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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.

Garant •  ISBN 978-90-441-3268-7 • 206 blz • € 24

 [
 A

d
ve

rt
en

ti
e 

]

Inleiding

Ton Vink

Dit vierde nummer van de achtendertigste jaargang van Filosofie & Praktijk heeft 
twee thema’s tot onderwerp: ‘Human enhancement’ en ‘Dieren in ons midden’.

Op 3 november 2017 organiseerde de Vereniging van Ethici in Nederland haar 
vijfde ethische toekomstverkenning te Utrecht, met als thema ‘human enhance-
ment, ‘mens-verbetering’. Het eerste thema van dit nummer van F&P bevat een 
aantal bijdragen ontleend aan die toekomstverkenning. Het themadeel opent 
met een Ten Geleide door Patrick Delaere, “Ben ik te min?”, daarna volgen de 
bijdragen van René ten Bos (“Pliocene wanhoop: van hominisatie naar homi-
nescentie”), Maartje Schermer (“Reflecties op twintig jaar enhancement debat”), 
Han Somsen (“Mens en Schepping in het Antropoceen”) en Erik Borgman (“Naar 
een laverende ethiek”), waarna Rob van Gerwen met zijn bijdrage “Fast forward 
vervreemding. Ons schuivend wereldbeeld”, dit thema afsluit: “Ik geloof dat we 
ons betere ik in onszelf moeten vinden, wil dat ‘betere ik’ consistent, coherent 
en authentiek zijn—en menselijk.”

In zijn Minima Philosophica “Zwart op snee, Spenglers Ondergang” gaat Ton 
Vink in op de recente publicatie van de Nederlandse vertaling van Oswald 
Spenglers De Ondergang van het Avondland. 

Daarna volgt een tweede thema over Dieren in ons Midden – ‘animal enhan-
cement’ zou ook kunnen. De concrete aanleiding tot dit thema ligt in de vijfde 
editie van de Dag van de Milieufilosofie, die plaatsvond op 22 april 2017 (Earth 
Day), in Artis, met als thema ‘Dieren in ons midden’. Dit thema wordt gepresen-
teerd door bijdragen van Bernice Bovenkerk en Jozef Keulartz (“Dieren in ons 
midden – Een inleiding”), Caspar Janssen (“In de ban van dieren in ons midden”) 
en Jozef Keulartz (“Het einde van de Oostvaardersplassen?”).


