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Dossier: Radicalisering - Pleidooi voor een verbonden en weerbare samenleving

 Dossier 

enomenen zoals jihadisme, terrorisme, radicale islam en 
Islamitische Staat (IS) zijn alomtegenwoordig in de media. 
Het zijn als het ware ‘ideale’ media-onderwerpen, door de 
horror van het buitensporige geweld, de onvoorspelbaarheid 

van de aanslagen, de snelheid waarmee personen radicaliseren, de 
terreur die bewust via nieuwe media wordt verspreid, de bedreiging van 
onze fundamentele normen en waarden, en de ‘vreemde’ origine van 
de islamitisch-politieke ideologie. IS pleegt via de media niet alleen een 
aanslag op de rust in onze samenleving, maar evenzeer op ons begrip 
en onze identiteit. Hoe kunnen we die vorm van gewelddadige islam 
begrijpen en hoe gaan we ermee om?

Olivier Faelens

Open-minded
in tijden van radicalisering

F
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Radicaliseringsproces 
Om die vraag te beantwoorden, is het be-
langrijk om begrippen zoals radicalisme, 
extremisme en terrorisme te duiden. Hierin 
zit al een eerste moeilijkheid. Er bestaan 
immers veel verschillende definities, wat 
onder andere te maken heeft met de po-
litieke gevoeligheid van de begrippen. 
Volgens het Belgische strafwetboek is ter-
rorisme het opzettelijk proberen te schaden 
van een land of een internationale organi-
satie om de overheid tot bepaalde acties 
te dwingen, de basisstructuren ernstig te 
ontwrichten of de bevolking ernstige vrees 
aan te jagen. Extremisme betreft opvattin-
gen en praktijken die in strijd zijn met de 
beginselen van de democratische rechts-
staat. Radicalisme is dan weer een proces 
van beïnvloeding waardoor een individu of 
een groep mentaal bereid is om extremis-
tische, gewelddadige of zelfs terroristische 
daden te plegen. Anders gezegd, geradica-
liseerden breken in gedachten met de sa-
menleving, terwijl extremisten er soms naar 
handelen en terroristen met hun handelin-
gen de samenleving willen destabiliseren.

Radicalisme is dus het beginstadium van 
een mogelijk gevaarlijk proces. Dan is de 
volgende vraag: hoe radicaliseer je? Uit de 
literatuur blijkt dat het alleszins een proces 
is dat betrekking heeft op de gehele mens. 
Dat wil zeggen dat het niet louter een 
mentaal proces is zoals in bovenstaande 
definitie, maar dat het evenzeer een sociaal,
emotioneel en zingevend proces is. Je 
wordt dus niet louter overtuigd door ge-
loofsargumenten, maar des te meer omdat 
je opkijkt naar diegene die jou probeert te 
overtuigen, en omdat de groep die je ont-
haalt erkenning biedt en je het gevoel geeft 
belangrijk te zijn. Je krijgt immers een rol op 
het grote toneel: je kan strijden voor die ene 
god, profeet, waarheid of gemeenschap 
tegen het verdorven en discriminerende 
Westen en alle andere afvalligen. Jij bent 
uitverkoren en het is jouw plicht om ernaar 
te handelen. Je heil en eer hangen ervan 
af. Je weet dat het waar is, want het staat 
in de heilige geschriften en samen met je 
broeders ervaar je ook die waarheid.

Vertrouwen en zingeving
Met andere woorden, als je bijvoorbeeld 
jongeren probeert te deradicaliseren met 
louter rationele of gematigde geloofs-
argumenten, dan ben je eraan voor de 
moeite. Met kennis over radicale islam 
weet je wat de voorgekauwde antwoor-
den zijn en hoe ze ook anders kunnen 
worden geïnterpreteerd. Met rationele 
argumenten kan je de irrationaliteit van 
de geradicaliseerde laten zien, maar die 
rationele argumenten van een ‘vijand’ zijn 
voor een geradicaliseerde niet meer dan 
een oorlogswapen. Je bent bij voorbaat 
een onderdeel van het systeem dat niet 

inziet hoe verdorven het is. Zonder ver-
trouwen en empathie komen woorden 
niet aan. Pas wanneer er vertrouwen 
heerst, kan je beginnen met ruimte te 
scheppen voor vragen, twijfel en kritisch 
denken. Daarenboven is het handig als er 
een sociaal netwerk is dat het deradica-
liseringsproces ondersteunt, wat jammer 
genoeg niet altijd voorhanden is. En ten 
slotte is ook een alternatieve zingeving 
uiterst belangrijk. Als je moet kiezen tussen 
een strijdersrol in een groot verhaal of een 
werkzoekende rol in een klein verhaal, 
dan helpt het dat je bij die tweede keuze 
ook de zin ervan inziet.

Islamitische radicalen breken, net zoals andere radicalen voor hen, met het idee van een 
liberale democratische rechtsstaat. Hoe kan dat fenomeen verklaard worden?

in tijden van radicalisering
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Politiek-culturele invulling
Dat extremisten en terroristen eerst een 
proces van radicalisering ondergaan, bete-
kent natuurlijk niet dat iedere radicaal ter-
rorist wordt. Bovendien zijn er ook radicale 
ideeën of extremistische handelingen die 
weliswaar breken met een aantal funda-
mentele waarden, normen of beginselen in 
een samenleving, maar daarom op zich niet 
verkeerd zijn. Denk maar aan de radicalen 
van de verlichting, zoals Baron d’Holbach, 
Denis Diderot en Thomas Paine. Zij stelden 
dat de grondslagen van wetten en bestuur 
moeten worden gevormd op basis van rede 
en vrijheid, en niet aan de hand van wat 
de machthebbers van het ancien régime en 
de Kerk beslisten. Of kijk naar het ontstaan 
van het socialisme, dat de proletariërs 
aller landen bewust wilde maken van de 
wijze waarop ze werden uitgebuit en hen 

opriep om voor zichzelf op te komen. Dat 
die ‘subversieve’ beweging destijds door 
de staatsveiligheid werd gevolgd, mag niet 
verbazen. Karl Marx, grondlegger van de 
arbeidersbeweging, werd bijvoorbeeld in 
1848 België nog uitgezet, nadat hij in een 
krant de Parijse Februarirevolutie had geloofd.

Radicalen zijn dus maar radicaal vanuit een 
bepaald cultureel perspectief en voor ons 
betekent dat vanuit het perspectief van 
een liberale democratische rechtsstaat. Die 
politiek-culturele invulling zorgt ervoor dat 
andere samenlevingen, zoals bijvoorbeeld 
Pakistan, China, Turkije of Rusland, radica-
lisering heel anders invullen. Zo zullen felle 
verdedigers van vrije meningsuiting of men-
senrechten er vaak als een bedreiging voor 
de fundamentele structuren van het staats-
bestel worden ervaren. Dat vrijzinnigheid 

en atheïsme in dezelfde categorie kunnen 
vallen, hoeft geen betoog. Er is natuurlijk 
wel een verschil tussen de staat en zijn 
burgers of de machthebbers en de samen-
leving. Een bedreiging van een autoritaire 
staatsstructuur kan zelfs een opportuni-
teit voor de samenleving vormen. Maar 
alleszins zijn er grote verschillen in wat een 
samenleving als radicalisme, extremisme of 
terrorisme zal beschouwen.

