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Radicalisering van jongeren wordt heden ten dage vooral als een 

veiligheidsrisico beschouwd. Het onderzoek dat ernaar wordt gedaan,

heeft vooral betrekking op het opsporen en indammen van die risico’s,

en is daarmee vooral juridisch, criminologisch en sociaal-psychologisch

van aard. Dat is in het licht van alle politieke ontwikkelingen die zich

sinds 2001 hebben voorgedaan, heel begrijpelijk. Daarmee is echter niet

gezegd dat het ook verstandig is. Onderzoek en theorievorming vanuit

een pedagogisch perspectief kunnen een belangrijke bijdrage 

leveren aan een beter begrip van radicaliseringsprocessen, en daardoor

ontstaan wellicht ook nieuwe aangrijpingspunten voor preventie.

Het onderzoeksrapport Idealen op drift biedt aan de hand van vijf 

typerende casussen inzicht in de rol en problemen van opvoeders,

hulpverleners en onderwijsgevenden die te maken hebben met jongeren

met extreme idealen. Het geeft inzicht in de pedagogische condities voor

de ontwikkeling van extreme idealen en biedt aanknopingspunten 

voor de ontwikkeling van preventieve maatregelen.

Marion van San is hoogleraar jeugd en educatie aan de Universiteit

Utrecht. Stijn Sieckelinck promoveerde aan de Vrije Universiteit van

Amsterdam over de rol en waarde van idealen bij jongeren en is

momenteel eindredacteur van Pedagogiek in Praktijk Magazine en

redacteur bij Felix & Sofie. Micha de Winter is hoogleraar maatschap-

pelijke opvoedingsvraagstukken aan de Universiteit Utrecht.
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culturele vraagstukken vanuit het perspectief van de democratische

rechtsstaat, sociale cohesie en gedeeld burgerschap. FORUM vergaart

kennis op het brede terrein van integratie, stelt deze beschikbaar en 

zet de kennis om in praktisch toepasbare methoden en producten.
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5

Idealen en 
perspectiefwisseling

Het thema radicalisering heeft al meer dan zeven jaar de aandacht 
van FORUM. Het heeft geleid tot meerjarige programma’s om radi-
calisering onder jongeren te voorkomen, te bestrijden en, waar moge-
lijk, processen van deradicalisering op gang te brengen. In januari 
2009 heeft FORUM bovendien het initiatief genomen tot de instelling 
van de bijzondere FORUM Frank Buijs Leerstoel inzake radicalisme 
Studies aan de Universiteit van Amsterdam, om ook vanuit weten-
schappelijke hoek tot impulsen te komen bij de detectie en analyse 
van radicaliseringsvraagstukken.

Op basis van eigen onderzoeken en onderzoeken van derden hebben 
we kunnen concluderen dat er bij radicalisering van jongeren in het 
algemeen en van migrantenjongeren in het bijzonder sprake is van 
grote opvoedingsonzekerheid in gezinnen. De eisen die aan jongeren 
en gezinnen in een complexe, snel veranderende sociale om geving 
worden gesteld, zijn hoog. Dat leidt tot reacties bij ouders en gezin-
nen die niet altijd een even adequate respons vormen. Daarbij blijven 
vragen om hulp en opvoedingsondersteuning bij professionals ach-
terwege, terwijl de eigen familiaire en sociale netwerken ook geen 
ondersteunende rol kunnen spelen. Ouders die in deze context met 
schijnbaar onhandelbare kinderen te maken krijgen, lopen het gevaar 
zich in een sociaal isolement te begeven. Jongeren zelf zoeken vooral 
het gezelschap van peers met wie ze opvattingen over de samenleving 
die hen niet voldoende accepteert, onvoldoende kansen biedt of juist 
(in hun visie) onrechtvaardig is, gaan delen. Het leidt tot breuk lijnen 
in de opvoeding en begeleiding van jongeren voor wie het enige 
 perspectief nog lijkt te zijn de samenleving radicaal te verwerpen, als 
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het moet met de bereidheid tot geweld. Als FORUM hebben we meer 
dan eens bij de overheid en bij sociale en educatieve instellingen om 
geconcentreerde aandacht en begeleiding gevraagd voor deze groe-
pen jongeren die tussen het wal van de tekortschietende opvoeding 
en het schip van hoge verwachtingen over hun toekomst terecht drei-
gen te komen of feitelijk reeds zijn gekomen. 

Van sommige jongeren kan worden gezegd dat zij zowel hoge ver-
wachtingen hebben van hun kansen en toekomst in de samenleving, 
zeker als zij goed geschoold zijn, als ook een groot gevoel van eigen-
waarde, mede gebaseerd op hun persoonlijke biografie en hun blik 
op de wereld. Al gauw echter kunnen trots en zelfrespect gekwetst 
worden, en in het verlengde daarvan hun identiteit en eigenwaarde, 
zeker als zij zich achtergesteld of uitgesloten voelen. Zij worden in 
hun verwachtingen teleurgesteld, zij voelen zich gekwetst en gefrus-
treerd. Omdat familie, sociale netwerken en peergroups vanwege 
een fragiele verworteling in de samenleving vaak nog onvoldoende 
opvang kunnen bieden voor deze teleurstellingen en gevoelens, kan 
een proces van zelfisolering op gang komen. De hang naar rigide 
opvattingen of bepaalde idealen biedt dan voor sommigen van hen 
een bijzondere mogelijkheid om een eigen identiteit te vormen, waar 
ze trots op willen zijn en die zij bovendien uit willen dragen. Zij wor-
den bijvoorbeeld ‘born again Muslims’ of streven een andere vorm 
van zuiverheid na. Een proces van vervreemding en radicalisering 
komt op gang, waar familieleden, oude sociale netwerken en voor-
malige peergroup-leden geen zicht en controle meer over hebben.

In het proces van opgroeien zoeken jongeren met vallen en opstaan 
hun eigen weg. Daarbij spelen politieke, maatschappelijke en peda-
gogische vraagstukken een rol van betekenis. Wat heeft invloed op 
jongeren? En in welke mate? 

Veel inzicht in dit specifieke opvoedingsvraagstuk van hoe om 
te gaan met radicaliteit bij jongeren is er niet, te meer omdat in het 
laatste decennium de nadruk bij radicaliteit vooral is komen te liggen 
op het veiligheidsaspect: hoe kunnen we de samenleving beschermen 

Idealen op drift_4.indd   6 9-6-2010   15:33:06



Idealen en perspectiefwisseling

7

tegen radicalen? Gegeven het feit dat er jongeren zijn die ontvankelijk 
zijn voor radicale ideeën, was de vraag niet: waarom kiest een jongere 
voor radicaliteit en wat is onze reactie daarop als ouders, onderwijs, 
professionals? Bij de radicaliteit van welke aard dan ook van jongeren 
was er vaak veel aandacht voor de effectiviteit van het voorkomen 
en het bestrijden ervan. Nauwelijks werd gekozen voor een pedago-
gische benadering, terwijl die ons nu juist het broodnodige inzicht 
zou kunnen verschaffen in de gewetensnoden en identiteitsconflicten 
waarmee radicaliserende jongeren en hun omgeving – hun ouders, 
familieleden, de school, professionals in het welzijnswerk – worstelen.

Vanuit het besef dat betere inzichten – zo niet het opvullen van een 
grote kennisleemte – een pedagogische benadering voor een goede 
begeleiding van radicaliserende jongeren opleveren, heeft FORUM het 
initiatief genomen voor het onderhavige onderzoek, uitgevoerd door 
prof. Micha de Winter, prof. Marion van San en dr. Stijn  Sieckelinck. 
De resultaten van het onderzoek geven kernachtig aan dat radicali-
sering ook gezien kan worden als een proces waarin door jongeren 
oprecht gekoesterde idealen op drift raken. 

Het onderzoek breekt een lans voor een pedagogische benade-
ring als een kans om de handelingsverlegenheid van ouders, school 
en professionals te overwinnen bij het werkelijk in contact komen 
met radicaliserende jongeren. Ouders en opvoeders hebben een taak 
als het gaat om het stimuleren van de ontwikkeling van idealen van 
jongeren en de begeleiding van die ontwikkeling in een construc-
tieve richting. FORUM ziet het als een uitdaging om deze boodschap 
verder uit te dragen vanuit het besef dat de psychische ontwikkeling 
van jongeren niet als een veiligheidskwestie benaderd moet worden, 
maar vooral als een kwestie van pedagogische begeleiding. We hopen 
dat dit unieke pilot-onderzoek, onder het besef van allerlei beper-
kingen, leidt tot een vervolg. Een vervolg waarin we een bescheiden 
 ideaal aanhangen: het opvullen van het kennishiaat in het belang van 
jongeren.

Sadik Harchaoui
Voorzitter Raad van Bestuur FORUM
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1

Inleiding

‘Ik ben geworden tot de persoon die ik ben door mijn vader, die Indisch 
is, en die incest pleegde met mijn oudere zus, maar ook gewelddadig 
was tegenover mijn moeder. Ik heb altijd gezegd: hoe ik ben geworden 
heb ik aan hem te danken. En toen hoorde ik van de plannen om in het 
dorp een moskee te bouwen.’ (Dylan, 16)

‘In de zomervakantie 2001 was ik nog in Marokko, zat ik nog steeds 
achter de meisjes aan, en toen een paar maanden later kwam 11 sep-
tember. En toen dacht ik, ik moet gewoon serieus worden.’ (Rachid, 23)

‘Op een gegeven moment kon ik niet meer accepteren dat er thuis vlees 
in de vriezer lag dus toen gooide ik dat weg. Ik hou ook helemaal niet 
van het woord vlees omdat vlees een verheerlijking van het dierenleed is 
want het is gewoon een lijk, het is gewoon een dood dier.’ (Maarten, 24)

‘Ik zag beelden over de oorlog in Afghanistan die je niet ziet op het 
nieuws. Dus toen was mijn wereld ineens omgedraaid. Toen begon ik 
toch anders te denken en ging ik meer en meer zoeken naar de waar-
heid. Want ik ben iemand, ik ben bereid om al mijn overtuigingen te 
laten voor wat ze zijn als ik ergens de waarheid vind.’ (Scott, 24)

In Nederland wordt stilaan duidelijk dat nogal wat jongeren boven-
matig ontvankelijk zijn voor radicale opvattingen (zie  bijvoorbeeld 
Buijs, Demant & Hamdy, 2006; Slootman & Tillie, 2006). Dat is een 
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fenomeen met ingrijpende gevolgen. Niet alleen voor de  samen leving, 
maar ook voor de adolescent, zijn directe omgeving en voor de zorg- 
en onderwijsprofessionals die van overheidswege ver ondersteld wor-
den ‘iets te doen tegen radicalisering’. In het ‘Actieplan Polarisatie 
en Radicalisering’ van het ministerie van Binnenlandse Zaken staat 
immers dat de aanpak van polarisatie1 en radicalisering vooral een 
zaak is van lokaal bestuur, op lokaal niveau; gericht op preventie, 
 signalering en interveniëren; samen met professionals als wijk-
agenten, jongerenwerkers, leraren, CWI-medewerkers, leerplicht-
ambtenaren en ingebed in het lokaal (veiligheids)beleid (Actieplan 
Polarisatie en Radicalisering, p. 21).

Met name de vermelding van pedagogische beroepsgroepen 
als jongerenwerkers en leraren is opvallend. Immers, in werkelijk-
heid kampen pedagogische professionals met een grote praktische 
handelings verlegenheid2 op dit vlak, zo komt naar voren in een 
recente publicatie Pedagogiek als wapen tegen radicalisering van het 
Centrum voor School en Veiligheid (2008). Over de rol van ouders 
van radicaliserende jongeren is veel minder geschreven. Dit moge 
vanuit bestuurskundig opzicht begrijpelijk zijn (de overheid moet 
zich niet te veel met de opvoeding inlaten), maar voor een goed 
begrip van het fenomeen is het van groot belang om ook de peda-
gogische context in ogenschouw te nemen. Wat merken ouders van 
radicaliserings processen, hoe verhouden hun eigen ideeën zich tot 
de idealen van hun kinderen, stellen ze pogingen in het werk om die 
idealen bij te sturen, hoe effectief zijn die pogingen, en welke steun 
zoeken en vinden ouders in dit proces, in eigen kring dan wel bij 

1 De term ‘polarisatie’ wordt verder in deze studie niet meegenomen, omdat het een 
heel ander fenomeen betreft dan radicalisering en aldus om een aparte theoretische 
beschouwing vraagt, waarvoor hier de plaats ontbreekt (zie wel bijv. Schinkel et al., 
2009).

2 Uit diverse onderzoeken blijkt dat onderwijspersoneel vaak niet weet hoe ze moeten 
reageren als ze vermoeden dat een leerling dreigt te radicaliseren. Ook vinden ze het 
lastig om maatschappelijke kwesties rond radicalisering en extremisme aan de orde 
te stellen. Dit komt deels voort uit angst voor escalatie of polarisatie. Er is sprake van 
‘handelingsverlegenheid’. Leerkrachten weten wel dát ze iets moeten doen, maar ze 
weten niet hóe.
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professionals? Wanneer we radicaliseringsprocessen vanuit een peda-
gogisch perspectief proberen te begrijpen, dan gaat het niet alleen 
om de vraag of de opvoeding ‘als wapen’ kan worden ingezet (cf. de 
hiervoor genoemde CSV-publicatie). Opvoeding gaat immers voor 
een belangrijk deel om de overdracht van idealen, of die nu van 
 religieuze, maatschappelijke of politieke aard zijn. En dat jongeren 
in de adolescentieleeftijd de neiging hebben om de ideeën van hun 
ouders te radicaliseren is een bekend fenomeen. In elk geval bestrijkt 
een pedagogisch perspectief op dit fenomeen een breder gebied dan 
vaak gehanteerd in de literatuur over radicalisering.

Radicalisering van jongeren wordt heden ten dage vooral als een 
 veiligheidsrisico beschouwd. Het onderzoek dat ernaar wordt 
gedaan, heeft vooral betrekking op het opsporen en indammen 
van die risico’s, en is daarmee vooral juridisch, criminologisch en 
sociaal psychologisch van aard. Dat is in het licht van alle  politieke 
 ontwikkelingen die zich sinds 2001 hebben voorgedaan heel begrij-
pelijk. Daarmee is echter niet gezegd dat het ook verstandig is. 
Onderzoek en theorievorming vanuit een pedagogisch perspectief 
kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een beter begrip van 
radicaliserings processen, en daardoor ontstaan wellicht ook nieuwe 
aangrijpingspunten voor preventie. Het begrip ‘pedagogisch’ wordt 
hier breed opgevat. Opvoeding gebeurt voor een belangrijk deel 
thuis, maar ook de school, leeftijds genoten en de media spelen hierin 
een grote rol.

In deze studie gebruiken we naast de gebruikelijke term ‘radicaal’ 
een alternatieve aanduiding. We spreken namelijk over ‘jongeren 
met extreme idealen’. Onder die noemer hebben we de jongeren en 
hun families die in deze pilot study aan het woord komen benaderd. 
Dat vereist aan het begin van dit rapport een korte toelichting. In het 
 theoretisch deel (hoofdstuk 3) zullen we daar uitgebreider op ingaan. 
De begrippen ‘radicaal’ en ‘radicalisering’ hebben in de  afgelopen 
jaren een zo sterke politieke en emotionele lading gekregen, dat ze op 
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het ogenblik weinig geschikt blijken om in gesprek te kunnen raken 
met jongeren die in het algemeen wel als radicaal te boek staan.3 
 Verschillende radicale jongeren die wij in het kader van deze pilot 
study benaderden, bleek er aanvankelijk niets voor te voelen om als 
radicaal te worden geïnterviewd. Maar toen ze door ons werden aan-
gesproken op hun idealen die nogal extreem waren, bleek dat een 
soort trots op te wekken, en bleken ze maar al te graag bereid om te 
praten. Maar we voeren niet alleen maar een opportune reden aan 
voor deze reframing. Deze aanvulling in terminologie vormt mede 
de kern van ons theoretische uitgangspunt. Immers: de ontwikkeling 
van idealen is kenmerkend voor de adolescentie, is op zichzelf posi-
tief en kan in een constructieve pedagogische en educatieve omge-
ving bijdragen aan de ontwikkeling van kritisch burgerschap. Door 
jongeren met extreme idealen uitsluitend neer te zetten als radicalen 
dreigen we uit het oog te verliezen dat het gaat om potentieel kriti-
sche burgers die een democratie mee vorm kunnen geven.

Dit onderzoek richt zich op jongeren met sterke linkse, rechtse of 
islamitische idealen. Dat een onderzoek meer licht kan werpen op de 
radicalisering van drie verschillende, zelfs ideologisch tegengestelde 
groepen mag niet verwonderlijk heten, gezien de groeiende evidentie 
dat processen van radicalisering onder uiteenlopende groepen sterk 
parallel verlopen (AIVD Jaarverslag 2006; Gielen, 2008; Van den 
Bos, Loseman & Doosje, 2009; Lousberg, Van Hemert & Langelaan, 
2009). Dit onderzoek formuleert de uitdaging om juist dit ‘gedeelde’ 
proces beter te begrijpen vanuit een pedagogisch perspectief. Uiter-
aard spelen er telkens andere sterke overtuigingen of idealen, maar, 
zo vermoeden we, de centrale plaats die deze idealen in het leven van 
de betrokkenen bekleden, heeft grote overeenkomsten. En het is die 
rol van idealen die – zo kan worden verondersteld – ook pedagogisch 
uiterst relevant is.

3 Zie bijv. Van den Bos, Loseman & Doosje, 2009, p. 69: ‘Verscheidene jongeren gaven 
aan niet meer aan radicaliseringsonderzoek te willen meewerken; er werd ervaren 
dat er enkel vanuit dit onderwerp interesse is voor moslimjongeren.’
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Onderzoeksvragen en 
methodologie

Met behulp van dit pilot-onderzoek willen we een voorlopig antwoord 
proberen te geven op de vraag hoe een pedagogische benadering van 
het fenomeen radicalisering van jongeren eruit zou kunnen zien. We 
vragen ons af welke meerwaarde zo’n benadering kan op leveren met 
betrekking tot het begrijpen van dit fenomeen en welke aanknopings-
punten deze zou kunnen opleveren met betrekking tot preventie.

Het onderzoek bestaat uit een theoretisch en een empirisch deel. 
In het eerste deel onderzoeken we op basis van literatuurstudie wat 
de hoofdlijnen van een pedagogische visie op radicalisering van 
jongeren zijn. Aan de orde komen vragen als: Welke rol speelt de 
ontwikkeling van politieke en religieuze idealen in het proces van 
identiteitsontwikkeling? Welke pedagogische voorwaarden zijn er 
nodig om radicalisering van dergelijke idealen bij te sturen? Aan 
welke voorwaarden moet worden voldaan om een pedagogisch per-
spectief succesvol te laten zijn? Wat betekent zo’n theorie voor de 
taken en verantwoordelijkheden van ouders en professionals?

In het empirisch deel van deze studie doen we verslag van de etno-
grafische interviews die we met geradicaliseerde jongeren en in een 
aantal gevallen met hun ouders en/of andere familieleden hebben 
gehouden. De belangrijkste vraag was welke invloed de verschillende 
domeinen waarin jongeren opgroeien (thuis, school, de peergroup) 
op het proces van radicalisering uitoefenen. Van de jongeren wilden 
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we weten welke idealen ze erop nahouden en waarom ze juist voor 
deze idealen hebben gekozen. Welke rol spelen die idealen in hun 
leven? Welke idealen hebben hun ouders? Hoe reageren ouders op 
de extreme idealen van hun kind? Is er sprake van inter generationele 
overdracht van de idealen van de ouders op hun kinderen? Hoe 
wordt er vanuit de school gereageerd op de extreme idealen van de 
 jongeren? En welke rol speelt internet in de radicalisering van onze 
respondenten?

We beginnen onze zoektocht naar jongeren met sterke idealen via 
internet. We gaan er namelijk vanuit dat een groot deel onder hen 
regelmatig deelneemt aan discussies op allerlei fora en waar  kunnen 
we hen dan beter aanspreken dan daar? Eerst gaan we op zoek naar 
jongeren op jongerensites, maar we gaan ook gericht op zoek naar 
jongeren op sites waar we denken onze doelgroep aan te treffen 
(zoals extreem-rechtse sites, sites waarop dierenrechtenactivisten 
actief zouden kunnen zijn, alsook sites waar we hopen islamitische 
jongeren te vinden die sterke idealen aanhangen). We beginnen in de 
meeste gevallen met het aanmaken van een profiel zodat we ook de 
profielen van andere gebruikers kunnen inzien en berichten kunnen 
versturen. Op de honderden berichten die wij naar jongeren sturen 
via het internet komt er echter maar heel weinig respons. Als er al 
respons komt, dan geven de jongeren meestal aan dat ze ons enkel via 
de mail te woord willen staan of dat ze niets zien in het onderzoek. 
Zo vraagt een van de jongeren die wij benaderen zich bijvoorbeeld 
af wat de dieren eraan hebben als hij zijn medewerking zou verlenen 
aan het onderzoek. Anderen vragen zich openlijk af of wij misschien 
van de AIVD zijn en weer anderen zeggen er niets voor te voelen 
omdat ze naar eigen zeggen hun mening liever voor zichzelf houden. 
Met jongeren die in eerste instantie niet afwijzend reageren, probe-
ren we e-mailcontacten te onderhouden om te kijken of we op deze 
manier bruikbare informatie kunnen krijgen, maar dat levert uitein-
delijk maar heel weinig op. Een aantal onder hen is bereid om contact 
te houden via msn. Avond aan avond praten we met  allerlei jongeren 
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over hun idealen via msn in de hoop dat we op deze manier bruikbare 
informatie zullen krijgen en op den duur zodanig  vertrouwen hebben 
opgebouwd bij de jongeren dat ze bereid zijn met ons in gesprek te 
gaan.

Zo hebben we enige tijd contact met Marika, dertien jaar oud, die 
zichzelf op de jongerensite Hyves afficheert als nationaal-socialist. 
Als profielfoto gebruikt ze een plaatje van Hitler, haar grote voor-
beeld. Marika wil wel met ons praten, maar zegt van tevoren dat haar 
ouders dit niet mogen weten omdat ze niks afweten van haar idealen. 
Haar ouders komen namelijk uit Albanië en Marika zegt dat zij het 
heel erg zouden vinden als ze de idealen van hun dochter zouden 
kennen. Zij is naar eigen zeggen een aanhanger van het Nationaal 
 Socialisme geworden door haar vrienden en de muziek die zij beluis-
tert en zegt een hekel te hebben aan ‘alles wat buitenlander is’ hoewel 
zij er ‘jammer genoeg’ zelf een is. Hoewel Marika wel wil praten, maar 
haar ouders hiervan dan niet op de hoogte zouden zijn, besluiten we 
toch maar niet in te gaan op haar uitnodiging. Een ander voorbeeld 
is dat van Kenneth, vijftien jaar, die we verschillende keren spreken 
op msn. Hij vertelt dat hij een fan is van hardcore-muziek en op een 
gegeven moment een bomberjack ging dragen omdat dat hoort bij 
deze muziekstijl. Vanaf dat ogenblik werd hij echter regelmatig in 
elkaar geslagen door een aantal Marokkaanse jongens bij hem in de 
buurt. Kenneth begon naar eigen zeggen steeds meer haat te ont-
wikkelen tegenover deze jongens en plaatste een hakenkruis op zijn 
Hyvesprofiel. Toen hij van de site verwijderd en geblokkeerd werd, 
ging hij op zoek naar gelijkgezinden die hij vond op Stormfront, een 
site waar extreem-rechtse jeugd zich verzamelt. Kenneth noemt zich-
zelf geen uitgesproken nationaal-socialist, maar kan zich naar eigen 
zeggen wel vinden in een aantal van hun ideeën. Wanneer wij hem 
vragen om met ons een face-to-face gesprek te hebben, stemt hij aan-
vankelijk toe, maar wanneer zijn ouders er achter komen dat hij met 
ons contact heeft, loopt het contact ten einde. En zo gaat het in heel 
veel gevallen. Toch leiden een aantal van onze msn-gesprekken wel 
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tot een afspraak en zijn we in de gelegenheid een paar jongeren face-
to-face te spreken.

Aangezien het direct benaderen van jongeren via jongerensites zo 
weinig oplevert, besluiten we het over een andere boeg te gooien en 
de webmasters van de verschillende sites te benaderen. Wij leggen 
hen via de mail uit waar het onderzoek over gaat en verzoeken hen 
om een oproep op hun site te plaatsen waarin wij jongeren uitleg-
gen wat ons onderzoek precies inhoudt en waarom we graag met hen 
in contact zouden komen. In sommige gevallen wordt er ingestemd 
om een bericht op de desbetreffende site te plaatsen. Ook dit levert 
een aantal jongeren op die met ons het gesprek willen aangaan. In de 
meeste gevallen reageren de webmasters echter niet en in één geval 
is het verzoek tot het meedoen aan een onderzoek een reden voor de 
webmaster om ons profiel te blokkeren.

Daarnaast benaderen wij een aantal organisaties waarvan wij ver-
moeden dat zij in contact staan met de verschillende doelgroepen, 
maar ook dat levert weinig op. Voorts proberen we via via met jonge-
ren in contact te komen, maar ook dit spoor loopt al gauw dood.

Een complicerende factor is dat het niet mogelijk blijkt, anders 
dan in andere onderzoeken vaak wel het geval is, om via de sneeuw-
balmethode jongeren te vinden. De jongeren met wie wij het gesprek 
aangaan, zijn namelijk niet bereid om de gegevens van gelijkgezinden 
aan ons door te geven. Ook onze verzoeken aan hen om jongeren uit 
hun netwerk te motiveren om met ons het gesprek aan te gaan leveren 
niets op. We moeten na ieder gesprek dus iedere keer weer vanaf nul 
beginnen en op zoek gaan naar andere jongeren, die buitengewoon 
lastig te benaderen zijn.

Ondanks alle moeilijkheden hebben onze inspanningen uiteinde-
lijk geleid tot interviews met zestien jongeren. In vijf gevallen werd 
ook een gesprek gevoerd met hun ouders en in twee gevallen met 
een oudere zus. Volgens de regels van de etnografische methode van 
onderzoek zijn we met onze speurtocht net zo lang doorgegaan totdat 
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verzadiging was bereikt ten opzichte van de onderzoeksvragen in de 
pilot study (Ferrell & Hamm, 1998). Dit punt was bereikt in januari 
van dit jaar, enkele maanden later dan voorzien.

