relatie van een persoon met zijn  
waardestelsel.  
 
Autonomie als recht  
Autonomie als recht, heeft in tegenstelling tot psychische  
capaciteit, een externe voorwaarde. Autonomie is dan het  
recht van een persoon om eigen keuzes te kunnen maken  
in zaken die met hem zelf te maken hebben zonder  
beperkingen of belemmering door anderen. Respect voor de  
autonomie van een persoon houdt dan in dat de keuzes  
en beslissingen van die persoon beschermd moeten worden  
tegen pogingen van anderen om die keuzes onder controle  
te krijgen. Tegenover dit feit staat vast dat de autonomie  
van een persoon niet gebruikt mag worden om controle uit  
te oefenen op keuzes en beslissingen van anderen.  
   Controle op de keuzes van een persoon, gezien de centrale  
rol van autonomie, is controle over de “whole man”.  
De schending van autonomie, als een voorwaarde voor  
andere waarden, is de schending van de persoonlijke soevereiniteit.  
 
Bedreiging en manipulatie zijn de bekendste instrumenten  
voor de belemmering van iemands keuzes.  
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De meest voor de hand liggende soort bedreiging, dat het  
recht op vrije keuze van een persoon direct schendt, is  
de bedreiging van een persoon waarvan geëist wordt om  
een keuze te maken die precies tegenover zijn eigen keuze  
staat. Dit soort bedreigingen worden gedaan om de keuzes  
van iemand anders te controleren en wordt gebruikt  
als instrument voor het behalen van een resultaat. Het  
doel van instrumentele bedreiging kan variëren van uitbreiding  
van eigen autonomie tot het najagen van een  
concreet (economisch) belang.  
   Manipulatie is, grof geformuleerd, het opzettelijk anderen  
aanmoedigen om (of ervoor zorgen dat anderen)  
keuzes te maken die wij willen dat zij maken, door actief  
hun beslissingsproces te beïnvloeden. Het verstrekken  
van verkeerde informatie, en het inspelen op angst zijn  
voorbeelden van manipulatie.  
   Manipulatie is een andere vorm van schending van de  
autonomie van een persoon, want dat leidt, net als be- 
dreiging, tot controleverlies.  
 
Autonomie van de persoon en het sociaal systeem  
In de discussie over autonomie, lijkt de metafysische behandeling  
van het individualisme een abstracte fictie die  
geen aansluiting heeft met de realiteit van het dagelijks  
leven van mensen. De conceptuele definitie van de autonomie  
als “het recht van een persoon om eigen keuzes te  
kunnen maken in ( en controle hebben op) zaken die met  
hem zelf te maken hebben” impliceert dat niemand beïnvloed  
mag en moet worden door een ander. Deze stelling  
kan slechts toegepast worden in de praktijk als ieder op  
een eiland een afgescheiden leven leidt en er geen sociaal  
systeem bestaat. Een sociaal systeem begint wanneer de  
 
                                                 49  
 
 



 
handeling van een persoon gevolgen heeft voor een ander.  
   De individuen worden geboren met een lege harde  
schijf – psychische domein – in de maatschappij ( Kant  
gelooft dat morele principes van nature op de harde schijf  
van de mens zit) met een duidelijke structuur die in zijn  
geheel als een instituut opereert.  
   Vanaf de eerste uren van de geboorte begint het proces  
van socialisatie en culturalisatie met de eerste woorden  
van de moeder (met een duidelijk opgeladen harde schijf)  
in het proces van het leren van de taal van het kind. De  
taal is zelf een institutie, vol met meningen, die ons psychische  
domein een instrument biedt voor het ordenen  
van begrippen en een handvat voor grip op de werkelijk- 
heid. Het belang van de taal voor de gemeenschapszin is  
zo doorslaggevend, dat Stanley Cavell hem als een claim  
op de maatschappij ziet. Met andere woorden, het vormt  
een basis voor het sociaal contract. De culturalisatie en  
het socialiseringsproces wordt op school voortgezet en  
gaat door alle fasen van het leven. Het proces van internalisering  
van de sociale gegevens en culturele voorschriften  
gaat hand in hand met het opbouwen van een axioma  
over het belang van het sociale leven en onze relationele  
banden. Men krijgt in dit proces een (relatief) beeld over  
wat goed en normaal is en wat niet.  
   Volgens onze verdeling kan ons beeld van wat niet goed  
is drie vormen aannemen:  
   Ik doe dat niet want zo’n persoon ben ik niet. Ik doe  
dat niet, want wij doen dat niet: omdat dit tegen onze traditie,  
geloof,… tegen onze culturele waarden is. Of in het  
derde geval doe ik dat niet omdat geen mens dat doet -.  
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Het effect van deze sociale krachten en culturele voorschriften  
zien critici van conceptuele autonomie als deterministische  
krachten die individuen vormen, ze gaan er van uit 
dat het zelf niet te isoleren valt van zijn sociale rollen.  
In hun perspectief vallen de handelingen niet onder  
de controle van zelfstandige, delibererende actoren maar  
onder de regels. Deze regels stellen eisen aan actoren, en  
hebben geldingskracht, onafhankelijk van de instemming  
van actoren. Met andere woorden, ze hebben een sociale  
status en de handelingen verwijzen naar achterliggende  
rollen.  
   Over het feit dat regels, sociaal-relationele en culturele  
factoren een doorslaggevende rol spelen in het psychische  
domein bestaat geen twijfel. Maar de autonomie heeft  
geen betekenis zonder afstand van de gevestigde orde en  
zonder een duidelijke onderscheid tussen acteur en  
personage.  
   Zonder onze sociale en culturele identiteit lukt het ons  
niet te zijn wie we zijn, maar soms voelen we ineens de  
afstand die er is tussen deze sociale identiteit en onze  
persoonlijke identiteit.  
   Deze afstand bestaat niet alleen omdat mensen niet  
samenvallen met de rol die ze hebben, in die zin dat de  
rol hun handelen zou onderbreken. Afstand bestaat ook  
daarin dat mensen niet als vanzelf rollen hebben, maar  
zich tot die rollen verhouden.  
   Het besef dat we niet samenvallen met onze sociale  
identiteit verschaft ons nog geen inzicht in onze persoonlijke  
identiteit. De reflexieve structuur van het bewustzijn  
zorgt voor de benodigde afstand en die afstand  
kan gebruikt worden om tot inzicht te komen over onze  
persoonlijke identiteit. Deze abstracte ruimte zorgt niet  
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alleen voor de afstand tussen ik en mijn sociale rollen (de  
externe impulsen) maar ook voor de afstand tussen ik en  
hetgeen mij van binnenuit beweegt (interne impulsen).  
En als we over autonomie hebben, hebben we het voornamelijk  
over degene die een ontwikkeld superego heeft.  
Het superego dat aan de sociale rollen vooraf gaat en gezag  
over het eigen waardestelsel bezit. Met andere woorden,  
iemand die de regisseur van zijn/haar eigen leven is  
en niet persé gewoontegetrouw maar in eerste instantie  
trouw aan zichzelf dat wil zeggen trouw aan zijn persoonlijke  
grondwet is. In andere gevallen zijn de handelingen  
niet autonoom, maar heterogeen. (In ieder geval voorkom  
je de handeling niet.)  
 
Het verschil tussen de autonomie van de wil en de autonomie 
van de persoon in de praktijk, is niet zo verschillend. 
Het causale verband tussen autonoom handelen en  
het karakter zoals wij het bij Mill hebben geconstateerd is  
ook aanwezig bij Kant.  
   Sterker nog staat de karaktervorming bij de Kantiaanse  
ethiek centraal; de autonomie is het vermogen om als “persoon”  
een waardevol leven te leiden, dat wil zeggen een  
niet gefragmenteerd leven. Wanneer kan je als persoon onkreukbaar  
handelen, dat is wanneer je principes als leidraad  
voor je handelingen hebt en je je daarmee identificeert. Met  
andere woorden, je identificeert je met de maximes die je  
maken tot de persoon die je bent. En alleen die handelingen  
verdienen waardering, die uit het gevoel van plicht  
voortkomen. Plicht ontstaat in het teken van het handelen  
op basis van de persoonlijke grondwet en het verwerpen  
van hetgeen niet met onze zelfconceptie verenigbaar is, inclusief  
ons sociale rollen en culturele impulsen.  
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Met andere woorden, je verwerpt de handelingen die  
niet in overeenstemming zijn met je persoonlijke grondwet  
( waardestelsel). “Ik doe dat niet want zo’n persoon  
ben ik niet”, gaat vooraf aan het verwerpen van een handeling  
op basis van “ik doe dat niet want wij doen dat  
niet; omdat dit tegen onze traditie, geloof,… tegen onze  
culturele waarden is”. Het gedrag op basis van cultuur,  
traditie, geloof, etc is wat Nietzsche en Mill hebben bestreden,  
want ze zijn ontworpen voor controle.  
 
De autonomie van de persoon die zijn wortels duidelijk  
in de eerste groep van onze indeling – individu – 
heeft, prijst de individuele waarheid en bestrijdt zowel  
de culturele als universele waarheden. Maar tegelijkertijd  
kan gerust ‘waarde hechten aan de autonomie van de persoon’ 
ingedeeld worden in de categorie ‘beschaving’. Gezien de  
doodverklaring van God en afwezigheid van een univer- 
seel geldende morele waarheid die de scheidslijnen tussen  
de mensen doorstaat, is de autonomie van de persoon als  
waarde, als de voorwaarde van andere waarden de eerste  
wet van het universele waardestelsel (civilisatie van onderaf).  
   Het indelen van autonomie in het vakje beschaving,  
brengt een onlosmakelijke voorwaarde met zich  
mee en voegt tegelijk een onlosmakelijk principe toe. De  
voorwaarde is dat een willekeurig persoonlijk waardestelsel  
of grondwet niet voldoende is; welke constitutie we  
dan ook voor onszelf kiezen het mag niet met het menszijn  
op gespannen voet staan. Anders is het vormen van  
een persoonlijke identiteit onmogelijk of is het defect. En  
het onlosmakelijke principe is, dat de mens niet als middel  
maar als doel beschouwd moet worden. Dit principe  
van Kant moet een basis vormen voor de intersubjectieve  
 
                                                 53  
 
 



 
relaties tussen (gelijke) autonome mensen, anders kan  
een beroep op de autonomie spectaculaire vormen aannemen.  
Dit principe is de garantie voor de waardigheid  
van de mens.  
   Met deze achtergrond kunnen we in woorden van  
Freud beweren dat “elke schade die wordt toegebracht  
aan ons almachtige en soevereine Ik eigenlijk een crimen  
laesae majestatis” is.34  
 
  
 
 
                                                 
34  S. Freud: 1984b-65. Actuele beschouwingen over oorlog en dood  
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     GESCHIEDOPVATTING, CULTUURKRITIEK  
                      EN POLITIEKE THEORIE.  
                                            ***  
 
 
Volgens de Nederlandse historicus Jan Romein hangt (het  
belang van) het beeld van het verleden in een maatschappij  
af van de stabiliteit van die samenleving.  
   In een stabiele samenleving heeft het historisch besef  
geen maatschappelijke relevantie. Met andere woorden  
een stabiele samenleving heeft weinig behoefte om een  
eigentijdse situatie in een groot historisch perspectief te  
plaatsen, om deze als een noodzakelijke fase van een  
historische ontwikkeling te bestempelen, want men lijkt te  
weten hoe de vork in de steel zit en de kennis van nu is  
voldoende om een beeld te kunnen schetsen over de  
toekomst. De irrelevantie van het historisch besef in een  
stabiele samenleving weerspiegelt zich niet alleen in het  
dagelijkse leven van de massa, ook het historisch onderzoek  
houdt zich meestal bezig met kleinschalige afgebakende  
onderwerpen. ‘Prostitutie in Amsterdam 1500- 1900’ om  
zomaar een voorbeeld te noemen.  
   Hiertegenover staat een tijdperk waarin de stabiliteit van  
de samenleving met de vanzelfsprekendheid van het nu in  
het geding komt, door maatschappelijke veranderingen  
en/of maatschappelijke ontbindingen. In tegenstelling tot  
het stabiele tijdperk schiet de kennis van nu tekort voor  
het verschaffen van een inzicht, zelfs over de status-quo,  
laat staan over de toekomst. Het historisch besef moet in  
een roerig tijdperk de reddende engel spelen. De  
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historicus kleedt zich dan om en gaat in het verleden graven  
op zoek naar ontwikkelingspatronen in de geschiedenis  
om daarmee de eigentijdse situatie te verklaren. En als  
eenmaal het ontwikkelingspatroon ontdekt is kan ook de  
toekomst voorspeld worden.  
 