Spookbeeld
Islamitische radicalen breken dus, net 
zoals andere radicalen voor hen, met het 
idee van een liberale democratische rechts-
staat. Hoe kan de opkomst van dat feno-
meen verklaard worden? Religieus geweld 
is van alle tijden. Onze gehele geschiedenis 
is zelfs doordrongen van oorlog en onder-
drukking door staat en kerk. Maar sinds het 

Naast het menselijke leed en de fysieke schade zorgen de aanslagen ook voor een enorme economische schade en een veelvoud 
aan uitgaven voor inlichtingen- en veiligheidsdiensten
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ontstaan van de democratische rechtsstaat 
lijkt religieus gemotiveerd geweld in onze 
contreien toch eerder uitzonderlijk. Terro-
risme en extremisme hebben sindsdien de 
vorm aangenomen van extreemlinks (bij-
voorbeeld RAF - Rote Armee Fraktion en 
CCC - Cellules Communistes Combattan-
tes), extreemrechts (zoals OAS - Organisa-
tion de l’Armée Secrète, gekant tegen de 
Algerijnse onafhankelijkheid) of separatisme 
(onder meer de Baskische Afscheidingsbe-
weging ETA en het Iers Republikeins Leger 
IRA). Maar sinds de aanslagen van 11 sep-
tember 2001 in de Verenigde Staten lijkt 
islamitisch geïnspireerde terreur het spook 
dat door het Westen waart. IS verliest meer 
en meer terrein in Irak en Syrië, maar in het 
Westen lijkt de strijd tegen jihadistisch ter-
rorisme verre van gewonnen. Dat we dus 
met een ernstig probleem te kampen heb-
ben, lijkt vanzelfsprekend, maar dat spook-
beeld vergt toch enige nuance.

In 2016 werden er volgens Europol in 
West-Europa 142 terroristische aanslagen 
gepleegd, waarvan er slechts 13 jihadis-
tisch geïnspireerd waren. Er werden veel 
meer aanslagen om extreemlinkse en se-
paratistische motieven gepleegd. Wel zijn 
die jihadistisch geïnspireerde aanslagen 
verantwoordelijk voor de grote meerderheid 
aan slachtoffers, zijnde 135 doden. Ook het 
merendeel aan arrestaties en veroordelin-

gen in het kader van terrorisme hebben met 
jihadisme te maken. De kans dat je in de 
westerse samenleving door een terroris-
tische aanslag omkomt, is dus zeer klein. 
Je hebt bijvoorbeeld een veel grotere kans 
om te overlijden door een verkeersongeluk, 
een werkongeval, luchtpollutie en een hele 
hoop andere zaken.

Evenwicht
De economische schade van die aansla-
gen is echter enorm. Zo berekende de 
New York Times dat 9/11 naast de 55 
miljard dollar fysieke schade en 123 mil-
jard dollar economische schade ook een 
veelvoud aan uitgaven voor inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten met zich meebracht, 
evenals voor beveiliging en oorlogsvoering. 
Dat zijn uiteraard middelen die niet aan an-
dere doeleinden, zoals onderwijs en weten-
schap, gespendeerd worden. Terroristen 
willen de samenleving ontwrichten en de 
economie is daar een wezenlijk onderdeel 
van. De vraag naar de economische impact 
van de aanslagen is, naast het menselijke 
leed, dus wel degelijk van belang.

En dan hebben we het nog niet gehad over 
de schade aan ons gevoel van veiligheid, 
aan de tijd en de zorgen die we hieraan 
spenderen. We leven reeds in een zoge-
naamde angstcultuur, getuige daarvan 

de angststoornis als meest voorkomende 
stoornis in de psychiatrie. Terreur speelt 
daarop in en slaagt er wonderwel in. Het 
grote gevaar hierbij is dat we geneigd zijn 
onze nuance te verliezen en paradoxaal 
genoeg het zwart-witwereldbeeld van 
geradicaliseerden gaan weerspiegelen. 
Uitspraken zoals “Moslims zijn geweldda-
dig”, “Moslims staan eeuwen achter in hun 
ontwikkeling” of “Moslims willen zich niet 
aanpassen” zijn gevaarlijk en voeden de 
polarisatie. ‘Dé moslims’ worden met dit 
soort van uitspraken vaak op simplistische 
wijze als tweederangsburgers bestempeld. 
Het zorgt voor een verdere vervreemding 
van een bevolkingsgroep die zich op veel 
vlakken reeds in een kwetsbare positie 
bevindt. Ja, vrijheid van meningsuiting is 
belangrijk, maar kan het ook genuanceerd?

Vrijzinnig humanisten zijn sinds lang vurige 
voorvechters van de rechten en vrijheden 
van de mens. Die fundamentele rechten en 
vrijheden zijn er ook maar gekomen dankzij 
de strijd die ze geleverd hebben. Hoe moeten 
we nu reageren op de jihad tegen die rech-
ten en vrijheden? Strijdbaar, open-minded 
en genuanceerd. De kunst zit in het zoeken 
naar een evenwicht, wat in tijden van radi-
calisering niet gemakkelijk is, maar daarom 
niet onmogelijk.

* * *

De kunst zit in het zoeken 
naar een evenwicht, wat in 

tijden van radicalisering niet 
gemakkelijk is, maar daarom 

niet onmogelijk
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adicalisme, religieus fundamentalisme, religieus 
geïnspireerd terrorisme … Het zijn begrippen die 
vaak - ten onrechte - op een hoopje worden gegooid. 

Maar wie ziet door de bomen het bos nog? Waarom willen sommige 
gelovigen terug naar de vermeende roots, naar het ‘echte’ of ‘ware’ 
geloof? Bestaan er louter religieuze oorlogen? En worden vrijzinnig 
humanisten ook met radicalisme geconfronteerd? Een kijk op religieus, 
en bij uitbreiding levensbeschouwelijk, radicalisme.

Yvan Dheur

Religieus radicalisme

Heilige geschriften zoals de Bijbel, de Koran en de Thora bevatten talrijke verzoenende verhalen, 
maar evengoed gewelddadige verhalen over oorlog, martelingen en uitroeiingR
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Radicali-wat? 
Wie radicaal is, wil de samenleving of toch 
een belangrijk aspect ervan grondig veran-
deren. Zowel een moslim die de sharia wil 
invoeren als een veganist die het gebruik 
van dierlijke producten wil verbieden, kan 
je in onze samenleving radicaal noemen. 
Een radicaal idee is echter niet per defini-
tie slecht of goed, wel zorgt het altijd voor 
controverse.

Of een idee radicaal is, is bovendien tijds- 
en plaatsgebonden. De verlichtingsdenkers 
uit de zeventiende en achttiende eeuw, 
waar we ons als vrijzinnig humanisten 
graag op beroepen, waren in hun tijd stuk 
voor stuk radicaal. 

Onder het motto sapere aude (durf te 
weten) stelden ze destijds de maatschap-
pelijke orde in vraag. De absolute monar-
chie en dogma’s van de Katholieke Kerk 
werden op de korrel genomen en radicale 
alternatieven werden geopperd. De schei-
ding van kerk en staat, de constitutionele 
staatsinrichting met scheiding der mach-
ten en de afschaffing van de slavernij zijn 
allemaal het gevolg van destijds radicale 
ideeën. Vandaag de dag zijn die beginselen 
voor ons de norm.

Vaak wordt de term radicalisme foutief 
gebruikt in plaats van extremisme. Elke 
extremist is radicaal, maar niet alle radi-
cale personen zijn extremisten. Het on-
derscheid tussen die begrippen zit hem in 
de tolerantie voor geweld. Een extremist is 
niet compromisbereid en heeft een hoge 
tolerantie voor het gebruik van geweld. Een 
radicaal iemand staat open voor dialoog en 
nuance, en keurt geweld af. Radicalisme, 
extremisme en terrorisme bevinden zich 
op een continuüm en kunnen dus in elkaar 
overlopen.

Het proces waarbij iemand in toenemende 
mate bereid is om alles in de strijd te gooien 
voor een radicaal idee noemen we radica-

lisering. De persoon in kwestie identificeert 
zich steeds meer met extremistisch ge-
dachtegoed, raakt steeds overtuigder van 
het eigen gelijk en vervreemdt meer en 
meer van de samenleving waarin hij leeft.

Wanneer een extremist niet langer enkel het 
gebruik van geweld tolereert, maar ook zelf 
bereid is om geweld te gebruiken, spreken 
we van een terrorist.

