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Wim Smit

Onveilige burger en bange politiek?
Van 9/11 tot Edward Snowden en verder

Als de aanslagen van 11 september 2001 ergens toe geleid hebben, is het 
een angstpsychose. Niet zozeer een angstpsychose onder burgers, waar po-
litici zo graag naar verwijzen, maar een onder politici zelf. Na elke aanslag 
doet zich een veiligheidskramp voor, die leidt tot een reeks nieuwe maatre-
gelen bovenop de al bestaande. Telkens opnieuw wordt gesteld dat nieuwe 
initiatieven nodig zijn omdat de oude niet voldoen. Maar de oude maatre-
gelen worden zelden heroverwogen en geëvalueerd op hun efficiëntie, laat 
staan op hun proportionaliteits- of ethisch gehalte.
In dit boek wordt de balans opgemaakt van het veiligheidsbeleid in Amerika 
en Europa sinds 9/11. Die evaluatie gebeurt in confrontatie met de burger- 
en mensenrechten. De vraag wordt gesteld of de inbreuken op die rechten 
onontkoombaar zijn en of ze eigenlijk in verhouding zijn tot het kwaad dat 
ze willen voorkomen. Centraal staat dus de spanning tussen de veiligheid en 
de rechten van de burger en de vraag in hoeverre ze werkelijk rivalen zijn.
Dit is een boek dat niet alleen de realiteit in kaart brengt en evalueert, maar 
ook inzichten biedt in de weerkerende, vaak eenzijdige en kortzichtige keu-
zes die gemaakt worden in tijden van terreur, en de verborgen logica die 
hierachter schuilt.
Wim Smit is doctor in de theologische ethiek, gespecialiseerd in terrorisme, 
veiligheidsbeleid en mensenrechten. Een thematiek waarover hij ook blogt.
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Inleiding

Ton Vink

Op 4 november 2016 wijdde de Vereniging van Ethici in Nederland een stu-
diemiddag aan het thema ‘Vluchtelingen en ethiek’. Vrij naar Angela Merkel: 
“Redden we dat? Kunnen ethici een zinnige bijdrage leveren aan het vluchtelin-
gendebat?” Uitgangspunt waren de volgende twee vragen: 1) Wat verklaart de 
afwezigheid van ethici in het debat over vluchtelingen en kan dat veranderen? 
En 2) Wat zou de bijdrage van ethici kunnen zijn aan het politieke en maat-
schappelijke debat over de opvang van vluchtelingen? De bijdragen aan deze stu-
diemiddag van Marcus Düwell, Paul van Tongeren, Marli Huijer, Julien Topal, 
Jos Philips en Menno Kamminga vormen, ingeleid door Jan Vorstenbosch, het 
thema van dit nummer van Filosofie & Praktijk.

In zijn “Minima Philosophica: Bouwen aan een seculiere wereld” laat Patrick De-
laere zijn gedachten gaan over de vraag of religie een antropologische constante 
is en wat dit betekent voor eventuele seculiere alternatieven van de kant van de 
seculiere humanist.  

Op 22 november j.l. promoveerde Els van Wijngaarden op het mede dankzij de 
Commissie-Schnabel en Minister Schippers wel heel actuele thema ‘Voltooid Le-
ven’. Aan proefschrift (Ready to give up on life. A study into the lived experiences of 
older people who consider their lives to be completed and no longer worth living) en 
handelseditie (Voltooid Leven. Over leven en willen sterven) wijdt Ton Vink een 
kritisch bespreking in zijn reviewartikel “Hoe zo ‘voltooid’ leven?”.  

Er volgen twee recensies: Beatrijs Haverkamp bespreekt de dissertatie From Hu-
man Nature to Moral Judgments. Reframing Debates about Disability and Enhan-
cement van Caroline Harnacke en Tom Kroon bespreekt De Weg. Wat Chinese 
filosofen ons over het goede leven leren. De rubriek Signalementen besluit, zoals 
gebruikelijk, het formele deel van dit nummer van F&P. 

--------------------

Het VFP-katern. Tenslotte biedt het VFP-katern, voor het laatst in F&P, de Ver-
eniging voor Filosofische Praktijk (VFP) een podium om met de eigen leden 
en de buitenwereld te communiceren, met bijdragen van Peter Harteloh. Het 
VFP-katern heeft daarbij een eigen onafhankelijke redactie. 