Freud wijst op een gelijksoortige proces bij het individu;  
“zolang het goed gaat met de mens, is ook zijn geweten  
mild en staat het zijn Ik van alles toe, zodra hem een ongeluk  
voorkomt, onderwerpt hij zich aan een zelfonderzoek”.35  
  Volgens onze ‘vrije keuze schema’, zal het Superego van  
een autonoom mens het persoonlijke waardestelsel en de  
door hem eerder gemaakte keuzes onder de loep nemen,  
in tegenstelling tot bijvoorbeeld een religieus mens dat  
eerder geneigd is om het lot of de wil van God als reden van  
tegenslag te zien. Gezien de eerder geconstateerde ontwik- 
kelingsovereenkomsten tussen het individu en de cultuur,  
zal het Superego van een gemeenschap, ook hetzelfde onderzoek  
aankondigen en de geschiedenis is de aangewezen  
onderzoeksinstelling die duidelijkheid moet bieden.  
   De eerder gemaakte keuzes van een gemeenschap zijn  
uiteindelijk nergens anders te vinden dan in de historische  
archieven. Het in de maatschappij aanwezige geheugen  
gaat niet verder dan hoogstens een generatie of twee, drie.  
   En de reden waarom de bijzondere vorm van de speculatieve  
geschiedschrijving die in roerige tijden ontstaat  
meestal gepaard gaat met de cultuurkritiek, is dat de cultuur  
dezelfde functie voor een gemeenschap vervult als  
het persoonlijke waardestelsel voor een individu.  
   Het resultaat van zelfkritiek in geval van het individu,  
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ofwel het individuele onderzoek, leidt nogmaals tot herziening  
van het persoonlijke waardestelsel en de door de 
persoon eerder gemaakte keuzes, als hij in zijn onderzoek  
de onjuistheden in zijn persoonlijke grondwet of verflauwing  
zou constateren, of in woorden van Freud; als  
hij ziet dat hij zondig is, verscherpt hij de eisen van zijn  
geweten, legt zichzelf onthoudingen op en bestraft zich  
door boetedoening.36  
   Met andere woorden, individuele zelfkritiek leidt tot  
een hogere graad van een individueel ideaal ofwel verdere  
ontwikkeling en verscherping van het Superego van een  
persoon (vooruitgang).  
   Het zelfonderzoek van een gemeenschap krijgt een heel  
andere wending dan bij het individu. In tegenstelling tot  
het individu omzeilt de onderzoeker de eigen cultuur, of  
beter gezegd het eigen beeld van zijn cultuur en lokt  
hiermee cultuurkritiek uit, bij elk beeld dat van zijn cultuur- 
ideaal afwijkt. Met andere woorden leidt het onderzoek  
van een gemeenschap en de daaraan gekoppelde cultuurkritiek  
tot afkeuring van een andere cultuur(beeld).  
   In tegenstelling tot het individuele geval, gaat men hier  
zijn culturele ideaal conserveren.  
    
Volgens Aerts is het omslaan van cultuurkritiek naar afkeuring  
van een ander cultuur(beeld) een onbewust proces:  
  “In praktijk zullen cultuurbeschouwers zich hun interpretatie  
zelden zo helder bewust zijn geweest. Maar hun kritiek 
komt veelal neer op afkeuring van de ene cultuuropvatting  
uit naam van een andere”.37  
   Aerts heeft het hier niet alleen over de speculatieve  
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37  R. Aerts: Prometheus en Pandora. In R. Aerts en K. van Berkel  
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geschiedschrijving en de daaraan gerelateerde cultuurkritiek,  
maar over alle interpretaties van cultuur die op verschillende  
manieren de cultuurkritiek als zodanig motiveren.  
   Met deze constatering zou automatisch een lampje  
moet gaan branden.  
   Waarom slaat cultuurkritiek (zelfkritiek) om in kritiek  
op andermans cultuur(beeld)?  
   Normaal gesproken zou een onderzoeksinstelling die  
dusdanig aan het werk gaat, nooit serieus genomen worden.  
Sterker nog een toezichthoudend orgaan, (de consumentenbond  
bijvoorbeeld ) zou alles op alles zetten om de  
werkvergunning van zo’n onderzoeksinstelling in te trekken;  
Een onderzoeksinstelling die zich in opdracht van de  
gemeenschap, op zoek naar een beslissend antwoord, laat  
leiden door eigen visie en door een onzichtbare hand, een  
onbewust proces, komt tot een van tevoren voorspelbaar  
antwoord, nl: dat het probleem bij een ander  
cultuurideaal ligt.  
 
De bevoegdheid van deze onderzoeksinstelling (geschiedenis)  
werd al door Nietzsche betwist. Met een heldere  
beeldspraak verwijst hij naar hetzelfde probleem en waarschuwt  
voor het gevaar:  
   “De boom voelt meer wortels dan hij kan zien, want hij  
meet hun omvang af naar de omvang en kracht van de  
zichtbare takken. En wanneer de boom zich daarin al vergist,  
hoe moet hij zich dan wel niet verkijken op het hele  
bos rondom hem, waar hij alleen iets van weet en voelt  
voor zover hij er in zijn groei door gehinderd of geholpen  
wordt – maar meer niet. Het antiquarisch bewustzijn van  
een mens, van een gemeenschap, van een volk heeft altijd  
een uiterst beperkt gezichtveld. Het meeste ziet het hele- 
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maal niet en het weinige dat het ziet, ziet het geïsoleerd  
en van veel dichtbij… Er bestaan alleen maar maten en  
proporties van dingen in de ogen van antiquarisch terugblikkende  
mensen of volken. Hieruit schuilt een groot  
gevaar:… alles wat dit oude niet met eerbied tegemoet  
treedt, al het nieuwe en wordende dus, afgewezen en vijandig  
bejegend.”38  
 
Volgens Nietzsche veroorzaakt het “historisch besef” dus een  
blinde vlek. Deze blinde vlek is op zijn beurt de oorzaak  
van het automatisch omslaan van zelfkritiek in afwijzing  
van de vermeende afwijkingen en vijandige bejegening  
ervan.  
 
De oorzaak van deze blinde vlek wordt door den Hollander  
ruimer gedefinieerd.  
   Hij vraag zich af of cultuurkritiek mogelijk is. “Wanneer  
we uitgaan van de denkwijze die gangbaar is in de  
moderne cultuurwetenschappen, zoals de geschiedenis en  
de culturele antropologie, lijkt deze vraag ontkennend te  
moeten worden beantwoord. We moeten dan aannemen  
dat degene die kritiek heeft op zijn eigen cultuur niet in  
staat zal zijn een standpunt geheel buiten die cultuur in  
te nemen en altijd in belangrijke mate gebonden zal zijn  
aan de invloed die bijvoorbeeld de tijdgeest, de wereldbeschouwing,  
de ideologie of de etniciteit op zijn denken  
uitoefenen. De kritiek wordt onmiddellijk ingekapseld en  
de criticus ziet zich als het ware gevangen in een cirkel  
waaruit geen ontsnappen mogelijk is.”39  
 
 
  
                                                 
38  F. Nietzsche 1994-42  
39  J. den Hollander: Tussen Dialectiek en Deconstructie. In R. Aerts  
    en K. van Berkel (1996)-24 
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   Volgens Aerts ligt het onbewuste omslaan van cultuurkritiek  
naar het verwerpen van wat afwijkt van ons beeld  
van eigen cultuur aan het feit dat alle culturele opvattingen  
in wezen normatief zijn: een herkenbare stijl, organische  
samenhang, collectief karakter gelden als criterium van cultuur.  
Voorgesteld als een zelfstandig wezen en een autonome  
waarde kan de cultuur zelfs, uit zelfbescherming, het  
individu dwingen zich naar het geheel te voegen.40   
   Dit kan ongetwijfeld waar zijn, maar normativiteit alleen,  
hoeft niet tot het vormen van een blinde vlek te leiden: je  
kan heel exclusief zijn in je eisen en door de holistische  
voorstelling, van de burgers het meest onderschikking aan  
het geheel vergen en de inzet voor de cultuur als eenheid  
tot een collectieve opdracht maken, zoals Aerts suggereert,  
maar toch bereid zijn om even de eigen (voorstelling van)  
cultuur op de onderzoekstafel te leggen, de afwijkingen op  
zij te schuiven, en de tekortkomingen van je zuivere  
cultuur, om te beginnen met haar onvermogen om met de  
veranderingen of vermengingen om te gaan, onder de loep  
te nemen, in plaats van de afwijkingen of veranderingen als  
onzuivere elementen op de klachtenbank te plaatsen. Het  
automatische omzeilen van eigen (beeld van) cultuur verwijst  
eerder naar de verabsolutering van die normativiteit.  
Dat bewijst het toekennen van een Goddelijke status aan  
de cultuur; de cultuur staat boven de samenleving en is immuun  
voor herziening en kritiek.  
 
Volgens Freud is de tevredenheid die de idealen van een  
cultuur aan zijn deelnemers biedt van narcistische aard,  
en stoelt op het trots zijn op de reeds geslaagde prestaties.  
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Hij voegt toe; ze heeft om compleet te kunnen zijn de  
vergelijking met andere culturen nodig, die zich op andere  
prestaties toegelegd en andere idealen ontwikkeld hebben.  
Krachtens deze verschillen kent elke cultuur zichzelf  
het recht toe de anderen te minachten. De culturele idealen  
worden zo een bron van tweedracht en vijandschap  
tussen verschillende cultuurkringen, wat het duidelijkst  
tot uiting komt in de verhouding tussen naties”.41  
   Met deze beschrijving van Freud beschikken we over de  
laatste stukken van de puzzel.  
   Wij hebben eerder geconstateerd dat het individu en  
de cultuur samen vallen in het streven naar ontwikkeling.  
Geen cultuur is compleet!  
   Om compleet te kunnen zijn, zegt Freud, heeft cultuur  
de vergelijking met andere culturen nodig. De vergelij- 
king met andere culturen is blijkbaar de weg die voor een  
cultuur nodig is om zich verder te kunnen ontwikkelen.  
Door de vergelijking met andere culturen kan je er achter  
komen wat je nog niet bereikt heb. Maar door narcistische  
zelfgenoegzaamheid, blind trotsgevoel, bevindt de  
verdere ontwikkeling van een cultuur zich op drijfzand.  
   De mens is (nog) niet geciviliseerd, slechts gecultiveerd.  
Hij is niet geciviliseerd, juist omdat hij gecultiveerd is.  
De cultuur houdt de civilisatie tegen. Het conservatieve  
karakter van de cultuur houdt, in woorden van Nietzsche,  
een krachtige keuze voor het nieuwe, een cultuur in wording,  
tegen.  
 