De interviews vonden in de meeste gevallen plaats bij de jongeren 
thuis, werden opgenomen op een voicerecorder en vervolgens letter-
lijk uitgetikt. In sommige gevallen was een ouder aanwezig tijdens het 
interview en werd er gaandeweg het gesprek aan de ouder gevraagd 
om op de uitspraken van de jongere te reageren. Daarnaast vonden er 
ook enige gesprekken plaats met de ouders afzonderlijk. In de meeste 
gevallen hadden de jongeren echter bezwaar tegen het feit dat we met 
hun ouders contact opnamen. Al met al hebben we in deze pilot study 
een mooi beeld gekregen van de leefwereld van een aantal jongeren 
met extreme idealen en we hebben zicht gekregen op de wijze waarop 
hun idealen zich hebben gevormd. Ook hebben we een goed beeld 
gekregen van het pedagogisch netwerk van deze jongeren.

Presentatie van de resultaten
Etnografisch onderzoek richt zich op het zo goed mogelijk leren 
begrijpen van de complexe leefwereld van individuen en/of groepen. 
Hoewel het in dit pilot-onderzoek nog niet gaat om grote aantallen 
interviews, hebben we onzes inziens echter al een fraai beeld gekre-
gen van wat er zich in het leven van radicaliserende jongeren kan 
afspelen. Uiteraard is dat een eerste beeld, hetgeen iets anders is dan 
een representatief beeld. Om dat laatste te bereiken is grootschaliger 
onderzoek nodig.

In dit rapport hebben we gekozen voor een bijzondere manier 
om onze gegevens te presenteren. De bestaande onderzoekslitera-
tuur met betrekking tot radicalisering richt zich vooral op het ach-
terhalen van gedrags- en achtergrondkenmerken van de betreffende 
jongeren. Ons ging het echter in eerste instantie om het verkrijgen 
van inzicht in de ontwikkeling van de jongeren en de pedagogische 
dynamiek waarin deze zich afspeelt. We richtten ons dus niet zozeer 
op afzonderlijke kenmerken of variabelen, maar op het verkrijgen 
van een samenhangend en valide beeld. Dat beeld willen we in dit 
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rapport zo goed mogelijk voor het voetlicht brengen. We doen dit 
door een vijftal casestudies te presenteren waarin het verhaal van de 
jongeren en hun opvoeders in de volle breedte tot zijn recht komt. Het 
zijn uit gebreide, maar intensieve verhalen die vooral de relatie tus-
sen de ontwikkeling van extreme idealen enerzijds en de dynamiek 
van gezin, school, leeftijdsgenoten en internet anderzijds laten zien. 
Naast deze vijf casestudies (hoofdstuk 4) gaan we in hoofdstuk 5 naar 
aanleiding van onze bevindingen in alle interviews in op een drietal 
thema’s, te weten opvoeding thuis, school en internet.
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Literatuuronderzoek

3.1	 Huidige	stand	van	zaken	in	het	radicaliseringsonderzoek

Er is de voorbije jaren een enorme toename aan onderzoek naar 
radicalisering te constateren, zowel binnen als buiten Nederland. 
Er bestaan verschillende perspectieven om over een doeltreffende 
aanpak na te denken die hier niet allemaal kunnen worden behan-
deld. In het algemeen kan worden gesteld dat in het onderzoek naar 
 radicalisering van jongeren veruit de meeste aandacht en steun tot 
nog toe gaat naar veiligheidsaangelegenheden die verbonden zijn 
met radicalisering (zie bijvoorbeeld Lousberg, Van Hemert & Lange-
laan, 2009). Dominant is de opvatting dat radicalisering onze aan-
dacht verdient omdat het een bedreiging vormt voor de veiligheid. 
Dit perspectief kan supralokaal (AIVD, NCTB) of lokaal (scholen, 
jongerenwerk) worden geïmplementeerd. Vaak wordt gerefereerd 
aan vorenstaand fasen-, indicatoren- en interventieonderzoek, met 
als centrale vraagstellingen: Welk proces doorloopt een radicaal? 
Hoe herken je een potentiële radicaal? Hoe voorkomen we dat zo 
iemand terrorist wordt? (Borum, 2003; Sageman, 2004; Taarnby, 
2005;  Cozzens, 2006; Yates, Whelan & Howie, 2006; Silber & Bhatt, 
2007; Horgan, 2008). Het is opvallend dat het overgrote deel van de 
vele onderzoeks initiatieven geneigd is om gebruik te maken van een 
drietal perspectieven op het fenomeen (a, b en c):
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a. Trappen- of fasemodel
Om radicalisering te begrijpen hebben verschillende onderzoekers  
een trappen- of fasemodel in het leven geroepen (Borum, 2003; 
 Stahelski, 2004; Silber & Bhatt, 2007; Dalgaard-Nielsen, 2008). Het 
gemeenschappelijke uitgangspunt van dergelijke modellen is dat 
radicalisering een proces is dat dynamisch moet worden begrepen. 
De idee is dat theoretische modellen ons helpen om de verschil-
lende stappen die een radicaliserende jongeren doorloopt, te kunnen 
begrijpen. Zo onderscheidt Borum (2003) in een vaak gehanteerd 
model vier verschillende stadia die radicalen doorlopen:
– eerste fase: identificatie van een onwenselijke situatie (‘It’s not 

right’);
– tweede fase: framing van situatie als een onrechtvaardigheid (‘It’s 

not fair’);
– derde fase: aanwijzen van verantwoordelijken voor onrecht (‘It’s 

your fault’);
– vierde fase: de verantwoordelijke wordt gezien als moreel kwaad 

(‘You’re evil’).

Stahelski (2004) focust op de verschillende fasen die de conditione-
ring van groepsleden met zich meebrengt:
– eerste fase: depluralisatie, vestiging van ééndimensionale groeps-

identiteit;
– tweede fase: zelf-deïndividuatie, vestiging van ééndimensionale 

persoonlijke identiteit onder groepsleden;
– derde fase: deïndividuatie van de tegenstander;
– vierde fase: dehumanisering van de tegenstander.

Voor wat vervolgens met deze informatie kan worden aangevangen, 
kunnen weer twee groepen onderzoekers worden onderscheiden. 
Volgens de eerste groep kan inzicht in het proces van radicalisering 
helpen om op tijd in te grijpen wanneer verwacht kan worden dat 
iemand de eerste stappen van de trap heeft genomen. Moghaddam 
(2005) gebruikt de metafoor van een steeds nauwer wordende trap 
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die uiteindelijk uitkomt op de bovenverdieping waar de terroristi-
sche handeling wordt gepleegd. Ook Yates, Whelan & Howie (2006) 
trekken in opdracht van de Australian Homeland Security Research 
een tamelijk ononderbroken lijn van sympathie voor een bepaald 
gedachte goed naar de bereidheid om geweld te gebruiken tegen 
andersdenkenden.

Maar volgens een tweede groep onderzoekers kan van het feit dat 
iemand enkele treden heeft genomen, niet worden afgeleid of hij 
ook tot bovenaan de trap zal klimmen. Dit is het duidelijkst naar 
voren gebracht in het onderzoek van Buijs, Demant & Hamdy (2006), 
waarin islamitische radicalen in Amsterdam werden gevraagd naar 
hun overtuigingen en hun bereidheid tot activisme. Men kan stellen 
dat alle terreur voortkomt uit enige vorm van radicalisering. En we 
weten dat de meeste – zoniet alle – vormen van radicalisering geïn-
spireerd zijn door sociaal-maatschappelijke idealen. Dit geldt in elk 
geval voor politieke radicalisering. Maar we kunnen deze uitspraken 
niet zomaar omkeren. Niet elk sociaal-maatschappelijk idealisme 
leidt tot politieke radicalisering. En zeker niet elke politieke radi-
calisering leidt tot terreur. Empirische bevindingen over de directe 
relatie tussen idealen en terreur ontbreken. Deze theorie is dan ook 
in opvoeding en onderwijs moeilijk te hanteren als fundament van 
handelen of zonder meer toe te passen bij de voorspelling van onge-
wenst gedrag.

b. Indicatorenmodel
Een tweede benadering is het zogenoemde indicatorenmodel. Ver-
schillende onderzoeksteams over heel de wereld hebben zich de 
voorbije jaren ingespannen om erachter te komen welke kenmerken 
maken dat iemand radicaliseert. Deze kenmerken bevinden zich op 
het niveau van de persoon, de omgeving, de micro- en de macro-
politieke gebeurtenissen. Er is wel degelijk een aantal factoren die 
door onderzoekers worden genoemd wanneer het gaat om facilite-
rende variabelen die aanleiding kunnen geven tot radicalisering: 
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echtscheiding van de ouders (Bjørgo, 2002); hoeveelheid en aard van 
de tijd die men doorbrengt met ouders (Kuhn, 2004); werkloosheid 
van ouders (Siedler, 2006); weinig succes op school (Boehnke, Hagan 
& Hefler, 1998); anomie in de opvoeding (Boehnke, Hadjar & Baier, 
2007); ouders zonder een stabiel sociaal netwerk (Fitzgerald, 2002); 
samenleving die individualisering en tolerantie predikt (fungeert 
als uitsluitingsmechanisme voor andersdenkenden) (De Koster & 
Houtman, 2006); ouders die zich niet kunnen vinden in de ‘Zeit-
geist’ (Boehnke, Hadjar & Baier, 2007); bedreiging van ‘hierarchic 
self-interest’ (Hagan et al., 2002), en tot slot heeft Bohleber (1995) 
laten zien dat wanneer jongeren zelf slachtoffer zijn geweest in kin-
derjaren, ze op zoek gaan naar geborgenheid en trachten zij als een 
zelfhulpgroep in het reine te komen met wat hen is aangedaan door 
zelf geweld te overwegen/gebruiken tegen anderen.

Davies (2008) maakt wat dit betreft een onderverdeling in de erva-
ringen waaronder men lijdt en de psychische predisposities van de 
radicaliserende. Ervaringen zijn trauma en kwetsbaarheid (Elworthy 
& Rifkind, 2006); angst en vernedering (Ramakrishna, 2006); ver-
vreemding en isolatie (Silver, 2007; Liese, 2004); frustratie en globali-
sering (Mansfield, 2003; Roy, 2004). Predisposities zijn behoefte aan 
‘cognitive closure’ – definitieve antwoorden (Ramakrishna, 2006; 
Perry, 1999); respect voor autoriteit (Strike, 2003; Cockburn, 2007); 
hang naar uniciteit (bijvoorbeeld Palmer, 1995) en mannelijkheid 
(Pape, 2005). Maar gezien de enorme hoeveelheid aan onderzoek op 
dit vlak en de geringe sterke uitkomsten met werkelijk verklarende of 
voorspellende waarde, valt niet te verwachten dat men ooit een lijst 
van kenmerken zal kunnen opstellen op basis waarvan een ingreep 
kan worden gefundeerd. Ook hier speelt dus een probleem om dit 
model te hanteren in de pedagogische praktijk. Dit mag geen verras-
sing heten aangezien de enige echt stabiele voorspellers van radica-
lisering sekse en leeftijd zijn. Vanuit het perspectief van signalering 
zijn dus alle jonge mannen verdacht. Een dergelijke insteek draagt 
weinig bij aan de kwaliteit van het professionele handelen.
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c. Effect-model
Een derde benadering wint heel snel aan populariteit. Zo is het 
merendeel van het onderzoek in Nederland er tegenwoordig op 
gericht om de effectiviteit van de interventies tegen radicalisering 
te onderzoeken (Zannoni et al., 2008; Lub, 2009; Lousberg, Van 
Hemert & Langelaan, 2009; Monitor Racisme en Extremisme: aan-
pak van de radicalisering, 2009). Een belangrijke impuls voor dit type 
onderzoek wordt gevormd door de hoge verwachtingen op nuttige 
uitkomsten die samenhangen met effectiviteitsonderzoek. Daarnaast 
weerspiegelt de keuze voor dit type onderzoek de politiek-maat-
schappelijke ongerustheid over het thema van radicalisering. ‘Het is 
een fenomeen dat hier en nu speelt, dus we moeten zo snel mogelijk 
weten wat werkt en wat niet’, zo lijkt de redenering te zijn. Dit model 
van onderzoek en aanpak komt het duidelijkst naar voren in de natio-
nale beleidsdocumenten en de rapporten in opdracht van de overheid 
over jongerenaangelegenheden in het algemeen en het thema van 
radicalisering in het bijzonder. Voorbeelden zijn ‘Aanpak polarisa-
tie en radicalisering. Op weg naar een succesvolle start’ (Zannoni & 
Naaijkens, 2007), ‘Polarisatie en Radicalisering: Actieplan 2007-2011’ 
(Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2007), 
‘De rol van eerstelijnswerkers bij het tegengaan van polarisatie en 
radicalisering. Van “ogen en oren” naar “het hart” van de aanpak’ 
(Zannoni et al., 2008), ‘Stimulering van maatschappelijke binding 
van jongeren. Een verkenning naar sociale interventies op het terrein 
van radicalisering en culturele spanningen’ (Lub, 2009). Met name 
in dit laatste rapport staat de evaluatie van interventies tegen radica-
lisering centraal:

‘De hamvraag blijft: wat werkt? Hoe kan meer bruikbare informatie 
worden gegenereerd die tot een sterkere bewijsvoering van de effecten 
van sociale interventies op het terrein van radicalisering en culturele 
spanningen in Nederland kunnen leiden?’ (Lub, 2009)
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Dit is ook de aanbeveling van het Britse MI5 in haar vorig jaar uitge-
lekte rapport (Travis, 2008) met daarin een analyse die laat zien dat 
er niet één pad bestaat dat naar gewelddadig extremisme loopt:

‘Crucially, the research has revealed that those who become terrorists 
“are a diverse collection of individuals, fitting no single demographic 
profile, nor do they all follow a typical pathway to violent extrem-
ism”(...) It also concludes that the research results have important les-
sons for the government’s programme to tackle the spread of violent 
extremism, underlining the need for “attractive alternatives” to ter-
rorist involvement but also warning that traditional law enforcement 
tactics could backfire if handled badly or used against people who are 
not seen as legitimate targets.’ (Travis, 2008)

In navolging van vorenstaand rapport wordt ook door ons enig 
voorbehoud gemaakt bij het alom tegenwoordige optimisme over 
interventies. De hoge verwachtingen ten aanzien van effectiviteits-
onderzoek dienen wellicht enigszins te worden bijgesteld. En het 
vertrouwen in effectiviteitsonderzoek mag niet ten koste gaan van 
fundamenteel onderzoek naar wat jongeren nu precies aantrekt in de 
ontwikkeling van sterke idealen. Het uitgangspunt van ons onder-
zoek is dat je eerst moet begrijpen wat er speelt alvorens effectief te 
kunnen ingrijpen. In veel (sociaal)psychologisch onderzoek wordt de 
jongere vooral als een op zichzelf staand individu bekeken. In deze 
studie willen we echter ook kijken naar de opvoedingscontexten 
waarin radicale opvattingen kunnen gedijen, en naar de sociale con-
text die extremisme aantrekkelijk kan maken. Dan pas kan worden 
bestudeerd wat de beste aanpak is. Wil men uiteindelijk de hande-
lingsverlegenheid van opvoeders (ouders en professionals) ten aan-
zien van jongeren met sterke idealen verkleinen, dan is daarvoor dus 
een goede pedagogische theorie nodig.
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3.2	 Theoretisch	kader	voor	deze	studie

Aangezien het moeilijk is gebleken om te meten wat echt werkt, lijkt 
het aangewezen om – zeker vanuit pedagogisch perspectief – in te 
zetten op bijkomend onderzoek naar de ontwikkeling van sterke 
idealen bij jongeren. Uitgangspunt is het vermoeden dat de ontwik-
keling van sterke idealen bij jongeren kan worden begrepen vanuit 
de (normale) ontwikkeling van politieke betrokkenheid enerzijds 
en interacties in de opvoeding, op school en via internet anderzijds. 
Het eerste punt is een pedagogische vertaalslag vanuit de politieke 
filosofie, het tweede punt wordt uitgediept aan de hand van de zoge-
noemde sociale bewegings theorie.

Tegenstanders in plaats van vijanden
Het probleem dat wij tot onderwerp van dit onderzoek willen maken, 
is niet alleen radicalisering zelf, maar ook dat het label ‘radicaal’ 
functioneert als etiket waarmee de gevestigde politiek iedereen die 
vijandig staat tegenover de huidige status-quo buitenspel kan zetten, 
ongeacht de aard van de kritiek of de precieze ideologie. Jongeren 
voelen dit feilloos aan. Of het nu rechts-extremisten, linkse anders-
globalisten of islamisten zijn. Door zich af te zetten tegen de geves-
tigde orde (die hen niet voldoende kansen wist te bieden), bouwen 
deze groepen een identiteit op die sterk antagonistisch gekleurd is. 
We zien dat er in onze ‘modeldemocratie’ weinig plaats is voor hun 
opvattingen. Echter, door het antagonisme te ontkennen verdwijnt 
het niet, maar wordt het verplaatst naar wat de Belgische filosofe 
Chantal Mouffe (2008) ‘het morele register’ noemt. Met andere 
woorden: ‘Het bestaat nog altijd in een wij/zij-tegenstelling, maar dit 
wij/zij wordt nu niet meer gedefinieerd op basis van politieke cate-
gorieën, maar gevat in morele termen. In plaats van een strijd tus-
sen “rechts en links” staan wij nu voor een strijd tussen “goed en 
kwaad”.’ Mouffe noemt het veelzeggend dat de enige opponent die 
de zelfbenoemde moderne, progressieve burger zich kan voorstellen 
de fundamentalist of traditionalist is, de irrationele vijanden van de 
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vooruitgang die teruggrijpen op oude zekerheden, het collectief en de 
ideologische bevlogenheid (zie ook De Vos, 2006).

We moeten, zo gaat Mouffe verder, de liberale democratie redden 
van de liberalen die alle tegenstellingen in morele termen uitbuiten. 
Mouffe pleit daarom voor een ‘agonistische’ democratie. Daarin wor-
den tegenstellingen en conflicten niet uit de weg gegaan. De opponen-
ten bestrijden elkaar op het scherpst van de snede, maar erkennen de 
elementaire democratische spelregels en bijbehorende instituties. ‘Ze 
zijn “tegenstanders”, geen vijanden’, vat Mouffe het verschil samen in 
haar boek Over het politieke.

In onderzoek naar radicalisering van jongeren wordt meestal 
uitgegaan van de tegenstelling tussen een gewenste liberaal-demo-
cratische burgerschapsidentiteit en een ongewenste geradicaliseerde 
identiteit. Maar er is een ander onderscheid dat wordt onder belicht, 
namelijk dat tussen passieve en actieve burgerschaps identiteit. 
Gematigden zijn vaak passief, radicalen eerder actief betrokken. Pas 
door het relativeren van deze eerste tegenstelling (us versus them) en 
het benoemen van het tweede onderscheid kan het radicale worden 
ingebracht in democratische burgerschapsvorming. Dit vereist ten 
dele een positieve appreciatie van de jonge radicaal als iemand die 
zoekt naar een actieve burgerschapsrol met sterke overtuigingen die 
houvast bieden voor de identiteitsontwikkeling. Dit brengt ons bij het 
tweede deel van het theoretisch kader.

Sociale bewegingstheorie
In de sociale bewegingstheorie staat niet de persoonlijkheid van de 
radicaal centraal, maar de interactie tussen mensen onderling en 
hun omgeving (zie bijvoorbeeld Klandermans & Mayer, 2006). Deze 
theorie vat het fenomeen radicalisering op als een kwestie van vraag 
en aanbod. Jongeren hebben een behoefte en extremistische groe-
pen bieden een aanbod dat aan die vraag voldoet. Dit mechanisme 
te begrijpen, dat is de crux om deze jongeren zo goed mogelijk in 
hun zoektocht te begeleiden. Eerst is het zaak om de vraagzijde zo 
goed mogelijk te begrijpen: welke vragen maken extremisme zo aan-
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trekkelijk voor jongeren? Drie deelantwoorden worden bestudeerd: 
instrumentaliteit, identiteit en ideologie (zie  Linden & Klandermans, 
2006). Ten tweede moeten we de aanbodzijde bestuderen als we beter 
willen begrijpen hoe het extremistische aanbod zo overtuigend kan 
voldoen aan deze vraag.

Laten we eens kijken naar de voordelen en perspectieven die een 
geradicaliseerde identiteit met zich meebrengt. De vraag die men 
zich moet durven stellen, luidt: wat zijn vandaag de dag goede rede-
nen om als jongere radicaal te gaan denken?

Instrumentaliteit duidt erop dat deelnemers van radicale groepen 
gemotiveerd worden door de gedachte dat hun deelname iets kan 
veranderen aan hun situatie. Zij zijn bereid om een prijs te betalen 
als dit ertoe bijdraagt dat hun politieke en sociale omgeving veran-
dert in de gewenste richting. Het instrumentele motief verwijst naar 
de wil om te reageren op onrecht. ‘Veel radicalen vertellen dat het 
het gevoel was om “terug te kunnen slaan” dat hen motiveerde voor 
extremisme, en dit is een zeer belangrijk thema in het leven van extre-
misten’ ( Muller, Rosenthal & De Wijk, 2008). Een concreet belang-
rijk terugkerend motief bij radicale jongeren is ‘wraak’, zo blijkt uit 
dezelfde publicatie. De groep geeft hen de kans om hun tegenstan-
ders, meestal ‘vijanden’ genoemd, ‘terug te pakken’. Indien de groep 
niet in deze behoefte zou voorzien, valt een belangrijk motief weg om 
hiermee aansluiting te zoeken.

Daarnaast speelt het identiteitsmotief een grote rol. Radicale jon-
geren willen niet alleen iets bereiken door hun deelname, maar ze 
willen ook ergens toe behoren waar ze zich thuis voelen. Recent nog 
heeft politicologe Gielen vanuit deze invalshoek het radicaliserings-
proces van jongeren onderzocht. Denkbeelden van familie leden, 
confrontaties met andere jongeren, specifieke gebeurtenissen en 
internet dragen niet alleen bij tot de ontwikkeling van ideeën, ze 
hebben ook hun weerslag op de identiteit van de adolescent (Gielen, 
2008, p. 55). Gielen portretteert radicalen als jongeren op zoek naar 
een identiteit die er niet in slagen om een meervoudige identiteit te 
ontwikkelen. Ze blijven vastzitten in één eenvoudige identificatie met 
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een extremistische ideologie (zij zijn 24/7 idealist). Dit is ook zeker de 
perceptie van de buitenwereld. Die kent maar wat graag een simpele 
identiteit toe aan deze jongeren. De tolerante meerderheid ziet skin-
heads als afwijkende individuen met een onwenselijk ideaal. De kapi-
talistische meerderheid ziet krakers als asocialen met een onwettelijk 
ideaal. Geseculariseerde westerlingen zien moslims als zeloten met 
een onwerelds ideaal. Deze beeldvorming heeft natuurlijk invloed op 
de overtuigingen van de jongeren.

Het meest interessant zijn identiteitstheorieën wanneer ze afstand 
nemen van de idee dat deelname aan extremistische groeperingen 
irrationeel is. Dan kunnen ze ons immers beter helpen om te begrij-
pen waarom het mechanisme van vraag en aanbod zo sluitend lijkt 
te werken in het geval van radicalisering. Bekend is de Positieve 
 Sociale Identiteitstheorie van Tajfel en Turner (1986). Uitgangspunt 
is dat alle mensen behoefte hebben aan een positieve zelf-identiteit 
en dat de status van de groep waartoe ze behoren hun helpt om deze 
identiteit te verwerven. Daar komt nog bij dat deze positieve asso-
ciaties worden gemaakt door een zich afzetten tegen concurrerende 
 groepen. Wij voelen ons vaak beter wanneer onze groep het beter 
doet dan de andere. Competitie tussen groepen draagt dus recht-
streeks bij tot de vorming van een positieve zelf-identiteit, zo gaat de 
 theorie. We zien inderdaad in radicale leefverbanden dat leden van 
de eigen groep welwillend worden behandeld en dat externe conflic-
ten soms worden opgezocht, mede omdat ze een positieve bijdrage 
leveren aan de groepsidentiteit, wat dan weer repercussies heeft voor 
de zelf-identiteit. De eenvoudige identiteit van deze jongeren impli-
ceert dat leden van de groep een aanval op de groep zullen opvat-
ten als een persoonlijke aanval. Deze groepen bieden hen zowel een 
identiteit (ze zeggen wie we zijn) als zelfvertrouwen (ze geven ons een 
goed gevoel). Radicale jongeren vervullen door hun deelname aan 
extremistische groeperingen hun behoefte om zichzelf in een groep 
te plaatsen. Ze ontlenen hun persoonlijke identiteit aan de groep en 
aan de afgrenzing met andere groepen.
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Een derde en laatste motief om te radicaliseren ligt in de rol van ideo-
logie. Radicale groepen spelen een belangrijke rol in het verspreiden 
van ideeën en waarden. De ideologie van een groep geeft ook beteke-
nis aan de wereld van de radicaliserende jongere. Het vormen van 
sterke overtuigingen is een stadium in de cognitieve, psycho sociale 
en identiteitsontwikkeling, kortom in de ontwikkeling van de wil, 
waaronder de morele wil (kwesties met betrekking tot de vraag wat 
goed leven is). In de morele ontwikkeling van adolescenten wordt 
vroeg of laat de vraag gesteld: Hoe zou een betere wereld eruitzien? 
Jongeren gaan zich dan voor het eerst ideale voorstellingen maken. 
Voor een aantal jongeren bieden deze maatschappelijke idealen hou-
vast in de morele identiteitsontwikkeling (Sieckelinck, 2009). Voor 
een meerderheid worden deze voorstellingen ingeruild voor meer 
directe en realistische ambities. Voor een kleine minderheid breekt 
een periode aan waarin hartstochtelijk geëxperimenteerd wordt met 
extreme standpunten (zie ook Blenkers, 2008). Toetreding tot een 
extremistische groepering is niet zelden een antwoord op een exis-
tentiële twijfel aan de kant van de jongere, juist omdat er in zulke 
groepen meestal weinig ruimte voor twijfel wordt geboden. Daarbij 
is het belangrijk dat dergelijke groepen ook nog eens de mogelijkheid 
bieden om de daad bij het woord te voegen en dus actie te verbinden 
aan de ideologie van de groep. Zo zijn we terug bij het eerste motief, 
dat van de instrumentaliteit.