Religieus fundamentalisme
De voorbije decennia zien we binnen ver-
schillende religieuze gemeenschappen 
groepen aan belang winnen die als funda-
mentalistisch beschouwd kunnen worden. 
Ze houden er een vrij letterlijke lezing van 
hun bronteksten - Bijbel, Koran, Thora en 
zo meer - op na, benadrukken vooral frag-
menten die antimodern zijn en trachten de 
geboden en richtlijnen strikt toe te passen. 
Denk bijvoorbeeld aan de pinksterbewe-
ging in het christendom, het salafisme in de 
islam of het chassidisme in het jodendom. 
Fundamentalisme is een relatief modern 
verschijnsel - ontsproten in de achttiende 
eeuw - en kan worden gezien als een 
reactie op de moderniteit en het secularisme.

Voor fundamentalisten staat de moderne 
samenleving met haar scheiding tussen kerk 
en staat en haar vermeende zedenverval de 
‘ware’ beleving van hun godsdienst in de 
weg. Ze willen terug naar de nog niet gecor-
rumpeerde versie van hun geloof, zoals dat in 
een geïdealiseerd verleden zou hebben be-
staan. Die kenmerken van fundamentalisme 
laten zich mooi illustreren met het voorbeeld 
van het salafisme. Het is een stroming binnen 
de islam die aan het begin van de achttiende 
eeuw is ontstaan. Salafisten idealiseren de 
levenswijze van de profeet Mohammed en 
de eerste generaties van moslims, en ver-
werpen tradities die binnen de islam door 
de eeuwen heen op het vlak van theologie, 
exegese, recht en ritus zijn opgebouwd. De 
islam is voor hen onveranderlijk, ongeacht de 
historische en geografische context.

Maatschappelijk isolement
Wat maakt nu dat de groep fundamentalis-
tische gelovigen steeds groter wordt? Eric 
Kaufmann, politicoloog aan Birkbeck, Uni-
versiteit van Londen, en auteur van Shall 
the Religious Inherit the Earth?, stelt dat 
de belangrijkste oorzaak in het verschil in 
geboortecijfers ligt. Wereldwijd en in het 
bijzonder in westerse landen is het geboor-
tecijfer de voorbije eeuw drastisch gedaald, 
onder meer door de toenemende welvaart, 
de verstedelijking, het gebruik van anticon-
ceptie en de hogere scholingsgraad van 
vrouwen. Fundamentalisten hebben even-
wel de neiging om zichzelf aan de westerse 
samenleving te onttrekken en een parallelle 
gemeenschap uit te bouwen. Ze plooien op 
zichzelf terug, zoeken een partner binnen 
hun geloofsgemeenschap en krijgen door-
gaans meer kinderen dan gematigde gelo-
vigen of niet-gelovigen.

Daarnaast spelen ook het secularisme en 
de exponentiële groei van wetenschap-
pelijke kennis een rol. Religieuze dogma’s 
worden wetenschappelijk weerlegd en reli-
gieuze wetten zijn in westerse samenlevin-
gen meestal ondergeschikt aan die van de 
rechtsstaat. Dat draagt bij aan het maat-
schappelijke isolement van fundamentalis-
tische geloofsgemeenschappen. Ook de 
interlevensbeschouwelijke dialoog, waar-
bij religieuze leiders met elkaar in dialoog 
treden, kan bij gelovigen de indruk wekken 
dat de geopenbaarde waarheid in het ge-
drang komt. Hierdoor kan de behoefte om 
terug te keren naar de ‘zuivere’ vorm van 
hun geloof toenemen. Vrijheid en evolutie 
kunnen op die manier religieus fundamen-
talisme doen toenemen.

Religieuze conflicten
In de conflictwetenschappen wordt er veel 
aandacht besteed aan conflicten met een 
religieuze component. Er heerst consensus 
over het feit dat louter religieuze oorlogen 
niet bestaan. Oorlog is altijd het product 
van verschillende oorzaken. Naast religie 
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spelen economische, politieke of territoriale 
ambities vaak een rol. Ook etnische en cul-
turele verschillen, ego’s van staatshoofden 
en ecologische problemen zijn factoren die 
kunnen meespelen.

Verschillende studies tonen aan dat con-
flicten waarbij religie een overheersende 
rol speelt gemiddeld langer duren en geweld-
dadiger zijn dan conflicten zonder religieuze 
inslag. Ook neemt het aantal conflicten met 
een sterk religieuze dimensie toe en bevatten
etnische conflicten steeds vaker een reli-
gieuze component. Het is eveneens op-
merkelijk dat er wereldwijd meer intra- of
interreligieuze conflicten zijn dan dat er 
aanvallen van extremisten op seculiere staten 
zijn. Dat neemt niet weg dat religie naast 
een katalysator van conflicten in sommige 
gevallen ook een verzoenende rol kan spelen.
Uit een vergelijkend onderzoek van alle 

gewelddadige conflicten tussen 1965 en 
2001 door politicoloog Jonathan Fox - Are 
Some Religions More Conflict-Prone Than 
Others? - bleek dat christenen in absolute 
cijfers bij het meest conflicten betrokken 
waren, maar dat moslims in verhouding tot 
het aantal gelovigen het meest bij conflic-
ten betrokken waren.

In tegenstelling tot wat vele religieuze in-
tellectuelen beweren, staan de heilige 
geschriften bol van gewelddadige verha-
len over oorlog, martelingen en uitroeiing 
van andersdenkenden. Ze bevatten ook 
talrijke verzoenende verhalen, maar het 
is niet moeilijk voor religieuze extremisten 
om alleen de gewelddadige passages te 
selecteren en uit te dragen.

Vrijzinnig humanistisch radicalisme?
Vrijzinnig humanisten worden vaak afge-
schilderd als papenvreters en antiklerika-
len, maar heeft de vrijzinnig humanistische 
gemeenschap ook te maken met radica-
lisme? Zoals elke levensbeschouwing kent 
het vrijzinnig humanisme mensen die stand-
punten tot in het extreme doortrekken: van 
absolute voorstanders van de interlevens-
beschouwelijke dialoog tot fanatieke tegen-
standers van elke dialoog met religies, van 
een strikte scheiding tussen kerk en staat 
tot een scheiding van kerk en staat met er-
kenning van de levensbeschouwingen, van 
een volledige vrijheid wat kleding betreft 
tot een verbod op het dragen van uiterlijke 
levensbeschouwelijke tekens.

De eigenheid van de vrijzinnig humanis-
tische gemeenschap bestaat erin dat 
iedereen vrij mag denken wat hij/zij wil, mits 

In het westerse samenlevingsmodel zijn religieuze wetten ondergeschikt aan die van de rechtsstaat, 
wat het maatschappelijke isolement van fundamentalistische geloofsgemeenschappen nog versterkt
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het respecteren van andermans mening 
en integriteit, en mits het handhaven van 
kritisch denken en het toepassen van vrij 
onderzoek. Die doorgedreven individuele 
vrijheid is een sterkte en tegelijk ook een 
zwakte, omdat het daardoor moeilijker is 
om tot een consensus over maatschap-
pelijke vraagstukken te komen. Dat in 
tegenstelling tot religies, die vaak een 
sterke hiërarchische structuur hebben.

Radicale vrijzinnigen bestaan. Vaak verde-
digen ze radicaal de vrijheid: vrijheid van 
seksuele identiteit, vrijheid van denken, 
vrijheid van geloof … Die vrijheid is voor 
hen absoluut, er kan geen compromis 
over gesloten worden. Een risico is wel 
dat men dreigt te vervallen in een soort 
‘despotisme van de vrijheid’, waarbij men 
tolerantie oplegt en niet meer tolerant is 
voor diegenen die het niet zijn.