Bovendien kunnen we uit dit citaat van Freud een andere  
onrustmakende conclusie trekken: de cultuur is inherent  
een anticultuur, een bron van vijandigheid:  
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de potentie tot een clash met andere culturen is al 
 in het begrip cultuur gegeven.  
   De ontwikkelingsgeschiedenis van het individu, zoals  
Freud voor ons schetst, laat zien dat het individu zijn  
agressiedriften onschadelijk maakt door ze te verinnerlijken,  
door ze tegen het eigen Ik te richten. Ze worden  
opgenomen door een deel van het Ik dat zich als Superego  
tegenover de rest stelt en nu als ‘geweten’ tegenover het  
Ik dezelfde strenge agressiebereidheid betracht die het Ik  
graag bij andere, vreemde individuen bevredigd zou hebben.  
De beschaving – cultuur eist dit van het individu.  
   Maar de ontwikkelingsgeschiedenis van de cultuur zelf,  
heeft een rood spoor achter gelaten. De ontwikkelingsge- 
schiedenis van de cultuur valt niet ver van de oorlogsge- 
schiedenis. Een geschiedenis van agressiebereidheid tegen  
vreemden.  
   De verdedigers van de cultuur verkopen hun agressie- 
bereidheid tegen de vreemden onder het mom van het  
belang van de deelnemers aan die cultuur, omdat het anders  
de gemeenschap ten nadele zou komen. In de woorden  
van Freud; ook voor de enkeling is het naleven van  
zedelijke normen, het afzien van brute machtsuitoefening  
in de regel zeer onvoordelig.42  
 
Sinds het optreden van de termen geschiedenis en cultuur,  
in de 18e eeuw, hebben deze termen in hun ontwikkeling  
steeds de neiging vertoond om, in nauw verband  
met elkaar, graag gebruikt te willen worden als aanduiding  
voor het geheel van een gemeenschap. De cultuur als  
gemeenschappelijke normen en tradities en de geschiedenis  
als registratie ervan.  
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Een nauwe samenwerking tussen die twee, zoals wij hebben  
besproken, vindt plaats in roerige tijden. De cultuur  
doet een beroep op de geschiedenis en de geschiedenis zet  
alles op alles om de cultuur te beschermen.  
 
De verwantschap tussen die twee beperkt zich niet alléén,  
tot in roerige tijden. Ze zijn in feite twee kanten van dezelfde  
munt. De gemeenschap is die munt. De munt, het  
gemeenschappelijke, is het enige dat telt en waarde heeft.  
Dat is dezelfde kuddedrift, dezelfde massaziel die door  
Nietzsche, Mill en Humboldt bestreden worden op naam  
van de autonomie van de persoon.  
   De (ont) ontwikkeling van de cultuur versus de  
ontwikkeling van het individu. Het conservatisme tegen het  
vooruitstrevende. Het eerste kan het niet doen zonder het  
opleggen van beperking op de tweede.  
   Nietzsche wijst het historisch besef af omdat het een  
zeer ernstige bedreiging kan vormen voor de autonomie  
van de persoon. Dat wordt vergelijken met onverteerbare  
brokstukken in de maag.  
 
   “Ze (geschiedenis) kan het leven niet verwerken, maar  
enkel conserveren. Zij onderschat het wordende altijd,  
omdat ze hiervoor het instinct mist… Dus verhindert  
ze een krachtige keuze voor het nieuwe en verlamt ze de  
handelende mens, die in zijn handelen meermaals piëteit  
met voeten treedt en treden moet.”43  
 
Ankersmit vertoont zich verbaasd over de afkeuring van  
de geschiedenis door Nietzsche, n.b. in zijn nawoord van  
Over nut en nadeel van geschiedenis voor het levende van  
Nietzsche.  
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“De Nietzsche die de historische gebondenheid van de  
westerse mens aan het christendom zo fel en op zo’n verbitterde  
toon gehekeld heeft, zou er zich toch over moeten  
verheugen dat het wetenschappelijk historisch onderzoek  
van het christendom openbaring en dogmatiek – en  
daarmee in feite het christelijk geloof zelf – zo effectief  
ondergraven heeft…. Uiteindelijk mag het daarom verbazen  
dat Nietzsche een objectieverende weergave van het  
verleden met zo’n kwaad oog bezielt.”44  
   Hoewel de verleiding zeer groot is, zal ik hier niet zijn  
verbazing uit het boek, waarin hij zelf een nawoord geschreven  
heeft weg nemen. Ik beperk me tot onze bevindingen  
tot nu toe; de geschiedenis heeft zich van de religie  
los gemaakt, maar zij zit klem in de cultuur. De cultuur  
bezit dezelfde dogmatische eigenschappen als de religie.  
Gezien de wederzijdse afhankelijkheid kan de geschiede- 
nis (nog) niet zelfstandig opereren.  
   De cultuur heeft twee overeenkomstige kenmerken met  
de religie.  
1.   Cultuur functioneert net als religie als een absolute  
      (bron van de) waarheid die boven de samenleving  
       staat.  
2.    Een beroep op de cultuur, kan het geweld rechtvaardigen.  
 
Het begrijpelijke geweld dat Freud aan de religie toeschrijft  
– De leden van een geloofsgemeenschap zijn onder  
de hoede van de gelijke liefde van God en degenen  
die buiten de geloofsgemeenschap vallen kunnen niet op  
die liefde rekenen…– is ook het geval bij de cultuur. Je  
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hoeft alleen de termen geloof en God om te wisselen met  
de term cultuur.  
   Aangaande de beschrijving van Freud, zou men zelfs  
meer waakzaam voor de cultuur zijn dan voor de religie.  
Want terwijl religie gebruikt wordt om de cultuurvijandigheid  
binnen de gemeenschap tegen te houden, kanaliseert  
de cultuur de aanwezige cultuurvijandigheid in een  
gemeenschap richting vreemden.  
 
Het is wel verbazingwekkend dat Ankersmit in zijn nawoord,  
naar de gebeurtenissen in het eerste deel van de  
20e eeuw verwijst, zonder een woord te wijden aan de  
vraag; hoe het mogelijk was dat de negatieve gedachten  
van Nietzsche over het historisch besef, door de cultuur  
romantische denkers zoals Spengler en Freyer, die n.b.  
hun werk op het gedachten van Nietzsche gebouwd  
hadden, omsloeg in verheerlijking van het historisch besef en  
dit heeft op zijn beurt weer geleid tot dramatische  
gebeurtenissen waarnaar Ankersmit verwijst.  
 
Ankersmit zegt: “Het is wel heel anders gegaan dan  
Nietzsche vermoede. In de eerste vijf decennia van deze  
eeuw heeft het historisch besef de mens van deze eeuw in  
het geheel niet verhinderd om tot daden te komen. De  
meest ingrijpende en catastrofale wending in de geschiedenis  
van onze eeuw… vonden juist hun oorsprong en  
legitimiteit in een sterke betrokkenheid op het verleden,  
hoe onjuist de betreffende historische inzichten ook geweest  
mogen zijn. Zij worden steeds gevoed door bepaalde  
geschiet-interpretaties. Aan historisch besef heeft het  
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de mens van de twintigste eeuw niet ontbroken, maar dat  
heeft zijn vermogen tot handelen niet verlamd.”45   
 
Het is wel precies gegaan zoals waarvoor Nietzsche ons  
wilde waarschuwen. De handelingen en daden waarnaar  
Ankersmit verwijst, zijn niet dezelfde handelingen en  
daden waarnaar Nietzsche verwijst. De eerst genoemden  
zijn voortgekomen uit te veel historisch besef, gebaseerd  
op een beroep op gemeenschappelijke waarden, cultuur  
en geschiedenis, dat wil zeggen de blinde vlekken, en  
zijn ten koste gegaan van de daden en handelingen die  
Nietzsche voor het ogen had; de bewuste autonome handelingen  
en daden van de personen. Deze werden met voeten 
getreden.  
 
De geschiedschrijving van Spengler en Freyer hadden  
een doel voor ogen; het redden van hun (beeld van)  
cultuur. Zij zagen in hun tijd de moderniteit als concurrent  
en een bedreiging voor de Duitse identiteit. Door het  
benadrukken van eigen culturele identiteit, verbonden  
met het verleden van Duitsland en de superioriteit van  
de Duitse cultuur ten opzichte van de rest van Europa,  
kwam hun missie tot uitdrukking. Zij hebben de geschiedenis,  
gegoten in de vorm van hun eigen waarden  
en eigen idealen (en de waarden van een groep in de  
samenleving, waarmee ze zich identificeerden) en het  
resultaat werd verkocht als de waarheid (van de samenleving).  
   Op het eerste gezicht lijkt het geen probleem te zijn  
als een persoon, een onderdeel van de samenleving, zijn  
waarheid of de waarheid van een groep in de samenleving 
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naar voren brengt, als een visie en probeert om de  
anderen ervan te overtuigen dat de door hem aangewezen  
richting de richting is. De sociale waarheid is uiteindelijk  
niets anders dan een door het individu geproduceerde  
waarheid die bevestiging heeft gevonden bij anderen of  
althans bij de meesten.  
   Maar zulke geschiedschrijving bevat twee onderdelen.  
Eerst geeft de historicus zijn antwoord op de vraag hoe  
het zover kan komen (heden) en daarna hoe het verder  
moet (toekomst). Het eerste antwoord valt in het domein  
van de cultuurkritiek, maar de tweede valt in het domein  
van de politieke theorie. Juist de politieke implicaties van  
het tweede aspect, gezien de karakteristieke eigenschappen 
van de cultuur en de cultuurcritici, is onverantwoord  
en gevaarlijk.  
 
De analyse van de cultuurcriticus omzeilt de cultuur, als  
een heilig domein, en wijst de vijand aan (degene die een  
andere culturele ideaal heeft, dat wil zeggen degene die  
niet norm – al doet) en vraagt de individuen, aangesproken  
op hun culturele identiteit, om zich aan te sluiten bij  
de kudde, anders gaat het, volgens hun analyses, helemaal  
mis. Wat ontstaat is “de clash of cultures”. De ingebakken  
potentie wordt geactiveerd.  
 
De “clash of cultures” kan politiek gezien plaats vinden als  
iemand dat aanwakkert, de verschillen op scherp zet, wijst  
de vijand aan en men doet geloven, impliciet of expliciet,  
dat er iets aan gedaan moet worden. In principe en in feite  
begint elke oorlog met de mobilisatie van de verschillen; een  
aankondiging van de clash.  
 
                                                 67  
 
 



 
Het vreedzame leven van de verschillende groeperingen  
in Joegoslavië die lang hadden samen geleefd, veranderde  
plotseling door een aankondiging van de clash, gebaseerd  
op het scherp zetten van verschillen, tot een totale oorlog.  
Een clash hoeft dus niet perse door een cultuurcriticus  
aangekondigd te worden.  
 
