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Onze tijd ziet zich door extremistisch terrorisme ge-
confronteerd met een kwestie die de maatschappij tot 
in het hart raakt. Voor 9/11 pleegden individuen of 
groepen terreur als wanhoopsdaad, en werd die terreur 
gezien als een manier om aandacht te krijgen voor de 
eigen zaak of als een vorm van verzet binnen een totali-
taire samenleving. 

Het terrorisme van voorheen lijkt kinderspel bij de 
daden van ISIS. Deze groep lijkt geen ander doel voor 
ogen te hebben dan de totale vernietiging van de ‘wes-
terse’ manier van leven, terwijl die manier nu juist een 
geloof in een gezamenlijke toekomst lijkt te impliceren. 
Alle geboekte vooruitgang sinds de Tweede Wereld-
oorlog is ineens op losse schroeven komen te staan. 
De mensheid zou zich steeds meer verenigen, vrede op 
aarde zou binnen handbereik zijn. Die hoop lijkt nu de 
bodem ingeslagen. Gevoelens van saamhorigheid wor-
den niet alleen ontmoedigd, het democratische project 
lijkt zelfs te bezwijken onder vormen van populisme die 
zich tegen extremisme te weer willen stellen. 

Zulke complexe problemen laten ook de wijsbegeerte 
niet onberoerd. Juist omdat de filosofie voorbij de waan 
van de dag probeert te gaan, laat zij zich goed inzetten 
om het nieuwe geweld meer inzichtelijk te maken. De 
bijdragen aan dit themanummer tonen dat zelfs bij de 
meest gevoelige en netelige vraagstukken van vandaag 
de filosofie haar diensten kan bewijzen.

Het nummer wordt ingeleid door Rico Sneller, die 
zich beroept op Sartre om een begripsbepaling van ‘ge-
weld’ te geven: geweld heeft een intermenselijke kern en 
vormt een factor die sociaal handelen begeleidt. In een 
tweede bijdrage traceert hij ook het ontstaan van ethiek 
en moraal uit geweld. 

Ruud Welten vergelijkt in zijn artikel de angst voor 
het nieuwe terrorisme met onze beleving van de kunst. 

Dat onze gevoelens een grote rol spelen in ethiek en 
ons morele handelen, maakt ons handelen daarom nog 
niet meer verdedigbaar. In dit verband bespreekt Sha-
ron Hagenbeek het werk van Nassim Nicolas Taleb. Ver-
volgens wijst zij, met behulp van het denken van Claude 
Lefort, op enkele spanningen binnen onze democratie. 
Hoe met deze spanningen om te gaan? De terreurfilo-
sofie van voor 9/11 kan misschien achterhaald lijken, 
maar dat is geenszins het geval. Dat bewijst Nathan van 
Camp die het werk van Hannah Arendt heroverweegt 
met het oog op de recentere gebeurtenissen. Haar den-
ken over totalitarisme en terrorisme kan nog steeds be-
hulpzaam zijn bij het inzichtelijk maken van onze hui-
dige problemen. Van Camp laat zien dat we met Arendts 
denken de aantrekkingskracht van ISIS enigszins kun-
nen begrijpen. Afsluitend laat Martine Berenpas aan de 
hand van het gedachtegoed van René Girard een licht 
schijnen op de interactie tussen de terroristen zelf; een 
interactie die voortkomt uit een culturele crisis die onze 
samenleving van binnenuit uitholt. 