From zero to hero
Uit dit literatuuronderzoek komt naar voren dat er wel degelijk een 
aantal redenen zijn om te radicaliseren. Radicale jongeren voeren in 
een groep een strijd met andersdenkenden vanuit de overtuiging dat 
verandering nodig is en dit lidmaatschap geeft hen een perspectief 
in het leven. Immers, nog niet voldoende genoemd in het hiervoor 
genoemde onderzoek is de kans die een radicale groep aan zo’n jon-
gere biedt om loyaliteit naar een groep te kunnen tonen, om zich te 
kunnen bewijzen ten aanzien van de anderen. Eindelijk krijgt de 
jongere het gevoel werkelijk iets te kunnen betekenen voor anderen! 
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Wanneer men hiervoor consequent beloond wordt, zal (de kwaliteit 
van) dit lidmaatschap uitgroeien tot het voornaamste perspectief 
in het leven van de jongere. Niet alleen komt het radicale aanbod 
tegemoet aan de vraag van deze jongeren. Er hangt ook onmisken-
baar een surplus aan vast: men krijgt het gevoel dat er extra waarde 
gecreëerd wordt door een bepaald gedachtegoed aan te hangen en te 
verspreiden. Daarin zit ons inziens de grootste aantrekkingskracht: 
de   biografieën van leden die hen zijn voorgegaan, vertonen bijna 
allemaal hetzelfde patroon: van potentiële of feitelijke loser is men 
in enkele maanden tijd niet zomaar geëvolueerd naar gewone door-
snee burger, maar is er een enorme sprong gemaakt naar een (voor 
de actor totaal nieuwe) positie van morele overwinnaar. Die rush 
die wordt ervaren wanneer men promoveert van onzichtbaar naar 
erkend, geeft meer voldoening dan men ooit heeft mogen beleven 
en laat grote indruk na. Het geeft deze jongeren een richting in hun 
bestaan.

Dat radicalisering beter kan worden begrepen wanneer we deze jon-
geren zien als actoren die (goede) redenen hebben om sterke over-
tuigingen met betrekking tot een betere wereld te ontwikkelen, was 
dan ook de insteek van de interviews. Maar eerst moesten we ze op 
het spoor zien te komen.

Idealen op drift_4.indd   32 9-6-2010   15:33:06



4

Vijf casussen

4.1	 Casus	1:	Dylan	–	‘Een	vurig	bewonderaar	van	Adolf	Hitler’

Dylan, zestien jaar oud, woont samen met zijn moeder en zijn twee 
jaar jonger zusje, Lily, in een klein dorpje in het oosten van het land. 
Dylan ziet zichzelf als een vrijheidsstrijder, als een nationaal-  socialist 
en als een vurig bewonderaar van Adolf Hitler. Hij is een tengere 
jongen met kort geschoren haar. Hij draagt een legerbroek, t-shirts 
die zijn idealen vertolken, en als hij de straat op gaat, draagt hij leger-
laarzen en hult hij zich in zijn zwarte bomberjack. Dylan neemt je 
tijdens het gesprek mee naar zijn wereld van Blood and Honour-
concerten, politieke bijeenkomsten van extreem-rechtse bewegingen 
en de extreem-rechtse sites waar hij gelijkgezinden ontmoet. Het 
heeft er alle schijn van dat zijn hele netwerk bestaat uit jongeren die 
hetzelfde gedachtegoed aanhangen. Hoewel hij wel eens deelneemt 
aan betogingen, zegt hij dat hij van het standpunt is dat zijn idealen 
enkel te verwezenlijken zijn via gerichte acties. Hij zegt hiervoor zijn 
inspiratie te hebben gehaald bij de televisiezender National Geogra-
phic, die een reeks heeft gewijd aan skinheads in de Verenigde Staten 
die ernaar streven om hun idealen via geweld kracht bij te zetten.

Zijn vriendin Eva durft zichzelf nog geen nationaal-socialist noemen 
omdat ze nog te weinig weet over het gedachtegoed van het nationaal-
socialisme, maar is in navolging van haar vriendje een sym pathisant 
van de beweging. Ze zegt deze idealen niet van thuis uit te hebben 
meegekregen, hoewel ze haar vader ook wel eens heeft horen zeggen 
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dat de Führer weer aan de macht zou mogen komen om de problemen 
met etnische minderheden op te lossen. Haar belangstelling voor het 
nationaal-socialisme en het gedachtegoed van de Führer is naar eigen 
zeggen ontstaan toen ze verkering kreeg met Dylan die haar nu stap 
voor stap de belangrijkste beginselen van de nazi- ideologie bijbrengt.

Dylan zegt dat hij de straat niet opgaat zonder wapens. In de meeste 
gevallen heeft hij naar eigen zeggen een boksbeugel of een mes op 
zak, maar hij beweert ook wel eens een pistool bij zich te hebben. Of 
dat laatste op waarheid berust, is maar zeer de vraag, temeer daar we 
tijdens het gesprek met zijn moeder Yvette ontdekken dat Dylan tij-
dens het interview dat wij met hem hadden, op verschillende punten 
heeft overdreven en soms heeft gelogen. Ook zijn vriendin zou gewa-
pend met een mes of een boksbeugel lopen. Hij beweert dat hij thuis 
vier vuurwapens heeft liggen, wat door zijn moeder wordt ontkend.

Dylan heeft een gruwelijke hekel aan iedereen die ‘buitenlander’ is. 
Zijn afkeer is zo groot dat hij tijdens het eerste gesprek dat we met 
hem hebben zijn eigen afkomst verzwijgt. Pas tijdens het gesprek met 
moeder Yvette komt aan het licht dat zijn vader afkomstig is uit Indo-
nesië. Wanneer wij hem met zijn afkomst confronteren, zegt hij zich 
hier erg voor te schamen. Vurig en met ogen vol haat vertelt hij over 
de schade die de multiculturele samenleving aanricht. Voor hem is 
het een kwestie van tijd vooraleer de grote rassenoorlog uitbreekt. 
Als het ooit zover komt, is hij naar eigen zeggen bereid om de wapens 
op te nemen en iedereen neer te knallen die hier in zijn ogen niet 
thuishoort. Dylan heeft op zijn kamer plaatjes aan de wand hangen 
van zijn grote voorbeeld, Adolf Hitler. Ook op zijn computer heeft hij 
een uitgebreide collectie foto’s staan van nazihelden alsook diverse 
spotprenten over de Holocaust en de huidige multiculturele samen-
leving. Zijn bewondering voor de persoon van Hitler is begonnen bij 
het lezen van Mein Kampf. Hij heeft het in de drie jaar dat hij het 
boek in zijn bezit heeft, zeker al meer dan honderd keer gelezen, zegt 
hij. Ook zijn moeder bevestigt dat hij veel met het boek bezig is.
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We gaan een eerste keer langs bij het gezin in april. Dylan is dan 
alleen thuis, samen met zijn vriendin Eva. Tijdens dat eerste gesprek 
krijgt hij volop de gelegenheid om zijn idealen kenbaar te maken. Een 
paar maanden later gaan we een tweede keer langs bij het gezin om 
in gesprek te treden met zijn moeder. Wanneer we aankomen bij het 
huis, valt het meteen op dat er een nationaal-socialistische vlag voor 
het huis hangt te wapperen. Dylan heeft zich blijkbaar voorbereid op 
onze komst en het lijkt erop alsof hij ons met deze vlag meteen wil 
duidelijk maken waar hij voor staat. We vragen ons al bij de deur af 
hoe zijn moeder aankijkt tegen het feit dat haar zoon een dergelijke 
vlag voor het huis hangt. Betekent zwijgen in dit geval instemmen of 
heeft zij totaal geen macht over haar zoon? We zijn benieuwd naar 
haar verhaal.

Het gezin waarin Dylan is opgegroeid, heeft moeilijke tijden gekend. 
Ook nu lijkt het alsof moeder haar kinderen niet in de hand heeft. 
Het huis is rommelig. Er lopen twee honden en vijf katten rond en 
daarnaast heeft het gezin nog een heleboel andere dieren. De kin-
deren die aanwezig zijn (Dylan, zijn zusje Lily, zijn vriendin Eva en 
een vriend van Dylan die hij kent via een rechts-radicale site) zijn 
erg luidruchtig en lijken op sommige momenten niet in bedwang te 
houden. Tijdens het gesprek dat we met moeder hebben, spelen de 
kinderen, allemaal tieners, in de tuin een spelletje waarbij ze, onder 
luid gelach en applaus, om de beurt met volle teugen een paar flesjes 
Breezer aan het leegdrinken zijn. Yvette kijkt verveeld uit het raam 
en lijkt zich weinig aan te trekken van wat zich in de tuin afspeelt. 
‘Ik hoop dat ze vanavond allemaal hoofdpijn hebben’, zegt ze.

Yvette leeft van een bijstandsuitkering waardoor zij het financieel niet 
breed heeft. Maar de problemen waar het gezin nu voor staat, wegen 
niet op tegen wat er in het verleden is gebeurd, en wat diepe littekens 
binnen het gezin heeft achtergelaten. De relatie tussen de ouders van 
Dylan is al sinds zijn geboorte niet rooskleurig te noemen. Zijn vader, 
die zich inliet met criminaliteit, was bijna nooit thuis en had relaties 
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met andere vrouwen waardoor Yvette alleen stond voor de opvoe-
ding van haar kinderen. Yvette werd zowel fysiek als psychisch door 
haar man mishandeld. Zo werd zij, toen ze hoogzwanger was van 
Lily, door haar man van de trap gegooid en mocht ze enkel in het huis 
blijven wonen wanneer bleek dat haar ongeboren kind een dochter 
was. Dylan was van kleins af aan getuige van de mishandelingen die 
zijn moeder moest ondergaan, waardoor hij een diepe haat ontwik-
kelde jegens zijn vader.

Yvette heeft nog een dochter, Rosanne, uit een eerder huwelijk, die 
jarenlang door de vader van Dylan seksueel is misbruikt. Toen het 
kind acht jaar was, kwam het seksueel misbruik aan het licht. Ook 
bleek dat de vader, naast zijn stiefdochter, nog een aantal andere 
minder jarige meisjes had misbruikt. Maar ondanks de bewijzen die 
tijdens de rechtszaak ter tafel kwamen, bleef Dylans moeder pal ach-
ter haar man staan en getuigde ze ten nadele van haar dochter die na 
de rechtszaak werd ondergebracht in een internaat, waar ze tot haar 
zestiende jaar verbleef. Al die jaren zocht Yvette haar dochter niet één 
keer op. Wel ging ze iedere week trouw met haar twee kinderen op 
bezoek bij haar man, die een gevangenisstraf van twee jaar uitzat. In 
die periode had Yvette met niemand van haar familie contact. Haar 
ouders, broers en zusters konden niet begrijpen dat ze ondanks de 
overvloed aan bewijzen toch achter haar man bleef staan, ten nadele 
van haar dochter. Toen de vader van Dylan werd ontslagen uit de 
gevangenis, verliet hij zijn gezin voor een vrouw met wie hij al een 
aantal jaren een verhouding bleek te hebben. Dylan was toen vier 
jaar.

Nadat de vader het gezin had verlaten, nam Yvette weer contact op 
met Rosanne, die nog steeds in de inrichting verbleef. Op dat moment 
kwam Yvette naar eigen zeggen tot het besef dat ze blind was geweest 
voor de daden van haar man. De littekens die haar dochter op haar 
lichaam had als gevolg van het seksueel misbruik, deden naar eigen 
zeggen haar ogen opengaan. Yvette zegt zich erg schuldig te voelen 
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over het feit dat ze haar dochter nooit heeft geloofd en uiteindelijk 
heeft toegestaan dat zij als kind in een internaat werd geplaatst.

Omdat Yvette in de moeilijke periode die volgde op de incestzaak 
de opvoeding van haar twee kinderen niet meer aankon, riep zij de 
hulp in van Jeugdzorg. Het gezin kreeg een gezinsvoogd toegewe-
zen. De relatie met de eerste gezinsvoogd liep volgens de moeder 
goed omdat hij duidelijke regels stelde aan de kinderen. Maar met 
de tweede gezinsvoogd liep het vanaf het begin niet naar behoren. 
Vooral het laatste anderhalf jaar zou het bergafwaarts zijn gegaan 
met de begeleiding. Op het ogenblik dat wij een gesprek hebben met 
de moeder, is er al anderhalf jaar geen contact meer geweest met de 
gezinsvoogd. De wrevel tussen de gezinsvoogd en de moeder is vol-
gens Yvette ontstaan toen de voogd Dylan uit huis wilde plaatsen 
en zich volgens moeder niet aan de gemaakte afspraken hield. De 
afspraak was namelijk dat het gezin eerst even een kijkje zou gaan 
nemen in het tehuis waar Dylan zou worden ondergebracht. Maar aan 
deze afspraak had de gezinvoogd zich volgens de moeder niet gehou-
den, waardoor zij er op de dag van de uithuisplaatsing voor gezorgd 
had dat haar zoon onvindbaar was. Ook tegen andere  pogingen van 
Jeugdzorg om Dylan uit huis te plaatsen had moeder zich verzet.

Door haar ervaringen met de vader van Dylan wil Yvette nooit meer 
een relatie met een buitenlander aangaan. Maar haar ongenoegen 
tegenover etnische minderheden strekt zich naar eigen zeggen niet 
zover uit als bij haar zoon het geval is. Toch blijkt uit verschillende 
opmerkingen van de kinderen4 dat ook moeder het niet zo begre-
pen heeft op allochtonen, hoewel ze zelf aangeeft vrijwilligerswerk 
te doen met allochtone vrouwen, met wie ze naar eigen zeggen ‘een 
goed contact’ heeft.

4 Als we Lily vragen of ze ooit al eens met een buitenlands vriendje thuis is gekomen, 
antwoordt ze, terwijl ze naar haar moeder kijkt: ‘Echt niet!’ Later horen ze Dylan uit 
de tuin naar zijn moeder schreeuwen: ‘Als wij hier met buitenlanders zouden komen, 
dan zou jij je niet op je gemak voelen, hè mama?’
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Uit alles blijkt dat Yvette een relatief geïsoleerd bestaan leidt. De 
grootouders van Dylan, die de oorlog hebben meegemaakt, weten 
niets van het gedachtegoed van hun kleinzoon. Dylan heeft nooit 
de behoefte gevoeld om in aanwezigheid van zijn grootouders zijn 
 idealen kenbaar te maken, omdat hij inschat dat zijn familie anders 
zijn moeder hierop zal aankijken, wat hij ten stelligste wil voor komen. 
Ook de broers en zussen van Yvette weten niets over de idealen van 
hun neefje. De moeder kan maar één iemand in haar omgeving noe-
men, namelijk haar goede vriendin Emma, die op de hoogte is van de 
idealen van haar zoon.

Dylan straalt op bepaalde momenten veel agressie uit en zijn taal-
gebruik is erg scherp. Maar op andere ogenblikken komt hij over als 
een aandoenlijk jongetje, dat zijn vriendinnetje op handen draagt en 
snakt naar de liefde en aandacht van zijn moeder. Tijdens het gesprek 
dat wij hebben met Yvette, komt hij verschillende keren langs om zijn 
moeder te knuffelen en te kussen en ons erop te attenderen hoeveel hij 
van haar houdt. Ook zijn vriendin kust en knuffelt hij voort durend. 
Dat doet echter niets af aan het feit dat hij zich op verschillende 
momenten erg agressief opstelt. We zien hem ook in onze richting 
een aantal keer vals kijken, en wij merken vaak een diepe boosheid.

Schoolcarrière
Op de lagere school had Dylan volgens zijn moeder echter  weinig 
of geen problemen. Zij omschrijft hem als een druk jongetje, met 
een eigen wil, dat geen ‘nee’ tolereerde, maar wel lief en zorgzaam 
was voor zijn moeder. De problemen ontstonden op de middelbare 
school omdat het er volgens Dylan ‘stikte van de buitenlanders’, 
waar hij zich vanaf die tijd steeds meer tegen begon te verzetten. Ook 
kwam hij, hoewel het verboden was, in zijn bomberjack naar school 
en begon hij steeds sterker zijn ongenoegen over de multiculturele 
samenleving te uiten. Dylan, die op het praktijkonderwijs zat omdat 
hij moeite had met leren, werd vanwege zijn gedrag verschillende 
keren van school gestuurd. Zijn moeder weet wel dat er op school 
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conflicten waren, maar geeft toe dat ze daar de details niet van kent. 
Zij had namelijk nooit contact met de school en de afspraak die 
gemaakt werd met de voogd om een keer mee te gaan op gesprek, is 
er nooit van gekomen. Wel herinnert ze zich een gesprek te hebben 
gehad met een leerplichtambtenaar kort nadat Dylan van school af 
ging. Dylan gaat al anderhalf jaar niet meer naar school, maar anders 
dan hij heeft verteld, is hij niet van school gestuurd vanwege geweld 
tegen een leraar, maar heeft zijn moeder hem thuis gehouden omdat 
zij vreesde dat haar zoon het ‘pispaaltje’ dreigde te worden van een 
leraar die hem niet mocht.

Ontwikkeling van zijn idealen
Dylan vertelt dat hij al van kleins af aan grote haat koestert tegen bui-
tenlanders wat hij vooral toeschrijft aan de gebeurtenissen met zijn 
vader. Naar eigen zeggen is hij pas nationaal-socialist geworden door 
de ‘kameraden’ die hij voor een groot deel via internet heeft leren 
kennen. Zijn fascinatie voor nazi-Duitsland is naar eigen zeggen 
begonnen toen hij als twaalfjarig jongetje een documentaire zag over 
het Derde Rijk. Na het zien van de documentaire representeerde het 
nationaal-socialisme voor hem de ultieme vorm van broederschap. 
Hij besloot dat hij vanaf die dag nationaal-socialist wilde worden. 
‘Nationaal-socialisme laat ons zien wat broederschap is, dat Neder-
landers niet elkaar af moeten maken, maar dat we in harmonie moe-
ten leven. Kijk, dat Turken, Marokkanen, Antillianen,  Surinamers, 
dat die elkaar af willen maken, daar zitten wij niet mee. Maar wij 
Nederlanders, wij horen samen te werken. We horen te strijden tegen 
de islam dat eigenlijk het grootste kwaad is’, zegt Dylan.

Maar het was niet alleen de broederschap die hem zo aansprak in 
het nationaal-socialisme. In de tweede plaats kon hij instemmen 
met het geweld dat de nazi’s hebben gebruikt tegen ‘ minderwaardige 
 volkeren’. ‘Joden waren het virus, een minderwaardig ras en ook 
gehandicapten en hoe noem je dat, mensen met een beetje een beper-
king. En die werden allemaal de gaskamer in gegooid.’
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Dylan is geen Holocaust-ontkenner, integendeel. Hoewel hij meent 
dat het dodental dat wordt genoemd overdreven is, ontkent hij niet 
dat er tijdens de oorlog een massamoord heeft plaatsgevonden. Maar 
hij zegt hier geen enkel gevoel bij te hebben. Beelden van de con-
centratiekampen doen hem volgens eigen zeggen niets. ‘Ook als ik 
erbij zou zijn, ik zou geen spier vertrekken. Misschien lachen of zo of 
uitlachen, zulke dingen. Maar ik zou absoluut geen spijt tonen. Het 
doet me absoluut niks.’

Dylan heeft een missie. Hij wil mensen vertellen over het natio-
naal-socialisme en hen laten inzien dat Hitler de belangrijkste man 
is uit de wereldgeschiedenis. Daarom laat hij geen gelegenheid onbe-
nut om zijn idealen uit te dragen. Zo zegt hij, dat hij wanneer hij 
bijvoorbeeld tegenover een onbekende in de trein gaat zitten, gelijk 
over  Hitler begint te praten. ‘Het is voor mij een overtuiging, het is 
voor mij als het ware een godsdienst. Ik eer hem en ik zal hem niet 
onteren. Want als ik hem zou onteren, zou ik mezelf door de kop 
schieten.’

Op de vraag of hij vanuit die optiek de daad van Mohammed 
B kan begrijpen, reageert hij fel. ‘Mohammed B is iemand die zich 
laat leiden door de Koran. Het is gewoon een boek dat dood en ver-
derf zaait. Vergeleken met de Koran is Mein Kampf een roman.’ We 
confronteren hem met zijn eerdere woorden: dat zijn overtuiging 
een religie voor hem is, die hij wil uitdragen. ‘Ja elke dag word je 
wakker ermee en je wil het verspreiden’, antwoordt Dylan. We stel-
len de vraag nogmaals: ‘Begrijp je dan ook hoe Mohammed B tot 
zijn daad is gekomen want voor hem geldt immers precies hetzelfde?’ 
Maar Dylan laat zich niet van de wijs brengen. ‘Maar tussen mij en 
Mohammed B zit een heel groot verschil. Mohammed B heeft dit 
puur gedaan omdat zijn kop verkeerd stond’, zegt hij.

Dylan zegt terug te verlangen naar de nazitijd. Als hij toen had geleefd, 
zou hij zich naar eigen zeggen meteen hebben gemeld bij de Gestapo 
of bij de SS. Ook zou hij naar eigen zeggen met veel overtuiging 
hebben meegewerkt aan de uitroeiing van wat hij  ‘minderwaardige 
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 volkeren’ noemt. Wanneer hem gevraagd wordt hoever hij bereid is 
te gaan voor zijn idealen, zegt hij zonder aarzelen: ‘Massamoord. Als 
het echt nodig is, dan zou ik het doen ja. Ik ben bereid om er zelf 
voor dood te gaan. Stel je voor: ik ga een moskee binnen met geladen 
wapens en ik schiet er op los en zij schieten mij dood, nou dan ben ik 
gestorven voor mijn idealen.’

Moeder
Volgens de moeder van Dylan zijn de sterke idealen die haar zoon 
heeft, tot ontwikkeling gekomen als gevolg van de diepe haat die hij 
koestert jegens zijn vader. Ook vertelt zij over de ruzie die zij heb-
ben gehad met een Somalisch gezin dat een paar huizen verderop 
woonde, waardoor Dylans wantrouwen, maar ook haar eigen wan-
trouwen tegen buitenlanders – hoewel ze dat niet letterlijk zo uit-
spreekt – is toegenomen. Daarnaast halen zowel de moeder als zus 
Lily het voorval aan waarbij Dylan van zijn fiets getrapt is en bestolen 
is door een allochtoon. Dat Dylan steeds extremer werd, en zich uit-
eindelijk nationaal-socialist is gaan noemen, heeft volgens zijn moe-
der te maken met het feit dat hij jongeren ontmoette op het internet 
die dergelijke extreme ideeën aanhingen. Wel geeft ze toe dat haar 
zoon voor die tijd al uitspraken deed over minderheden waarvan 
zij vond dat hij ze wel mocht denken, maar niet hardop mocht zeg-
gen omdat hij er anders problemen mee zou krijgen. De moeder van 
Dylan begrijpt naar eigen zeggen niets van zijn haat tegen joden en 
de spottende manier waarop hij over de Holocaust praat. Zij vertelt 
zichtbaar vertederd dat Dylan als kind een verslag heeft gemaakt 
over Anne Frank waar hij ‘een dikke tien’ voor kreeg en dat het van-
uit die optiek vreemd was dat hij een paar maanden later met Mein 
Kampf thuiskwam. Naar eigen zeggen heeft ze in het begin woedend 
ge reageerd op de uitspraken die Dylan deed, maar toen dat niet leek 
te helpen, is ze het gaan negeren en dat heeft er volgens haar voor 
gezorgd dat hij milder is geworden in zijn standpunten. Op de vraag 
of er ooit iemand is geweest door wie hij in de ban is geraakt van het 
nationaal-socialisme antwoordt zij: ‘Hij zal heus wel die haat  hebben 

Idealen op drift_4.indd   41 9-6-2010   15:33:07



Idealen op drift

42

gehad naar buitenlanders, door de vader, en hij is inderdaad een keer 
van zijn fiets afgetrapt en toen zei hij “die smerige buitenlanders, 
oprotten”, maar hij zal ook heus wel iemand getroffen hebben op 
internet die ook zo dacht en zo werd het steeds meer en meer en meer. 
En die jongen waar hij contact mee had, is hier ook wel een keer aan 
huis geweest, dat was ook een hele lieve jongen, heel normaal en zo, 
en toen is Dylan erachter gekomen dat die beste vriend van hem een 
joodse moeder had. En toen was het klaar, want toen zei hij: Hoe kun 
je deze idealen hebben als je zelf van joodse afkomst bent? Toen zei 
ik: Ja maar jongen, kijk eens naar jezelf. Jij bent ook een halfbloed.’

Wanneer de moeder geconfronteerd wordt met de plaatjes van 
Hitler die haar zoon boven op zijn kamer heeft hangen, zegt ze: ‘Ik 
schrok me een tierelier, ik dacht moet ik die vent iedere dag tegen-
komen op foto. Het is mijn favoriet niet en het zal nooit mijn favoriet 
worden, maar ik heb wel gezegd: alleen maar op je kamer.’ Wanneer 
wij vragen of ze ooit overwogen heeft om te zeggen dat hij die plaat-
jes weg moest halen, antwoordt ze: ‘Ja ik heb het inderdaad wel eens 
verwijderd en weggegooid.’ Over de vlag die tijdens ons gesprek voor 
het huis wappert, zegt ze: ‘Ik heb wel al gezegd: je haalt dat ding weg. 
Maar ik noem het ook geen vlag hoor, ik noem het een ding.’