De westerse cultuur of in “moderne” termen de Joods  
– Christelijke cultuur, wat in onze oren als eeuwig klinkt,  
werd in minder dan driekwart eeuw geleden uitgedaagd  
door de Duitse cultuur. De clash was echt, evenzo de verschillen,  
in de ogen van de ontdekkers.  
   De geschiedschrijvers hadden de reden voor de maat 
schappelijke ontwrichting gevonden, en hun antwoord  
op de vraag hoe het verder zou moeten, heeft bijdragen  
tot de triomf van Hitler. De narcistische zelfgenoegzaam- 
heid, uitmondend in het superioriteitsgevoel van de  
Duitse cultuur, beperkte zich niet alleen tot botsing met  
een andere cultuur, maar eenmaal bezeten door de illusie  
dat zij de drager van de hogere cultuur waren, deed Hitler  
een poging om de wereld onder zijn hoede te krijgen.  
M.a.w. een greep op de civilisatie.  
   Gezien de civilisatie (die nog) niet plaats heeft gevonden,  
is elke aanspraak op civilisatie door een cultuur in feite  
een civilisatiegreep. Achter de historische uitspraak van  
Woodrow Wilson “American principles are the principels  
of mankind” schuilt dezelfde illusie als die van Hitler; nl.  
dat Amerika de drager is van de hogere cultuur.  
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                       WESTERSE CULTUUR VS  
                       ISLAMITISCHE CULTUUR  
                                           ***  
 
Het einde van de koude oorlog was ook het einde van  
een stabiel en vastliggende periode. Tijdens de koude oorloog  
waren de verhoudingen en de verdelingen duidelijk  
en men kon makkelijk vriend van vijand onderscheiden.  
Zelfs het meest negatief denkbare scenario was duidelijk;  
een atoomoorlog. Dit beeld veranderde met de instorting  
van de Sovjet Unie. De geschiedschrijving van Huntington  
valt ook onder de eerder besproken bijzondere vorm van  
speculatieve geschiedschrijving die ontstaat als gevolg  
van de maatschappelijke veranderingen. Het verschil is  
dat de verandering niet in een particuliere maatschappij  
plaats had gevonden, maar op internationaal niveau. Het  
gaat dan ook niet om het bepalen van “hoe het zover heeft  
kunnen komen” (cultuurkritiek), maar om “hoe het  
verder moet” (politieke theorie). Het gaat puur om het  
bepalen van de richting. “Vieuwing the world in terms  
of seven or eight civilizations…provieds an easily grasped  
and intelligible framework for understanding the world...  
and providig guidelines for policy makers”.46  
   Wanneer deze gecreëerde relevantie door Huntington  
omslaat in een particuliere maatschappij, zoals in Nederland,  
komt ook de eerste vraag “hoe het zover heeft kunnen  
komen” (cultuurkritiek) om de hoek kijken.  
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Het cultuurconcept van Spengler en Freyer liep langs  
de nationale lijnen en hun theorieën waren gericht op  
de interne situatie, maar de praktische gevolgen ervan  
werden naar buiten toe gericht. Daarin tegen is het werk  
van Huntington een internationale theorie; dat wil zeggen  
het werk is bedoeld voor de nationale aangelegenheid,  
maar zijn theorie is in eerste instantie en van karakter  
naar buiten toe gericht. De “clash of civilisations”  
als een internationale theorie ontleent zijn betekenis niet  
aan de gangbare romantiek, maar aan het realisme. Het  
realisme is ontstaan, als reactie op het idealisme, wat te  
vergelijken valt met de reactie van de romantiek op de  
verlichting. Ook de “universalistische” benadering van de  
internationale politiek, zoals bij het idealisme het geval is,  
was aanleiding tot verzet van het realisme. Eerder werden  
de overeenkomsten tussen de theorie van Huntington en  
de cultuur romantische traditie duidelijk gemaakt, met  
name de gelijkenissen tussen het werk van Spengler en  
de theorie van Huntington. Huntington en Spengler  
bekrachtigen, de door hun aangewezen richting met een  
noodlotfilosofie, gericht op angst; angst voor verval.  
   Zij creëren een vijf-voor-twaalf-gevoel. Hoewel het verval  
vast stond, kreeg men nog een aller laatste kans om het  
tij te keren. “Dit vijf-voor-twaalf-gevoel staat, in woorden  
van Van den Berg, in schril contrast met de periode, waarin  
zich het cultuurverval heeft voltrokken. Dan denkt de  
cultuurcriticus al gauw in termen van millennia.”47  
   De overeenkomsten tussen Huntington en Spengler  
zijn hoofdzakelijk methodisch van aard. In vergelijking  
met de Duitse denkers van de eerste helft van de 20e eeuw,  
 
  
  
                                                 
47  P. van Den Berg: Het risico van Cultuurkritiek. In R. Aerts en K.  
van Berkel (1996)-23   
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lijkt de traditie van Huntington (realisme), meer op de  
gedachtegang van Carl Schmitt, voor wie vijandschap de  
kern van de politiek vormde.  
 
De internationale politiek valt, in de visie van het realisme,  
onder het Darwinistische principe, de survival of the fittest:  
in een vijandig international domein, gekenmerkt door de  
“state of war” moeten we ons beschermen en daarvoor is  
alles veroorlooft. Spreek niet met de realisten over moraal,  
want de permanente druk van oorlog elimineert de morele  
standaard: wij moeten het vóór zijn, aldus het realisme.  
   Maar te vergeefs: deze keer was het internationale  
Islamitische terrorisme voor.  
   De schok als gevolg van de terroristische aanslagen van 11 
september was de verrassing van dit feit. De onconventionele 
aanslagen van de terroristen en het antwoord daarop  
in de term van ‘War on Terrorism’ wezen de verhoudingen 
daadwerkelijk richting de stelling van Huntington.  
Vooral de gemaakte tweedeling door Bush “Either you  
are with us, or you are with the terrorists” maakte een  
tweedeling, vergelijkbaar met de tegenstelling tussen het  
westen en oosten die de wereldorde na de 2e wereldorde  
beheerste. Het was een oorlogsverklaring, maar de vijand  
was niet meer dan een naam en een organisatie. In feite  
was de oorlog tegen terrorisme een oorlog tegen een  
organisatie en een tactiek, maar de enorme schok en de grote  
woorden, zoals de aanval op onze vrijheid en democratie  
veranderde terrorisme als een tactiek in terrorisme als een  
wereldconditie. De gezichtsloosheid van de vijand leidde  
ertoe dat de oorlog zich naar binnen toe, in de maatschappij,  
uitbreidde. Als de aanval door een Staat opgeëist was,  
had de oorlog een ander karakter gekregen.  
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Zelfs de dood van Theo van Gogh zou in een ander  
daglicht zijn komen te staan, dan wat het nu teweeggebracht  
heeft in Nederland.  
 
Het valt niet te ontkennen dat er een oorlog gaande is,  
maar niet tussen de westerse cultuur en de Islamitische cultuur.  
Oorlog is gaande tussen twee groepen de een op naam  
van zijn cultuur en de ander op naam van zijn religie die  
aan elkaar de oorlog verklaard hebben. Het zou heel toevallig  
zijn dat het jaar van de publicatie van het boek van  
Huntington samenvalt met de oorlogsverklaring van Bin  
Laden aan de Amerikanen. Elk van de betrokken groepen  
in de oorlog probeert de individuen aan te spreken op hun  
gemeenschappelijke identiteit en wil ze ervan overtuigen  
dat er een onoverbrugbare clash bestaat (de mobilisatie van  
verschillen), en dat er iets aan gedaan moet worden, anders  
zal het helemaal mis gaan. In het eerste geval met onze  
cultuur en in het tweede geval met onze religie. De betrok- 
kenen in deze oorlog hebben eigen kanalen om de massa  
te bereiken, terwijl de een zijn visie via de intellectuelen in  
omloop brengt, doet de andere een beroep op de religieuze  
voorhoede. Niet alle intellectuelen worden beïnvloed door  
de tirannie der suggestie, evenmin alle religieuze Imams.  
 
Beide betrokkenen kunnen de angst heel goed gebruiken  
voor het zetten van druk. Het liefst willen ze paniek zien.  
Want paniek veroorzaakt een angst die niet in verhouding  
staat tot het dreigende gevaar. Hoe angstiger de mensen,  
hoe dichterbij hun doel.  
 
Het erkennen van deze oorlog is het sleutelwoord voor het  
begrijpen van de huidige stand van zaken in Nederland!  
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                       DE CLASH IN NEDERLAND  
                                            *** 
 
 
 
De clash onder de intellectuelen  
De “clash of cultures” verzette zich vanaf het moment  
van optreden in Nederland tegen de multiculturele  
samenleving. In een essay met een even alarmerende titel  
als “de ondergang van de avondlanden”, waarschuwt Paul  
Scheffer voor een onoverbrugbare cultuurkloof tussen de  
Nederlandse cultuur en de Islamitische cultuur, die zich  
manifesteert in de opkomst van een etnische onderklasse  
in de samenleving. Hij vraagt zich letterlijk af “hoe heeft  
het zo ver kan komen”. De verwatering van eigen cultuur,  
te naïeve verwachting van de pacificatie – democratie  
en de onloyaliteit van de minderheden (moslims) in het  
Nederlandse waardestelsel, hebben volgens Scheffer geleid  
tot dit multiculturele drama. Scheffer signaleert ook  
“gevoelens van wrok” in die achtergebleven etnische groep,  
die in de toekomst voor hem, dus ook voor Nederland,  
serieus een reden van zorg kunnen vormen.  
   De Nederlandse cultuur en geschiedenis ziet hij als de  
sleutelbegrippen voor de oplossing!  
   De autochtone Nederlanders moeten hun verwaterde  
identiteit weer herzien op basis van de gemeenschappelijke  
cultuur en geschiedenis (herrijzenis van het nationale  
en historische besef). En de allochtone medeburgers  
moeten hetzelfde consumeren. Sterker nog; met hun neus  
in dezelfde bak gedrukt worden.  
   De algemene culturele reactie van Nederland, toen, op  
het “multiculturele drama”, kan ik samenvatten in één zin:  
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“goed dat de problemen gesignaleerd zijn, maar de  
gesuggereerde oplossing is te oneigentijds”. De algemene  
reactie benadrukte de aspecten zoals, internationale verdragen  
betreffende burgerrechten, sociale en culturele rechten en  
individuele vrijheid. Sommigen benadrukten het transnationale  
karakter van de huidige wereld, gekenmerkt door  
de globalisatie, ontwikkelingen in de communicatie en  
migratie, waarin het niet alleen voor allochtone, maar ook  
voor autochtone burgers steeds moeilijker wordt om de  
identiteit vast te plakken aan de territoriale staat. En de anderen  
beweerden dat wij behoefte hebben aan een nieuwe  
herinneringen, een nieuwe verleden. Kortom; de oplossing  
is te autoritair, te onrealistisch (geen genogen nemen met  
de bestaande werkelijkheid) en te conservatief.  
   In dezelfde krant (het NRC), op dezelfde dag  
(29 januari 2000) van de publicatie van het artikel “het  
multiculturele drama” heeft premier Kok zijn verontrusting  
uitgesproken over mogelijke deelname van FPO aan een  
coalitieregering in Oostenrijk, en in een ander nieuws  
heeft president Thomas Klestil, geen voorstander van een  
regering met de FPO, de lidstaten van de Europese Unie  
verzekerd dat “de Europese waarden zoals democratie en  
pluralisme” ook in Oostenrijk gehandhaafd blijven.  
   Refereren aan dit nieuws vertelt ons iets over de stemming  
in Nederland toen, over het nationalisme (zelfs  
als resultaat van een democratisch proces) en over de  
Europese waarden, uitgedrukt in twee termen democratie  
en pluralisme. En begrijpen we waarom het essay van  
Scheffer in een gloednieuwe eeuw oneigentijds was.  
 
