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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

In zijn oratie “De politieke theorie van het voltooide leven” gaat Paul Nieuwenburg 
in op het initiatiefwetsvoorstel van D66/Pia Dijkstra, de Wet toetsing levenseinde-
begeleiding van ouderen op verzoek. Als het aan D66 ligt, dan kunnen ouderen van 
75 jaar en ouder binnenkort een waardige, zelfgekozen dood sterven. Dit wets-
voorstel laat zien dat er wel degelijk ook perfectionisten binnen het liberalisme 
zijn. Perfectionisten houden er een objectieve theorie van het goede leven op na, 
onafhankelijk geldend van de toevallige opvattingen en wensen van de mensen 
zelf. En dus, aldus Nieuwenburg, zal ik “eerst aantonen dat de politieke theorie die 
we uit het wetsvoorstel moeten destilleren een perfectionistische is – van de libe-
rale overtuiging. Ik zal dat doen door een analyse van het begrip voltooid leven dat 
we vinden in de Memorie van Toelichting (MvT) bij de wet. Dit begrip impliceert een 
theorie van het goede leven die John Stuart Mill niet zou misstaan. Vervolgens zal 
ik betogen dat deze theorie faalt – en faalt in haar eigen termen. Tenslotte zal ik la-
ten zien wat de implicaties zouden moeten zijn van een echte liberaal-perfectionis-
tische theorie – een theorie die in de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel 
op interessante en misschien veelzeggende wijze verkeerd weergegeven wordt.”

In zijn bijdrage “Een pleidooi voor aandacht voor andipunten” onderzoekt Eite 
Veening een vraag die op alle mogelijke plaatsen en in het denken van alle mo-
gelijke mensen op alle mogelijke posities in wellicht elke maatschappij bijna da-
gelijks gesteld wordt, en wel de vraag: “Waar ligt de grens?” Meestal is die vraag 
natuurlijk: “Waar trekken we de grens?” Want die grens ligt zelden ergens zo dat 
die ‘gevonden’ zou kunnen worden. Over de plaats van die grens is ooit door 
iemand besloten of moet nog of weer worden besloten; die grens moet worden 
gesteld, getrokken, betwist. In dit artikel gaat het om de breedte van dat trekken 
van grenzen. Daarbij moet er ook een conceptuele en semantische ‘lacune’ ge-
vuld worden die in het artikel zichtbaar zal worden: we kennen deze thematiek 
allemaal en we hebben het er heel vaak over en in de media gaat het er vrijwel 
dagelijks over, maar we gebruiken er geen soort-woord voor. We hebben geen 
term voor een brede gelijksoortige verzameling ‘kwesties’. 

Tim Wolff zorgt voor een reviewartikel naar aanleiding van het proefschrift 
Choosing Sharia: Multiculturalism, Islamic Fundamentalism and Sharia Councils van 
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Machteld Zee (Universiteit Leiden). Het proefschrift heeft nationaal en inter-
nationaal, binnen en buiten de academische wereld, veel belangstelling gewekt, 
onder meer omdat de auteur toegang heeft gekregen tot enkele zogenaamde 
shariaraden in Engeland. Dat is bijzonder, zeker als de onderzoeker westers is 
en ook nog vrouw. Zee heeft haar (Engelstalige) proefschrift voor een breder pu-
bliek bewerkt tot het onlangs uitgekomen (Nederlandstalige) Heilige identiteiten. 
Op weg naar een shariastaat? Zee wil duidelijk de noodklok luiden en wat betreft 
de door haar onderzochte shariaraden is daar ook aanleiding toe. De vraag is of 
haar bredere claims over islamisering en multiculturalisme ook overtuigen.

In een tweede reviewartikel gaat Steven Dorrestijn in op de publicatie van Mau-
rits Martijn & Dimitri Tokmetzis Je hebt wél iets te verbergen, een boek met als 
ondertitel: Over het levensbelang van privacy. Daarmee gaat dit boek krachtig in 
tegen de veelgehoorde mening dat wie niets te verbergen heeft, toch ook niet 
bang hoeft te zijn om in de gaten gehouden te worden. Dat moeten we dus wel. 
In uitzonderingssituaties zoals een politieke omslag naar een totalitair bewind 
of oorlog kunnen data die nu onschuldig zijn plotseling letterlijk levensgevaar-
lijk worden. Dat is een indringende waarschuwing, die we eigenlijk al kennen, 
maar misschien niet serieus genoeg nemen. Echter, ook in het alledaagse leven 
krijgen we op allerlei manieren te maken met bemoeienis en beïnvloeding via 
techniek en data. Als dat ook klinkt als een abstract probleem, dan zal het lezen 
van dit boek daar zeker verandering in brengen.