Het lijkt erop dat de autoriteit van moeder zich beperkt tot de woon-
kamer van het huis. Daar gelden regels waar iedereen die onder haar 
dak woont, zich aan moet houden. Maar wat de kinderen boven op 
hun kamer doen, lijkt aan de aandacht van moeder te ontsnappen en 
het heeft er alle schijn van dat ze er zich niet al te druk over maakt. Zo 
eist ze bijvoorbeeld dat haar kinderen tijdens de dodenherdenking op 
4 mei respect tonen en een minuut stilte in acht nemen. Doen ze dat 
niet, dan moeten ze volgens haar maar naar hun kamer gaan, want 
daar kunnen ze doen wat ze willen. De post die Dylan toe gestuurd 
krijgt van extremistische bewegingen, legt ze op de schoorsteen 
neer zodat hij die gelijk mee kan nemen naar boven en het niet in 
de woonkamer leest. Voorts tolereert moeder dat haar zoon Duitse 
marsmuziek draait zolang hij dat op zijn kamer doet en zij er geen 
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last van heeft. Alleen op Hitlers geboortedag maakt ze op die regel 
een uitzondering. Ook wil zij ons laten geloven dat Dylan nooit 
met een wapen op zak loopt. Wij attenderen haar erop dat Dylan 
de vorige keer, toen een van de onderzoekers hem na afloop van het 
gesprek naar het dorp bracht met de auto, wel degelijk een mes op 
zak stak voor hij wegging en dat hij tijdens het gesprek de boksbeugel 
had laten zien die hij naar eigen zeggen altijd op zak heeft. Hierop 
reageert ze: ‘Ik heb hem gezegd, hier thuis moet je het zelf weten, 
maar als je ergens heen gaat, wil ik het absoluut niet hebben. Ik ben 
heel weinig thuis en als hij naar het dorp gaat en hij neemt wat mee, 
dan kan ik dat ook niet altijd controleren.’ Daarnaast geeft ze toe dat 
ze ook wel eens merkt dat hij een mes op zak heeft wanneer hij zijn 
vriendin ’s avonds naar het station brengt. ‘Maar dan doe ik net alsof 
ik dat niet zie’, zegt ze.

Moeder is van mening dat ze haar zoon in het gareel heeft, hoewel 
ze toegeeft niet te weten wat hij boven allemaal op de computer doet 
en met wie hij contact heeft. ‘Wat hij op zijn kamer doet, dat weet ik 
niet. Dat wil ik ook helemaal niet weten. Maar als hij hier bij mij in 
de kamer is, wil ik het fatsoenlijk en netjes hebben.’ Dylans moeder 
denkt dat het gedrag van haar zoon bij zijn ontwikkeling hoort en dat 
het wel weer zal overwaaien. Zij denkt dat hij onder invloed van zijn 
vriendin uiteindelijk wel weer op het rechte pad zal komen en zijn 
gedachtegoed zal afzweren. ‘Ik denk dat als ie zelf kinderen krijgt dat 
ie ook wel denkt: waar ben ik in godsnaam mee bezig?’ Moeder zegt 
niet wakker te liggen van het feit dat haar zoon misschien ooit geweld 
zal gebruiken. Wanneer hij zich echter op latere leeftijd zou blijven 
bewegen in de groepen jongeren met wie hij nu omgaat, zou haar dat 
wel angst inboezemen. ‘Want dan wil je natuurlijk niet onderdoen 
voor de anderen’, zegt ze. Maar voor de rest denkt ze dat alles vanzelf 
wel weer goed komt.
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4.2	 Casus	2:	Rachid	–	‘Gerekruteerd	door	Sacha	de	Boer’

Rachid, 23 jaar, is, volgens eigen zeggen, gemeten naar de wes-
terse maatstaven, een radicaal te noemen, maar volgens zijn eigen 
 maat staven is hij ‘gewoon normaal’. Hij heeft een stevige baard laten 
groeien die het grootste gedeelte van zijn wangen en kin bedekt. 
Zijn haar, dat halflang tot op zijn schouders reikt, draagt hij in een 
staartje. Hij is gekleed in een sportieve broek en bijpassend t-shirt. 
We spreken eerst met Rachid en een paar weken later met zijn oudere 
zus Karima.

Rachid komt uit een gezin met acht kinderen. Zijn vader kwam op 
zestienjarige leeftijd als gastarbeider vanuit de Marokkaanse stad 
Tanger naar Eindhoven, waar hij een paar jaar later zijn vrouw leert 
kennen. Rachid is de op een na oudste van het gezin. Karima is een 
jaar ouder. De vader van Rachid werkt in de bloemenveiling, moeder 
zorgt voor de kinderen.

Omdat het ramadan is en Karima dan niet in een koffiehuis mag 
komen, spreken we haar op een bankje in de Eindhovense wijk waar 
zij woont. Karima werkt in een kinderdagverblijf. Daarnaast werkt 
zij als cassière in een supermarkt. Zij woont sinds de dood van haar 
opa bij haar oma in huis. Karima is verloofd met haar buurjongen. Zij 
volgt de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening en wil zich 
later inzetten voor kinderen wier ouders problemen hebben.

Het geloof speelt een grote rol in het gezin. Alle kinderen worden 
opgevoed met de beginselen van de islam en worden door hun vader 
naar de moskee gebracht waar ze Koranlessen volgen. De moskee 
waar de kinderen les krijgen, staat erom bekend van salafistische 
signatuur te zijn. Vooral vader stimuleert het feit dat zijn kinderen 
opgroeien tot gelovige moslims. Moeder houdt zich minder met het 
geloof bezig. ‘Marokkanen die naar hier gekomen zijn, weten bijna 
niets van hun geloof ’, zegt Rachid. ‘Maar kinderen, die gaan zoeken 
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naar het geloof en die komen erachter dat de ouders tradities volgen 
die soms zelfs in strijd zijn met de islam.’

Tot de leeftijd van vijftien jaar doet Rachid volgens eigen zeggen ‘alles 
wat God verboden heeft’. Hij drinkt alcohol, zit achter de meisjes aan 
en pleegt regelmatig kleine delicten, waardoor hij een aantal keren in 
aanvaring komt met de politie. Ondanks het feit dat hij zich in zijn 
dagelijks leven niet steeds als een vrome moslim gedraagt, staat hij 
wel iedere dag trouw op op het tijdstip van het gebed. Vooral praten 
over zijn jeugd is moeilijk. Hij wil daar niet graag op terugblikken, 
omdat zijn geloof dat naar eigen zeggen niet toelaat. ‘De profeet heeft 
gezegd, als jij bedekt wat God voor jou heeft bedekt, dan zullen je 
zonden jou worden vergeven,’ zegt hij. Praten over zijn zonden is om 
die reden uitgesloten, omdat hij hoopt op vergeving in het hierna-
maals. Maar daarnaast wil hij niet over zijn verleden praten omdat hij 
die tijd ver achter zich heeft gelaten. Hij is in niets meer de jongen die 
hij ooit was, zo vertelt hij. Sinds hij de zoetheid van het geloof heeft 
geproefd, is al het andere onbelangrijk geworden.

Schoolcarrière
Rachid heeft op school nooit noemenswaardige problemen gehad. 
Hij is een pientere jongen en komt terecht op het vwo. Zijn ouders 
hechten veel belang aan school. Goede schoolresultaten zijn voor hen 
een absolute vereiste en zij oefenen veel controle uit op hun kinderen. 
Vader houdt zijn kinderen voor dat hij zelf weinig kansen heeft gehad 
om te studeren en dat zij daarom de kansen die ze in Nederland krij-
gen met beide handen moeten aangrijpen. Tot de leeftijd van vijf-
tien jaar gaat het Rachid voor de wind op school, maar wanneer zijn 
 idealen zich steeds verder beginnen te ontwikkelen, en hij nachten-
lang doorbrengt achter de computer waar hij het internet afspeurt, 
verslechteren zijn resultaten.

Rachid trouwt op zijn zestiende, zonder medeweten van zijn ouders, 
met Latifa, die hij via het internet heeft leren kennen. Wanneer hij het 
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ouderlijk huis verlaat, begint hij naar eigen zeggen school steeds meer 
te verwaarlozen, waardoor hij van het vwo terug moet naar de havo. 
Wanneer dat gebeurt, worden zijn ouders niet op de hoogte gebracht. 
Korte tijd later komt hij in de gevangenis terecht omdat hij verdacht 
wordt van het beramen van een overval op een juwelierszaak. Rachid 
maakt van de tijd dat hij in detentie zit, gebruik om zijn school af te 
maken.

Ontwikkeling van zijn idealen
‘Mensen vragen mij wel eens, wie heeft jou destijds gerekruteerd?’, 
zegt Rachid lachend. ‘Dan zeg ik altijd Sacha de Boer, Gerard 
 Arninkhof, Rik Konijnenbelt van RTL4, Conny Mus, dan noem ik 
altijd die mensen op. Zij hebben mij eigenlijk destijds gerekruteerd 
door iedere dag beelden te laten zien en te praten over het Midden-
Oosten. Maar je weet dat de NOS niet alles kan laten zien en dan ga 
je op internet zoeken.’

Rachid is naar eigen zeggen altijd wel een idealist geweest, maar 
vanaf het jaar 2000 – hij is dan vijftien jaar – komen zijn idealen 
in een stroomversnelling. Vanaf het ogenblik dat in Palestina de 
tweede  intifada uitbreekt, raakt hij steeds meer geïnteresseerd in 
buitenlandse politiek. Vooral de beelden die de wereld overgaan van 
 Mohamed Dorra, het Palestijns jongetje dat samen met zijn vader 
dekking zoekt voor een regen van kogels dat door het Israëlisch leger 
wordt afgevuurd, maken op de jonge Rachid diepe indruk. Vanaf dat 
ogenblik wil hij naar Palestina om de mensen die daar in nood verke-
ren te helpen. Maar Rachid was al veel langer begaan met het lot van 
moslims in de hele wereld. Zo herinnert hij zich dat hij als negenjarig 
jongetje er altijd al van droomde om naar de oorlog in Bosnië te gaan. 
Ook droomde hij er wel eens van om kinderarts of chirurg te worden 
en een weeshuis op te richten in een islamitisch land.

In de zomer van 2001 brengt Rachid nog een zorgeloze tijd door in 
Marokko. Maar een paar maanden later zetten de aanslagen op de 
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WTC-torens in New York zijn wereld op zijn kop. ‘En toen dacht ik: 
ik moet gewoon serieus worden, want er is niemand die rijk is en 
hoogopgeleid en dan zomaar met een vliegtuig een toren invliegt, dus 
daar moet iets achter zitten. Die persoon heeft iets waar hij het voor 
doet. Toen begon ik te zoeken, op internet, en toen dacht ik bij mezelf, 
ze hebben groot gelijk.’ Vanaf dat ogenblik besluit Rachid dat hij zijn 
zorgeloze leven wil beëindigen en dat hij zich voortaan wil inzetten 
voor zijn moslimbroeders die het slachtoffer zijn van oorlogsgeweld. 
Zijn grote voorbeeld is Osama Bin Laden omdat die volgens hem 
als een van de weinigen, ondanks zijn rijkdom, voor armoede heeft 
gekozen en het lef heeft om op te staan tegen de grootste macht van 
de wereld.

Rachid vertelt dat het niet zijn ambitie is om de Nederlandse maat-
schappij te veranderen. ‘Met Nederland heb ik sowieso niet zoveel’, 
zegt hij, omdat hij volgens zijn geloof niet eens in Nederland mag 
wonen, maar enkel in een islamitische staat. Het enige waar hij zich 
fel tegen keert, is het buitenlands beleid van de Nederlandse regering. 
‘Dat ze regimes ondersteunen die volkeren onderdrukken, en dat ze 
landen die hun superieure normen aan andere landen willen opleg-
gen blijven steunen, dat soort dingen, dat zijn mijn problemen met 
Nederland’, zegt hij. Uit de gesprekken die we met hem hebben, blijkt 
dat Rachid erg begaan is met het lot van zijn moslimbroeders over de 
hele wereld. Vooral het lot van de Palestijnen trekt hij zich heel erg 
aan. Volgens hem is de Nederlandse regering medeverantwoordelijk 
voor het leed dat de Palestijnen wordt aangedaan. ‘In Palestina leven 
ze al zestig jaar elke dag in stress. Elke dag dat je je kind naar school 
brengt, moet je er gewoon rekening mee houden dat je het niet meer 
terugziet. En hier kunnen ze gewoon veilig hun kind naar school 
brengen dus dat is niet eerlijk. Ik gun het iedere Nederlander  dat hij 
gelukkig is met zijn vrouw en zijn kinderen. Dat gun ik iedereen hier. 
Maar als zij rustig willen leven dan moeten ze ervoor zorgen dat hun 
regering een keertje stopt waar ze mee bezig zijn. Dan is er niemand 
die Nederland ooit kwaad zou doen. (...) Als Nederlanders gewoon 
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massaal de straat op zouden gaan en in opstand zouden komen tegen 
de regering, dan zal Nederland nooit getroffen worden door een 
 aanslag, nooit. Maar nu keurt de meerderheid stilzwijgend goed wat 
haar regering doet.’

Op de vraag hoever hij zelf bereid is te gaan voor zijn idealen zegt hij 
dat hij desnoods voor zijn idealen wil sterven. Daarbij laat hij zich, 
net als met vele andere dingen, leiden door zijn geloof. ‘Mijn enige 
grenzen die er zijn, zijn de grenzen die in het geloof liggen. Ik ben 
niet iemand die zegt: nee, ik heb liever dit. Als het een verplichting is 
vanuit het geloof dan doe ik het. Dan mag iedereen tegen mij zeggen 
nee, maar dan zeg ik: ja, want ik heb geen keus.’

Rachid vertelt dat hij van jongs af aan steeds veel belangstelling heeft 
gehad voor de islam. Naast het feit dat hij jarenlang op de Koran-
school heeft gezeten, haalde hij regelmatig islamitische boeken uit 
de bibliotheek, raadpleegde hij het internet en luisterde naar preken 
van geleerden die ‘niet onder de plak zitten van Amerika’. Volgens 
Rachid is geweld vanuit de islam geoorloofd, sterker nog, hij is van 
mening dat hij de plicht heeft om met geweld te reageren vanuit zijn 
geloof. ‘De islam roept op tot geweld. Dat is een van de kernen van 
het geloof, dat is niet iets dat in strijd is met de islam. (...) Zolang er 
oorlog is tegen moslims, zolang er landen worden bezet, is geweld 
tegen Amerika, of welk land dan ook dat hen steunt, geoorloofd. Je 
kan niet zeggen tegen een Palestijn die een bus binnenloopt en hem 
opblaast: je bent verkeerd, want het zijn onschuldige Israëliërs. Er 
bestaat geen onschuldige Israëliër. Iedere Israëliër is een reservist, 
iedere Israëliër is een soldaat.’

Rachid keert zich het felst tegen de gematigde moslims in Neder-
land. Hij noemt hen een ‘stelletje laffe koeien die hun vernedering 
hebben geaccepteerd’. Wat hem het meest tegen de borst stuit, is dat 
zij volgens hem constant in een slachtofferrol kruipen. ‘Ze janken op 
tv, ze smeken om vernederd te worden, alstublieft verneder ons, dat is 
eigenlijk de kern van hun boodschap. Ze hebben totaal geen  eergevoel 
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meer. Ze janken op tv omdat ze geen stageplek kunnen krijgen. Eh ... 
ik mag geen discotheek binnen. Eh ... ik mag dit niet. Constant in de 
slachtofferrol. Sta een keer op en zeg dit is een recht dat God mij heeft 
gegeven en daar sta ik voor.’ Zijn radicalisering heeft volgens hem 
niets te maken met het feit dat hij zich buitengesloten voelt door de 
Nederlandse samenleving. ‘Kijk, bij mij is er niet echt boosheid naar 
de Nederlandse samenleving. Ik ben nooit slecht behandeld eigenlijk. 
Als ik ging solliciteren, werd ik altijd aangenomen. Ik ben niet boos 
op Nederlanders, ik kan goed met Nederlanders omgaan. Maar mijn 
punt is, als je wordt aangevallen, dan ben je verplicht om terug te 
vechten. Als hier een trein zou worden opgeblazen, dan zou ik daar 
niet echt blij mee zijn voor de doden zelf, want ik had er ook in kun-
nen zitten en mijn vader en mijn moeder. Maar als de Tweede Kamer 
of een militair doel in Nederland opgeblazen zou worden, dan zou ik 
daar natuurlijk wel blij mee zijn.’

Hoewel Rachid, toen hij jong was, naar eigen zeggen alles deed wat 
God verboden had, begon hij stilaan een ander leven te leiden en stap 
voor stap ‘alles los te laten’ wat hij eerder deed. Zo dronk hij geen 
alcohol meer, ging hij niet meer uit en weigerde hij ineens vrouwen 
de hand te schudden. Zijn ouders merkten volgens hem niets van zijn 
gedragsverandering. Ook toen hij steeds meer begon te spijbelen,  
merkten zijn ouders daar volgens hem weinig van. ‘Die dachten 
gewoon: hij zit op school en hij sport, klaar. Meer wisten ze niet.’ 
Hij begon steeds meer tijd door te brengen op internet, waar hij zich 
omringde met een clubje gelijkgezinden. Ook tijdens demonstraties 
leert hij jongeren kennen die zijn idealen delen. Karima herinnert 
zich nog goed de periode waarin ze begon te merken dat er met haar 
broertje iets aan de hand was. ‘Hij had een computer in zijn kamer, 
en hij ging vaak op internet, en ik ging ook wel eens op die computer. 
En toen op een dag heeft hij mij beelden laten zien. Dat was toen die 
tijd van die onthoofdingen. Hij deed het stiekem voor mijn ouders, 
die mochten dat niet weten. Dan zat hij achter de computer en kwam 
ik ineens de kamer binnen en dan zag ik hem bezig met die beelden. 
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En een man die er doorheen praatte en dat soort dingen. Dus in het 
begin vond ik het wel eng, want het klinkt heel eng hoor als je dat 
hoort. Dus toen had ik het wel gemerkt. En hij vroeg me ook heel 
vaak: wat vind je er van als ik wegga voor de jihad en zo? Wat vind 
je daarvan? Maar ja, hij is vijftien, hoe ga je weg? Je hebt geen geld, je 
weet niet hoe je daar moet komen. Je bent aan het dromen.’ Karima 
vertelde niets aan haar ouders over het gedrag van haar broertje, 
omdat ze het eigenlijk niet al te serieus nam en ze verwachtte dat het 
wel weer over zou gaan. Maar ook aan andere mensen, onder wie zijn 
ouders, liet Rachid wel eens blijken dat hij misschien ooit als jihad-
strijder ten strijde zou trekken. Karima: ‘Ik geloofde het niet echt, 
want hij zei het ook tegen mijn ouders: ik ga voor de jihad. En ja, 
dan zei je, ja, ja tuurlijk, ja. Want hij was vijftien. Als er in Palestina 
doden waren gevallen, dan zei hij: ik ga daarheen. Maar hoe ga je 
daarheen, denk je dat het als kleine jongen zo makkelijk is om daar 
heen te gaan? Dus ja, niemand schonk er aandacht aan. We dach-
ten gewoon, het is een fase, het gaat wel weer over.’ Ook merkte ze 
dat haar broertje zich, meer nog dan vroeger, in de islam ging ver-
diepen. Haar ouders merkten daar volgens Karima niets van, omdat 
zijn gedrag niet opmerkelijk veranderde. Zo liet hij geen baard staan, 
veranderde hij zijn manier van kleden niet en gedroeg hij zich niet 
anders dan daarvoor. Maar zoals Rachid het zelf uitdrukte, speelden 
de veranderingen die hij onderging, zich vooral af in zijn hoofd. Van-
daar dat zijn omgeving er zo weinig van merkte.

Het pedagogisch netwerk
Volgens Rachid weten zijn ouders niet veel over zijn idealen, omdat 
hij daar nooit diepgaand met hen over gesproken heeft. Wel zegt hij 
te weten dat ze een groot deel van zijn idealen niet delen. ‘In Irak 
vechten of in Afghanistan, dat vinden mijn ouders natuurlijk wel toe-
gestaan, ik ben nog nooit een Marokkaan tegengekomen die vond dat 
je dat niet mocht doen. Maar het punt waar zij op tegen zijn, is dat er 
aanslagen worden gepleegd in Amerika of in Nederland of in andere 
Europese landen. Daar staan zij niet achter. Als je in  Afghanistan 
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vecht dan vecht je voor je land, dan verdedig je jezelf omdat er daar 
oorlog is, begrijp je. Ze zeggen: daar is er oorlog, niet hier.’ Zijn vader 
zou volgens Karima wel eens met Rachid de discussie zijn aange-
gaan toen hij het erover had dat hij als jihadstrijder naar het buiten-
land wilde vertrekken, door hem ervoor te waarschuwen dat dit een 
gevaarlijke onderneming is voor een jongen van zijn leeftijd. Ook 
zijn grootvader zou wel eens op hem in hebben gepraat. Maar uit 
de gesprekken met Karima blijkt dat haar familie er vooral op tegen 
was dat hij als jihadstrijder zou vertrekken omdat hij ‘nog zo jong’ 
was. Of ze het op oudere leeftijd wel getolereerd zouden hebben, blijft 
echter onduidelijk.

Ook heeft Rachid wel eens discussies gehad met zijn vader over het 
geloof, maar aangezien hij daar in die tijd nog niet zoveel van wist, 
vielen die discussies al snel stil. Toch hadden zijn ouders volgens hem 
wel een idee van zijn ontwikkeling aangezien hij acht à negen uur 
per dag op internet zat, waar hij video’s bekeek. Naar eigen zeggen 
wisten zijn ouders wel degelijk welke sites hij op internet bezocht 
en naar welke video’s hij keek. Zijn zus Karima betwijfelt echter of 
haar ouders hiervan op de hoogte waren. Ook op school wist vol-
gens Rachid niemand wat er precies in hem omging (‘niemand had 
enig idee wat er in mijn hoofd zat’). Hij zegt dat hij nooit de behoefte 
heeft gehad om mensen in zijn omgeving op de hoogte te brengen 
van zijn idealen. Het meeste hield hij voor zichzelf, omdat hij besefte 
dat hij voor sommige van zijn ideeën in de gevangenis zou kunnen 
belanden. Wel viel het leraren op dat Rachid steeds vaker boeken zat 
te lezen over de islam. Een leraar betrapte hem erop dat hij tijdens 
de pauze een boekje kopieerde waarin wordt uitgelegd hoe je zelf 
een bom moet maken. Maar dit was voor de schoolleiding geen aan-
leiding om contact op te nemen met zijn ouders.

Volgens Karima hebben haar ouders nooit echt veel controle 
 uitgeoefend op het doen en laten van Rachid. ‘In onze cultuur is het 
nou eenmaal zo dat een jongen heel vrij is. Hij kan gewoon de deur 
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uitgaan zonder te zeggen waar hij naartoe gaat’, zegt ze. Vanaf het 
ogenblik dat Rachid trouwt met Latifa en het ouderlijk huis verlaat, 
verliezen haar ouders volgens Karima het laatste beetje controle dat 
zij hadden over het doen en laten van hun zoon. ‘Maar toen hij nog 
thuis woonde, was hij ook vaak weg. Je kan niet 24 uur op hem let-
ten. Want als hij iets van plan is, dan doet hij het toch wel. Maar hij 
beloofde ook altijd: nee ik doe niks, ik ga gewoon naar school. Hij 
kwam altijd met een cijferlijst en dat soort dingen, van kijk eens, ik 
ben echt bezig met school. Mijn ouders trots, van: oké, hou je er niet 
mee bezig, met die dingen.’ Omdat Rachid ’s avonds meestal buitens-
huis doorbracht en zijn vader de circuits waarin hij zich begaf niet 
vertrouwde, pakte hij wel eens Rachids sleutels af en gebood hij zijn 
zoon om om zeven uur thuis te zijn. Maar dan gaf Karima stiekem 
haar sleutels aan haar broertje. Ook ging ze wel eens in zijn bed lig-
gen zodat haar ouders niet zouden ontdekken dat hij weg was.

Rachid zegt te weten dat zijn vader, hoewel die hem heeft verhinderd 
om als jihadstrijder naar het buitenland te vertrekken, er uiteindelijk  
wel trots op geweest zou zijn als zijn zoon als martelaar zou zijn 
omgekomen. ‘Maar het is altijd moeilijk voor een mens om zijn kind 
te verliezen. Dus ze [Rachids ouders, red.] zouden het heel moeilijk 
krijgen, maar ik denk dat ze het uiteindelijk wel zouden accepteren.’ 
Zelf zegt hij dat hij heel erg trots zou zijn als zijn eigen kinderen, hij 
heeft er inmiddels twee, als martelaar zouden sterven. Ook uit het 
gesprek met Karima blijkt dat ze trots zou zijn als Rachid als marte-
laar zou sterven, maar ze geeft ook meteen de tweestrijd aan waarin 
ze zit. ‘Aan de ene kant denk je: dat wil ik niet. Maar aan de andere 
kant: als je als martelaar sterft, dat is wel heel goed. Want als je als 
gewoon mens sterft dan word je eerst ondervraagd in je graf over 
je hele leven. Maar als je als martelaar sterft dan ga je meteen per 
direct het paradijs in. En je mag zeventig mensen meenemen’, zegt 
ze lachend.
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Volgens Karima is er altijd weinig communicatie geweest tussen haar 
ouders en haar broertje omdat hij zich volgens haar niet begrepen 
voelde door zijn ouders. ‘En hij wist dat mijn ouders, mijn moeder 
vooral, natuurlijk heel bang was dat een zoon van haar ook zo wordt, 
een terrorist weet je wel. Mijn moeder wilde dat hij goed studeerde, 
een goeie opleiding en een goeie baan had. Gewoon normale dingen. 
Dat wil elke ouder, denk ik.’

4.3	 Casus	3:	Joost	–	‘Ik	heb	duidelijk	gewoon	lak	aan	de	wet	en	
de	politie’

We spreken Joost, 22 jaar, in het kraakpand in Amsterdam, waar 
hij regelmatig over de vloer komt. Hij woont zelf al gedurende vier 
jaar in een kraakpand, elders in de stad. Joost heeft een hele grote 
hanenkam op zijn hoofd, maar heeft deze keer zijn haar onder zijn 
pet gestopt. Op zijn pet staan allerlei symbolen (stop de nazi’s, geen 
wapens, geen drugs, stop Wilders etc.). Hij draagt een zwart T-shirt 
met de tekst ‘hardcore’ erop en een spijkerbroek waar een hele reeks 
kettingen aan hangt. Joost woont al sinds zijn geboorte de ene dag 
bij zijn moeder en de andere dag bij zijn vader. Zijn ouders hebben 
een LAT- relatie gehad, maar zijn nu niet meer samen. Joost heeft 
geen broers of zussen. Na het interview met Joost brengen we een 
bezoek aan zijn vader, om diens visie te horen op de ontwikkeling 
van de  idealen van zijn zoon. Aan de tientallen schotelantennes te 
zien woont vader in een multiculturele buurt. De buurt is een beetje 
grauw met allemaal dezelfde woonblokken. Het huis van de vader 
van Joost doet rommelig aan. Hij is 54 jaar, heeft grijs lang haar en 
een lange baard en ziet er een beetje uit als een oude hippie. Tijdens 
het interview rookt hij weed, dat hij bewaart in een sigarendoos. ‘Zelf 
gekweekt in de tuin’, zegt hij trots. Joost is bij het interview aanwezig 
en geeft af en toe commentaar op wat zijn vader vertelt. Ook ontstaat 
er af en toe discussie tussen vader en zoon.
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Zowel vader als zoon vertelt dat zij van thuis uit altijd al met linkse 
idealen geconfronteerd zijn geweest. De grootvader van Joost heeft tij-
dens de oorlog in verschillende concentratiekampen gezeten als poli-
tiek gevangene en heeft daar volgens de vader van Joost een trauma 
aan overgehouden waardoor hij er nooit was voor zijn  kinderen. 
Binnen het gezin was er sprake van incest. ‘Mijn vader was seksueel 
overactief, zeker binnen de familie. Die kon niet van zijn kinderen 
afblijven. Niet van mij en niet van mijn zusters. Dat is later allemaal 
netjes bijgelegd en ik heb het gezien als seksuele voorlichting die uit 
de bocht vloog. Mijn zussen en broers hebben het anders gezien, maar 
ik heb het hem nooit kwalijk genomen’, aldus de vader van Joost.