“Het multiculturele drama” was niet de eerst poging van  
Scheffer om de discussie over de nationale identiteit een  
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nieuwe leven in te belazen. In 7 januari 1995 schreef hij  
in het NRC een artikel getiteld “Nederland als een open  
deur”, waarin hij op de noodzaak van het nationale besef  
hamerde. Hij schrijft: “Huizinga zegt het mooie: wie  
zich afgesneden denkt van de herinneringen aan zijn  
herkomst, groei en lotgeval, staat reddeloos voor het leven.”  
   Hoe kan iemand met deze kennis, vijf jaar later tot een  
andere conclusie komen, (dat de minderheden zich moeten  
afsnijden van hun herkomst) is een cruciaal vraag.  
Aan zijn egalitaire principes zal het niet liggen, want hij  
komt aan het eind van zijn artikel tot drie principes die  
hij als de kern van de Nederlandse identiteit beschouwt;  
“tolerantie, consensus en egalitarisme”.  
   In een reactie op dit artikel komen zowel Fennema  
(20/2/1995) als Koch (31/1/1995) tot de conclusie dat het  
probleem van de nationale identiteit is; dat iedereen de  
neiging heeft om zijn politieke ideologie te beschouwen  
als de kern van de nationale identiteit. Beiden zien een  
beroep op de nationale identiteit gelijk aan een pleidooi  
voor een conservatief reveil.  
   Koch zegt: “Scheffer lijdt aldus aan het typische chagrijn  
van alle nationale ideologen die erover klagen dat mensen  
die zij zelf tot de eigen natie rekenen, niet denken en handelen  
zoals zij”. Waar het Fennema om gaat is dat “het nationale  
zelfgevoel altijd in concurrentie met andere naties  
wordt beleefd en dat daarmee een dwingende logica in het  
nationale denken sluipt, die uniformerend werkt.”  
 
Met deze terugblik wil ik concluderen dat er in Nederland  
in plaats van een blind nationaal besef ( een nationaal besef  
louter om een nationale identiteit) duidelijk een besef  
bestond; welk prijskaartje aan een beroep op een uniformerend 
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nationale identiteit hangt. Zelfs 5 jaar later toen  
Scheffer met zijn alarmerende artikel zijn pleidooi voor de  
herziening van het nationaal besef in verband bracht met  
vreemdelingen (wat meestal werkt om het nationale gevoel  
te prikkelen, vooral in combinatie met alarm) duidt  
de bestudering van de reacties aan, dat de overtuiging van  
dat besef diep gefundeerd was.  
 
Het grootste probleem van een nationalist die de nationale  
identiteit opklopt om het nationalisme zelf, is dat hij  
alles op alles zal zetten om een illusie te verheerlijken. Alle  
wegen zullen tot die illusie leiden. Denk aan het aangehaalde  
citaat van Huizinga door Scheffer. Natuurlijk kan  
Scheffer beweren, dat in geval van tegenspraak, de  
herinneringen van het ‘lotland’ voorrang genieten ten koste  
van de herinneringen aan die van het land van herkomst. Een  
geïmmigreerde Scheffer (nationalist) zal zeker andersom  
beweren. Scheffer kan zijn pleidooi vasthouden met de  
bewering dat zij zich van hun herkomst moeten afsnijden  
want ze leven nu hier in Nederland.  
   Dat is juist wat Koch en Fennema in 1995 hebben gezien:  
als puntje bij paaltje komt, kan de nationalist alleen  
zijn bloed nog van dat van de tegenstander onderscheiden.  
Een nationalist kan zonder ironie, met hartstocht  
zelfs, naar de jaren 1940-1945 verwijzen om daarmee het  
nationalisme te verheerlijken. Dat is het nationalisme om  
het nationalisme. Dat is hetzelfde dogmatisme wat ik eerder  
over cultuur beweerd heb.  
   De autonomie van de persoon, als hoeksteen van de  
moderne democratie zou de voorkeur aan de persoon zelf  
overlaten. Elk persoon als bron en drager van de waarheid  
heeft recht om zijn eigen voorkeur uit te spreken.  
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Elke reductie van dit recht is niets minder dan geweld. In  
woorden van Freud een “crimen laesae majestatis.”  
   Het idee van het opleggen van de culturele waarheid,  
wat niets anders is dan het eigen beeld van de cultuur, is  
een aanslag op de autonomie van de persoon. Elke toegang  
tot het persoonlijke waardestelsel moet volgens ons  
systeem via de vrije keuze lopen.  
 
Angst  
Op 11 september 2001 kreeg de theoretische oorlog een  
praktische betekenis. De betrokken partijen hebben het  
toegejuicht, want een ideologie zonder empirische feiten  
blijft een vaag verhaal. Gezien het weerzinwekkende  
geweld en het feit dat het geweld gericht was op burgers,  
waren de stressreacties niet beperkt tot de slachtoffers,  
maar bevond iedereen zich in een onveilige positie. Die  
angst veroorzaakt door terroristen wordt geïntensiveerd  
door een politiek van angst door de regeringen (zij hadden 
publiek support nodig voor de oorlog tegen het terrorisme 
en verdere antiterreur maatregelen). En in het sociale  
proces vermeerderd de angst zichzelf. Voor de dragers  
van de oorlog was 11 september voor beide kanten een  
enorme input om de strijd voort te zetten. De dragers van  
de theorie van Huntington kunnen nu bewijzen dat hun  
theorie klopt en aan de andere kant besefte men dat de  
vijand wel te kunnen verslaan. Het gevoel van oorlog was  
niet meer beperkt tot de betrokkenen, maar verspreidde  
zich via de media wereldwijd.  
 
Freud begint zijn essay Actuele beschouwingen over oorlog  
en dood met de beschrijving van de (collectieve) schok als  
gevolg van het uitbreken van de oorlog:  
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“Meegesleurd in de maalstoom van deze oorlogstijd,  
eenzijdig geïnformeerd, zonder enige distantie van de  
grote veranderingen die zich reeds voltrokken hebben of  
zich beginnen te voltrekken, en zonder een vermoeden  
hoe de toekomst eruit zal zien, weten wij zelf niet meer  
welke betekenis wij moeten hechten aan de indrukken  
die zich aan ons opdringen en welke waarde aan de meningen  
die wij ons vormen.”48  
 
Van Middelaar schrijft in zijn nawoord op Nietzsches  
geschiedenistraktaat terecht, dat in onze tijd de journalisten  
de plaats van de historici overgenomen hebben. “De  
‘allesverterende historische koorts’ van de negentiende- 
eeuwer heeft plaatsgemaakt voor een nieuwe, minstens zo  
hevige ijlkoorts: het journalisme”:  
In plaats van onverteerbare brokstukken van de geschiedenis 
zitten we volgens van Middelaar met de onverteerbare 
brokstukken van het ‘nieuws’ in onze maag, die live,  
terwijl de gebeurtenissen nog gaande zijn, onze wereld  
binnenstormen.49  
 
De angst in drievoud, sterke emoties en de onverteerbare  
brokstukken die door de media onze maag binnenstormden  
hebben ervoor gezorgd dat wij onze greep op de 
werkelijkheid hebben verloren. In oorlogstijd heeft  
men geen volledige controle op zichzelf. Dat geldt niet alleen  
voor de massa, ook de intellectuele voorhoede wordt  
beïnvloed. Freud benadrukt dat het intellect slechts  
betrouwbaar kan functioneren in de afwezigheid van sterke  
emotionele impulsen; “gebeurt dat wel, dan gedraagt het  
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zich eenvoudig als een instrument in handen van de wil  
en levert het door de wil bestelde resultaat”.50   
   Angst ondermijnt de autonome meningsvorming van  
de mensen en gezien in een democratische systeem het  
volk regeert op basis van rationele overwegingen, brengt  
(collectieve) angst de ondermijning van het functioneren  
van de democratie.  
 
Het tweede spanningsveld tussen de angst en democratie  
is de rolwisseling van de staat.  
   Vrijheid was voor de liberale denkers, oorspronkelijk,  
gelijk aan beperking van staatsbemoeienissen. Als gevolg  
van angst doet men een beroep op de staat om zijn  
veiligheid te waarborgen. Deze rolwisseling van de staat,  
van een “gevaar voor de vrijheid” naar een “bron van  
veiligheid en bescherming”, is de transformatie van een liberale  
democratische staatsvorm naar een Hobbesiaanse staat.  
   Afgezien van dit algemene beeld, helpt de angst  
voor terrorisme en Islam, politici in het zadel die een  
Huntingtoniaanse visie koesteren en dat brengt een voortzetting  
van de strijd met zich mee, en paradoxaal genoeg  
voor voortzetting van de strijd, is de angst brood nodig  
voor het voortbestaan.  
 
Wie door een slang gebeten is, is bang voor het koord, zo  
klinkt een Perzische gezegde. Dat is het derde effect van  
de angst. Angst leidt tot stereotiep denken. “Mensen gaan  
groepen verdenken in plaats van individuen. Angst  
generaliseert. Stigmatiseren kan leiden tot radicale conflicten,  
terwijl het eerder te maken heeft met een gebrek aan juiste  
informatie,” zegt Gersons, hoogleraar psychiatrie aan het  
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AMC (NRC, 30 juli 2005). Gersons voegt toe: “En dat  
gebeurt nu ook. En zo krijgen terroristen alsnog hun zin”.  
   Terugkijkend naar wat wij over autonomie besproken  
hebben, is dit effect van angst ook een zware beschadiging  
voor de democratie.  
   De autonomie van de persoon is een essentieel bestanddeel  
van de moderne democratie. Zoals Raz ons laat weten,  
kunnen wij in de maatschappij slagen indien wij autonoom  
zijn, want de inrichting van de samenleving (zowel  
institutioneel als in intersubjectieve relaties) is gebaseerd  
op de autonomie van de persoon. Het groepjes-denken  
belemmert de autonomie van de persoon aan twee kanten.  
   Aan de ene kant worden mensen door angst gedreven tot  
groepsvorming en dat leidt ertoe dat het Superego van de  
groepen het voor het zeggen krijgen, daarmee worden de  
autonome individuen meegesleurd door de identificaties.  
   Aan de andere kant word je door de tegenstanders- 
groep niet als een individu, een onafhankelijke bron van  
de waarheid, gezien maar slechts als een onlosmakelijk  
onderdeel van een groep. Met ander woorden als je je  
autonomie niet ter beschikking stelt aan de groep, word je  
toch niet door de andere groep behandeld als een autonoom.  
Het groepjesdenken is daarom een dubbele aanslag  
op de autonomie.  
 En zo krijgen de terroristen alsnog hun zin, zegt Gersons  
verder. Maar dat is slechts één kant van de medaille.  
   De ander kant van de oorlog krijgt ook (eerder) zijn  
zin. De strijders van de “clash of cultures” verstrekken de  
informatie die juist tot die generalisatie leidt. Deze informatie  
is genoeg voor de gemiddelde Nederlander om een  
oordeel te kunnen vormen. Men heeft geen behoefte aan  
verdere informatie.  
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“Nederlander ziet moslim niet staan” luidt het onderzoek  
(de Volkskrant 26 juni 2004) “ Nederlanders hebben  
nauwelijks contact met moslims, willen niets over de Islam  
weten en toch denkt ruim eenderde negatief over deze  
bevolkingsgroep” laat het resultaat van het onderzoek zien.  
   De strijders van “botsing der culturen” worden blij met  
het resultaat van dit onderzoek. Sterker nog, zij meten  
hun succes aan het resultaat van dit soort onderzoeken.  
Zij gaan in de volgende fase van strijd, voor twee derde  
van de stemmen.  
   De waarnemingen van “de Gersons”, is de reden waarom  
ik aan het begin beweerd heb dat het erkennen van  
de oorlog de sleutel zou zijn voor het begrijpen van de  
huidige situatie. Men ziet de keerzijde van de medaille  
niet. “Sommigen zijn per ongeluk blind, anderen expres”  
zei Frits Bolkestein ooit.  
 