Extremen an sich zijn niet altijd construc-
tief, maar ze kunnen bijdragen om het 
evenwicht te helpen bepalen. Evenwicht 
is dan het middelpunt tussen extremen. 
Praktisch vrijzinnig humanisme betracht 
het evenwicht te bereiken, ten bate van 
de vooruitgang van de mensheid. Vrijheid 
- zonder absoluut te zijn - is daarbij de 
essentie van de vrijzinnig humanistische 
levensbeschouwing. Vrijheid is een sterk 
argument in de strijd tegen radicalisme, 
omdat er weinig of geen rationele argu-
menten tegen vrijheid in te brengen zijn.

Interlevensbeschouwelijke dialoog
Interlevensbeschouwelijke dialoog wordt 
steeds vaker naar voren geschoven als 
dé oplossing voor religieus fundamenta-
lisme en radicalisering. Een moeilijkheid 
waarmee de vertegenwoordigers van de 
verschillende levensbeschouwingen te 

maken hebben, is dat zij er niet of nauwe-
lijks in slagen om de fundamentalistische 
strekkingen binnen hun geloofsgemeen-
schap te bereiken, laat staan te beïn-
vloeden. De ruimdenkende, tolerante en 
pluralistisch ingestelde priester, rabbijn, 
imam … die rond de tafel zitten, zullen 
eerder het gematigde middenveld aan-
spreken. Maar laat net daar een rol voor 
de interlevensbeschouwelijke dialoog 
weggelegd zijn: een onmisbare schakel 
zijn in het uitdragen van verbondenheid, 
wederzijds respect en verdraagzaamheid, 
in de aanpak en preventie van radicalise-
ring, en in het behoud van de democrati-
sche rechtsstaat als samenlevingsmodel.

* * *

Interlevensbeschouwelijke dialoog focust op het uitdragen van verbondenheid, 
wederzijds respect en verdraagzaamheid
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Radicalisme? Hoera!

De positieve kracht van anders denken

Ellen Vandevijvere

adicalisme wordt tegenwoordig 
snel met terrorisme geasso-
cieerd. En toch, radicaal denken 

kan ook - zelfs een hele maatschappij - op een 
positieve manier inspireren om anders te denken. 
Zoals wel vaker is het vooral een kwestie van er te 
zijn op het juiste moment en op de juiste plaats. We geven twee 
voorbeelden van kleine initiatieven hier in België die vandaag 
een grote invloed op de publieke opinie uitoefenen.

Ringland 
Antwerpen heeft de bedenkelijke reputa-
tie een topfilestad in Europa te zijn. Het 
Ringland-concept kwam tot stand dank-
zij ruimtelijk planner en ingenieur-architect 
Peter Vermeulen. Hij werkte het plan uit om 
het verkeer op de Antwerpse ring te reorga-
niseren en de ring volledig te overkappen, 
waardoor de stad een nieuwe open ruimte 
krijgt. Dat idee groeide uit tot een heuse bur-
gerbeweging. Uiteindelijk konden politici niet 
meer achterblijven en vandaag de dag heeft 
Ringland vaste voet aan de grond gekregen. 
Peter Vermeulen licht zijn mobiliteitsplan toe.

Wanneer zag je de noodzaak van 
Ringland in?
In 2008 woonde ik een medisch congres 
bij over het effect van het ringverkeer op 
de gezondheid en dat effect is niet te on-
derschatten. Het idee van de overkapping 
leefde al, maar vanaf dat moment besefte ik 
dat Ringland niet zomaar een stedenbouw-

kundig fantasietje is. Daar zijn mij de ogen 
pas echt geopend.

Hoe kreeg je zoveel mensen op de been?
Het concept kreeg in eerste instantie, in 
2012, ruime steun vanuit het professionele 
netwerk. Een tweede impuls kwam er merk-
waardig genoeg tijdens een familiefeest, 
toen mijn neven en nichten besloten er hun 
schouders onder te zetten, elk vanuit hun ex-
pertise. We besloten uitgebreid campagne te 
voeren en volop in te zetten op de verkiezin-
gen van 2014. We gebruikten alle mogelijke 
kanalen op een frisse manier: online en offline 
media, affiches, vlagplantacties, een festival 
enzovoort. Ik denk dat die combinatie er mee 
voor gezorgd heeft dat het idee aansloeg.

Waaraan merkte je dat het draagvlak 
groter werd?
De Antwerpenaren snakten naar een oplos-
sing voor zowel de mobiliteit als de leefbaar-
heid in de stad. Wanneer ik bijvoorbeeld 

ergens ging spreken, waren de mensen na 
afloop altijd enorm gemotiveerd. Bij elk eve-
nement kregen we veel volk op de been. Zo 
verbreedde het draagvlak telkens van on-
deruit. We stelden ook een memorandum 
voor de verkiezingen op, en uiteraard kon 
geen enkele partij meer beweren dat ze het 
geen goed idee vond. Vandaag hebben we 
een overeenkomst met de overheid om het 
concept samen te ontwikkelen.

Hoe beleef je het project zelf?
Het is een beetje uit de hand gelopen. Ik be-
steed er ook al meer dan drie jaar veel tijd en 
energie aan. Rijk word ik er niet van, maar 
ik hoop vooral dat het zal lukken. Het is het 
grootste infrastructuurproject van Europa. 
Ik ga er wel van uit dat het project er komt. 
Kijk maar naar Madrid. Die overkapping ligt 
er ook. Natuurlijk dat iedereen hier enthou-
siast is, om welke reden dan ook. Ringland 
zou fantastisch zijn en van Antwerpen een 
andere stad maken.

R
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De positieve kracht van anders denken

Dagen Zonder Vlees 
De kans is klein dat je nog nooit van Dagen 
Zonder Vlees (DZV) hebt gehoord. Indien je 
geheugen alsnog opfrissing behoeft: DZV 
roept op om tijdens de katholieke vastentijd 
veertig dagen vegetarisch te eten en be-
wuster om te gaan met de impact van de 
mens op de planeet. DZV is niet-religieus 
van oorsprong, de periode geldt alleen als 
aanknopingspunt. Bij de vorige editie meld-
den zich 114.000 mensen aan en intussen 
bestaat er zelfs een DZV-effect: de actie 
leidt tot effectieve gedragsverandering. 
De berichten over de klimaatverandering 
maken Dagen Zonder Vlees nog relevanter. 
Oprichtster Alexia Leysen is ervan over-
tuigd dat positief denken helpt om mensen 
over de streep te trekken.

Ben je zelf een radicale positivo?
Ik denk het wel. Wanneer ik een goed doel 
voor ogen heb, probeer ik mijn positiviteit 
op een radicale manier als kracht te ge-

bruiken om mensen mee te krijgen. Ik ben 
dan ook uiterst volhardend in het bedenken 
van leuke campagnes om mensen positief 
te prikkelen, zoals kookboeken maken of 
festivals organiseren.

Indien je niet in je eigen kleine veranderin-
gen gelooft, dan geloof je nergens in. Het 
is vooral een zoektocht naar wat voor jezelf 
haalbaar is. En dat is voor iedereen an-
ders. Het is heel belangrijk dat je bepaalt 
wat voor jou de mogelijke pluspunten zijn. 
Je kan duurzaam leven als een opgave of 
een beperking beschouwen, maar je kan 
het ook als een verrijking zien. Of als een 
manier om je geld anders te spenderen. 
Het kan betekenen dat je minder rommel 
in huis hebt, dat je er je tijd niet aan verspilt 
en dat je een kwalitatiever leven leidt. Als je 
duurzaam leven zo bekijkt, is het niet meer 
zo moeilijk en wordt het een win-winsituatie 
voor jezelf.

Krijg je ook negatieve reacties?
Soms krijg ik wel eens negatieve commen-
taar, vooral op de dingen die ik dan níet 
doe. Maar altijd consequent zijn, kan alleen 
maar leiden tot falen en is frustrerend. Vaak 
geven mensen trouwens opmerkingen om 
zélf niets te moeten doen. Ik laat ze dan 
ook van me afglijden.