Joost noemt zichzelf een anarchist. Hij streeft naar eigen zeggen naar 
een non-hiërarchische samenleving waar iedereen vrij is om te doen 
en laten wat hij wil. In de samenleving die hij voorstaat, houden men-
sen rekening met elkaar waardoor er bijvoorbeeld geen politie nodig 
is. ‘Op die manier krijg je minder strijd’, zegt hij. ‘Omdat spullen 
eerlijk verdeeld zijn, krijg je minder problemen. Dan heb je ook geen 
politieapparaat meer nodig, want een politieapparaat is een manier 
om het volk te onderdrukken in mijn ogen, waardoor mensen meer 
gaan tegenstribbelen en er meer politie nodig is.’ ‘We zitten allemaal 
in een onderdrukkende samenleving’, vervolgt hij. ‘We worden alle-
maal onderdrukt door een Staat, en dat beïnvloedt ons allemaal.’ Op 
de vraag of er geen apparaat nodig is om te verhinderen dat mensen 
die er extreem gedachtegoed op nahouden, geweld gebruiken, zegt 
hij: ‘Ik durf ook gerust te zeggen dat mijn ideaal wat utopistisch is, 
maar ik zal niet stoppen om het na te leven, anders komen we er nooit. 
Ik heb niet voor alles een oplossing. Toch ben ik er wel van overtuigd 
dat er voor heel veel dingen een oplossing zal komen. Ik ben bijvoor-
beeld ook tegen de gevangenis. Want degene die slachtoffer is, wordt 
gedupeerd en degene die het gedaan heeft, wordt dan ook gedupeerd, 
dus het probleem wordt niet opgelost, maar er wordt voor de dader 
een nieuw probleem gemaakt. Dat zou je ook op andere manieren 
kunnen oplossen. Stel, ik steel een appel van een winkelier. Dan zou 
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je mij op kunnen sluiten, maar je zou er ook voor kunnen zorgen dat 
ik ervoor zorg dat er weer een appel terugkomt. Welke oplossing er in 
het geval van het plegen van een moord moet komen, daar heeft Joost 
eigenlijk geen antwoord op. ‘Ja, daar hebben we discussies over, hoe 
je dit moet oplossen binnen ons ideaal. En dat weet ik eerlijk gezegd 
niet. Maar heel veel mensen radicaliseren juist in de gevangenis. (...) 
Maar wat ik zeg, ik heb niet voor alles een oplossing. Er zal nog een 
heleboel uitgedacht en besproken moeten worden. Zo kom je vooruit, 
denk ik. Maar niet voor alles is een pasklare oplossing. Maar ik vind 
heel vaak dat straf zinloos is. Je doet iets op school en dan moet je 
tweehonderd keer iets opschrijven, dat gaat nergens over.’

Naast het feit dat hij anarchist is, houdt Joost er nog een hele reeks 
andere idealen op na. Zo woont hij al vier jaar in een kraakpand 
en is hij actief lid van de kraakbeweging in Amsterdam. Hij voert 
regel matig actie tegen het woonbeleid. Daarnaast loopt hij vaak mee 
in betogingen tegen racisme en discriminatie en sympathiseert hij 
met het dierenrechtenactivisme. Hij is vegetariër, is sinds een jaar 
gestopt met het dragen van leer en doet regelmatig mee aan demon-
straties tegen dierproeven. Maar hij heeft ook wel kritiek op het 
dierenrechten activisme, omdat ze in zijn ogen veel gebruikmaken 
van intimidatie en er ook wel eens geweld wordt gebruikt. Ook tegen 
het vrijlaten van nertsen heeft hij grote bezwaren. Met het financieel 
toebrengen van schade aan nertsenfokkerijen heeft hij daarentegen 
geen problemen.

Joost is naar eigen zeggen bereid om ver te gaan voor zijn idealen, 
maar het gebruik van geweld is een duidelijke grens die hij trekt. 
‘ Ideologisch gezien vind ik geweld in principe verwerpelijk. Geweld 
tegen spullen, daar heb ik een stuk minder problemen mee. Ik doe ook 
wel eens acties tegen illegalen. Ten minste tegen de manier waarop 
er met illegalen wordt omgegaan. In Kamp Zeist zijn we een keer 
over de hekken gegaan om foto’s te maken binnen, burgerinspectie 
noemden we dat, en dat is een succesvolle actie geweest in principe. 
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Een tijdje geleden hebben we tegen de NAVO gedemonstreerd, daar 
 hebben we ook iemand over het hek gegooid en toen werden we alle-
maal opgepakt.’

Schoolcarrière
De idealen die Joost erop nahoudt, zijn naar eigen zeggen lang-
zamerhand gegroeid. Wel geeft hij aan dat hij als klein jongetje altijd 
al moeite had met opgelegde autoriteit. Dat heeft ervoor gezorgd 
dat hij op school maar moeilijk kon aarden. Toen Joost op de lagere 
school zat, werkte zijn vader in het straattheater. In het weekend nam 
hij zijn zoon daar de hele dag mee naartoe. Dat Joost dan op maan-
dag vaak niet naar school ging, omdat hij te vermoeid was, vond zijn 
vader geen probleem. ‘Dat was het hele weekend sjouwen en dan 
wilde hij op maandag alleen maar in zijn bed blijven liggen want dan 
kon hij echt geen stap meer verzetten.’ Op onze opmerking dat het 
op de lagere school niet getolereerd wordt dat kinderen op maandag 
niet komen, reageert zijn vader: ‘Ja maar je kan ze ook gewoon een 
dagje ziek melden. Je kan bellen: hij komt niet, want hij heeft griep. 
Hij moest naar school, hij moest aan het eind zijn cijfers halen, klaar, 
maar als hij in het weekend meer leert dan op school dan mag hij 
op een maandag best wel eens effetjes doorslapen. Als hij er in het 
weekend zo hard tegenaan is gegaan, dan vind ik slapen belangrijker 
dan school.’

Joost werd op zijn zeventiende verwijderd van school omdat hij twee 
keer was blijven zitten. Op school ging het niet goed omdat hij de 
autoriteit van leraren niet accepteerde, waardoor hij regelmatig met 
hen in conflict kwam. ‘Ik deed atheneum en dan word je in prin-
cipe opgeleid om vragen te stellen, maar als ik een vraag stelde, dan 
werd in veel gevallen niet eens de discussie aangegaan, maar zei de 
leraar: “Wat ik zeg, is waar.” En dat kon ik gewoon echt niet hebben. 
Dan duurde het niet lang voordat ik weer de klas uitgestuurd werd, 
zeg maar. Maar ik had ook wel moeite met het omgaan met moeten 
presteren, moeten presteren.’ Vader zegt er geen problemen mee te 

Idealen op drift_4.indd   56 9-6-2010   15:33:07



Vijf Casussen

57

hebben dat Joost zo jong van school is af gegaan. ‘Want hij is slim zat’, 
zegt hij. ‘Dat ontwikkelt hij dan vanzelf wel. Daar heb je de school 
echt niet voor nodig, hoor.’

Toen Joost weggestuurd werd van school, ging hij een tijdlang via 
uitzendbureaus aan de slag. Maar hij vond het moeilijk om met het 
gezag van zijn leidinggevenden om te gaan, waardoor hij vaak wis-
selde van baan. ‘Dan belden ze me en dan vroegen ze: waarom ben 
je niet onderweg naar je werk? Ja, omdat ik geen zin heb. Dan zeiden 
ze: ja, maar je moet nu gaan. Toen zei ik nee. Toen zeiden zij: dan 
krijg je nooit meer een baan. Nou boeiend. En dan was ik weer weg.’ 
Tegenwoordig werkt Joost zelfstandig, als vuurspuwer, waardoor hij 
geen last meer heeft van opgelegde autoriteit.

Een ‘salon-anarchist’ als vader
Maar niet alleen Joost heeft moeite met het aanvaarden van op gelegde 
autoriteit. Uit het levensverhaal van zijn vader blijkt dat die daar ook 
moeilijk mee om kan gaan. Vader heeft de mavo afgemaakt en is 
daarna de verpleging in gegaan, maar dat heeft hij maar korte tijd 
gedaan. Vervolgens is hij ‘op kantoor’ gaan werken, heeft hij een 
tijdje in een fabriek gewerkt en vervolgens bij een benzinepomp. ‘En 
toen heb ik gezegd’, zegt hij lachend, ‘als dit mijn maatschappelijke 
 carrière is, dan stappen we eruit.’ Hij was toen 23 jaar. De jaren die 
daarop volgden, heeft hij bewust niet gewerkt. Na achttien jaar van 
een uitkering te hebben geleefd, is hij naar eigen zeggen ‘langzamer-
hand’ begonnen met vrijwilligerswerk. ‘En toen had ik zo iets: wat ik 
hier doe, daar wordt een ander voor betaald, ben ik gek. En dus ben 
ik langzamerhand op mijn 48ste gaan werken.’ Op het moment van 
het interview werkt vader als vrachtwagenchauffeur, een baan die hij 
uiteindelijk toch met veel plezier uitoefent.

De idealen van Joost zijn naarmate hij ouder is geworden volgens 
eigen zeggen extremer geworden. Maar dat heeft volgens hem niets 
te maken met het feit dat hij zich uitgesloten zou voelen of dat hij 
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zijn ideeën niet zou kunnen uiten. Wel is hij, naar eigen zeggen, 
 uit gesprokener geworden in zijn ideeën dan vijf jaar geleden en dat 
heeft volgens hem vooral te maken met het ontwikkelingsproces 
dat hij heeft doorgemaakt. Dat hij uitgesprokener is geworden, heeft 
ertoe geleid dat hij zich meer dan vroeger inzet voor zijn idealen en 
aan radicalere acties deelneemt dan hij vroeger deed. Op de vraag 
wat hij onder radicalere acties verstaat, zegt hij: ‘Nou ja, dingen zoals 
over het hek klimmen bij Kamp Zeist en zo. Ik heb duidelijk gewoon 
lak aan de wet en de politie die tegen mij zegt dat ik dat niet mag 
doen. Daar heb ik gewoon weinig boodschap aan op dat moment.’ 
Ook vader heeft geobserveerd dat Joost de laatste jaren wat radicaler 
is geworden in zijn ideeën, maar hij heeft daar niet de minste proble-
men mee.

‘Ik heb natuurlijk ook niet de makkelijkste keuzes gemaakt in het 
leven’ zegt Joost ‘want anders had ik rustig mijn school afgemaakt 
en een baantje gezocht. Maar daar zou ik me niet fijn bij voelen. (...) 
Ik loop herkenbaar op straat en daar kan ik problemen mee krijgen, 
maar ik vind het belangrijker dat ik mijn mening kan uiten dan dat 
ik alles maar veilig aanpak. (...) Wat Wilders allemaal zegt nu in de 
Tweede Kamer, dat is niet heel tof, zeg maar. Hij is gewoon een  fascist. 
En in een maatschappij waar dat steeds normaler is, vind ik het wel 
belangrijk om te laten zien dat er ook mensen zijn die er anders over 
denken. (...) Alles wat ik nu vind van hoe de wereld in elkaar zit, ik zal 
daar altijd blijven mee sympathiseren. Of ik me daar mijn hele leven 
voor zal blijven inzetten, weet ik niet, maar ik denk niet dat ik heel 
erg spijt ga hebben van de keuzes die ik nu maak. Omdat ik, voordat 
ik naar een actie toe ga, altijd goed bedenk: wil ik dit, kan ik daar 
achter staan, en als dat niet zo is, dan ga ik niet’, zegt hij.

‘Ik denk dat hij zijn anarchisme van mij heeft’, antwoordt zijn vader 
wanneer wij hem vragen waar Joost zijn idealen vandaan komen. 
‘Ik was zelf ook behoorlijk anarchistisch, op mezelf bezig, buiten de 
maatschappij bezig, toen hij geboren werd, en dat heeft hij gewoon 
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lekker doorgezet.’ ‘Ik neem aan dat ik mezelf nog altijd anarchist 
mag noemen’, zegt hij. ‘Salon-anarchist, maar toch nog steeds anar-
chist. Ik doe wat ik wil, zolang ik daarmee niemand belemmer. Vrij-
heid is voor iedereen.’ Ook de vriendenkring van vader bestaat uit 
 anarchisten en wat hij ‘actievoerdertjes’ noemt. Vader is er net als 
zijn zoon van overtuigd dat een overheidsapparaat conflicten tussen 
burgers niet kan oplossen. Door een discussie aan te gaan en naar 
elkaars standpunten te luisteren zou men volgens de vader veel ver-
der kunnen komen.

‘De idealen die hij nou heeft’, vervolgt de vader, ‘die heeft hij zelf ont-
wikkeld, maar misschien dat wij de basis daarvoor hebben gelegd. 
En dan zeg ik bewust “wij” omdat ik zijn moeder daarin niet af mag 
vlakken, absoluut niet.’ Op de vraag hoe hij dat gedaan heeft, ant-
woordt hij: ‘Praten, hem al heel vroeg als volwassene behandelen, dus 
geen kindertaaltje gebruiken, compleet uitleggen, geen blad voor je 
mond nemen, vertellen hoe je zelf in het leven stond. We werkten 
allebei bij een kringloopbedrijf dat ontstaan was onder de Wereld-
winkel. Dus daar hoorde je nog wel eens hoe het in de rest van de 
wereld was, anders dan in de krant. En we zaten regelmatig met een 
heel clubje mensen aan tafel om over allerlei dingen te praten.’

De vader van Joost is zelf nooit actief geweest als kraker, maar hij 
had veel vrienden binnen de kraakbeweging, en vanaf dat Joost een 
baby was, kwam hij regelmatig bij krakers over de vloer. ‘Ik had die 
bakfiets die je daar op die foto ziet en daar lag hij in een tentje en dan 
ging ik met hem naar festivals en daarin lag hij te slapen tussen de 
feestende mensen.’ Vader zegt de idealen van zijn zoon voor de volle 
honderd procent te steunen, zolang hij geen grote materiële schade 
of persoonlijke schade aanricht. Maar een hek kapot knippen bij een 
actie tegen F16-vliegtuigen, dat hoort er volgens hem gewoon bij. 
Ook zou vader er geen bezwaar tegen hebben als zijn zoon een deuk 
zou slaan in een F16-vliegtuig. Maar brandstichten in een woonhuis 
gaat hem dan weer te ver. Ook is hij er net als Joost op tegen om bij-
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voorbeeld nertsen vrij te laten omdat dat in zijn ogen geen zin heeft. 
Maar vader en zoon zijn het er over eens dat het vernietigen van de 
administratie van een nertsenfokkerij dan weer wel door de beugel 
kan. ‘Als hij een agent een blauw oog slaat, dan zal ik zeggen: waar 
ben je mee bezig? Maar als er een smeris op hem af komt met een 
knuppel en hij pakt die af en hij slaat die smeris terug de bus in, dan 
zeg ik jongen: goed gedaan. Dan moesten ze maar niet slaan. Moes-
ten ze eerst maar eens kijken of het op een andere manier op te lossen 
was’, zegt hij.

Vader lijkt zich tegenwoordig wat meer te schikken naar de main-
stream-samenleving, omdat hij naar eigen zeggen geen zin meer 
heeft in discussie. Als hij met zijn vrachtwagen op pad is en hij 
wordt staande gehouden door de politie, dan geeft hij zijn identiteits-
bewijs zonder dat hij daarover in discussie gaat. Joost heeft het daar 
veel moeilijker mee. Die zal volgens eigen zeggen bijdehand vragen 
waarom hij zijn ID moet laten zien. Ook zegt vader niet overal zijn 
idealen te kunnen uiten. Vooral op zijn werk is niet bekend waar hij 
voor staat en hij zegt iedere avond zijn vloeitjes te controleren, zodat 
ze er op zijn werk niet achter komen dat hij blowt. In het verleden was 
vader naar eigen zeggen wel bereid om ver te gaan voor zijn idealen. 
Zo zou hij, toen hij jong was, naar eigen zeggen bereid zijn geweest 
om ‘bommen te leggen’ bij overheidsinstellingen, zoals Defensie bij-
voorbeeld, maar hij heeft deze plannen uiteindelijk nooit ten uitvoer 
gebracht. ‘Bij mij zat het meer in mijn hoofd dan dat het eruit kwam 
en bij Joost komt het eruit. Gelukkig op een vriendelijke manier. En 
het was ook een andere tijd. Wij hadden ook geen gesprekken in de 
klas waar je over allerlei dingen sprak. Wij moesten psalm zoveel uit 
ons hoofd leren en mond houden. En het werd ook sneller onder-
drukt door leraren en zo. Wij waren een toegeeflijker generatie.’ 
Tegenwoordig is vader niet meer bereid om heel ver te gaan voor zijn 
idealen. Wanneer er vroeger een stevige knokpartij was, dan deed hij 
daar graag aan mee. Tegenwoordig is hij daar niet erg meer voor te 
vinden.
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‘Ik zie mijn zoon meer als politiek actief dan dat ik hem als  radicaal 
zou bestempelen’, zegt hij. Wanneer wij hem vertellen over Dylan die 
voor het huis van zijn moeder een nazivlag ophing toen wij bij het 
gezin langskwamen, reageert de vader geschokt en zegt dat hij zijn 
zoon daarop aan zou spreken en hem zou verbieden een dergelijke 
vlag op te hangen. ‘Zou dat ook gelden als het een vlag van de RAF 
zou zijn?’ vraagt Joost plagend. Vader kijkt zijn zoon aan en fluistert: 
‘Dan mag je hem ophangen aan de voorkant van het huis’, waarop 
hij in lachen uitbarst. Vader zegt dat hij altijd sympathie heeft gehad 
voor de RAF, terwijl Joost hen ‘belachelijk ver’ vond gaan. ‘Maar dat 
was in de tijd dat ik bereid was om hier en daar wel eens een bom-
metje onder te leggen’, verdedigt vader zich. ‘Ik had zoiets: wie niet 
luisteren wil, moet maar voelen. Maar ze zijn wel veel te ver gegaan 
door mensen te gaan vermoorden. Dat zonder meer.’

4.4	 Casus	4:	André	–	‘Radicaal	met	een	knuffelbeer’

De moeder van André reageert op een advertentie die we plaatsen op 
een site voor ouders van pubers. ‘Mijn zoon van zeventien heeft zeer 
extreme idealen. Daar wil ik wel over praten, maar dan niet in het 
openbaar.’ Dus reizen we naar X, een stad in het zuiden van het land, 
en komen terecht in een keurige nieuwbouwwijk. Daar woont de 
familie P. We worden heel vriendelijk ontvangen door moeder  Sylvia 
en haar  dochter Karien (achttien jaar). Sylvia werkt in de ouderen-
zorg, Karien gaat binnenkort het huis uit om stage te lopen in een 
tehuis voor dove kinderen.

Vader Hans wil niet bij het gesprek zijn. Hij is niet zo’n prater, 
zegt zijn vrouw. Hoofdpersoon André is niet thuis. Hij is met school 
op excursie naar Barcelona. Moeder Sylvia heeft dit moment zorg-
vuldig gekozen. ‘We hebben de afgelopen maanden zoveel tramme-
lant met André gehad dat we nu eigenlijk maar één ding willen: rust 
in de tent! Daarom hebben we liever niet dat jullie op dit moment 
zelf met hem praten, dat zou de boel alleen maar weer oprakelen.’ 
Sinds zijn veertiende is André steeds extremer geworden in zijn 
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haat tegen allochtonen. ‘In het begin ging dat heel sluimerend: hij 
kwam in een vriendengroepje terecht dat heel erg anti buitenlan-
ders was, “alle allochtonen het land uit, alle criminele Marokkanen 
on middellijk ophangen”, heel agressief. Wij geloofden onze oren niet. 
 Tegelijkertijd ontdekten we dat hij via msn en Hyves bezig was met 
allerlei extreem-rechtse groepen, Volksfront en dat soort spul. Ze 
gaven elkaar de Hitler-groet en gebruikten allerlei nazistische codes.

En toen kwam een tijdje terug die spreekbeurt op school. André 
wilde die houden over de islam, en wij voelden nattigheid. Maar wat 
we ook zeiden: hij werd alleen maar bozer en riep dat hij toch zeker 
wel voor zijn eigen mening mocht uitkomen. Enfin, hij heeft zijn toe-
spraak gehouden. Die begon met “Medelandgenoten” en eindigde 
met “Alle moslims het land uit!” Dat hele verhaal is in het geniep door 
twee allochtone klasgenoten gefilmd en op YouTube gezet. ’s Avonds 
natuurlijk de leraar aan de lijn. De school heeft hem gestraft, en ook 
de twee leerlingen die hadden gefilmd. André was door het dolle 
heen. Wij zeiden: wat had je nou verwacht? We hebben je gewaar-
schuwd, je mag je eigen mening hebben, maar daar kwets je mensen 
mee, dus zul je toch ook rekening moeten houden met anderen. De 
volgende dag kregen we weer de school aan de lijn. Hij was in elkaar 
geslagen door twee Turkse leerlingen, de conciërge was er nog net 
tussen gesprongen. André was natuurlijk heel erg geschrokken en wij 
ook, maar we konden hem niet meer bereiken. Het was net of hij een 
muur om zich heen had.’

Ongeveer zeven maanden na dit eerste gesprek zoekt Sylvia opnieuw 
contact. ‘Het leek een tijdje goed te gaan hier, maar volgens ons is 
André behoorlijk aan het afglijden. We vinden weer nazistische lec-
tuur in de post en hij is weer zeer actief op de verkeerde websites. 
André heeft gezegd dat hij wel eens met jullie wil praten, onder de 
voorwaarde dat jullie niet gaan proberen hem te hersenspoelen.’ Na 
onze verzekering dat zoiets absoluut niet de taak van een onder-
zoeker is, maken we een afspraak voor een tweede bezoek aan de 
familie. Tijdens dat bezoek spreken we op zijn met voetbalparafer-
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nalia behangen kamer anderhalf uur met André, en daarna eenzelfde 
tijd met zijn ouders.

Idealen
André noemt zich rechts-radicaal en nationaal-socialist. Dat streepje 
tussen nationaal en socialist is voor hem erg belangrijk, want met 
het nationaalsocialisme zonder streepje wil hij sinds een tijdje niks 
meer te maken hebben. Himmler en Hitler zijn niet langer zijn grote 
helden. ‘Die twee waren grote criminelen. Dat met de joden hadden 
ze nooit moeten doen, maar verder hadden ze wel hele goede plannen 
voor het volk!’ André doet dit jaar eindexamen havo. Hij wil leraar 
geschiedenis worden, want geschiedenis is zijn grote passie. ‘Willem 
van Oranje is een van mijn grote helden, want die heeft eigenlijk de 
grondslag voor het Nederlandse volk gelegd.’ Op onze vraag of er nog 
andere helden zijn, nu de nazi’s zijn afgevallen, antwoordt hij zon-
der enige aarzeling: Constant Kusters, de leider van de Nederlandse 
Volksunie (NVU). Uit zijn hoofd dreunt André vrijwel het com-
plete partijprogramma voor ons op: stop de islamisering van Neder-
land, allochtone criminelen het land uit, de doodstraf voor tbs’ers 
en pedofielen, keiharde straffen voor milieucriminelen en dieren-
mishandelaars, Nederland uit de EU, enzovoort. Hij is nog geen lid 
van de NVU. ‘Dat mag niet van mijn ouders’, zegt hij, ‘maar als het 
aan mij ligt, word ik eerst lid van de Germaanse Jeugd Nederland, en 
op mijn achttiende van de partij zelf.’

André beaamt dat zijn ideeën inderdaad extreem zijn – zeg maar 
gerust: radicaal. In elk geval: zo kijken anderen er tegen aan. ‘In mijn 
omgeving is zo’n beetje iedereen links: mijn ouders, mijn zus, mijn 
familie, de leraren op school. Ik ben de enige die ultrarechts is, hoe-
wel: de NVU heeft ook een heleboel linkse punten. Want ze vinden dat 
er veel meer voor het volk gezorgd moet worden, hogere uit keringen, 
gratis gezondheidszorg en openbaar vervoer, dat soort dingen. Maar 
van mijn idealen voor een groot Nederland waar het volk weer trots 
op kan zijn, daar moeten ze niks van hebben. Alleen een paar vrien-
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den zijn het wel met me eens, en ook met mijn nieuwe vriendin zit 
ik op één golflengte.’ ‘Hoe ben jij in zo’n omgeving dan op dit soort 
idealen terechtgekomen’, vragen wij? Volgens André is het begonnen 
met de aanslagen op 11 september 2001, rond zijn negende jaar dus. 
‘Toen ontdekte ik dat de islam een heel gevaarlijke godsdienst was, 
en ik ging van alles opzoeken over de Koran, terrorisme, aanslagen, 
enzovoort. Ik vond het meteen al een heel onmenselijke godsdienst, 
die bijvoorbeeld zegt dat je ongelovigen moet vermoorden, haat pre-
dikt en vrouwen moet besnijden. In de jaren daarna werd dat gevoel 
alleen maar sterker, zeker na de moorden op Pim Fortuyn en Theo 
van Gogh.’ Op onze vraag of dergelijke gedachten niet wat vreemd 
zijn voor een jongetje van die leeftijd, zegt hij: ‘Ik zocht altijd al van 
alles op.’ Zijn ouders vertellen ons later dat dit verhaal heel waar-
schijnlijk een reconstructie achteraf is. André was weliswaar altijd 
al een heel bijzonder jongetje dat voortdurend van alles opzocht in 
bibliotheekboeken – de ene keer wist hij ineens alles van drugs, en 
later weer van planeten of ruimtevaart – maar zijn ‘obsessie voor 
ultrarechts’ is volgens hen pas op de middelbare school ontstaan.