Deze drie aspecten van de sociaal-emotionele angst voor  
terrorisme, gaan gepaard met een andere angst die zich  
weerspiegelt in de dagelijkse (ontspoorde) discussies in de  
media, nl. de angst voor de effecten van onze angsten,  
angst voor wat onze angsten teweeg kan brengen;  
radicalisering, verharding van de maatschappij, afnemen van  
solidariteit of tolerantie, verdere islamisering, … etc. Hoe  
verdeelder de visies, hoe ontspoorder de discussies en in  
dit laatste geval laat de bestudering van de discussies in  
de afgelopen jaren zien dat er nog een andere angst om  
de hoek komt kijken; de angst voor de verdere ontwikkeling  
van de maatschappij zelf. Angst voor het uit de hand  
lopen van dit allemaal.  
   Met het uitbreken van de financiële crisis, wat het beeld  
van de media op dit moment beheerst, heeft de discussie 
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op de achtergrond geplaatst. Voor sommigen een  
verademing, voor anderen een onnodig staakt-het-vuren.  
Naarmate de effecten van de crises in de maatschappij  
zichtbaarder worden, zal de strijd een grimmiger gedaante  
krijgen.  
 
De clash in de politiek en onder de massa  
“De berichtenstroom over de aanslagen in de VS op  
11 september en de daarop volgende oorlog tegen het  
moslimfundamentalistische terrorisme heeft zijn uitwerking  
niet gemist. Driekwart van de Nederlanders geeft  
aan bang te zijn voor een gewelddadige confrontatie tussen  
de islamitische wereld en het westen…. Onderzoeker  
L. Wecke van de KUN noemt de cijfers ‘tamelijk veront- 
rustend’. …Het is ook mogelijk dat veel respondenten  
de ingewikkelde problematiek versimpelen tot de voor  
iedereen begrijpelijke tegenstelling islam-westerse wereld,  
aldus Wecke.” (Roterdamse dagblad, 25 oktober 2001)  
 
In zo’n stemming werd Pim Fortuin, net ingetreden in de  
politiek, aangeklaagd (1 november) door drie islamitische  
organisatie wegens discriminatie en hetze voor zijn uitspraken;  
“Ik ben ook voor een koude oorlog met de islam. De  
islam zie ik als een buitengewone bedreiging”. In 9 februari  
2002 gaat hij een stapje verder in zijn strijd en noemde de  
islam een achterlijke cultuur, verder wilde hij artikel 1 van  
de Grondwet afschaffen en de grenzen dicht doen voor de  
moslims.”  
   Zo bereikte “de clash of cultures” de politiek en daarmee  
de massa. De verwarde post 11 september maatschappij  
had zijn Messias gevonden. De uitspraken van Fortuin  
kreeg niet alleen verzet uit de moslimsgemeenschap, maar  
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ook de gevestigde politieke partijen riepen dat hij de  
bevolkingsgroepen niet tegen elkaar op moest zetten. Met  
een even heftige reactie opende Pim Fortuin het vuur op  
de gevestigde partijen.  
   Wat later de revolutie van Fortuin genoemd zou worden  
heeft zijn oorsprong niet aan rationele overweging van  
de autonome individuen te danken, maar aan een  
wisselwerking tussen de door angst in pathologische toestand  
verkerende maatschappij en de politieke ambitie van een  
nieuwkomer. Er zijn wel meer ingrediënten nodig om een  
revolutie op gang te zetten. Ik schetste hier alleen twee  
bodemingrediënten.  
   Ter verklaring van het succes van Pim Fortuin komen  
zowel Wout Ultee, hoogleraar sociologie als cultuursocioloog 
G. van den Brink tot het signaleren van wat Paul  
Scheffer al gesignaleerd had, “een gevoel van wrok als  
gevolg van achterstandpositie”, maar dan in de Nederlandse  
maatschappij. (NRC, 18 juli 2002) Ultee vergelijkt de  
huidige Nederlandse maatschappij met wat Michael Young  
in 1958 in The rise of Meritocratie voorzag. De maatschappij  
van nu is volgens Ultee verdeeld in klassen die zich als  
gevolg van de marktwerking onderscheiden in talent en  
opleiding. Het onderlinge contact tussen de sociale lagen  
wordt volgens Ultee steeds minder. Dat geldt evenzo voor  
de verjaardagsfeestjes als voor gemengde huwelijken. In  
deze onwrikbaar meritocratie, wie in de onderste regionen  
van de samenleving terecht komt is gewoon niet capabel  
genoeg en zit daarmee in een uitzichtloze positie, het is  
waar ook de meeste klappen vallen. Deze groep voelt zich  
verwaarloosd, zegt van den Brink. De uitzichtloze positie  
in de meritocratie valt volgens van den Brink samen met  
een trend die hij de assertiviteitcultuur noemt: “De op  
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vitaliteit geente maatschappij die een zucht naar heftige  
zintuiglijke gewaarwordingen geneert. Maar die daarmee  
ook onverwachte agressiviteit teweegbrengt, soms  
overlopend in zinloos geweld.” De assertiviteitcultuur  
representeert volgens Van den Brink het verschil tussen de  
winnaars en verliezers van het moderne leven. De verliezers,  
de miskenden van de meritocratie, zagen in Fortuin  
de reddende engel. Zo groeide het aantal zetels van Pim  
Fortuin in de peilingen per dag. Op 6 mei meldde de  
volkskrant dat hij op 38 zetels kon rekenen.  
 
Je beweert wel wat als je zegt dat angst en armoede  
(uitzichtloze positie) in de Nederlandse samenleving geleid  
hebben tot de revolutie van Pim Fortuin! Dat zal de trotse  
gevoelens van de verdedigers van de cultuur niet ten goede  
komen. Hier tegenover staat dat de cultuurbeschouwers,  
die niet blind geraakt zijn door een overmaat aan nationaal 
en historisch besef, degenen die veel om de cultuur  
geven om de ontwikkeling van de cultuur zelf, kunnen die  
waarnemingen onder de loep nemen. Men kan aan de andere  
kant beweren dat ook de afkeer van de multiculturele  
samenleving, of in termen van Wilders, de Islamisering  
van de maatschappij, een rol hebben gespeeld. Dit valt  
onder de categorie angst. Zo niet, dan moet de  
cultuurbeschouwer ook de aanwezige vreemdelingenhaat aan  
zijn lijst toevoegen. Als men angst of vreemdelingenhaat  
wegneemt, valt het door Scheffer gesignaleerde “gevoel van  
wrok onder de allochtone medeburgers die zich in een  
achterstand positie bevinden” ook onder de door Ultee  
en Van den Brink geschetste regels. En als de suggestie  
van Scheffer een oplossing biedt, dan zal de extra  
geschiedenisles, georganiseerd door de gemeenten bijvoorbeeld,  
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het probleem van de autochtone medeburgers in een keer  
van de kaart vegen.  
 
Cultuur als een gemeenschappelijke daad tegen de krachten  
van de natuur, drukt zich uit in de instituties in de  
samenleving die de onderlinge betrekkingen tussen de  
mensen, Staat en de maatschappij regelen. In wezen is  
cultuur gecreëerd om de mensen, de deelnemers, tegen  
het lijden te beschermen. Dat is ook de reden waarom  
men de sociale bron van het lijden in het geheel niet  
accepteert. In een georganiseerde gemeenschap, offeren de  
deelnemers een deel van hun natuurlijke driften op, op  
basis van rechtvaardigheid. De rechtvaardigheid zorgt  
ervoor dat de driftverzaking niemand bespaart blijft. Blijft  
de rechtvaardigheid achter, dan zouden de betrekkingen  
onderhevig zijn aan de willekeur van de enkeling, een  
groep of een klasse. De analyses van Ultee en Van den  
Brink die gebaseerd zijn op empirische feiten, leggen een  
hardnekkig spanningsveld bloot tussen het fundamentele  
beginsel van de democratische rechtsstaat nl, het recht op  
gelijke kansen aan de ene kant, en de bittere praktijk aan  
de andere kant. De wrok van de onderklasse is niets meer  
dan een aanspraak op geluk. In woorden van Freud: een  
internalisering van de culturele verboden mag men bij de  
onderdrukten niet verwachten.51  
 
“Bij de inperkingen die alleen voor bepaalde maatschappelijke  
klassen gelden, stuit men op grove en ook nimmer  
miskende verhoudingen. Het ligt in de lijn van de  
verwachtingen dat deze achtergestelde klassen de  
geprivilegieerden zullen benijden om hun voorrechten en alles  
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zullen doen om van hun eigen surplus aan ontbering af te  
komen. Waar dit niet mogelijk is, zal zich een blijvende  
mate van ontevredenheid binnen deze cultuur handhaven,  
die tot gevaarlijke rebellieën kan leiden…. Het behoeft  
geen betoog dat een cultuur die een zo groot aantal  
deelnemers onbevredigd laat en tot rebellie drijft, geen  
kans heeft duurzaam stand te houden, en dat ook niet  
verdient.”52  
 