De Minima Philosophica, “Over goede en slechte emoties”, komen van de hand van 
Sjaak Koenis. Om iedereen recht te doen, kun je niet “aan de ene kant pleiten voor 
de redelijkheid van emoties om vervolgens aan de andere kant per decreet te be-
palen dat sommige emoties onredelijk zijn zonder de inbreng van de betrokkenen 
serieus te nemen.” En dus moeten we naar een andere oplossing: “In plaats van een 
politiek van goede emoties voel ik meer voor zo’n ‘negatieve politiek’ (deze term 
ontleen ik aan Margalit) van het voorkomen van discriminatie en negatieve stereo-
typering, die onze samenleving op termijn wellicht wat fatsoenlijker kan maken.”

Annemarie Kalis bespreekt in “Wat zoeken filosofen? Over de relatie tussen filo-
sofie en geluk” de recente publicatie van HansThijssen: Wat filosofen weten. Over 
het verlangen naar geluk en de honger naar kennis. De levenskunstfilosofie is de 
laatste decennia sterk in opkomst. Boeken van auteurs als Joep Dohmen, Wil-
helm Schmid en Alain de Botton vinden bij het publiek gretig aftrek, en ook in 
cursussen filosofie en filosofische publieksactiviteiten zoals Brainwash Festival 
staat de levenskunst regelmatig op het programma. Maar de levenskunstfilo-
sofie lijkt vooral buiten de academische filosofie weerklank te vinden; aan de 
universiteit komt men haar zelden tegen. Hoe verhoudt de filosofie als discipline 
zich tot de vraag naar het geluk?
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In “Vrijheidspraktijken in wereldperspectief” bespreekt Noortje Delissen A New 
Dawn for the Second Sex: Women’s Freedom Practices in World Perspective van Karen 
Vintges. Wat kunnen we zeggen over de staat en status van het feminisme nu 
er bijna een halve eeuw verstreken is na Simone de Beauvoirs publicatie van De 
Tweede Sekse (1949)? Dit is de onderliggende vraag in Karen Vintges’ boek A New 
Dawn for the Second Sex. Maar in tegenstelling tot De Beauvoir, die de problema-
tiek van staat en status van het feminisme vooral vanuit een westers perspectief 
leek te benaderen, probeert Vintges hier een nieuw, meer inclusief verhaal over 
vrouwenemancipatie wereldwijd naar voren te brengen. 

Michiel Korthals gaat in “De inventieve wereld van Darwin” in op Botanische re-
volutie van Norbert Peeters. In de uitvoerige inleiding van zijn boek laat Peeters 
zien dat de botanische belangstelling en studies van Darwin stelselmatig zijn on-
derschat. Ook tijdens zijn Beagle reis was Darwin helemaal niet geïnteresseerd 
in Darwinvinken of andere dieren, maar in planten. Na de inleiding volgt in de 
diverse hoofdstukken een bespreking van een vijftal boeken die Darwin schreef 
over planten, hun betekenis en ingewikkelde leven.

Gijs van Oenen gaat in “Mild over politieke boosheid” in op De januskop van de 
democratie. Over de bronnen van boosheid in de politiek van Sjaak Koenis. Link-
se nostalgici denken dat in de jaren zestig nog politiek werd bedreven vanuit 
rebelse idealen, terwijl we tegenwoordig maar zitten opgescheept met rechts 
ressentiment en populisme. Koenis wil dit beeld corrigeren. Rebelse idealen en 
populisme, zo stelt hij, worden aangedreven door een en hetzelfde psychologi-
sche mechanisme: boosheid. Het verschil is: vijftig jaar terug kwam de politieke 
boosheid van links, tegenwoordig komt die van rechts. Het is een kwestie van 
perceptie en politieke voorkeur of we die boosheid framen als rebels of als ran-
cuneus. Belangrijker is wat mensen doen met hun woede. De ‘elfde stelling’ van 
Koenis luidt met andere woorden: de filosofen hebben de politieke boosheid tot 
nu toe alleen verschillend benoemd; het gaat erom, haar serieus te nemen.

Het decembernummer van F&P jaargang 2016 bevatte een reviewartikel “Hoe 
zo ‘voltooid leven’?” (pp. 67-77). In een vervolg op die review zorgen Carlo Leget 
en Els van Wijngaarden voor een antwoord namens de auteurs van de besproken 
publicaties, gevolgd door een korte reactie van de reviewer en een slotreactie 
namens de auteurs. De kwestie ‘voltooid leven’ blijft voorlopig in de belangstel-
ling staan. Bijvoorbeeld omdat de Hoge Raad de zaak van Albert Heringa heeft 
terugverwezen naar het hof te ’s-Hertogenbosch, maar ook omdat Pia Dijkstra 
(D66) haar wetsvoorstel in het vooruitzicht heeft gesteld, in de openingsbijdrage 
van dit nummer van F&P besproken. We zijn we er dus nog niet vanaf.

De rubriek Signalementen besluit, zoals gebruikelijk, ook dit nummer van F&P. 