Hoe is het voor een jongere om extreme idealen te hebben die maar 
weinig mensen in zijn omgeving delen? ‘Thuis’, zegt André, ‘heeft dat 
in de loop van de tijd tot heel wat discussie geleid. Ik hoop nog steeds 
dat ik mijn ouders en mijn zus van mijn gelijk kan overtuigen, en op 
sommige punten zijn ze het ook wel met mij eens. Bijvoorbeeld dat 
criminelen veel harder aangepakt moeten worden, of dat fundamen-
talistische imams het land uitgezet moeten worden. Maar over de 
doodstraf zullen we het nooit eens worden. Het is soms best wel las-
tig. Je hoort keer op keer dat je verpest ben door die rechtse types. Je 
krijgt veel tegenstand, ook in de familie, maar ik negeer dat gewoon, 
want ik vind nu eenmaal wat ik vind!’ We vragen hem hoe hij denkt 
dat het voor z’n ouders is om een zoon te hebben met zulke andere 
ideeën dan ze er zelf op nahouden. ‘Tsja’, zegt André, ‘mijn ouders 
zullen er moeite mee hebben en misschien ook van buitenaf nega-
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tieve reacties ontvangen vanwege mijn idealen, en dat zal natuurlijk 
niet altijd even gemakkelijk zijn.’

School
We vragen hoe zijn school omgaat met zijn extreme opvattingen. 
‘Nou, soms vraagt een leraar mij vluchtig wat ik ergens van vind, 
maar na die toestand met de spreekbeurt heb ik te horen gekregen 
dat racisme niet wordt toegestaan, dat ik geen spreekbeurten meer 
over politiek mag houden, dat ik mijn legerbroek niet in mijn kisten 
mag dragen. Dat vinden ze blijkbaar te provocerend.’ Is er door de 
school dan ook met André gesproken over wat zich allemaal heeft 
voorgedaan, en over zijn opvattingen, willen we weten. ‘Nee, echte 
gesprekken zijn er niet geweest. Ik heb een waarschuwing gekregen 
en ze hebben al die regels voor me ingesteld. En op straat moet ik 
ook al voorzichtig zijn met wat ik zeg of wat ik doe, want er lopen 
hier allemaal groepen Marokkanen en Turken rond die het op ons 
gemunt hebben. Laatst nog riepen ze “nazi’s, kutnederlanders” tegen 
ons, en toen kwamen ze ons achterna.’ Over onze vraag of hij dat dan 
ook niet een beetje zelf uitlokt door het dragen van legerkledij, kist-
jes en bomberjacks met Nederlandse vlaggetjes, doet hij wat lacherig: 
‘Ik mag toch zeker dragen wat ik mooi vind?’

Thuis
Aan zus Karien vragen we hoe het is om je jongere broertje zo te 
zien radicaliseren. ‘Hij was eigenlijk altijd een heel vriendelijk jonge-
tje’, antwoordt ze. ‘Hij had best veel voor anderen over, maar er was 
een probleem: hij stopte nooit met praten, hij was altijd aan de klets, 
ook als we bij familie waren en zo. Ik kwam dan nooit aan bod, ik 
viel altijd achter hem weg. Misschien had hij daarom ook nooit veel 
vriendjes, hij ging bijna nooit naar kinderfeestjes en zo. Op de basis-
school stond hij heel veel op de gang omdat hij ongeconcentreerd was 
en overal tussendoor kletste. Maar vanaf zijn veertiende werd het 
voor mij allemaal vervelender. We kregen van die politieke discus-
sies, en dan begon hij me uit te schelden voor linkse extremist en zo, 

Idealen op drift_4.indd   65 9-6-2010   15:33:07



Idealen op drift

66

dat werd vaak heel agressief. Ik had het gevoel dat ik de vijand was, 
hij dreigde me echt een aantal keren in elkaar te slaan. Op een gege-
ven moment wilde ik ook echt uit huis. Ik wilde beschermd worden, 
waarom zou ik met hem in één huis willen wonen? Nu is het wel 
rustiger geworden, maar ik was vaak doodsbang voor hem.’ Moeder 
Sylvia: ‘Als ouders hadden we daar de grootste moeite mee. We moes-
ten steeds harder tegen hem optreden want hij luisterde nergens meer 
naar. Je drong niet tot hem door. Dus die ruzies gingen met steeds 
meer kabaal gepaard, er viel niet meer met hem te redeneren.’

Peer group
Over de groep waar André toen in verkeerde, laat hij zelf niet veel los. 
Volgens zijn ouders en zus heeft die groep echter een heel belangrijke 
rol gespeeld bij de radicalisering van André. Zij zien hem als een jon-
gen die altijd al heel erg beïnvloedbaar is geweest, die vaak letterlijk 
gelooft wat mensen hem vertellen, althans als het mensen zijn die hem 
op een of andere manier weten te raken. ‘Toen hij in de tweede klas 
van de havo zat’, vertelt Sylvia, ‘kwam hij op een gegeven moment 
met een vriendje thuis, een jongetje met nogal wat gedragsproblemen 
volgens zijn eigen moeder. Wij dachten nog: hoe zal dat gaan? Bij 
André hadden we ook al eens aan een gedragsstoornis gedacht. Ik las 
ooit een boek over het syndroom van Asperger en ik dacht: dat gaat 
over André. Totaal door iets geobsedeerd zijn, nergens anders meer 
over praten, altijd maar doorgaan, je niks aantrekken van wat er om 
je heen gebeurt. Als hij weer eens eindeloos met dat Hitler-gedoe aan 
de gang bleef, begon mijn man wel eens van ellende te huilen, maar 
dat raakte hem dan totaal niet, terwijl hij op andere momenten juist 
heel lief kan zijn. Ook als ik zelf verdrietig of kwaad ben, dan lijkt dat 
compleet langs hem heen te gaan. Enfin, met dat vriendje zat hij uren 
achter de computer, en na verloop van tijd kregen we in de gaten dat 
ze actief waren op nazi-sites, en via msn en Hyves met gelijkgestem-
den in de weer waren. Toen kwam er een derde jongen bij, een aparte 
verschijning, want hij was pikzwart, maar hij droeg een bomberjack 
met van die Nederlandse vlaggetjes erop. Die bracht agressieve nazi-
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video’s mee, en met z’n drieën begonnen ze al die vreselijke dingen 
te roepen waar we het al eerder over hadden. Met z’n drieën hebben 
ze, ontdekten we later, een soort beweginkje opgericht: de Partij voor 
Nederland. Met die donkere jongen als leider, André als secretaris 
en de derde (die een joodse moeder bleek te hebben) als penning-
meester. Op een bepaald moment hebben we ze verboden hier in 
huis dat soort taal uit te slaan en naar die video’s te kijken, maar dat 
hielp natuurlijk niets, want dan gebeurde het ergens anders. Na de 
spreekbeurt-affaire hebben we een soort familieberaad gehad. Mijn 
zus die advocaat is, heeft zich ermee bemoeid. Mijn broer die voor de 
AIVD heeft gewerkt, heeft eindeloos met André gepraat en hem voor 
de gevolgen gewaarschuwd. Een aantal dingen hebben we toen ver-
boden, zoals het surfen op die sites, de vriendengroep kwam er niet 
meer in, en hij kreeg een drumstel en is op les gegaan om hem toch 
een alternatief te bieden. Kennelijk heeft André toen geprobeerd om 
afstand te nemen van zijn vriendengroep. Hij werd veel rustiger en 
weer prettig in de omgang. Die plotselinge uitbarstingen van agres-
sie waren weg. Uiteindelijk is hij door diezelfde jongens heel ernstig 
bedreigd, maar gelukkig heeft de school toen adequaat ingegrepen.’

Contact met anderen
Hebben Hans en Sylvia wel eens geprobeerd om contact te zoeken 
met de ouders van de andere jongens uit die vriendengroep? ‘Nee’, 
zegt Sylvia, ‘ik hoorde via via wel een keer dat een van die jongens 
twee maanden huisarrest van zijn ouders had gekregen. En de  leider 
van de club, die woonde door de week bij zijn zus hier in X, zijn 
adoptie ouders woonden in Duitsland – rare familieverhoudingen 
ook. Maar wij zaten in een stroomversnelling met die bedreigingen. 
Je wordt zelf overspoeld door je emoties en het enige waar je mee 
bezig bent, is: hoe krijgen we André weer in het gareel? Een beetje 
egoïstisch misschien.’ ‘We hebben wel geprobeerd hulp te vinden’, 
vult Hans aan. ‘We hebben de wijkagent gebeld, we hebben contact 
met Jeugdzorg gezocht. Maar de wijkagent zei: zolang er geen straf-
bare feiten zijn gepleegd, kunnen wij niets doen. En ook de Jeugdzorg 
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liet ons met lege handen staan: nee meneer, op dit terrein hebben wij 
geen deskundigheid in huis, pas als justitie in het spel komt, kan de 
Raad voor de Kinderbescherming in actie komen. Er was eigenlijk 
niemand die een antwoord gaf van: je zou dit of dat eens kunnen 
proberen.’

Toekomst
Terug naar André. We vragen hem of hij veel contact heeft met NVU-
ers. ‘Soms’, zegt hij, ‘via Hyves, maar ik ken niemand echt persoon-
lijk, de meesten komen uit Arnhem, want daar is ons hoofdkwartier. 
Ik zou wel graag naar vergaderingen en demonstraties gaan, maar 
dat mag niet en ik heb ook geen geld voor vervoer. Maar ik volg wel 
altijd alles wat ze doen via internet. Daar kan je precies zien wat er 
tijdens zo’n demo gebeurt en of er met de antifa’s [antifascisten, red.] 
gevochten wordt. Ik vind die demo’s heel belangrijk. Dat is de beste 
manier om het volk te benaderen, want het gaat puur om de wensen 
van het volk.’ Maar, werpen we tegen, ‘het’ volk bestaat toch niet? 
Mensen denken toch niet allemaal hetzelfde? ‘Nee, maar omdat de 
NVU de grootste groep is die nationaal-socialistisch denkt, weten zij 
wat het beste voor Nederland is, en daarvan willen ze zoveel mogelijk 
mensen overtuigen’, antwoordt hij.

Hoever zou André bij het actievoeren willen gaan, want mensen 
met extreme idealen houden het toch niet altijd bij praten? ‘Ik zou 
niet aan gewelddadige acties meedoen’, zegt hij, ‘zoals het plegen 
van aanslagen op moskeeën. Daar ligt voor mij de grens, want dat 
is tegen de wet en de wet is door het volk bepaald, die moet je uiter-
aard altijd respecteren. Behalve als ik zelf aangevallen word door de 
antifa’s, dan moet ik natuurlijk terugvechten.’ We stellen een inge-
wikkelder situatie voor. Stel nu dat hier precies achter zijn huis een 
moskee gebouwd wordt. Wat zou hij dan doen? ‘Ik ga zeker actie voe-
ren, want ik weet zeker dat het volk dat niet wil. En verder zou ik 
Voorpost in schakelen, want dat hebben al meerdere mensen gedaan 
in steden waar ze ook zoiets wilden, die zijn heel nationalistisch en 
hebben bijvoorbeeld laatst nog in Maastricht actie gevoerd tegen de 
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coffeeshops. En in Zwolle hebben ze de bouw van een moskee tegen-
gehouden. En verder kan je bouwmaterialen weghalen. Dat is dan wel 
stelen, maar je kunt ze later weer terugbrengen. In de fik steken, dat 
zou ik nooit doen.’ Waarom niet? ‘Nou, als ik gearresteerd word, dan 
krijg ik een aantekening, en dat heeft gevolgen voor je toekomst, wat 
je ook gaat doen. Leraar worden kan ik dan wel vergeten.’

Twee werelden
Na het interview lopen we samen de trap af naar beneden. Vanavond 
gaat André naar een voetbalwedstrijd van de club waar de hele  familie 
fan van is. ‘Wat moet ik aan mam?’, vraagt hij zijn moeder. Als hij 
is verdwenen, zegt zijn vader: ‘Het is net of André in twee werelden 
leeft. Soms heeft hij dat hele lieve, dan is hij nog heel kinderlijk, en 
soms heeft hij dat hele harde. Dat had hij altijd eigenlijk al. Hij stortte 
zich heel fanatiek op iets zoals drugs of planeten, daar was hij dan 
uren en uren mee bezig, ging helemaal tot het gaatje, maar daarnaast 
was hij ook heel speels.’ ‘Het is heel vreemd’, zegt Sylvia, ‘dat van die 
twee werelden. Hij slaapt nog met zijn knuffel, en op die sneeuwpop 
die hij hier voor de deur heeft gemaakt, is hij zo trots als een pauw. 
Maar als we het over de politiek hebben, dan praat hij me onder de 
tafel, hij leest en hij weet alles.’ ‘Ja, maar hij heeft nooit een eigen 
interpretatie’, zegt vader Hans. ‘Het is alsof hij alles uit zijn hoofd 
leert en opdreunt. Hij leest het, slaat het allemaal op en verdiept zich 
niet in de vraag of aan die opvattingen nog een zijkant zit. Zo gaat het 
met school trouwens ook: de stof voor proefwerken kent ie helemaal 
uit zijn hoofd, maar als er een vraag andersom wordt gesteld, is hij 
helemaal nergens meer.’

We vragen ten slotte waar de ouders van André zich het meeste zor-
gen over maken. ‘Over het feit dat hij zo goedgelovig is, zo ontzettend 
beïnvloedbaar’, zegt Hans geëmotioneerd. ‘Laatst kregen we dat blad 
van Voorpost hier in huis, de meest fantastische verhalen vertellen 
ze daarin. Er stond bijvoorbeeld boven een artikel: “Stop de onver-
draagzaamheid”. Terwijl dat hele blad vol staat met het omgekeerde. 
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Maar André neemt dat letterlijk, en dan zegt hij: zie je wel, zij zijn 
toch tegen de onverdraagzaamheid, jullie toch ook? Tja, en wat gaat 
er straks met hem gebeuren? Voorpost had hij aangevraagd, en wij 
hebben dat soort lectuur hier in huis verboden. Maar dan zegt hij: 
wacht maar tot ik achttien ben. Ik ben bang dat hij, als hij eenmaal 
gaat studeren, nog veel erger beïnvloed kan gaan worden door die lui, 
want wij zijn er dan niet meer om nog enig tegengas te geven. Ik hoop 
maar dat hij op die Hogeschool andere mensen tegenkomt.’

4.5	 Casus	5:	Maarten	–	‘De	moord	op	Pim	Fortuyn	was	slecht	
voor	het	veganisme’

We praten met Maarten, 24 jaar, op een terras van een café in een 
klein dorpje in het zuiden van het land. Zijn vriendin Tanja is bij 
het gesprek aanwezig. Maarten en Tanja wonen om de hoek, maar 
ze willen ons liever niet bij hen thuis ontvangen, omdat ze zeggen 
eigenlijk niemand te vertrouwen. Maarten is een overtuigd dieren-
bevrijdingsactivist en veganist. Zijn vriendin is vegetariër. Hij toont 
met zichtbare trots de tatoeage die hij op zijn arm heeft van het ALF 
(Animal Liberation Front). Maarten vertelt dat hij eigenlijk nooit 
een uitgaanstype is geweest en maar weinig vrienden heeft. Zo is hij 
bijvoorbeeld nog nooit naar een discotheek geweest. Hij rookt niet, 
heeft nooit drugs gebruikt, en drinkt geen alcohol. Ook drinkt hij 
geen drankjes met prik. Maarten en zijn vriendin delen op een hele-
boel punten dezelfde ideeën, maar op onze vraag waarin ze verschil-
len, antwoordt Maarten dat hij de wet overtreedt en zij niet, hoewel 
zijn vriendin zegt dat ze zich kan voorstellen dat ze misschien over 
niet al te lange tijd ook de wet zal overtreden. Zowel Maarten als 
Tanja hebben in hun vriendenkring geen mensen die vlees eten.

Maarten zegt dat hij door zijn activiteiten in contact is gekomen 
met een grote groep dierenrechtenactivisten en dierenbevrijdings-
activisten. De meeste heeft hij leren kennen op demonstraties en 
bij internationale bijeenkomsten van dierenrechtenactivisten en 
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dieren bevrijdingsactivisten. Communiceren via internet met gelijk-
gezinden doet hij niet, omdat fora volgens hem voortdurend in de 
gaten worden gehouden door de AIVD. Maar eigenlijk, zegt hij, heeft 
hij niet zoveel behoefte aan contacten. ‘Want ik ben helemaal geen 
groepsmens. Ik hou er totaal niet van om in een grote groep te func-
tioneren. Ik heb geen mensen nodig om mij te motiveren. Het gaat 
mij om de dieren en niet om mijn frustraties te uiten’, zegt hij. De 
enige reden waarom hij af en toe het internet raadpleegt, is om zich te 
informeren over dierenleed. ‘Waarom zou je gelijkgestemden moeten 
zoeken?’, zegt hij. ‘Om je eigen verhaal te doen? Wij leven niet voor 
de kick. Wij doen het puur voor de dieren.’ Ook zegt hij weinig met 
gelijkgezinden te praten over zijn ondergrondse acties, omdat dat in 
zijn ogen te gevaarlijk is. ‘Dan leer je mensen kennen en dan denk je: 
zou die het zijn of zou die het zijn? En op een gegeven moment kom je 
te weten hoe iemand daar tegenover staat, maar je hoeft ook niet van 
iedereen te weten wat hij gedaan heeft. Het is goed dat er iets gebeurt, 
want als er iets gebeurd is, dan ben je al blij dat die dieren vrij zijn. 
Dan interesseert het mij geen hol wie het gedaan heeft.’

Een van de mensen voor wie hij bewondering zegt te hebben, is 
 Volkert van der G., de moordenaar van Pim Fortuyn, die hij tijdens 
het interview steevast Volkert noemt, alsof het een bekende van hem 
is. ‘Het maakt mij op zich niet uit wat hij heeft gedaan, maar wat hij 
voor de dieren heeft gedaan, dat bewonder ik. En dan vind ik niet, 
omdat hij dan een moord heeft gepleegd, dat je hem zou moeten laten 
zakken. (...) Ik kijk niet sec naar wat hij heeft gedaan. Ik kan iemand 
zijn daden afkeuren, maar zijn principes, zijn denkwijzen, daar kom 
ik mee overeen. Kijk het is slecht voor het veganisme dat hij dat heeft 
gedaan. Maar hij heeft het niet gedaan omdat Pim Fortuyn tegen de 
dieren was. Fortuyn was wel voor de bontfokkerijen, maar hij was 
ook ontzettend tegen buitenlanders. Hij was ontzettend rechts en dat 
heeft Volkert ook aangegeven: dat hij dat gedaan heeft voor de maat-
schappij, zeg maar. Omdat hij bang was dat het niet goed zou gaan 
met bepaalde bevolkingsgroepen.’
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Op de vraag of Maarten bereid zou zijn om zijn leven op het spel te 
zetten om het dierenleed de wereld uit te helpen wil hij aanvankelijk 
geen antwoord geven. Maar wanneer zijn vriendin zegt dat wanneer 
zij met haar dood het dierenleed een halt zou kunnen toeroepen, zij 
meteen haar hoofd zou neerleggen, haast hij zich door te zeggen dat 
ook hij daartoe bereid zou zijn.

Schoolcarrière en loopbaan
Het gezin waarin Maarten is opgegroeid, bestaat uit vader, moeder 
en twee zonen. Zijn ouders zijn een aantal jaren geleden gescheiden. 
Voor zijn eigen gevoel heeft hij alleen een moeder en geen vader. Maar 
ook met zijn moeder heeft hij sinds kort alle contact verbroken. Om 
die reden geeft hij ons geen toestemming met haar te praten.

Maarten heeft op het vmbo gezeten en heeft daarna een jaar mbo 
gedaan. Op school wist niemand naar eigen zeggen welke idealen hij 
precies aanhing, omdat hij daar nooit over praatte. Hij had naar eigen 
zeggen geen behoefte om zijn idealen te uiten, zodat zowel leraren als 
leerlingen niet wisten wat er precies in hem omging. Maarten was op 
school volgens eigen zeggen een moeilijke leerling die zich ‘rebels’ 
gedroeg en vaak de klas uitgestuurd werd. Zijn moeder werd vanwege 
zijn gedrag regelmatig gebeld door de schoolleiding.

De school waarop hij zat, stond bekend als een ‘groenschool’, waar hij 
praktijkles dierenhouderij volgde. Maar al snel bleek dat hij op school 
niet kon aarden. ‘Die dierenhouderij, dat was een ramp, jongen, want 
we moesten op een gegeven moment naar een boer toe en dan moes-
ten we drie struisvogels meenemen in zo’n paardentrailer om ze 
ergens anders weer af te leveren. (...) Toen we de klep opendeden bij 
die andere boer, waren ze alle drie dood. Toen dacht ik: ja, jongen. 
Ik zag die diertjes in die kooitjes zitten en alles ja. Is dit nou die-
renverzorging?’ Vanaf dat ogenblik begon hij zich steeds meer tegen 
de school te keren om deze uiteindelijk voorgoed te verlaten. Om 
dezelfde reden wilde het niet vlotten met de verschillende  baantjes 
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die hij had: ook daar werd Maarten geconfronteerd met dieren leed. 
Toen hij een tijdje bij een recreatiepark werkte en daar wekelijks werd 
geconfronteerd met de resten van barbecues die mensen daar had-
den gehouden, hield hij het snel voor gezien. Toen er sprake was van 
het feit dat de in de omgeving levende ganzen zouden worden neer-
geschoten omdat zij het strand bevuilden, was voor hem de maat vol. 
Maarten heeft er sindsdien bewust voor gekozen om niet te werken 
omdat hij ‘tegen het kapitalisme’ is. ‘Ik vind het helemaal niet belang-
rijk of iemand nou wel of niet werkt, of iemand doelbewust niet werkt 
omdat hij zo min mogelijk belasting wil betalen, want dat gaat ook 
vaak naar subsidies voor dierproefcentra en ander gespuis. Hoe min-
der je verdient, hoe minder belasting je betaalt.’

Ontwikkeling van zijn idealen
Op de vraag hoe hij geworden is tot de persoon die hij is, zegt hij: ‘We 
zijn altijd heel erg met de natuur opgevoed, voornamelijk door mijn 
moeder. Vaak gingen we eendjes voeren met brood en zo. (...) Rond 
mijn twaalfde werd ik vegetariër. We aten eigenlijk al bijna nooit vlees 
omdat het gewoon niet gezond is. Dat wist mijn moeder ook. Dus we 
aten alleen zogenaamd gezond vlees, waarvan mijn moeder dacht dat 
het gezond was. Zij wist waarschijnlijk ook niet beter. Mijn broer was 
ook vegetariër en mijn moeder, die at alleen maar af en toe vlees.’

Maarten vertelt dat hij zich als opgroeiende tiener steeds meer 
begon aan te trekken van het dierenleed in de wereld. Hij begon de 
hand leidingen van het dierenbevrijdingsfront te lezen om er ach-
ter te komen hoe je dieren moest bevrijden en ging vaak langs bij 
een linkse bibliotheek in Utrecht waar hij allerhande informatie 
verzamelde over het lot van dieren en wat daartegen te doen is. Dat 
leidde ertoe dat hij op een gegeven moment niet meer accepteerde 
dat zijn moeder vlees in de diepvries had, en het weggooide wanneer 
hij  daarmee  geconfronteerd werd. ‘Ik hou ook helemaal niet van het 
woord vlees’, zegt hij, ‘omdat vlees een verheerlijking van het die-
renleed is. Want het is gewoon een lijk, het is gewoon een dood dier.’ 
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De periode waarin hij van een overtuigd vegetariër veganist werd, 
herinnert hij zich nog heel goed. ‘Het gaat geleidelijk’, zegt hij. ‘Je gaat 
kijken hoe alles in elkaar zit, hoe komt melk op je bord, of ei? Je wordt 
geïnformeerd door wat je tegenkomt en uiteindelijk ook door waar je 
zelf naar op zoek gaat. En op een gegeven moment had ik zoiets van 
dit werkt niet meer, ik wil niet meer iets van dieren eten.’ Zijn vrien-
din eet wel nog dierlijke producten, zoals eieren, hoewel zij aangeeft 
dat er misschien een periode in haar leven zal komen dat ze zelf ook 
veganist wordt. Maar hoewel zij, anders dan Maarten geen veganist 
is, koopt zij uit principe bepaalde producten niet. Zo ziet zij er bij-
voorbeeld op toe dat de eieren die zij koopt niet afkomstig zijn van 
legbatterijkippen, maar ook bij de aanschaf van andere producten let 
zij erop dat die diervriendelijk zijn.

Maarten is, zoals reeds gezegd, een fanatiek dierenbevrijdings activist. 
Anders dan dierenwelzijnsactivisten ijvert hij niet voor grotere 
kooien voor dieren, maar is hij erop tegen dat dieren, om wat voor 
reden dan ook, worden opgesloten. ‘Dierenbevrijdingsactivisten’, 
zegt hij, ‘zijn mensen die puur alleen strijden voor de vrijheid van 
dieren. Geen grotere kooien, maar helemaal geen kooien, geen dieren 
in de schuur, maar dieren in de natuur.’ De dierenwelzijns beweging, 
die vooral ijvert voor grotere kooien, staat volgens hem in de weg 
van het grotere doel. Maarten is van mening dat alle dieren vrij in de 
natuur moeten kunnen leven, en wil zich daar graag voor inzetten. 
‘Ik hoef ook niet van nertsen te houden om ze te bevrijden. Kijk, apen 
en varkens, dat zijn eigenlijk mijn favorieten, maar ik zou ook mijn 
vrijheid op het spel zetten voor een krokodil, die mij dood zou kun-
nen bijten. Ik hoef geen band met zo’n dier te hebben, het gaat mij om 
dieren in het algemeen.’