Beroepsmatig ben je theatermaakster. 
Hoe zie je de toekomst?
Ik denk dat we volgend jaar met Dagen 
Zonder Vlees een pauze inlassen, om fris te 
blijven als we nadien willen terugkomen. Ik 
wil me ook meer op het theater toespitsen, 
want DZV neemt veel ruimte in beslag. Ook 
al doe ik dat met plezier. Maar ik zou niet 
willen dat we een tof concept als dit op de 
foute manier uitmelken. Daar is het veel te 
belangrijk voor.

* * * 

Peter Vermeulen, bezieler van Ringland Alexia Leysen, initiatiefneemster van 
Dagen Zonder Vlees
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“Leren uit het verleden voor een 
samenleving van de toekomst”
Dadergedrag bij collectief geweld

oor de geschiedenis heen doen zich talloze gevallen van 
collectief geweld voor. Om er maar enkele te noemen: de 
Holocaust, de Rwandese genocide, de terreuracties van 

de Rote Armee Fraktion, de huidige religieus geïnspireerde aanslagen …
Of het nu om genocidaal of terroristisch groepsgeweld gaat, de vraag 
die zich daarbij opdringt is: hoe zijn mensen tot dergelijke extreme 
geweldplegingen in staat?

We gaan te rade bij Christophe Busch, 
algemeen directeur van Kazerne Dossin: 
memoriaal, museum en documentatie-
centrum over Holocaust en mensenrechten, 
gelegen in Mechelen. Hij is criminoloog en 
expert dadergedrag bij collectief geweld. 
En als radicaliseringsexpert startte hij in 
2015 met Ufungu, een netwerkorganisatie 
ter bestrijding van radicalisering en polari-

sering. Gesprek met een geëngageerde en 
bevlogen man.

In de loop der jaren is het daderonder-
zoek bij collectief geweld sterk geëvo-
lueerd. Heeft dat tot nieuwe inzichten 
geleid?
Gaandeweg heeft het daderonderzoek 
een andere invulling gekregen en dat heeft 

te maken met afstand, zowel in tijd als in 
emotionele verbondenheid met het ge-
weld. De daderanalyses die na 1945 wor-
den gemaakt gaan vooral uit van de mad 
or bad-hypothese. Die veronderstelt dat de 
mensen die het gruwelijke geweld hebben 
gepleegd intrinsiek kwaadaardig of geeste-
lijk gestoord zijn. Dat had er mee te maken 
dat je na de Tweede Wereldoorlog heel erg 

Christophe Busch, algemeen 
directeur van Kazerne Dossin: 
“Ik beschouw het als mijn 
plicht om de kennis over 
hoe individuen, groepen, 
samenlevingen afglijden naar 
extremisme te vertalen en in te 
zetten voor een betere, meer 
verbonden samenleving.”
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geconfronteerd werd met de resultaten van 
het geweld, de miljoenen doden en de beel-
den van de kampen.

Een paar decennia later komen er diepgaan-
dere analyses. De Duitse criminoloog Herbert 
Jäger bijvoorbeeld onderzoekt hoe het feno-
meen van collectief geweld in elkaar zit: hoe 
werkt dehumanisatie, hoe werken neutrali-
seringstechnieken die de remming om col-
lectief geweld te plegen wegnemen? Zijn 
werk dateert al van eind jaren zestig, maar 
omdat hij alleen in het Duits publiceerde, 
wordt het internationaal minder opgevangen.

In de jaren negentig komt er een kentering, 
wanneer zeer veel academici zich op het 
thema richten. Het gaat om nieuwe gene-
raties onderzoekers die door een andere bril 
en met meer afstand naar het geweld kijken. 
Ze leggen zich niet neer bij de mad or bad-
these, maar komen tot de bevinding dat de 
daders van collectief geweld heel gewone, 
herkenbare mensen zijn. De onderzoekers 
gaan na hoe de evolutieprocessen functio-
neren en hoe mensen ertoe in staat zijn om 
zo’n geweld te plegen. Onderzoek naar 
dadergedrag vereist dus vaak tijd om af-
stand tot de thematiek te kunnen nemen.

Hoe komt het eigenlijk dat mensen tot 
dergelijke geweldplegingen in staat zijn?
Het is een complex samenspel van verschil-
lende factoren, maar toch kan je een aantal 
dominante elementen onderscheiden die 
mensen doen evolueren naar dadergedrag. 
Een belangrijk gegeven is de manier waarop 
ideologie en propaganda de perceptie kun-
nen beïnvloeden. Die kunnen polariserend 
werken, waarbij je in een wij-zij-discours 
terechtkomt en waarbij ‘zij’ dan gedehuma-
niseerd worden.

Dat gebeurt geleidelijk aan. In het begin 
wordt er gesproken over ‘anderen’, ver-
volgens worden die anderen als toch wat 
minderwaardige groepen afgeschilderd. ‘Zij’ 
zijn inferieur en ‘wij’ zijn superieur. Dat kan 

dan verder afglijden tot vergelijkingen - ook 
visuele - met uit te roeien diersoorten, zoals 
kakkerlakken of ratten. In het eindstadium 
van dehumanisatie wordt het menselijke 
etiket volledig weggenomen. In Auschwitz 
spraken daders over stuks, vracht, cargo … 
die verwerkt moest worden. Wanneer slacht-
offers geen menselijke eigenschappen meer 
worden toegeschreven, dan is het makkelijker 
om empathische, morele remmingen te 
laten varen en het gewelddadige gedrag je-
gens hen te rechtvaardigen. Dehumanisatie 
is een van de patronen die je bij collectief 
geweld bijna altijd terugvindt.

Verder is ook de klassieke groepsdynamica 
van belang: gehoorzaamheid aan autori-
teitsfiguren en groepsconformiteit, of doen 
zoals iedereen in de groep doet. Zeer veel 
collectief geweld wordt binnen totalitaire 
samenlevingen georganiseerd. In democra-
tieën komt het ook voor, maar bij totalitaire 
systemen ligt het percentage veel hoger.

Het afglijden naar dadergedrag wordt dus 
voortgestuwd door een complexe set van 
factoren, maar ideologie, dehumanisatie, 
neutraliseringstechnieken en groepsdyna-
mica zijn steeds weerkerende ingrediënten.

Hoe kan je polarisatie best aanpakken 
of vermijden?
Belangrijk is een onderscheid te maken 
tussen conflicten en polarisatieproblemen. 
Bij een conflict tussen twee of meerdere 
partijen bestaat de klassieke aanpak uit be-
middeling. Je gaat tussen de partijen staan, 
je tracht te bemiddelen en bruggen te bou-
wen. Polarisatieproblemen worden vaak op 
dezelfde manier aangepakt, terwijl dat - alle 
goede bedoelingen ten spijt - net de polari-
satie in de hand werkt.

Bij debatten over identiteitsgerelateerde 
issues, zoals de niqab of hoofddoek, of 
religieuze tekens in de samenleving, merk 
je dat er pushers van extreme meningen 
opstaan. Je hebt bijvoorbeeld een woord-

voerder die een heel anti-islamitisch beeld 
ophangt en een andere woordvoerder een 
heel anti-westers beeld. Wanneer je met die 
mensen in discussie gaat of hen een media-
kanaal geeft, met de bedoeling te bemiddelen 
en de partijen nader tot elkaar te brengen, 
dan zal je ervaren dat dat niet lukt, want die 
twee zullen geen millimeter wijken. De goed-
bedoelde poging om te bemiddelen tussen 
sterk gepolariseerde meningen geeft die ex-
treme meningen net brandstof. En het con-
tinu voeden van extreme meningen maakt 
dat hun volgersgroep nog groter wordt.

