
Angst helpt!

Een kleine  peiling: 

Waarvoor  bent u het meest bang? U mag het voor uzelf op een andere volgorde zetten
1.   Verliezen van uw baan
2. Sigaretten.
3. Asbest
4. Terrorisme.
5. Wintersport.
6. Alcohol en/of andere drugs
7. Rusland, Poetin 
8. Trump, VS
9. Auto's
10. Wilders
11. Bureaucratie en systemen
12. Onbekenden

Ga eens na of de angst overeenstemt met het echte gevaar. In dit artikel wordt ingegaan op angst 
voor terrorisme en hoe die angst zelf een gevaar vormt

Om te beginnen een mooi overzichtje om hedendaagse vijandsbeelden in een ander daglicht te 
zetten.
http://www.datagraver.com/case/people-killed-by-terrorism-per-year-in-western-europe-1970-2015
 

De meeste terreurdoden in West-Europa vielen de laatste decennia door christenfundamentalisten 
van verschillende richtingen, nazi's en andere nationalisten, ongeduldige revolutionairen. Pas aan 
het eind kwamen moslimfundamentalisten zich erin mengen. Dit was een reactie op de 
gewelddadige bezettingen van Afghanistan en Irak. In die landen waren wapens in overvloed en de 
veroveraars hadden wel geleerd hoe je militair een ander land overwint, maar waren niet geschoold 
in het tot stand brengen van vrede. Vrede en oorlog zijn verschillende doelen.
Het is gemakkelijker je in een geweldsspiraal te begeven dan eruit te komen. Geweld roept 
tegengeweld op. 

Terrorisme komt vooral voor  als de machtsverhoudingen zeer oneerlijk zijn verdeeld en de mensen 
die zich in het nauw voelen geen schijn van kans hebben het via een gewone oorlog te winnen. De 
ISIS is wat dat betreft apart, omdat die  organisatie een vrij brede deskundige militaire inbreng heeft
vanuit het ontslagen Irakese leger. ISIS weet militaire manoeuvres te combineren met terroristische 
aanslagen. 
Terreur heeft als doel om door een verhoudingsgewijs kleine aanslag op onschuldige burgers brede 
angst te zaaien. Daarmee kun je als kleine groep zonder bewegingsruimte eindelijk ernstig worden 
genomen. In de praktijk zullen terroristen nooit een breed draagvlak onder de bevolking vinden, 
tenzij de aanslagen tegen een wrede dictatuur in het eigen land zijn  gericht. Omdat in het laatste 
geval het geweld  meestal niet speciaal op onschuldigen is gericht kun je daar beter de naam 
gewapende “opstand” aan verbinden. 

Daar terrorisme geen draagvlak heeft is de angst ervoor die Wilders en de meeste Nederlandse 
politieke partijen verkondigen, overdreven. Die angst wordt gevoed omdat de ellende 
onvoorspelbaar is en de daders in een andere groep kunnen worden geplaatst. Auto's maken veel 
meer onverwachte doden dan terrorisme, maar omdat de auto's  binnen de samenleving 
geaccepteerd en gewoon zijn leer je met het gevaar leven. 

http://www.datagraver.com/case/people-killed-by-terrorism-per-year-in-western-europe-1970-2015


De reactie op terrorisme is veel gevaarlijker dan het terrorisme zelf: 
– Inperking burgerlijke vrijheden
– Het geweldapparaat van de staat versterken en verharden 
– Aanwakkeren van haat tussen groepen en tussen landen 

Wilders en de verliezende politici die naar hem opschuiven zijn een veel groter gevaar binnen de 
eigen samenleving. Zij kunnen namelijk wel een draagvlak krijgen omdat ze binnen de eigen 
gemeenschap getolereerd worden. Als volksmenners pretenderen met geweld en repressie voor een 
oplossing te zullen zorgen begeef je je op een gevaarlijke glijbaan. Leiders die hun macht 
grondvesten op haat kunnen alleen leider blijven als ze de haat voeden. Ze hebben een vijand buiten
de eigen gemeenschap nodig om te groeien. De werkelijk maatschappelijke problemen worden 
daarmee opzij geschoven. Margaret Thatcher was blij met de Falklandoorlog, omdat dat de 
aandacht afleidde van de sociale afbraak in eigen land, Trump legt de schuld van de werkloosheid 
bij de immigranten i.p.v. bij de vrije markteconomie. De ISIS zal blij zijn als Le Pen en Wilders 
sterker worden: de onvrede bij potentiële aanhangers is gegarandeerd. Wilders kan zich bij elke 
aanslag uit niet-christelijke hoek in de handen wrijven. Ook bij hem is dan de onvrede bij potentiële
aanhangers gegarandeerd. 

Als een christenfundamentalist in Alphen aan den Rijn op godsdienstige grondslag en uit 
persoonlijke frustratie winkelend publiek met kogels doorzeeft is het een incident en wordt de dader
voor gek verklaard. Als de door Wilders geïnspireerde Breivik, in Noorwegen kinderen vermoordt, 
die op een eilandje samen zaten te praten over een betere wereld, dan is Breivik een excentriek en 
lonely wolf. Als een boefje uit Brussel ineens erkenning kan vinden bij de ISIS en eindelijk respect 
en promotie kan maken, dan worden meteen alle moslims veroordeeld. Zij worden als anders 
betiteld, en dan is je eigen groep opeens samen oké. 

De meeste slachtoffers van de ISIS zijn zelf moslims, dus het zou beter zijn solidariteit met de islam
te tonen en vluchtelingen een warm welkom te heten i.p.v. ze naar slavernij en martelkampen in 
Libië terug te sturen. 

Terrorisme is niet goed te keuren, maar eigenlijk zouden we ondanks wat aanslagen ons in een 
vredige tijd kunnen voelen als Wilders en andere politici zich afwenden van de groepshaat en gaan 
kijken hoe je het voor en met elkaar prettiger maakt. Maar  uit de brief van leider Rutte 
blijkt dat normaal gedrag vooral geëist moet worden van mensen buiten de eigen gemeenschap. Die 
zullen blijkbaar een inburgeringscursus moeten doen om te leren “normaal” te zijn: ongastvrij, 
steeds meer willen bezitten, geloven dat het je eigen schuld is als je niet kunt genieten van de 
hypotheekrenteaftrek, dat het goed is dat rijken geld kunnen oppotten terwijl andere mensen in 
armoe hun geld zien verdwijnen bij incassobureaus. 
Geef “vooral” niet meer dan 1 biscuitje bij de thee, want dan ben je niet normaal!

Brief Mark Rutte
https://vvd.nl/nieuws/lees-hier-de-brief-van-mark/
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