Maarten vertelt over de vele acties die hij voert om dierenleed aan te 
kaarten. Zo doet hij bijvoorbeeld vaak mee aan demonstraties. Maar 
daarnaast deinst hij er niet voor terug om ondergrondse acties te 
plannen. Zo geeft hij toe dat hij wel al een keer heeft meegedaan aan 
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een actie waarbij nertsen werden bevrijd uit een nertsenfokkerij. Die 
acties plant hij weloverwogen. Zo zorgt hij er bijvoorbeeld voor dat 
ten tijde van een bevrijdingsactie de weersomstandigheden gunstig 
zijn, omdat de dieren het anders misschien niet zouden overleven. Hij 
zegt te beseffen dat nertsen soms gedood worden wanneer ze wor-
den bevrijd. Maar dat weerhoudt hem er niet van om toch dergelijke 
acties te plegen. ‘De nerts is familie van de bever, een waterdier, dat 
hoort al helemaal niet in een hok, want daar heeft het helemaal geen 
water. Die dieren hebben al geen leven, en zes maanden later worden 
ze vermoord. Dus als ze, al is het maar één minuut, buiten hebben 
kunnen lopen en van de frisse lucht hebben kunnen genieten, dan is 
het nog altijd beter dan dat je vergast wordt.’

Maarten wil op geen enkele manier gebruikmaken van dieren en gaat 
daar heel ver in. ‘Waarom zouden dieren voor me moeten werken?’, 
zegt hij. ‘Waarom zou een kip een ei moeten uitpersen zodat ik het 
op kan eten? Ik vind het niet natuurlijk om gebruik te maken van 
dieren. Ik ben ook tegen blindengeleidehonden want blinden kun-
nen ook met een stok lopen.’ Daarnaast is hij tegen het houden van 
huisdieren, en hij weigert een dier te kopen. ‘Waarom zou ik geld 
geven aan een hondenfokker?’, zegt hij. ‘Dan heb je toch handel. Als 
jij een kind hebt, dan mag ik jouw kind toch ook niet kopen?’ Verder 
vindt hij het plaatsen van muizenvallen gruwelijk en hij kan er zich 
niets bij voorstellen dat mensen insecten doodslaan met een vliegen-
mepper. Wanneer hij iemand ziet op straat die bont draagt, dan stapt 
hij er meteen op af. Op dergelijke momenten probeert hij mensen 
in eerste instantie bewust te maken van het dierenleed dat met hun 
bontjas gepaard gaat, maar daarnaast vraagt hij ook aan de mensen 
om het bontkraagje van hun jas te halen en het aan hem te geven om 
‘ermee te doen wat hij er wil mee doen’. Voorts zegt hij dat hij som-
mige mensen op straat wel eens heeft uitgescholden voor dierenbeul. 
Ook verbiedt Maarten ons om tijdens het gesprek vlees te eten omdat 
hij dat volgens eigen zeggen ‘niet aan kan zien.’ Hij is daarnaast een 
fervent tegenstander van de politie omdat zij in zijn ogen veel dieren-
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leed veroorzaken. ‘De politie is echt ontzettend fout want ze gebrui-
ken paarden en ze gebruiken honden. Bij demonstraties zie je dat 
politiepaarden soms dwars door het publiek heen rennen. En dan die 
 honden, jongen. Dan zeggen ze: ja, die honden en die paarden vinden 
het leuk. Nou, als een paard zo’n doorgedraaide voetbalsupporter 
voor zich krijgt, die kan geraakt worden. Hij heeft wel bescherming, 
maar er zijn wel plekken waar hij wel geraakt kan worden. Hoe vaak 
zie je niet, als je dat intikt op Google, dat een politiepaard gewond 
raakt en uiteindelijk overlijdt. Het is onacceptabel dat de politie nog 
gewoon dieren inzet voor eigen gewin.’

Wanneer we vragen waar Maarten zijn idealen vandaan heeft, zegt 
hij dat het waarschijnlijk komt door ‘de beelden’ die hij zag. Zo ver-
telt hij dat hij van jongs af aan geconfronteerd werd met dierenleed 
en besloot om hiertegen in het geweer te komen. ‘Wij woonden op 
een boerderij’, zegt hij, ‘en daar zie je natuurlijk het dierenleed, hè. 
Daar zie je in een weiland koeien staan, dat heb ik zelf gezien, eentje 
werd ziek, en ging liggen en is uiteindelijk niet meer opgestaan. En 
alle andere stonden er met hun neus tegenaan van: hè sta eens op, 
en die heeft daar gewoon weken gelegen. En die boer, die woonde 
daar gewoon om de hoek, want dat was onze buurman. Zo is mijn 
haat, nou ja, het negatieve beeld over boeren die iets met dieren doen 
gegroeid. (...) Daar zag ik gewoon dierenleed van heel dichtbij, dus ik 
hoefde ook niet te radicaliseren of wat dan ook: ik zag het, en ik was 
al vegetariër, en ik zag een kippenboerderij waar ze allemaal ingela-
den werden ...’

Maarten beseft dat zijn acties maar op beperkte schaal effect hebben, 
maar toch zet hij zich voor de volle honderd procent in om dierenleed 
tegen te gaan. Daarbij geeft hij steeds aan dat ieder dier dat hij weet te 
redden meegenomen is, ook al beseft hij dat hij daarmee het dieren-
leed niet uit de wereld heeft geholpen. ‘Als ik een dier red, heb ik een 
dier gered. De hele bio-industrie krijg ik daar niet mee om zeep, dat 
weet ik ook. Maar kijk nou eens naar de dierproevencentra. Er zijn 
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tien acties in een jaar bij mensen thuis. Auto wordt in brand gesto-
ken, hun huis wordt geverfd. Daarvan gaat ontzettend veel angst uit. 
En daardoor willen mensen niet meer voor een dierproevencentrum 
werken, als hun kinderen worden lastig gevallen. Want ze praten 
onderling met collega’s daarover.’

Ouders
De ouders van Maarten vinden allebei dat hij te ver gaat in het 
nastreven van zijn idealen. Vooral met het feit dat hij soms de wet 
overtreedt, kunnen zij niet instemmen. Hoewel hij geen contact meer 
heeft met zijn vader, weet hij dat die een tijd geleden de GGD wilde 
inschakelen toen hij hoorde over de acties van zijn zoon. Zijn vader 
zou volgens Maarten soms in verlegenheid gebracht worden door de 
activiteiten die hij uitvoert, aangezien hij daar als leerkracht op een 
school wel eens op aangesproken zou worden. Maarten vertelt dat 
ook zijn moeder op bepaalde momenten vond dat de acties van haar 
zoon te ver gingen, maar volgens Maarten heeft zij nooit iets onder-
nomen om hem op andere gedachten te brengen. ‘We hadden vaak 
wel discussies erover’, zegt hij, ‘want ik wilde haar graag informeren 
waarom ik voor dieren opkom. Maar ik heb nog nooit een woord 
over ondergrondse acties gezegd. Dat is ook gewoon uit veiligheid, 
want je kan haar niet vertrouwen omdat ze al een keer de politie heeft 
ingeschakeld. Maar sowieso, als ze dat niet had gedaan, dan zou ik er 
ook niet over beginnen.’ Op de vraag of zijn moeder schrok toen hij 
een keer werd opgepakt na een ondergrondse actie, zegt hij: ‘Ik denk 
dat ze het wel een beetje verwachtte. Want af en toe kwam ik wel eens 
met een vieze broek thuis en dan zal ze ook gedacht hebben: wat is ie 
nou aan het doen?’

Maarten kon dus redelijk ongemoeid zijn gang gaan en werd 
daarbij nooit betrapt, behalve één keer. ‘Een keer ben ik gepakt voor 
het neerhalen van jachthutten. Toen heb ik drie dagen vastgezeten en 
toen heb ik het wel tegen mijn moeder gezegd. Eerst had ik gewoon 
gezegd dat ik naar Spanje op vakantie zou gaan om tegen het stieren-
vechten te demonstreren en dat vond ze wel oké, maar later heb ik 
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gezegd dat ik opgepakt was, en toen heb ik haar dat uitgelegd en toen 
moest ze eigenlijk wel lachen.’

De ondergrondse acties die hij nu pleegt, keurt ze volgens Maarten 
wel af, ‘maar’, zegt hij, ‘ze kan het wel heel goed begrijpen’.  Overigens 
vindt Maarten zijn acties volstrekt gerechtvaardigd, omdat dit vol-
gens hem de enige manier is om iets te doen aan het dierenleed. 
‘Maar wat je goed moet weten’ zegt hij ‘is dat dierenrechtenactivisten 
niet gewelddadig zijn. Ze kunnen wel demonstreren, auto’s in brand 
steken, huizen bekladden, maar ze zijn nooit gewelddadig tegen men-
sen. Maar ze kunnen wel intimiderend zijn, hè. Bijvoorbeeld naar het 
kinderdagverblijf gaan waar de kinderen zitten van mensen die bij 
dierproevencentra werken. Dat lijkt extreem, maar als je ziet wat er 
met de dieren gedaan wordt, dan valt alles in het niets.’
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Analyse van de 
resultaten

5.1	 Inleiding

Nadat we aan de hand van de verschillende casussen een beeld heb-
ben gegeven van vijf van de jongeren die we hebben gesproken, staan 
we in dit hoofdstuk stil bij de hele groep. De zestien jongeren die wij 
hebben gesproken, zijn – op twee na – allemaal jongens. Hun leeftijd 
varieert van 16 tot en met 25 jaar. Vijf van de jongeren wonen zelf-
standig, de anderen wonen bij hun ouders. Naast de jongeren hebben 
we ook gesprekken gevoerd met twee oudere zussen, en in vijf geval-
len met hun ouders. De opleiding van de jongeren is heel erg verschil-
lend. Sommigen zijn vroegtijdig uitgevallen op het vmbo, anderen 
studeren aan de universiteit. Een aantal jongeren heeft een betaalde 
baan. Maar er zijn er ook een aantal die noch naar school gaan, noch 
werk hebben.

Hoewel de jongeren die wij hebben gesproken, totaal verschillende 
idealen aanhangen, zijn er – in grote lijnen – meer overeenkomsten 
in hun ontwikkelingsproces te noemen dan dat er verschillen zijn. 
In eerste instantie lopen hun idealen volgens eenzelfde stramien en 
krijgen zij vorm naar gelang de omstandigheden waarin de jongeren 
opgroeien en het ‘onrecht’ waarmee ze tijdens hun leven geconfron-
teerd worden. Zo blijkt dat Maarten op jonge leeftijd op het plat-
teland, waar hij met zijn ouders woont, geconfronteerd wordt met 
dierenleed, waardoor zijn interesse voor dieren steeds groter wordt en 
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hij als  adolescent zich steeds meer in het onderwerp gaat verdiepen. 
Scott en Rachid groeien op als jonge moslims en raken na 11 sep-
tember 2001 steeds meer in de ban van de radicale islam. En Dylan 
bekeert zich tot het nationaal-socialisme ‘uit haat’ jegens zijn vader.

Opmerkelijk is dat de jongeren zich allemaal razendsnel ontwik-
kelen van tieners die maatschappelijk bewogen zijn, tot jongeren met 
extreme idealen. Voor de een is de ultieme droom het martelaar-
schap, voor de ander een ‘raszuiver’ Europa en voor weer een ander 
een samenleving waarin geen sprake is van ‘opgelegd gezag’. Het 
proces van radicalisering broeit in de meeste gevallen als het ware 
al een aantal jaren, maar de uiteindelijke doorslag wordt vaak gege-
ven door een gebeurtenis die of ‘een beeld’ dat hen versterkt in hun 
 overtuiging.

Er zijn jongeren die qua idealen niet veel verschillen van hun ouders, 
hoewel in alle gevallen wel geldt dat de idealen die jongeren erop 
nahouden extremer zijn dan wat hun ouders vinden. Hoewel de 
ouders wel eens pretenderen ‘heel anders’ te zijn dan hun kinderen, 
lijkt er binnen de meeste gezinnen wel stilzwijgende goedkeuring 
te bestaan voor het gedachtegoed van hun kinderen. Zo bleek bij-
voorbeeld dat de ouders van Rachid de idealen van hun zoon niet 
delen (vooral wanneer het gaat over de verschillende interpretaties 
van de islam die zij erop nahouden), maar dat het martelaarschap 
door hen bijvoorbeeld niet wordt afgekeurd. Ook uit de verschillende 
op merkingen die gemaakt werden door de moeder van Dylan, kon-
den wij opmaken dat zij, anders dan dat zij beweerde, het ook niet zo 
begrepen had op ‘de buitenlanders’.

Een andere opmerkelijke overeenkomst tussen de verschillende 
groepen jongeren is dat er vanuit hun pedagogisch netwerk over het 
algemeen weinig (corrigerende) reacties komen op hun gedrag. Men 
zou verwachten dat er vanuit de ouders of de school reactie komt 
op jongeren die op een steeds extremere manier hun idealen uiten, 
maar die reactie komt er in veel gevallen niet. Ook wanneer jongeren 
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zich op internet begeven, is er geen pedagogisch netwerk aanwezig 
dat tegengas biedt. Hierdoor is het voor de jongeren gemakkelijk om 
buiten het blikveld van hun ouders hun gang te gaan. In wat volgt 
behandelen we wat systematischer de verschillende domeinen (gezin, 
school, peers/internet) waar jongeren actief zijn en laten we zien op 
welke wijze er sprake is van handelingsverlegenheid vanuit het peda-
gogische netwerk.

5.2	 Opvoeding	thuis

Wat in alle gevallen – een uitzondering daar gelaten – geldt, is dat 
tijdens het proces van radicalisering er vanuit het ouderlijk milieu 
niet of nauwelijks reactie komt op het gedrag van de jongeren. Dat 
kan ermee te maken hebben dat ouders niet goed in de gaten hebben 
waar hun kinderen zich mee bezighouden. Het is inderdaad opmer-
kelijk dat er nogal wat jongeren zijn die vaak urenlang op internet 
doorbrengen, waar ze zich terugtrekken met een groep gelijkgezin-
den zonder dat hun ouders precies weten waar ze mee bezig zijn. 
Maar daarnaast zien we bij ouders die wel op de hoogte zijn, toch ook 
 tekenen van berusting, goedkeuring of ontkenning, en we zien dat er 
ouders zijn die wel in de gaten hebben wat er met hun kinderen aan 
de hand is, maar daar niet al te zwaar aan tillen. In ieder geval blijkt 
dat de meeste ouders – met de ouders van André als uitzondering – 
weinig of niets ondernemen wanneer zij merken dat hun kinderen 
steeds extremere idealen beginnen te uiten.

Waar men verder zou verwachten dat de meeste radicale jongeren 
worstelen met de autoriteit van hun ouders, is het niet zo dat de jon-
geren die wij spraken uit een autoritaire gezinssituatie afkomstig 
zijn. Opvallend is dat bijna alle ouders eerder onderhandelend tot 
permissief dan autoritair zijn in de begeleiding van het idealisme 
van hun kinderen. De reacties van de meeste ouders kunnen name-
lijk bezwaarlijk autoritair worden genoemd. Dat komt het sterkst 
naar voren in het geval van Dylan, maar ook de andere ouders stel-
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len zich niet of nauwelijks autoritair op. De moeder van Marco, een 
 achttienjarige jongen die zichzelf nationaal-socialist noemt, lijkt te 
worstelen met hoe ze haar zoon moet aanpakken, maar erg succesvol 
is ze vooralsnog niet. Marco is ervan overtuigd dat er in Auschwitz 
nooit gaskamers hebben bestaan, en hoewel moeder zegt de ideeën 
van haar zoon te verafschuwen, blijkt dat ze totaal niet weet hoe ze 
hier tegenin moet gaan.

Ook is het opmerkelijk dat, voor zover we hebben kunnen nagaan, 
weinig ouders hun kinderen tegenspreken wanneer die extreme 
 idealen uiten. Zo blijkt bijvoorbeeld dat de meeste ouders van de jon-
geren die er rechts-radicale ideeën op nahouden, en hun kennis over 
het nationaal-socialisme vooral halen van rechts-radicale sites op het 
internet, hun kinderen nooit hebben geconfronteerd met geschied-
kundig materiaal of hen hebben meegenomen naar een concentratie-
kamp of een andere historische plek. De extreme idealen die hun 
kinderen uiten, worden in veel gevallen afgedaan als ‘hun mening’ en 
de ouders vinden vaak dat ze daar weinig of niets tegen in te  brengen 
hebben.

Een enkele keer is het idealisme van de jongeren een vrij directe uit-
loper van de ideeën die hun ouders er zelf op nahouden. Een mooi 
voorbeeld daarvan is Joost, die zich in de voetsporen van zijn vader 
‘anarchist’ noemt. Maar in de regel is er een afstand tussen de idealen 
van de jongeren en de idealen die hun ouders erop nahouden. Drie 
andere jongens, die zichzelf nationaal-socialist noemen, en die met 
elkaar bevriend zijn, stemmen er geen van allen mee in dat we met hun 
ouders in gesprek gaan. Zij geven alle drie aan dat hun ouders niet blij 
zijn met de idealen die zij erop nahouden en dat het vanuit die optiek 
‘te gevoelig’ ligt om met hen in gesprek te gaan. Uit de gesprekken 
met de jongens blijkt dat ze denken dat hun ouders zelf wel kritisch 
staan tegenover de multiculturele samenleving, maar moeite hebben 
met het feit dat hun zonen het nationaal-socialisme aanhangen (‘zij 
denken toch ook terug aan ’40-’45’) en dat er ook wel hevige discus-
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sies zijn geweest binnen het gezin (‘zij vinden mij te radicaal’). Maar 
uiteindelijk lijkt het erop dat deze ouders zich  hebben neergelegd bij 
het gedachtegoed van hun zonen. In deze concrete gevallen betekent 
het dat de jongens discussies met hun ouders over hun gedachtegoed 
mijden. Ook weten hun grootouders niet waar de jongens voor staan, 
omdat de jongens hier ‘uit respect’ voor hen niet over praten.

Daarnaast blijkt dat wanneer ouders wel in de gaten hebben dat er 
met hun kinderen iets aan de hand is, het erg complex is om zonder 
hulp van buitenaf het gedrag van hun kinderen weer in goede banen 
te leiden. De ouders van André, bijvoorbeeld, de zeventienjarige 
 jongen die geobsedeerd is door rechts-radicaal gedachtegoed, hebben 
heel wat geprobeerd, maar zij zijn in vele opzichten een uitzonde-
ring in vergelijking met andere ouders. Zij zijn, voor zover we hebben 
kunnen nagaan, ook de enigen die een hulpvraag hebben doen uit-
gaan naar derden (familie, hulpverlening, school). Uit de antwoorden 
van de overige respondenten blijkt dat de meeste ouders weinig inte-
resse hebben getoond in de ideeën van hun kind of verzuimd hebben 
daarover in discussie te gaan. Er is in de gezinnen van deze jongeren 
sprake van weinig responsiviteit vanuit het gezin. Dit komt mede 
omdat een aantal jongeren aangeeft een sterk gesloten karakter te 
hebben. Ze zaten eigenlijk alleen op hun kamer beelden te bekijken, 
waar de ouders wellicht niks vanaf wisten. Slechts enkele ouders laten 
zich in met de idealen van hun jongvolwassen kind, door te discus-
siëren over hun overtuigingen. Maar bij de meeste radicale jongeren 
gebeurt dat niet zozeer om hen op andere gedachten te brengen, maar 
om grenzen te stellen omwille van morele en prudente overwegingen: 
‘Jij mag geloven wat je wil, zolang je niet anderen of jezelf schade 
toebrengt.’
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5.3	 De	school

We spraken nog geen leraren of docenten, omdat we in de eerste 
plaats hoogte wilden krijgen van wat jongeren met extreme idealen 
zelf beweegt, relatief onafhankelijk van de reactie uit hun omgeving. 
De rol van de school in de radicalisering van jongeren kon in dit 
pilot-onderzoek dus slechts uit tweede hand worden onderzocht. We 
zijn dus aangewezen op uitspraken van ouders en jongeren over de 
wijze waarop de school volgens hen op de radicalisering heeft gerea-
geerd. Eigenlijk zien we verschillende patronen steeds terugkeren: 
het ene patroon is dat jongeren uitspraken doen tijdens de les of in 
de pauze, of opmerkelijke symbolen dragen binnen de schoolmuren 
en daarvoor op het matje geroepen worden, gestraft worden, en in 
sommige gevallen geschorst worden. Andere jongeren zijn pragma-
tischer en passen zich meer aan de regels van de school aan. Hier is 
sprake van een tweede patroon: jongeren zoeken de grenzen op, maar 
zijn zich vooral ervan bewust dat er voor hun ideeën geen ruimte 
is op school. Ze doen zich dan ook vaak voor als een afgezwakte 
–  minder extreme – aanhanger van waar ze werkelijk voor staan, of 
praten helemaal niet over hun idealen om problemen te vermijden. 
Een derde patroon dat wij constateren, is dat er vanuit de school niet 
of veel te laat  gereageerd wordt op de dreigende radicalisering van de 
jongeren.

Het ziet ernaar uit dat de pedagogische handelingsverlegenheid 
ten aanzien van radicalisering waarvan sprake is in verschillende rap-
porten, hier wordt bevestigd. Bij verschillende jongeren zijn er signa-
len dat het de verkeerde kant uitgaat, maar in geen van de gevallen is 
dat aanleiding voor de school om contact op te nemen met de ouders 
van de jongeren. Een mooi voorbeeld van handelings verlegenheid, 
onmacht of onwil vanuit de school ten aanzien van radicalisering 
blijkt wanneer Marco een spreekbeurt wil houden waarin hij de 
Holocaust ontkent. Een groot aantal leerlingen (inclusief de leer-
kracht!) reageert volgens Marco instemmend op zijn verhaal. Ver-
der is het opmerkelijk dat pas na de arrestatie van Rachid blijkt dat 

Idealen op drift_4.indd   84 9-6-2010   15:33:08



Analyse van de resultaten

85

hij een keer op school in de pauze een handleiding heeft gekopieerd 
om zelf bommen te leren maken. In beide gevallen werd er door de 
school geen contact opgenomen met de ouders. Ook toen Scott en 
Rachid veel gingen spijbelen, omdat ze totaal in de ban raakten van 
de islam en geen interesse meer hadden in school, werd er vanuit de 
school niet gereageerd op hun afwezigheid. Beide jongens hadden wel 
eens een gesprek gehad met een leerplichtambtenaar, maar kunnen 
zich niet herinneren dat dit iets heeft veranderd aan de situatie.

Sommige van de jongeren kregen wel conflicten omdat ze zich, vanuit 
hun idealen, begonnen te keren tegen de school en wat ze daar mee-
kregen. Zo beweerde Marco tijdens de geschiedenisles dat bepaalde 
feiten die hij daar te horen kreeg over Hitler ‘grote lariekoek’ waren, 
waarna hij de klas werd uitgestuurd. Jonge anarchist Joost keerde 
zich tegen leraren die in veel gevallen met hem de discussie niet aan 
wilden gaan, maar hem lieten weten dat wat zij vertelden ‘waar’ was 
en dat Joost zich daar maar bij neer moest leggen. Maarten die van-
uit zijn liefde voor dieren op de landbouwschool de richting dieren-
houderij volgde en geconfronteerd werd met dierenleed, keerde zijn 
school de rug toe. Scott vertelt dat hij, toen hij zijn idealen begon te 
uiten op school, steeds meer een outsider werd, omdat men vanuit de 
school blijkbaar niet goed wist hoe men hiermee om moest gaan.

5.4	 Internet:	beelden,	informatie	en	gemeenschapsvorming

De jongeren die in dit onderzoek aan het woord kwamen, zijn 
 allemaal buitengewoon kritisch over de berichtgeving die ons dage-
lijks bereikt via kranten en televisie. Zij zijn over het algemeen van 
mening dat deze gekleurd is door de ideologische standpunten van 
journalisten die het nieuws brengen. Ook wordt er getwijfeld aan de 
betrouwbaarheid van bepaalde boeken of andere geschriften omdat 
zij vanuit een bepaalde ideologie zouden zijn geschreven.

In het verzamelen van informatie over een gedachtegoed speelt 
internet dan ook een grote rol bij deze groep. Men vindt er gemak-
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kelijk links naar teksten en beeldmateriaal die volledig binnen hun 
ideologie passen. Met name zogenoemde videodocumentaires die de 
ronde doen, zijn erg bepalend in de opinievorming. Dergelijke ‘alter-
natieve bronnen’ lijken meer het vertrouwen te genieten van de jon-
geren dan wat hen door de media wordt voorgeschoteld.

Het belang van kennis wordt onderkend door de jongeren, maar de 
werkelijke kennisontwikkeling is meestal erg beperkt. Er wordt bui-
ten internet om weinig zelf gezocht naar objectieve informatie. Dit 
gebeurt zeker niet wanneer het vermoeden bestaat dat deze alterna-
tieve bronnen afkomstig zijn van ideologische tegenstanders (en dat 
is voor hen dus per definitie de meerderheid van de informatie). Wel-
licht is dit de voornaamste reden waarom de ‘verdieping’ niet verder 
gaat dan informatie die in het eigen kamp verspreid wordt. Slechts 
sporadisch wordt er (behalve de Koran en Mein Kampf) een boek 
genoemd als inspiratiebron. De rechts-radicale jongeren die wij spre-
ken, zeggen vaak in de toekomst wel eens bepaalde historische boe-
ken over de oorlog te willen gaan lezen om te zien ‘wie hun vijanden 
zijn’ die ‘leugens verspreiden over de oorlog’.