Verrijkend op dat vlak is het denkkader van 
Bart Brandsma, de Nederlandse filosoof 
en trainer in polarisatiemanagement, over 
de werking van polarisatie. Hij geeft een-
voudige tips & tricks om depolariserend te 
werken. In de eerste plaats verander je best 
van doelgroep. Richt je niet op de extremen, 
maar wel op het middenveld en op die 
mensen die verbindende verhalen brengen. 
In tweede instantie is het onderwerp belang-
rijk. Nu worden vaak identiteitsgerelateerde 
discussies gevoerd, onder meer over reli-
gieuze symbolen, terwijl het eerder draait 
om de vraag hoe we omgaan met diversiteit 
in de samenleving. Hoe gaan we naast de 
zichtbare verschillen toch naar verbindende 
gelijkenissen zoeken? Wat is levenskwaliteit 
voor een atheïst, een katholiek, een moslim, 
een jood … in de samenleving? Als laatste 
is ook de tonaliteit van essentieel belang. Is 
je manier en stijl van communiceren aanval-
lend of verbindend?

Wat te denken van Gwendolyn Rutten, 
voorzitter van Open Vld, die zei dat 
“onze manier van leven zonder enige 
twijfel superieur is aan alle andere in 
de wereld”?
Die uitspraak toont de complexiteit van de 
thematiek aan. Ik begrijp wel wat zij wilde 
zeggen en ik ben het ten dele met haar 
eens dat de seculiere rechtsstaat waarin 
we leven het beste systeem is op dit mo-
ment om de diversiteit en de verschillende 
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levensbeschouwingen mogelijk te maken. 
In vergelijking met vele conflictregio’s is een 
democratische, liberale rechtsstaat alles-
zins een systeem om naar te streven. Maar 
het is gevaarlijk om dat superieur te noe-
men. Want naast superieur staat inferieur, 
en zo beland je meteen in een polarisatie. 
Zo’n uitspraak wordt in een headline opge-
nomen omdat hij clicks genereert en ver-
spreidt zich dan redelijk snel.

We hebben het dan vooral over politici 
en journalisten, maar heeft ieder van 
ons hierin ook een individuele verant-
woordelijkheid te dragen?
Als je ziet wat er soms op sociale media 
wordt gepost, dan denk ik inderdaad dat 
we cursussen polarisatiemanagement 
voor iedereen zouden moeten organi-
seren, en zeker voor politici en journalisten, 
die een hele grote impact op de perceptie 
hebben. Eigenlijk moet je op twee domei-

nen inspelen, zowel op het individu als op 
de groep.

Wanneer je een standpunt inneemt of een 
bericht op sociale media plaatst, stel jezelf 
dan de vraag wat de bedoeling, maar ook 
wat het effect is. Iets kan goedbedoeld zijn 
- bijvoorbeeld vanuit verontwaardiging met 
een zorgwekkende mensenrechtensituatie - 
en toch een polariserend effect hebben. 
Het is van belang dat elk individu die reflec-
tie maakt, maar ook dat we elkaar daarin 
helpen en daarop aanspreken.

Naast dat individuele moeten we groe-
pen ook de instrumenten daartoe aan-
reiken. Via Kazerne Dossin trachten wij 
het eerdergenoemde model van Bart 
Brandsma te vertalen naar bepaalde be-
roepsgroepen, zoals leerkrachten, journa-
listen, magistraten en politieambtenaren, 
en naar het brede publiek.

Zo hebben we in Kazerne Dossin een 
heel intensief politieprogramma opgezet. 
Woensdag is sluitingsdag en tegenwoor-
dig is dat flikkendag in het museum. (lacht) 
Wanneer je, zoals de politie, vaak met cri-
minele aspecten in aanraking komt, dan 
zal dat je beeld van bepaalde groepen 
beïnvloeden. Dat kan leiden tot uitwassen, 
zoals hatespeech en islamofobie. Met onze 
module geven we structureel tegenge-
wicht, zodat de politieambtenaren leren om 
de mechanismen die een bedreiging voor 
de mensenrechten vormen te herkennen. 
Het is nodig te erkennen dat die fenomenen 
als het ware voortvloeien uit de opdracht 
van het politiekorps. Maar het is evengoed 
noodzakelijk om er als beroepsgroep bij stil 
te staan en erover te reflecteren. Dat geldt 
ook voor politici en journalisten, die zich 
bewust moeten zijn van het maatschappij-
beeld dat ze creëren.

“Hoe gaan we naast de zichtbare verschillen toch naar verbindende gelijkenissen zoeken? 
Wat is levenskwaliteit voor een atheïst, een katholiek, een moslim, een jood … in de samenleving?” 
- Portrettenwand met gedeporteerden in Kazerne Dossin
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Kazerne Dossin is dus meer dan een 
museum alleen?
Kazerne Dossin is een museum over Holo-
caust en mensenrechten, maar het is ook 
een memoriaal, een archief- en documen-
tatiecentrum, en een expertise- en onder-
zoekscentrum.

In eerste instantie heeft Kazerne Dossin 
een commemoratieve functie. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog werd de Dossin-
kazerne door de Duitse bezetter ingericht 
als SS-Sammellager. Via dat verzamel-
kamp zijn meer dan vijfentwintigduizend 
Joden, Roma en Sinti naar Auschwitz-
Birkenau gedeporteerd. Voor de slachtoffer-
groep is die commemoratieve functie logi-
scherwijze erg belangrijk. Een voorbeeld 
hiervan is de portrettenwand in het museum, 
waardoor de slachtoffers niet alleen een 
naam, maar ook een gezicht kijgen.

Daarnaast heeft Kazerne Dossin een educa-
tieve functie die van wezenlijk maatschap-
pelijk belang is. Bedoeling hiervan is om te 
leren uit onze expertise over hoe individuen, 
groepen, samenlevingen afglijden naar ex-
tremistisch geweld en om erover te waken 
dat we bij toekomstig geweld op de juiste 

wijze interveniëren, of beter nog, dat we het 
geweld kunnen voorkomen.

Kazerne Dossin richt zich via de herin-
neringseducatie tot diverse doelgroe-
pen, ook tot jongeren?
We bejegenen inderdaad een diversiteit aan 
doelgroepen, en jongeren horen daar zeker 
bij. Hier passeren duizenden jongeren. Door 
hen duiding te geven bij de geschiedenis 
en de onderliggende mechanismen van 
geweld, hopen we dat ze voldoende weer-
baarheid en inzicht verwerven, maar ook 
actiebereidheid om tegen collectief geweld 
te reageren.

In de beginperiode van Kazerne Dossin 
werkten we nog niet zoveel met volwasse-
nen, maar inmiddels zijn er de verschillende 
beroepsgroepen bijgekomen. Het is boeiend 
om te zien hoe we ons historisch onderzoek 
en inzicht nu specifiek op die nieuwe doel-
groepen afstemmen.

Zo vertrekken we in het politieprogramma 
vanuit een aantal vragen. Wat heeft de po-
litie gedaan, niet gedaan, misdaan tijdens 
de Tweede Wereldoorlog? Welke morele 
dilemma’s waren daar aan de orde? Aan-

sluitend daarbij onderzoeken we samen 
met de agenten welke morele dilemma’s 
ze vandaag tegenkomen. Zorgen bepaalde 
dynamieken binnen het korps voor een 
zwijgcultuur? Zijn er remmingen die ver-
hinderen dat er tegen hatespeech wordt 
gereageerd? De geschiedenis is een heel 
gemakkelijke ingangsdeur om die mecha-
nismen bespreekbaar te maken.

Dezelfde oefening kunnen we ook voor de 
media maken. We zien hoe de Duitse media, 
maar ook de Belgische kranten, destijds zijn 
afgegleden. Denk maar aan bepaalde pen-
tekeningen met de stereotiepe, karikaturale 
voorstelling van de Joden. Hoe moeten we 
dan, in het huidige tijdperk van religieus ge-
inspireerd geweld, onze berichtgeving bren-
gen zodat we niet opnieuw afglijden en in 
dergelijke fenomenen terechtkomen?