Op 6 mei 2002 werd Pim Fortuin om het leven gebracht.  
In de periode van de bekendmaking van het nieuws tot  
de bekendmaking van de dader, hield Nederland de adem  
in, er van uitgaande dat de dader een moslim zou zijn.  
Volgens onze berekening kon het ook niet anders. De  
vijand was toch ontmaskerd. Als Fortuin de belichaming  
van de westerse cultuur is, moet de dader ongetwijfeld  
een moslim zijn.  
   Niemand hield er rekening mee dat een Hollandse jongen  
misschien wel “de verweesde samenleving” van Pim Fortuin  
had gelezen en deze vervolgens te letterlijk had genomen!  
   “Als ik op dat moment een mitrailleur in handen zou  
krijgen geduwd, zou er op dát terras geen overlevende  
meer zitten.”53  
   Een zekere rebel, met een kritische geest, neemt in ‘de  
verweesde samenleving’ de onrechtvaardigheden in de  
internationale verhoudingen waar. Hij is woedend over de  
etnische conflicten, de grootschalige schending van de  
mensenrechten in de wereld, en de impotentie en lakse  
verhouding van de (het) politiek (e systeem) die dit  
allemaal toestaat. De woede dreef hem een mitrailleur ter  
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hand te nemen. Nee, als hij er eentje in zijn handen geduwd  
zou krijgen. Geduwd krijgen is iets anders dan ter  
hand nemen. Volkert van de G. neemt het ter hand!  
   Volkert van de G. is een typisch voorbeeld van individuele  
romantiek. Zijn daad vindt zijn oorsprong is romanfiguren  
als van Dostojefski. De filosofie van Raskolnikof,  
het hoofdpersonage van Schuld en Boete drukt zich uit  
in: de mensen zijn te verdelen in twee groepen: mensen  
die recht hebben om te oordelen (superieuren) en mensen  
die slechts beoordeeld kunnen worden (inferieuren). Het  
oordeel kan het begaan van een misdaad als gevolg hebben,  
maar niet omdat ze daartoe gedreven worden door  
hun milieu. Het hebben van dit zekere recht – het geweten 
toe te staan om over bepaalde hindernissen heen te  
stappen, maar alleen wanneer dat volkomen noodzakelijk  
is om een idee tot uitvoer te brengen, dat mogelijk tot het  
welzijn van de mensheid zal leiden.  
   In Schuld en Boete rekende Raskolnikof zich tot de eerste 
groep en maakte de oude vrouw, een woekeraar dood.  
De woekeraar die in de maatschappij, enorm respect  
genoot, werd in de rechtbank van de kritische geest van  
Raskolnikof veroordeeld. Hij maakte de woekeraar dood  
om aan zichzelf trouw te blijven, tegelijkertijd om aan  
zijn menselijke verplichtingen te voldoen. Zijn oordeel  
stond lijnrecht tegenover het oordeel van de maatschappij.  
In zijn ogen was de maatschappij met haar waarden,  
de ware misdadiger.  
   De superieure mens van Dostojefski is een  
wereldverbeteraar in tegenstelling tot de Übermensch  
van Nietzsche die naar macht streeft.  
   Pim Fortuin begint “de verweesde samenleving” met  
individuele romantiek. In het eerste gedeelte geeft hij aan  
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dat hij als een autonoom mens in staat is om een oordeel  
te vellen over de wereld, een afwijkend idee tegen de gevestigde  
orde. Hij was zo overtuigd van zijn idee dat wanneer  
hij een mitrailleur in handen geduwd zou krijgen,  
hij bereid zou zijn om een misdaad te begaan. Ook Pim  
Fortuin zag zichzelf als een superieur mens.  
   De individuele romantiek van Fortuin wisselde gaande  
weg in het boek van gedaante tot cultuur romantiek.  
   Volkert van de G. zag in hem het gevaar en riep  
Raskolnikof tot leven. Hij gunde Pim Fortuin zijn  
mitrailleur niet. Op 6 mei meldde de Volkskrant dat Fortuin  
op 38 zetels zou kunnen rekenen. Hij had de mitrailleur  
bijna in zijn hand geduwd gekregen!  
 
In een maatschappij waarin inmiddels geen individu  
meer te erkennen valt, werd de volstrekt individuele daad  
van Volkert van de G. toegeschreven aan zijn milieu, het  
demoniseren door de politici en de ‘linkse kerk’.  
   In navolging van onze reeks vergelijkingen tussen het  
individu en cultuur, voegen we ons laatste bevinding toe.  
Het individu neemt de mitrailleur ter hand, terwijl de cultuur  
deze in handen duwt. Dit laatste kan zowel ‘buttom up’ 
(de cultuur duwt het in handen van een leider) als ‘top  
down’ (de cultuur duwt het in de handen van de samenleving)  
plaats vinden.  
 
Zo werd de politieke uitdrager van de “clash of cultures”  
in Nederland uit geschakeld.  
   Met de dood van Pim Fortuin, bleven twee erfenissen  
bestaan. De “clash of cultures” en de kiezers.  
   Het was duidelijk; wie de tweede wil toe-eigenen, moet  
de eerste dragen. In een politiek systeem waarin elke politieke  
partij een leger van deskundigen op de been brengt  
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om de kiezers te lokaliseren, methoden te ontwikkelen  
om ze aan te spreken, en voor dit laatste desnoods  
aanbevelingen te doen om de koers te wijzigen, was de  
tweede erfenis van Fortuin te aantrekkelijk om onopgemerkt  
voorbij te laten gaan. Zo internaliseerde elke politieke partij,  
afhankelijk van het draagvlak van die partij, een deel van  
de eerste. Een vraagteken (met accentverschil natuurlijk)  
bij de kwesties zoals de multiculturele samenleving, integratie  
van minderheden en migratiebeleid wordt het algemene  
kenmerk van alle politieke partijen in Nederland.  
   Het proces van internalisering van het gedachtegoed van  
Pim Fortuin binnen de politieke partijen, is niet zonder  
slag of stoot gegaan. In zijn extreme vorm deed het lot van  
politici zoals Hirsi Ali en Wilders binnen de gevestigde  
politieke partijen PVDA en VVD het nodige stof op waaien.  
En in minder extreme vorm is de ontstaande commotie  
rond Ehsan Jami binnen de PVDA een goed voorbeeld  
hiervan. De Beus was van mening dat als wij niet de ruimte  
nemen om zelf een visie uit te dragen (lees maar ‘de populaire  
visie’ toe te eigenen), zal de PVDA overal de schuld  
van krijgen. (De Volkskrant, 16 augustus 2007)  
   Openlijk of achter gesloten deuren heeft elke gevestigde  
politieke partij met dit proces geworsteld. Maar  
uiteindelijk zijn het de zetels die tellen.  
   De gedeeltelijke internalisering levert een heel klein  
deel tot niets van de kiezers op, want aan de ene kant  
hadden alle partijen de benodigde aanpassingen gedaan  
en aan de andere kant was het revolutionaire karakter van  
Pim Fortuin ver te zoeken bij de gevestigde partijen. Voor  
de rest van de kiezers, die eerst hun heil bij de LPF en  
vervolgens bij de groep Wilders hebben gezocht, hebben  
de gevestigde partijen een politiek van “te vriend houden”  
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gekozen. Vooral dit laatste heeft ervoor gezorgd dat de  
strijders van de “clash of cultures” zonder veel protest hun  
strijd in Nederland kunnen voort zetten. De intellectuele  
voorhoede beschouwt dit alles als een gezonde democratie.  
Zij beschrijven het als een samenleving die moe was  
geworden van de saaie politieke correctheid en het relativisme  
en verlangde naar polarisatie en heftig politiek debat.  
   Dit was niet de oorzaak, maar het gevolg.  
 
De oorlog met democratische middelen  
“Vijandschap als de kern van de politiek” is wat de  
Nederlandse strijders met Carl Smitt verbindt. Carl Smitt  
wees het liberalisme af, onder andere omdat in een liberale 
maatschappij de vijand verdwijnt en in plaats daarvan 
de tegenstander gezien wordt als de verbreker en de  
verstoorder van de orde. Wanneer Carl Smitt in een liberale 
democratie tot leven zou worden geroepen, zou het  
resultaat een combinatie van beiden zijn. Vijandschap  
blijft de basis van de politiek en de tegenstander wordt  
uitgemaakt voor verbreker en verstoorder van de  
democratische rechtsorde.  
   Voor de democratische strijders is nu, ‘Ernstfal’; het moment  
der waarheid. In ‘Ernstfal’, waar het lot van een natie,  
een cultuur beslist moet worden, dient men volgens Smitt  
de zaken op scherp te stellen, en zijn alleen de meest extreme  
daden beslissend. Gezien het feit dat de democratische  
strijders zich als ware verdedigers van de liberale democratie  
zien (sterker nog zij maken deel uit van het systeem) zoeken  
ze de grenzen van het systeem, met de meest extreem  
denkbare methoden om de vijand aan te vallen.  
   De ware vijand, de groep aan de ander kant, die uit  
naam van religie oorlog verklaard heeft, laat ook van zich  
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horen. Madrid, Londen, en de dood van Theo van Gogh  
zijn er de voorbeelden van. In Nederland bestaat de vijand  
volgens de AIVD (2002) uit tientallen die lid zijn van  
Islamitische extremistische groeperingen.  
   Maar het bestrijden van deze groep is niet het doel  
van de democratische strijders. Zelfs wanneer het hoofd  
van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding  
(NCTB), die verantwoordelijk is voor de bestrijding van  
deze groep, een oproep doet aan de democratische radicalen  
om t.b.v. de samenleving hun uitspraken te herzien  
(AD, 24 september 2007), doet men een beroep op de  
vrijheid om het resultaat van de bevindingen naast zich  
neer te leggen. (De Volkskrant, 27 september 2007)  
   Want als het Islamitische terrorisme bestreden is, houdt  
de legitimiteit van de groep op. In hun visie is niet het  
Islamitische terrorisme de vijand, maar de Islam als zodanig. 
Maar dit moet worden bewezen. Daarvoor gebruikt  
men een methode die volgens Freud misdaad genoemd  
kan worden: zij spelen met de aspecten van de religie die  
voor de gelovigen te belangrijk ofwel te heilig zijn (zie  
hoofdstuk religie). Brinkhorst vergeleek hun methode  
met “Voor het huis van de buurvrouw staan en de hele  
dag ‘rothoer’ roepen” (AD, 14 december 2004). Als de  
buurvrouw boos wordt en hierop reageert, dan kan  
men bewijzen dat de buurvrouw ongecultiveerd is, een  
breker en verstoorder van de democratische rechtsorde.  
Brinkhorst moest vervolgens spijt betuigen voor zijn uitlatingen  
als gevolg van wat ik eerder de politiek van de  
kiezers “te vriend houden” noemde en, niet te vergeten,  
het “slachtofferisme”.  
   “Gisteren moest Brinkhorst tekst en uitleg geven aan  
premier. In dat gesprek gaf hij toe dat het hoogst  
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ongelukkig was een kamerlid dat bedreigd en daarom haar  
functie niet kan uitoefenen, zo te bekritiseren… De eigen  
partij van Brinkhorst, D66 heeft inmiddels afstand  
genomen van diens uitlatingen” (Rotterdams dagblad, 15  
december 2004).  
   Brinkhorst wilde met deze kritiek aangeven dat de “vrijheid  
van meningsuiting” grenzen kent. In het intellectuele  
debat is de functie van dit recht eindeloos ter discussie  
gesteld. De Nederlandse strijders van de “clash of cultures”  
zien dit als een absoluut recht, want het is hun belangrijkste  
wapen. Hirsi Ali deed zelfs een poging om het  
“recht op belediging” toe te schrijven aan het fundament  
van de democratische rechtsstaat.  
   Een discussie over de vrijheid van meningsuiting als  
‘het recht om je mond open te doen en te roepen wat je  
maar kwijt wilt’, hoort een laagje dieper gevoerd te worden. 
Dat valt in het domein van de taalfilosofie die, spijtig, 
zich niet met de discussie bemoeit. De bijdrage van de  
taalfilosofen kan meer duidelijkheid bieden over de relatie  
tussen taalgebruik en geweld. Volgens sommigen onder  
andere Brinkhorst en Joustra bestaat zo’n relatie.  
 