Niet alleen wordt er op internet gezocht naar informatie; daar gaan 
jongeren ook de discussie aan met anderen over hun standpunten. 
Naarmate zij echter extremere standpunten beginnen in te nemen 
op internetfora wordt de communicatie bemoeilijkt omdat het dan 
vaak voorkomt dat ze door de webmasters van het forum worden ver-
wijderd. Dit gegeven overtuigt hen nog meer van het idee dat vrije 
meningsuiting niet voor iedereen is weggelegd, wat tot gevolg heeft 
dat zij hun toevlucht zoeken tot sites waar ze deze extreme standpun-
ten wel mogen uiten. Nagenoeg alle jongeren die wij spraken, waren 
meermaals verwijderd van jongerensites omdat ze er te extreme uit-
spraken hadden gedaan of omdat zij bijvoorbeeld nazisymbolen of 
bepaalde stukken van radicale moslimgeleerden op de site hadden 
gezet. In alle gevallen had dat ertoe geleid dat ze zich gingen aan-
sluiten bij fora waar zij hun extreme mening konden verkondigen en 

Idealen op drift_4.indd   86 9-6-2010   15:33:08



Analyse van de resultaten

87

waar zij steeds meer jongeren ontmoetten die er vergelijkbare stand-
punten op na hielden. Online wordt meestal alleen nog maar gecom-
municeerd met gelijkgezinden. Het internet fungeert dan als ‘veilige 
haven’ waar de jongeren ongestoord van gedachten kunnen wisselen 
en discussies kunnen voeren zonder dat ‘politiek correcte’ invloeden 
of andersdenkenden de sfeer verpesten. Dit gebeurt op fora met een 
heel eigen dynamiek. Opvallend in ons onderzoek is dat er in de fora 
die wij bezochten duidelijk sprake is van het tegen elkaar opbieden 
met steeds verdergaande uitspraken, en dat deze virtuele uitlatingen 
veel feller zijn dan in de persoonlijke interviews offline. Zo beklaagt 
Steve, die tijdens het interview wel zegt een fervent tegenstander te 
zijn van rassenvermenging, maar niks tegen joden te hebben, zich op 
een van de sites waarop hij actief is over het feit dat Neder landers op 
de Joodse Omroep moeten aanzien hoe ‘die ratten’ zo kosjer mogelijk 
koken. Marco, die zich tijdens het interview meermaals uitspreekt 
tegen het gebruik van geweld, zegt op een forum dat het ‘misschien 
wel tijd wordt dat iedere nationaal-socialist aan het moorden slaat’. 
Het opsporen, afvoeren en neerknallen van joden noemt hij ‘een 
droombaan’. En zo vonden we tientallen voorbeelden van krasse 
uitspraken die door jongeren werden gedaan, die zij in ieder geval 
 tijdens het interview ten aanzien van ons niet hadden geventileerd.
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Slotbevindingen en 
discussie

Radicalisering van jongeren is een fenomeen waar nationaal en 
internationaal zeer veel onderzoek naar wordt gedaan. Dat gebeurt 
over het algemeen vanuit een juridisch, criminologisch of sociaal- 
psychologisch perspectief. Het verbindende element tussen deze per-
spectieven – hoe verschillend ook – is dat radicaliserende jongeren 
op voorhand als een negatief of aversief verschijnsel worden gede-
finieerd. Radicalisering is iets dat met alle middelen voorkomen en 
bestreden moet worden. Die gedachte is begrijpelijk, zeker gezien 
de enorme maatschappelijke en humanitaire impact die terroristi-
sche aanslagen in het afgelopen decennium hebben gehad. Soms is 
het echter van belang om verschijnselen die een sterke aversie en 
veel maatschappelijke angst oproepen met een open blik te bekij-
ken, juist om tot een beter begrip en tot betere oplossingen te komen. 
Men zou zich bijvoorbeeld af kunnen vragen of het koesteren van 
radicale ideeën door jongeren wel altijd en per definitie negatief is. 
En of de publieke angst voor, en verwerping van radicale ideeën 
bij jongeren niet juist het effect heeft dat jongeren zich in het nauw 
gedreven  voelen en zich van de weeromstuit steeds sterker oriënte-
ren op extreme leeftijdgenoten. In dit pilot-onderzoek hebben we 
niet gekozen voor het dominante veiligheidsperspectief, maar heb-
ben we gepoogd inhoud te geven aan een pedagogische benadering 
van het fenomeen. Op voorhand moeten we natuurlijk zeggen dat 
het hier om een beperkte pilot study gaat, waarvan de resultaten niet 
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 generaliseerbaar zijn. Het aantal interviews was beperkt, we hebben 
niet van elke jongere de ouders kunnen spreken, en met de scholen 
en eventueel betrokken hulpverleners hebben we in dit stadium nog 
helemaal niet kunnen spreken. De uitspraken die over de rol van de 
school en andere relevante actoren gedaan worden, zijn afkomstig 
van jongeren en ouders, en konden door ons nog niet op hun waar-
heidsgehalte worden getoetst.

Wanneer radicalisering a priori als een negatief fenomeen wordt 
beschouwd, dan is maar één genre van oplossingen mogelijk: name-
lijk dat van vroegtijdige opsporing en repressie. Eigenlijk is een goed 
en open gesprek met een jongere al niet meer mogelijk wanneer 
datgene wat hij of zij vindt, al bij voorbaat wordt gediskwalificeerd. 
Dat is waarschijnlijk ook de belangrijkste reden dat veel radicalise-
ringsonderzoekers melden dat het zo moeilijk is om respondenten te 
 vinden die open over hun drijfveren willen praten.

Uit de interviews met onze respondenten en in een aantal gevallen 
hun familieleden trekken we een paar voorlopige conclusies. In de 
pilot werden jongeren met verschillende typen extreme idealen geïn-
terviewd: neonazi’s, moslimfundamentalisten, krakers en activisten 
op het gebied van dierenrechten. Ondanks het feit dat de inhoud van 
de idealen van de jongeren zeer sterk verschilt, komt uit de inter-
views een beeld naar voren van een ontwikkelingsproces dat veel 
overeenkomsten kent. Bij enkele jongeren zijn er al vroeg tekenen 
van extreme denkbeelden. Bij anderen vindt de radicalisering van al 
bestaande idealen plaats op latere leeftijd. Uit de interviews is naar 
voren gekomen dat de ontwikkeling van sterke idealen bij jongeren 
een aantal vergelijkbare kenmerken vertoont. Als het gaat om hun 
‘hang’ naar idealen, de betekenis ervan in hun leven en de reactie van 
ouders en school op hun idealisme zijn er nauwelijks verschillen per 
ideologie aan te wijzen.
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Zoals we al aangaven, bestaat er weinig onderzoek naar de rol van de 
ouders bij het radicaliseringsproces. De ouders in ons eigen onder-
zoek weten over het algemeen moeilijk om te gaan met de gedrags-
veranderingen van hun kind. Dit hoeft op zichzelf geen verbazing te 
wekken. De puberteit is sowieso al een periode waarin soms moeilijk 
valt in te schatten wat jongeren beweegt. De risico’s die samenhangen 
met deze fase zijn bekend, bijvoorbeeld met betrekking tot middelen-
gebruik en seksualiteit. Maar geen van de ouders lijkt zich bewust 
van de ontvankelijkheid voor radicalisering die onmiskenbaar groter 
is in de puberteit. Gemmeke (1995) spreekt over deze ( ideologische) 
ontwikkelingsperiode als de ‘impressionable years’, het zijn de jaren 
dat de ‘wereld’ meer indruk maakt op de jongere dan voorheen. 
 Jongeren in de puberteit denken vaak in antagonismen (een meisje 
is mooi of lelijk). Dit antagonisme hebben ze nodig om de eigen 
 identiteit vorm te kunnen geven: ‘Ik hou van x en dan kan ik niet van 
y houden; ik ben x omdat ik niet y ben.’ Maar wanneer deze anta-
gonismen politiek worden, krijgen ouders het vaak moeilijk om er 
goed mee om te gaan. Dan gaat het niet meer om smaak, maar om 
een oordeel. Een bepaalde gebeurtenis, confrontatie, video of tekst 
maakt zoveel indruk op de jonge adolescent dat deze een passie ont-
wikkelt voor een ideaal. Dit ideaal is vaak van een dusdanig andere 
orde dan de bekende puberteitsproblemen, dat al het andere gedrag 
eraan ondergeschikt wordt gemaakt.

Waar men zou verwachten dat de meeste radicale jongeren worstelen 
met de autoriteit van hun ouders (zie bijvoorbeeld Adorno, 1950) is 
het niet zo dat de meeste jongeren uit een duidelijk autoritaire gezins-
situatie afkomstig zijn. Opvallend is juist dat bijna alle ouders van 
de jongeren die we spraken, eerder onderhandelend tot permissief 
dan autoritair zijn in de begeleiding van het idealisme van hun kind. 
Dit werd ook al eerder aangestipt door onderzoek in reactie op de 
theorie van de autoritaire persoonlijkheid (Hagendoorn & Janssen, 
1983, p. 67; Meloen, 1997, p. 122). Het lijkt erop dat ons pilot-onder-
zoek deze kritiek bevestigt. De reacties van de meeste ouders die 
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wij  spraken, kunnen namelijk niet echt autoritair worden genoemd. 
Gezien de aard van de ideeën van de adolescenten zou men verwach-
ten dat deze een sterke reactie van de ouders uitlokken. Dat dit in de 
meeste gevallen niet het geval is kan twee oorzaken hebben. Het is 
natuurlijk mogelijk dat de jongeren niks loslaten over waar ze echt 
mee bezig zijn. Een aantal ouders heeft niets in de gaten, ontkent of 
neemt het verschijnsel niet erg serieus (‘het zal wel weer over gaan’). 
Waarschijnlijker is echter dat de ouders wel degelijk op de hoogte 
zijn, maar geen idee hadden hoe ze hiermee om kunnen gaan. Slechts 
enkele ouders ondernemen gerichte actie, zoeken hulp. Ze rapporte-
ren dat ze de jeugdhulpverlening om hulp hebben gevraagd, maar dat 
ze die niet hebben gekregen omdat de hulpverleners met dergelijke 
problemen geen raad wisten.

De meeste ouders, echter, reageren vanuit een hoofdzakelijk rela-
tivistische ouderschapsstijl. Hun rol is vaak beperkt tot een positie 
als: ‘Jij denkt zo, ik denk zo. Laten we elkaar respecteren in wat we 
denken, dan is het goed.’ Dit lijkt ons – weliswaar in het licht van 
deze nog beperkte data – een verkeerd signaal, want het gaat juist om 
morele kwesties die om discussie en constante aandacht vragen. Het 
gebrek daaraan zou wel eens belangrijke consequenties kunnen heb-
ben voor de invloed die men dan later nog als ouder kan uitoefenen. 
Dat idealen op drift geraken, zo blijkt uit onze interviews, heeft in een 
aantal gevallen aantoonbaar meer te maken met de (non)reactie of 
verkeerde reactie van de omgeving dan met de jongere zelf. Immers, 
het verlangen naar een duidelijk doel in het leven, naar identiteit en 
ideologie, is heel gewoon in de adolescentie. Het gaat erom hoe aan 
die vraag te voldoen en hoe die zo nodig bij te sturen. Omdat dit niet 
van peers te verwachten valt (zij zullen zelden de ontwikkeling rich-
ting radicalisering van een klasgenoot proberen te nuanceren), lijkt 
daarin een belangrijke rol weggelegd voor de ouders. Maar ook de 
school kan een rol vervullen.

De rol van de school is in eerder onderzoek iets uitgebreider gedocu-
menteerd dan de rol van de ouders. De pedagoog Orlenius (2008) 
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beschrijft de fascinerende casus van Sven, een Zweedse jongen die 
van school gestuurd wordt om zijn extreem-rechtse denkbeel-
den. Deze casus werd voorgelegd aan leerkrachten in opleiding 
en er werd gevraagd of de school er goed aan had gedaan Sven te 
schorsen. Opmerkelijk is dat de meerderheid van de ondervraag-
den antwoordde dat de school er inderdaad goed aan heeft gedaan 
deze jongen te schorsen, aangezien hij een risico vormde voor het 
democratisch leefklimaat op school. Slechts een kleine minderheid 
van de respondenten wees op het tegenovergestelde, namelijk dat 
de schorsing van Sven nog wel een groter risico voor de democratie 
zou hebben kunnen vormen. Orlenius gebruikt dit onderzoek om de 
paradoxale betekenis van tolerantie op school toe te lichten en besluit 
hierover als volgt: ‘In a democratic society and in citizenship educa-
tion it is important to allow even those ideas that most people find 
wrong and controversial (...) it seems that the question of tolerance 
has come to a crossroads. From my point of view, there is a risk that 
schools find it easier to punish than to listen. Every teacher has to 
consider the proper measures in a situation like that of Sven.’

Scholen vangen vaak wel signalen op, in een aantal gevallen zelfs 
zeer expliciet. Maar de meeste geïnterviewde ouders zeggen dat de 
school geen contact met hen gezocht heeft. De indruk is dat extreme 
uitingen van jongeren op school handelingsverlegenheid oproepen, 
alsmede vrees voor de reputatie van de school (vgl. Centrum voor 
School en Veiligheid, 2008). De school is volgens onze geïnterview-
den vaak nogal laks ten aanzien van jongeren met radicale idealen. 
Laksheid betekent niet in de eerste plaats dat er gebrek aan signale-
ring is, maar vooral dat jongeren met hun denkbeelden nauwelijks 
ergens terecht kunnen. Vaak worden adolescenten met fanatieke 
opvattingen in een hoek geplaatst omdat ze de rest van de klas zou-
den besmetten met hun fanatisme. De paradox is dat de fanaticus 
niets liever heeft dan in een hoek te worden gedrukt. Het is aan de 
school, zo denken wij, om hier niet zonder enige discussie op aan te 
sturen. Want dan legitimeert men juist de extremistische activitei-
ten van een leerling. Een kat in het nauw maakt immers de gekste 
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 sprongen. Het risico dat jongeren die zich in een hoek gedrukt voe-
len zich sterker afkeren van de school, hun toevlucht nemen tot het 
internet en daar onder elkaar verder radicaliseren, is dan zeer reëel.

De rol van internet bij het proces van radicalisering kan niet vol-
doende worden benadrukt. Het is niet alleen een bron van infor-
matie, maar ook de plek waar jongeren elkaar (vaak voor het eerst) 
ontmoeten en er een virtuele gemeenschap vormen (De Koster & 
Houtman, 2006). Waar men vroeger nog offline op zoek moest naar 
gelijkgezinden, weet men elkaar nu in enkele seconden online te vin-
den. Als voornaamste medium van beelden, teksten en fora heeft het 
daarnaast sinds zijn ontstaan een beslissende invloed op het idea-
lisme van jonge mensen. Het internet speelt een dusdanig centrale 
rol dat een pedagogisch perspectief op radicalisering aandacht zal 
moeten hebben voor de wijze waarop jongeren omgaan met infor-
matie van het internet en communicatie op het internet en welke rol 
de ouders en de school hierin zouden kunnen spelen. Dat internet 
een belangrijke rol speelt in het leven van de jongeren die wij voor 
dit onderzoek spraken, is duidelijk gebleken. Nagenoeg alle jongeren, 
een uitzondering daar gelaten, zijn vaak urenlang actief op het net 
waar ze op zoek gaan naar informatie, maar ook naar gelijkgezinden. 
In de meeste gevallen heeft internet, voor zover we dat hebben kun-
nen reconstrueren, zelfs een doorslaggevende rol gespeeld bij hun 
radicalisering. Terwijl de opvoeders (in de brede zin van het woord) 
zich geen raad weten, ontkennen of bagatelliseren, sluiten jongeren 
zich af en gaan op internet op zoek naar gelijkgestemden. Op deze 
manier zoeken ze actief naar bevestiging van hun eigen gelijk en/of 
gevoelens. Elke ‘anders’-denkende wordt als vijand terzijde gescho-
ven. Terwijl pedagogische tegenkracht ontbreekt of faalt, ontvouwt 
zich een ontwikkelingsproces waarin idealen zich exponentieel ver-
menigvuldigen en kunnen escaleren.

Voor dit onderzoek hebben we jongeren die als radicaal te boek staan, 
benaderd als adolescenten met extreme idealen. De  ontwikkeling van 
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die idealen vindt plaats in een sociaal-pedagogische context: in of 
juist uit het zicht van ouders, docenten en andere opvoeders. Vanuit 
pedagogisch perspectief moet het koesteren van zeer uitgesproken 
idealen in deze leeftijdsperiode niet op voorhand als een afwijking 
of gevaarlijke stoornis worden gezien. De voorwaarde is dan wel dat 
er betrokken opvoeders in de buurt zijn die daadwerkelijk geïnteres-
seerd zijn in de beweegreden van de jongeren, maar die hen tege-
lijkertijd het noodzakelijke tegenwicht kunnen bieden, bijvoorbeeld 
door hen andere perspectieven te laten zien en door hen grenzen te 
stellen als dat nodig is. Men zou dat ‘pedagogische checks and balan-
ces’ kunnen noemen. Mogelijkheden voor preventie en interventie 
liggen vanuit dit pedagogische perspectief vooral in gerichte infor-
matie en ondersteuning voor ouders, hulpverleners en docenten. Het 
theoretische uitgangspunt, namelijk dat de vorming van idealen in 
principe een normaal en noodzakelijk onderdeel is van de identiteits-
ontwikkeling in de adolescentie, brengt met zich mee dat ook het 
spreken en discussiëren over idealen tot de normale opvoedingstaken 
thuis en op school behoort. Maatschappelijke angst voor of afkeu-
ring van extremisme lijkt dit in de weg te staan en zou het op drift 
raken van idealen juist wel eens kunnen bevorderen. Het herstellen 
van vertrouwen wordt wellicht niet zozeer bereikt door groots opge-
zette preventie- of signaleringsprogramma’s, maar eerder door goede 
opvoeding en aangepast onderwijs. Hoe die er precies uit kunnen 
zien, dient onderwerp van vervolgonderzoek te zijn.

De voorlopige conclusie die we op basis van deze pilot study kunnen 
trekken, is dan ook de volgende. Om zowel in het gezin als op school 
en op internet adequaat te kunnen reageren op radicalisering, is het 
belangrijk om het fenomeen in de eerste plaats pedagogisch te bena-
deren. Radicaliserende jongeren kunnen worden beschouwd tegen de 
achtergrond van het gegeven dat de vorming van idealen een nood-
zakelijk onderdeel uitmaakt van de sociale identiteitsontwikkeling 
en kritisch burgerschap. Vanuit dat perspectief gezien is de vorming 
van idealen een belangrijke ‘ontwikkelingstaak’ in de adolescentie te 

Idealen op drift_4.indd   95 9-6-2010   15:33:08



Idealen op drift

96

noemen. Met die kwalificatie is tegelijkertijd aangegeven dat hier ook 
een ‘opvoedingstaak’ voor volwassenen mee gemoeid is. Het is ener-
zijds de taak van de opvoeders om de ontwikkeling van een eigen 
identiteit (en dus van eigen idealen) van jongeren te bevorderen en 
anderzijds om ervoor te zorgen dat de identiteit zich in een maat-
schappelijk constructieve richting ontwikkelt (De Winter, 2007).

Het streven van de overheid (BZK, 2007) om radicalisering op 
lokaal, gemeentelijk niveau aan te pakken kan alleen maar resul-
taat opleveren als de handelingsverlegenheid van professionals en 
ouders kan worden doorbroken. Door radicalisering te begrijpen als 
het op drift raken van idealen bij jongeren is duidelijk geworden dat 
het dominante veiligheidsperspectief op radicalisering van jongeren 
tekortschiet om opvoeders en onderwijzers te hulp te schieten. De 
jongeren zijn in hun primaire leefwereld meestal tevergeefs op zoek 
naar gehoor voor de kritiek die ze hebben op de huidige samenleving 
en voor de ideeën die ze hebben over verandering. Dat gehoor vinden 
ze wél bij een kleine groep gelijkgezinden, maar de processen die zich 
binnen die groepen afspelen, onttrekken zich meestal aan de ‘moni-
toring’ van opvoeders.

Het door ons voorgestelde pedagogisch perspectief behoort in 
feite vooraf te gaan aan interventies vanuit een veiligheidsperspec-
tief. In een democratische samenleving behoren adolescenten met 
sterke idealen namelijk in de allereerste plaats te worden bejegend als 
politiek geïnteresseerde actoren (bijvoorbeeld Sunier, 2006). Pas als 
elke communicatie daarover faalt, dient het veiligheidsperspectief in 
stelling te komen.

Discussie: de winst van een pedagogisch perspectief op radicalisering
Aan het slot van dit rapport gekomen lijkt het ons zinvol om nog eens 
stil te staan bij de invalshoek die we voor deze pilot study hebben 
gekozen, namelijk de reframing van de term ‘geradicaliseerde jonge-
ren’ naar ‘jongeren met extreme idealen’. Wat heeft deze perspectief-
wisseling nu opgeleverd?
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In de allereerste plaats is het hierdoor mogelijk gebleken om in 
gesprek te komen met jongeren die er soms zeer extreme idealen 
op nahouden, en in een aantal gevallen ook met hun familieleden. 
Opvallend was dat bijna alle geïnterviewden aangaven dat ze de 
gesprekken prettig en/of interessant vonden. Een aantal van de jon-
geren die aanvankelijk uitermate wantrouwend stonden tegen elke 
vorm van onderzoek, bleef spontaan contact zoeken met de intervie-
wers en vroeg in sommige gevallen zelfs om vervolggesprekken. Ons 
lijkt dit een belangrijke constatering: als volwassenen niet op voor-
hand de problematiserende en excluderende terminologie van het 
publieke discours overnemen, ontstaan er mogelijkheden tot com-
municatie en dialoog.

In de tweede plaats heeft de vertaling van de term ‘ geradicaliseerde 
jongeren’ naar ‘jongeren met extreme idealen’ het mogelijk gemaakt 
om vanuit een pedagogisch perspectief naar dit verschijnsel te kijken. 
Immers: de term ‘geradicaliseerd’ geeft een ongewenste toestand of 
een eindstadium aan, en wijst in de richting van een statisch probleem 
dat onder controle gebracht moet worden. De term ‘idealen’ daaren-
tegen wijst op een opvoedingsdimensie die in principe constructief 
en noodzakelijk is voor de ontwikkeling, maar die tegelijkertijd tot 
ontsporing kan leiden als opvoeders er onvoldoende in slagen bij te 
sturen. Daarmee wordt het speelveld verbreed naar de pedagogische 
omgeving: ouders, familie, de school, wellicht de jeugdzorg, et cetera. 
Dat levert mogelijk nieuwe kansen en aanknopingspunten om via het 
ondersteunen van opvoeders ontsporingen te voorkomen.

In de derde plaats maakt deze pedagogische herformulering het 
mogelijk om tal van nieuwe vragen voor wetenschappelijk onderzoek 
te stellen. De dominante vraag die aan onderzoekers wordt gesteld, is 
onder welke omstandigheden radicalisering bij jongeren kan optre-
den. Recent werd bijvoorbeeld door Van den Bos en collega’s gevonden 
dat waargenomen onrechtvaardigheid, onzekerheid in de moderne 
samenleving en vermeende bedreiging door andere groepen in dat 
proces een belangrijke rol spelen (Van den Bos, Loseman & Doosje, 
2009). Dat zijn factoren die bijvoorbeeld ook in de theorievorming 
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over straatgeweld en criminaliteit veelvuldig ter sprake komen. Wat 
maakt het nu dat zulke condities bij bepaalde jongeren juist leiden 
tot de ontwikkeling van extreme idealen? Hoe verloopt dat proces 
precies, zijn daarin cruciale momenten en/of gebeurtenissen aan te 
wijzen, en welke reacties roept dat bij opvoeders en omstanders op? 
Wat zijn hun handelingsmogelijkheden? Wat is precies de rol van het 
internet en andere moderne media? En meer in het algemeen: wat 
is eigenlijk de rol van idealen in opvoeding en onderwijs? Krijgt het 
onderwerp voldoende expliciete aandacht, bijvoorbeeld in het kader 
van de bevordering van ‘actief burgerschap en sociale cohesie’ dat 
sinds 2005 tot de kerndoelen van het onderwijs wordt gerekend? Wat 
ons betreft zal vervolgonderzoek ook een gedetailleerde conceptua-
lisatie van burgerschapsvorming moeten bevatten, niet vanuit angst 
voor radicalisering, maar vanuit het besef dat sterke overtuigingen 
van jongeren in een democratie vaak onaangepast, maar wel dege-
lijk politiek relevant en soms zelfs legitiem zijn (Walzer, 2002, 2005; 
Sunier, 2006). De centrale pijlers van dit pedagogisch perspectief 
moeten dan vervolgens in een werkbare programmatheorie worden 
gegoten. Immers, door meer systematisch het veiligheidsperspectief 
aan te vullen met het hiervoor getoetste pedagogische perspectief 
zullen we steeds beter in staat zijn te onderzoeken hoe de passie die 
jongeren hebben voor idealen kan worden aangewend om hen te 
begeleiden in de ontwikkeling tot kritisch-politieke burgers, van het 
soort waar een democratie er juist niet genoeg van kan hebben.
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Idealen op drift
Een pedagogische kijk op radicaliserende jongeren

Marion van San
Stijn Sieckelinck 
Micha de Winter

Radicalisering van jongeren wordt heden ten dage vooral als een 

veiligheidsrisico beschouwd. Het onderzoek dat ernaar wordt gedaan,

heeft vooral betrekking op het opsporen en indammen van die risico’s,

en is daarmee vooral juridisch, criminologisch en sociaal-psychologisch

van aard. Dat is in het licht van alle politieke ontwikkelingen die zich

sinds 2001 hebben voorgedaan, heel begrijpelijk. Daarmee is echter niet

gezegd dat het ook verstandig is. Onderzoek en theorievorming vanuit

een pedagogisch perspectief kunnen een belangrijke bijdrage 

leveren aan een beter begrip van radicaliseringsprocessen, en daardoor

ontstaan wellicht ook nieuwe aangrijpingspunten voor preventie.

Het onderzoeksrapport Idealen op drift biedt aan de hand van vijf 

typerende casussen inzicht in de rol en problemen van opvoeders,

hulpverleners en onderwijsgevenden die te maken hebben met jongeren

met extreme idealen. Het geeft inzicht in de pedagogische condities voor

de ontwikkeling van extreme idealen en biedt aanknopingspunten 

voor de ontwikkeling van preventieve maatregelen.

Marion van San is hoogleraar jeugd en educatie aan de Universiteit

Utrecht. Stijn Sieckelinck promoveerde aan de Vrije Universiteit van

Amsterdam over de rol en waarde van idealen bij jongeren en is

momenteel eindredacteur van Pedagogiek in Praktijk Magazine en

redacteur bij Felix & Sofie. Micha de Winter is hoogleraar maatschap-

pelijke opvoedingsvraagstukken aan de Universiteit Utrecht.

FORUM is een onafhankelijk kennisinstituut op het terrein van multi-

culturele vraagstukken vanuit het perspectief van de democratische

rechtsstaat, sociale cohesie en gedeeld burgerschap. FORUM vergaart

kennis op het brede terrein van integratie, stelt deze beschikbaar en 

zet de kennis om in praktisch toepasbare methoden en producten.
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