Jongeren die hun plaats in de samen-
leving niet vinden zijn gemakkelijker 
vatbaar voor radicalisering. Kunnen rol-
modellen hier het verschil maken?
Een vast patroon bij collectief geweld is dat 
er vaak jongeren bij betrokken zijn, omdat 
zij op die leeftijd zoekende zijn. Of het nu 
over genocidale of terroristische processen 
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“Polarisatie, radicalisering en extremisme kan je alleen het hoofd bieden via een multi-agency aanpak: politie, justitie, 
inlichtingendiensten, maar ook onderwijs, welzijn, volksgezondheid … moeten het probleem samen aanpakken.” 
- Zicht op Auschwitz in Kazerne Dossin
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gaat, de geschiedenis leert ons dat vooral 
de zoekende generatie daarin een cruciale 
rol speelt.

Jongeren zitten met vragen over hun iden-
titeit en hun plaats in de maatschappij. Dan 
is het van belang om positieve, verbindende 
rolmodellen te hebben, zodat jongeren een 
aanknopingspunt kunnen vinden en de 
verbinding met ons maatschappelijke be-
stel kunnen aangaan. Want jongeren die 
naar het extremisme afglijden, vinden geen 
aansluiting bij ons samenlevingsmodel. Zij 
voelen zich uitgesloten of onrechtvaardig 
behandeld en kiezen hun gedrag vanuit dat 
gevoel.

We hebben dus verbindende verhalen 
of connecting narratives nodig, en geen 
tegenverhalen of counter narratives. Radi-
caliserende jongeren brengen al een tegen-
verhaal - tegen bepaalde aspecten van onze 
samenleving - en een tegenverhaal kan je 
niet counteren met een ander tegenverhaal.

Aan welke positieve, verbindende rol-
modellen of verhalen denk je dan?
Aan een figuur zoals de Gentse imam Khalid 
Benhaddou, die vanuit de moslimgemeen-
schap zoekt om de verbinding met onze 
Belgische samenleving aan te gaan. Maar 
ook aan een journalist zoals Rudi Vranckx. 
Wanneer hij bijvoorbeeld een reportage 
maakt over een moeder en een vader van 
twee tegengestelde partijen die allebei hun 

kind verloren hebben, dan is dat helaas een 
verbindend verhaal. Het zijn pijnlijke getuige-
nissen, maar het is wel noodzakelijk om ze 
te brengen.

Een ander mooi voorbeeld is het filmpje van 
Gill Hicks in de TED-reeks. Zij overleefde in 
2005 een bomaanslag in Londen. Tijdens 
haar lezing heeft ze het niet over de dader en 
zijn motieven, of over haar slachtofferschap, 
maar vertelt ze over de buitengewone men-
selijkheid en weerbaarheid die ze heeft er-
varen. Dat zijn aspecten waar we in tijden 
van conflict en polarisatie vaak te weinig 
aandacht voor hebben.

Het lijkt erop dat daders van collectief 
geweld vaak jonge mannen zijn. Werd 
er op dat vlak al gendergerelateerd on-
derzoek verricht?
Onderzoek geeft aan dat de betrokkenheid 
bij geweld even groot is bij mannen als bij 
vrouwen, maar dat de invulling ervan wel 
heel anders is. Het verschil ligt hem in wat 
de bijdrage tot het geweldsproces is. Het 
organiseren en uitvoeren van het geweld, 
soms op heel gruwelijke wijze, ligt vaak bij de 
mannelijke populatie, terwijl vrouwen meer 
in de ondersteunende rollen te vinden zijn.

Bij de Rwandese genocide bijvoorbeeld 
heeft onderzoek uitgewezen dat de straat-
versperringen, de lynchpartijen en de ge-
weldplegingen vaak door jonge mannen 
werden uitgevoerd, veelal onder invloed 

van alcohol en drugs, en opgeruid door 
Radio Mille Collines. De vrouwen waren 
eerder betrokken bij het ondersteunen van 
de mannelijke dadergroep, en bij het roven 
van goederen van vermoorde mensen of bij 
het aanwijzen van bepaalde slachtoffers. Je 
zal me dus niet horen zeggen dat mannen 
agressiever zouden zijn dan vrouwen, of 
meer betrokken zijn bij geweld, maar wel dat 
er een verschil is in wijze en stijl.

Welke middelen kunnen worden ingezet 
bij de aanpak van radicalisering en ter-
rorisme?
Wanneer het over de aanpak van terrorisme 
gaat, zijn er twee grote benaderingswijzen: 
het justice model en het war model. Het war 
model impliceert dat je in oorlog gaat. Het 
justice model betekent dat je met de be-
staande structuren, vooral veiligheidspart-
ners maar ook sociale partners, tracht het 
terrorisme aan te pakken. Het ene model is 
niet beter dan het andere, maar het is vooral 
van belang gepast te reageren op het juiste 
moment.

Als je van plan bent in het buitenland in te 
grijpen, dan is het logisch dat je dat eerder 
vanuit het war model doet. Je stuurt geen 
agenten of magistraten naar het buitenland, 
wel militairen. Sommige landen kiezen er 
echter voor om ook in eigen land een war 
model op te zetten. Na de aanslagen in Pa-
rijs van november 2015 reageerde de Franse 
president met de woorden: “Nous sommes 

Kazerne Dossin: memoriaal, museum 
en documentatiecentrum over Holocaust 
en mensenrechten - gelegen in Mechelen
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en guerre”. Ook in de Verenigde Staten is de 
aanpak van het terrorisme na de aanslagen 
van 11 september 2001 volledig op het war 
model gebaseerd, de zogenaamde “war on 
terror”.

In het binnenland dien je vooral het justice 
model toe te passen. Bij het inzetten van 
de veiligheidsdiensten, de magistratuur, de 
politie en de sociale partners moet je die op 
elkaar afstemmen. Het is cruciaal dat die 
instanties met elkaar praten en overleggen.

Wanneer je bij iemand die aan het begin 
van het radicaliseringsproces zit, met man 
en macht binnenvalt en de hele familie ar-
resteert en ondervraagt, dan is er een be-
hoorlijke kans dat die man of vrouw verder 
radicaliseert. Of omgekeerd, wanneer je 
bij iemand die zich aan het einde van het 
radicaliseringsproces bevindt en zich voor-
bereidt om geweld te gebruiken, met een 
maatschappelijk werker verschijnt, dan is 
er ook een probleem. Het is dus van we-
zenlijk belang dat de kloof tussen de sociale 
en veiligheidspartners wordt gedicht en dat 
er vertrouwensnetwerken worden opgezet 
waarbinnen informatie kan worden uitge-
wisseld.

Is dat de reden waarom je met Ufungu 
van start bent gegaan?
De doelstelling van Ufungu, een netwerk 
van experten tegen radicalisering en pola-
risering, is inderdaad het samenbrengen en 
verbinden van professionals uit zowel veilig-
heids- als sociale organisaties. Polarisatie 
en radicalisering worden aangedreven door 
netwerken van extremisten en die kan je al-
leen het hoofd bieden via een multi-agency 
aanpak. Politie, justitie, inlichtingendiensten, 
maar ook onderwijs, welzijn, volksgezond-
heid … moeten het probleem samen aan-
pakken.

Met Ufungu brengen we al die partners 
samen, ondanks de complexe Belgische 
staatsstructuur en de verschillende orga-
nisatieculturen. Zo werken we aan een 
multi-agency netwerk dat bruggen moet 
bouwen tussen wat nu een lappendeken van 
initiatieven en organisaties is. Het Ufungu-
netwerk wil vertrouwen installeren en wil 

komen tot informatie- en expertise-uitwisseling 
zodat er op gepaste wijze kan gereageerd 
worden.

De huidige golf van aanslagen veroor-
zaakt een angstklimaat. Vormt angst 
een bedreiging voor de democratie en 
de mensenrechten?
Absoluut. Het aanhoudend zien in de media 
van het terroristische geweld geeft ons een 
vertekend beeld van het probleem - waar-
mee ik het probleem geenszins wil mini-
maliseren - en voedt onze angst voor meer 
geweld. De essentie van terrorisme is in 
feite niet het geweld, maar wel de manier 
waarop het angst in de samenleving veroor-
zaakt met de bedoeling die samenleving te 
beschadigen. De grootste bedreiging voor 
de seculiere rechtsstaat bestaat erin dat 
terrorisme een dergelijke mate van angst te-
weegbrengt, dat die leidt tot de uitholling van 
de democratie en de daaraan gekoppelde 
mensenrechten.