“Je rode tong kan je groene hoofd kosten” luidt een Perzisch  
gezegde. Je kan het interpreteren als het zwijgrecht in een  
democratische rechtsstaat; wat je zegt kan tegen je gebruikt  
worden. Deze interpretatie kan ook toegeschreven worden  
aan de methode waarmee de strijders van de “clash of cultures”  
de uitspraken uit de mond van de tegenstanders ontlokken  
om dat vervolgens tegen hen te gebruiken.  
   In een andere interpretatie kan dit logo in de voltooid  
verleden tijd op de grafsteen van Theo van Gogh worden  
geschreven.  
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   Het valt buiten mijn onderzoek, om dit onderwerp verder  
uit te werken, ik beperk me daarom tot de opmerking  
dat de vrijheid van meningsuiting voor radicale strijders  
een dekmantel is voor het gebruik van taal als wapen.  
   Hobbes maakt het duidelijk: “Aangezien de natuur de  
schepselen heeft voorzien van wapens om hun vijanden te  
lijf te gaan, tanden, hoorns of handen, is het een misbruik  
van de taal om iemand met de tong te kwetsen”.54  
 
Meningsvrijheid (individu)  
Democratie staat in de gratie van de erkenning van de  
burgers als individuen. Dit feit impliceert op zijn beurt  
dat elk persoon in staat is om als de uitvinder en drager 
van de waarheid te functioneren. De verdediging van  
Berlin laat hier geen twijfel over bestaan; “the desire of  
men not to have their personalities set at too low a value,  
assumed to be incapable of autonomous, original  
authentic behavior, even if such behavior is”.55  
   Een democratische samenleving bestaat uit een verzamelingen  
van individuen. Elk individu kan alleen als een  
persoon functioneren als hij in staat is om in interactie met  
anderen zijn mening uit te dragen en dat ook bekend te  
kunnen maken door middel van het gebruik van de taal.  
   Deze discursieve relatie tussen de individuen wordt beheerst  
door het behoud van een afstand, want de anderen  
zijn niet te reduceren tot een object. De vrijheid van  
meningsuiting is een middel om een persoon, zijn “anders  
– zijn” te kunnen benadrukken in relatie met anderen en  
ook in relatie met alle andere impulsen die niet van zichzelf  
afkomstig zijn. In een democratische rechtsstaat staan  
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deze intersubjectieve relaties vast en moeten overeind  
blijven door de wederzijdse erkenning van de individuen,  
en de handhaving van de meningsvrijheid. De vrijheid van  
meningsuiting is een fundamenteel recht in die zin dat de  
mensen niet tot een object gereduceerd kunnen worden.  
Het recht op meningsvrijheid is het recht om een  
onafhankelijk persoon te kunnen zijn. De beperking van de  
meningsvrijheid van een persoon is een slechte zaak want  
dat gaat ten koste van de subjectiviteit van die persoon.  
De intersubjectieve relatie tussen de individuen is de basis  
van een gemeenschap en niet andersom. Het nagaan  
van de cultuur die deze verhouding laat omkeren doet al  
afbreuk aan de autonomie van de persoon. “The initation  
of all wise or nobel things, comes and must come from  
individuals”.56  
   De strijd in naam van “clash of cultures” keert de  
verhouding niet alleen om, maar door de ontkenning van  
de wederzijdse erkenning als een politiek standpunt, komt  
het ver van de democratische idealen te staan. Men doet  
een beroep op de democratie om de democratie te ondermijnen.  
  “Human beings are not like sheep; and even sheep are  
not undistinguishably alike”.57  
 
Meningsvrijheid (samenleving)  
“Meningsvrijheid is een onmogelijke vrijheid” schrijft  
Rob Wijnberg. Volgens hem zit er iets paradoxaals in  
dit begrip. “De paradox begint met de constatering dat  
vrijheid – van welke vorm dan ook – grenzen vereist.  
Grenzeloze vrijheid is geen vrijheid, maar bandeloosheid.  
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Wie pleit voor de grenzen aan meningsvrijheid, hoeft zich  
slechts te realiseren van welke vrijheid hij op dat moment  
gebruik maakt, om te begrijpen dat zijn pleidooi, hoe ironisch  
ook, tot mislukken gedoemd is.” (NRC, 25 augustus  
2007)  
   Er zit geen paradox in; wie pleit voor de grenzen aan  
meningsvrijheid, verwijst naar de constatering die Wijnberg  
al geconstateerd heeft: grenzenloze vrijheid is geen vrijheid.  
Het tweede deel zegt niet dat de meningsvrijheid  
opgeheven moet worden, maar dat het grenzen kent. Het  
kan een paradox vormen als men per geval gaat discussiëren  
of iets wel of niet gezegd mag worden in de vorm van een  
belangenconflict.  
   Wie pleit voor de grenzen van de meningsvrijheid als  
een ideaal, wil de functie van dit ideaal ter discussie stellen. 
Dat is ook geen overbodige luxe want het consolideren 
van een mening – onbetwist ervan uitgaan – draagt  
bij aan het verlies van de essentie en geeft de eerste stap  
richting passieve acceptatie van die mening aan.  
   Wat men niet realiseert of niet wil realiseren, is dat de  
meningsvrijheid in de vorm van ‘je mond open doen en  
zeggen wat je kwijt wil’ niets meer is dan een schil en  
schaal van het ideaal. De essentie is al verdwenen.  
   “The fatal tendency of mankind to leave off thinking  
about a thing when it is no longer doubtful, is the cause  
of half their errors”.58  
   De vrijheid van meningsuiting in Nederland is een  
herontdekt ideaal en wordt instrumenteel gebruikt voor een  
ondemocratisch standpunt, erger nog voor het voeren  
van een oorlog. Dat wordt gebruikt voor het generaliseren  
van een bevolkingsgroep.  
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“If it were only that people have diversities of tast, that  
is reason enough for not attempting to shape them all after  
one model”.59  
 
De vrije meningsuiting wordt door filosofen hoog  
gewaardeerd door zijn bijdrage aan waarheidsvinding en  
is in de grondwet opgenomen om te voorkomen dat de  
machtsdragers de critici de mond kunnen snoeren.  
  John Stuart Mill, verdedigt als geen ander het belang  
van vrije meningsuiting, maar op voorwaarde dat de manier  
waarop een mening geuit wordt, gematigd is en niet  
aan de grenzen van een rechtvaardige discussie voorbij  
gaat. “The free expression of all opinions shoud be  
permitted, on condition that the manner be temperate, and  
do not pass the bounds of fair discussion”.60  “In general,  
opinions contrary to those commonly recieived can only  
obtain a hearing by studied moderation of language”.61  
Mill twijfelt niet om censuur toe te passen aan het  
onjuist uiten van een mening, zelfs als die mening waar is.  
“Undoubtedly the manner of asserting an opinion, even  
though it be a true one, may be very objectionable, and  
may justly incur severe censure.”62 De ergste overtreder  
is voor Mill diegene die de tegengestelde mening blijft  
stigmatiseren. “The worst offence of this kind which can  
be committed by a polemic, is to stigmatise those who  
hold the contrary opinion as bad and immoral men.”63  
Gezien Mill een utilist van de eerste orde is, vertaal ik een  
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onjuiste manier van meningsuiting in termen van pijn. De  
onjuiste manier van mening uiten is een manier waarop je  
bij de tegenstander pijn kan veroorzaken.  
   Taalgebruik dat pijn veroorzaakt kan op een onverwachte  
reactie rekenen, een bedreiging bijvoorbeeld. De kopstoot  
van Zidane tegen Materazzi (tijdens de finale voetbalwedstrijd  
wereldbeker 2006) is een goed voorbeeld van de relatie  
tussen taalgebruik en een onverwachte reactie.  
 
Naar het einde  
Angst verlamt de democratie.64 De “clash of cultures” in  
Nederland als een geïmporteerde ideologie, zou weinig  
kans van slagen hebben gehad zonder (collectieve) angst.  
   Nog steeds en altijd is het inspelen op angst (manipulatie)  
de belangrijkste tactiek van de democratische strijders.  
Het artikel “Vandaag Mumbai, morgen Amsterdam” van  
G. Wilders (Trouw, 3 december 2008), is een duidelijk  
voorbeeld.  
   Het voortzetten van de “clash of cultures” die niets  
meer is dan een gecreëerde relevantie, zal tot een toestand  
leiden die naar alles verwijst behalve een gezonde democratie,  
evenmin een gezonde cultuur (het regelen van de  
sociale betrekkingen).  
   En de cultuurcritici in Nederland waren niet in staat om  
het daadwerkelijke probleem te signaleren en hebben dezelfde  
fouten begaan die wij eerder hebben geconstateerd  
bij alle cultuurcritici in moeilijke tijden: het conserveren  
van een beeld van de cultuur en de verheerlijking ervan  
die altijd ten koste gaat van het individu en de civilisatie.  
Op intellectueel niveau komt dit bittere feit tot uitdrukking 
 
  
 
                                                 
64  Voor een uitgewerkt betoog zie ‘Fear’s Empire’ van Benjamin Barber. 
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in zowel “Tijd van Onbehagen” van Ad Verbrugge  
als “Tegen de Decadentie” van Paul Cliteur. En je behoeft  
het onbehagen in de islam van Paul Scheffer (Trouw, 18  
september 2004) nog een keer te lezen om er achter te komen  
dat het omzeilen van de eigen cultuur ver kan gaan.  
   Als men de angst niet kunstmatig in leven houdt, ebt  
het door de tijd en door de feitelijke veranderingen weg.  
Het einde van de regering Bush, de actieve uitdrager van  
de theorie van Huntington, en de opkomst van een zwarte  
president met een Islamitische naam, zal de “clash of  
cultures” een stuk ongeloofwaardiger maken.  
   Het symbolisch samenvallen van de dag van de benoeming  
van Barack Hussein Obama tot de 44e president van  
de VS met het besluit van het gerechtshof tot de vervolging 
van G. Wilders, zegt al veel over de veranderingen.  
   Maar ongeacht de uitkomst en de toekomstige  
ontwikkelingen blijft de rol van de cultuur als een  
belemmerende schakel tussen het individu en de civilisatie  
een rede tot zorg.  
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                                        BESLUIT  
                                             *** 
 
In de 17e eeuw toen de maatschappij door de religieuze  
oorlogen verscheurd dreigde te worden en men er achter  
kwam dat de religie met zijn ingebouwde intolerantie niet  
(meer) als bron van de waarheid functioneerde, was de  
boodschap van Hobbes dat als wij voor een rechtvaardige  
vorm van conflictbeslechting zorgen, de waarheid voor  
zichzelf zal zorgen.  
   Hobbes liet in zijn analyses van de religie zien hoe de  
aanwezige kiem van de religie in de mens opgekweekt kan  
worden voor politieke doeleinden.  
   De politieke ontwikkelingen na Hobbes hebben geleid  
tot secularisatie: de scheiding tussen religie en staat.  
   Freud laat ons aan de andere kant zien dat de “superio- 
riteit van de eigen cultuur” ook een kiem heeft in de mens  
en dat beperkt zich niet alleen tot bevoorrechte klassen  
die de zegeningen van de cultuur genieten. “ Men mag  
dan een armzalige, door schulden en krijgsdiensten  
geplaagde plebejer zijn, maar men is wél een Romein, is wél  
betrokken bij de taak om andere naties te overheersen en  
hun wetten op te leggen”.65  
   De geschiedenis van de mensheid is getuige dat de  
kiem van de cultuur ook opgekweekt kan worden voor de  
onaangename politieke doeleinden. Als we het advies van  
Mill willen volgen “ The only things it is sought to prevent  
are things which have been tried and condemned  
from the beginning of the world until now; things which  
 
 
 
                                                 
65  S. Freud: 1984a-110: De Toekomst van Een Illusie  
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experience has shown not to be useful or suitable to any  
person’s individuality”66 , kan men geen andere conclusie  
trekken dan dat wij met de cultuur hetzelfde moeten doen  
als wij met religie hebben gedaan: scheiden van de Staat.  
 
  
 
 
                                                 
66   J.S. Mill 1989-81 
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