Sinds de eerste aanslagen in Europa steekt 
de discussie over privacy en veiligheid de 
kop op. In de Verenigde Staten werd na 
9/11 de Patriot Act ingevoerd, waardoor 
de inlichtingendiensten verregaande be-
voegdheden kregen. Het heeft jaren - tot 
midden 2015 - geduurd vooraleer een aan-
tal heel negatieve aspecten van de Patriot 
Act werden bijgestuurd. In Frankrijk is sinds 
eind 2015 de noodtoestand van kracht, wat 
maakt dat sommige fundamentele rechten 
aan banden zijn gelegd. In eigen land wordt 
gepleit voor de uitbreiding van de voorlopige 
hechtenis van 24 naar 48 uur.

Het is evident dat er angst ontstaat, maar 
daar is een belangrijke taak voor politici, 
journalisten … weggelegd. De problematiek 
dient in het juiste perspectief geplaatst te 
worden, zodat de angst binnen de perken 
blijft, indien we willen verhinderen dat we in 
een politiestaat terechtkomen. Een totaal 
veilige samenleving bestaat niet. We moeten 
geen vrede nemen met het geweld, maar we 
mogen evenmin de illusie van een geweld-
loze samenleving creëren.

Wat is je persoonlijke drijfveer om rond 
radicalisering te werken?
Lang geleden ben ik bijzonder geboeid 
geraakt door wat zich in de Tweede Wereld-
oorlog en tijdens de Holocaust heeft af-
gespeeld. Als criminoloog was ik vooral 
geïnteresseerd in de dynamiek erachter. 
Hoe zijn mensen in staat om dergelijk ge-
weld te plegen?

Via Holocaust- en genocidestudies, en later 
ook terrorismestudies, heb ik inzicht verwor-
ven in de onderliggende mechanismen van 
collectief geweld en daderschap, en ook in 
de samenhang van historische gebeurte-
nissen. Ik beschouw het als mijn plicht om 
die kennis over hoe individuen, groepen, 
samenlevingen afglijden richting extremisme 
te vertalen en in te zetten voor een betere, 
meer verbonden samenleving. Dat historisch 
inzicht, gekoppeld aan de sense of urgency, 
is mijn grote drijfveer: maken dat we leren 
uit het verleden voor een samenleving van 
de toekomst.

Meer weten?

• Kazerne Dossin in Mechelen: www.kazernedossin.eu 
• Een inleiding tot de complexiteit van collectief geweld, Christophe Busch, 

in Over stoute dingen doen. Een inleiding criminologische psychologie, Stef 
Decoene (red.), Acco, 2016.

• De grijze zone van normaliteit en complexiteit. Onderzoek, pedagogie en 
musealisering van dadergedrag bij collectief geweld, Christophe Busch, in 
Kleio, 2014, jg. 55, nr. 3.

• Polarisatie. Inzicht in de dynamiek van wij-zij denken, Bart Brandsma, BB in 
Media, 2016.

• Beeldfragmenten van bovenstaand interview vind je op het YouTube-kanaal 
van deMens.nu
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Extremisten maken gebruik 
van de digitale mogelijkheden 
om informatie te manipuleren, 
daarom is het belangrijk
dat jongeren leren kritisch
om te gaan met informatie
op het internet

“Sociale media zijn belangrijker 
dan de moskee”
Radicalisering online

et internet is een informatiebron waarop je, net als op 
traditionele mediakanalen, aan radicale boodschappen 
wordt blootgesteld. Extremistische organisaties maken 

gretig gebruik van dat vrije kanaal om propaganda te voeren. Sommige 
aanslagen blijken zelfs te zijn geïnspireerd door of gepland via het 
internet. Maar wat is precies de rol van het internet en de nieuwe sociale 
media in het radicaliseringsproces?

Lieven Pauwels, doctor in de criminologie 
aan de Universiteit Gent, onderzocht hoe 
radicale discoursen op de nieuwe sociale 
media de denkwijze van jongeren beïnvloe-
den. Hij vertelt ons hoe extremisten het in-
ternet in hun voordeel gebruiken.

Online radicaliseren
Het internet zorgt voor snelle en goedkope 

toegang tot informatie en vergemakkelijkt de 
communicatie met anderen. Het is dan ook 
aantrekkelijk voor extremistische groepe-
ringen om hun boodschap te verspreiden, 
hun imago te creëren, te rekruteren 
en te desinformeren om de moraal bij 
de strijders op te peppen. De propa-
gandavoering is op zich hetzelfde als 
vroeger, alleen het medium is anders. 

Vergelijk het met de impact van het boek 
Mein Kampf van Adolf Hitler dat destijds 
heel wat mensen tot Jodenhaat aanzette. 
Een boek verspreidt zich echter minder 
snel dan een YouTube-filmpje. Boven-
dien evolueert het internet razendsnel en ge-
beurt het rekruteren steeds professioneler. 
Zo is het effect van IS-propaganda (Isla-
mitische Staat) veel groter dan dat van Al 

Liza Janssens

H
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Lieven Pauwels: “Het internet vergemakkelijkt vooral het 
radicaliseringsproces, maar zal het zeker niet veroorzaken.”

Qaeda ten tijde van 9/11. Osama bin Laden 
stuurde via het internet amateuristisch op-
genomen boodschappen de wereld in, 
maar die waren niet op maat van specifieke 
doelgroepen. Het internet was toen pas de 
kindertijd ontgroeid en werd vooral gebruikt 
om informatie op te zoeken. Het was nog 
niet interactief.

Nu brengen extremisten via de nieuwe so-
ciale media - zoals Facebook, YouTube, 
blogs en fora - hun boodschap in een ver-
pakking die vooral jongeren lokt. Die kana-
len geven hen inzicht in de interesses van 
de jongeren en zo kunnen ze hun bood-
schap daarop afstemmen. Het internet 
is als radicaliseringsmedium dan ook be-
langrijker dan een moskee. Je radicaliseert 
evenwel niet door radicale boodschappen 
te lezen in een chatbox of op een forum van 
een online krant. Dergelijke hatespeech 
wordt meestal sociaal gecorrigeerd door 
andere gebruikers of een moderator. Het 
risico op radicaliseren wordt echter wel 
groter wanneer je al geïnteresseerd bent in 
het radicale gedachtegoed en er specifiek 
naar op zoek gaat. Ronselaars speuren 
via de nieuwe sociale media naar derge-
lijke potentiële bekeerlingen. Als zij voelen 
dat hun discours aanslaat, bestoken ze 
je onophoudelijk met hun boodschap en 
lokken ze je naar expliciet radicale web-
sites waarop geen alternatieve visies meer 
te vinden zijn. Het internet is de plek bij 
uitstek waar je zwart-witantwoorden op 
verschillende vormen van ongenoegen 
kan vinden. Niet alle jongeren zijn echter 
even weerbaar tegen die blootstelling aan 
haatdiscoursen. Bij de ene kristalliseert 
een zeker ongenoegen zich sneller dan 
bij de andere. Het internet vergemakkelijkt 
vooral het radicaliseringsproces, maar zal 
het zeker niet veroorzaken.

Extremistische websites verbieden
Het verbieden van extremistische web-
sites in de strijd tegen radicalisering is 
niet zo evident. Je hebt immers verschil-
lende soorten extremistische websites. Zo 
hoeven we ons wellicht minder zorgen te 
maken over de officiële website van bij-
voorbeeld de Ku Klux Klan. Extremisten 
ronselen immers via andere websites die 
minder zichtbaar zijn. Die obscure web-
sites zouden verboden moeten worden, 
want het rechtstreeks aanzetten tot haat 
is in strijd met de mensenrechten en onze 
grondwet. Je kan je wel de vraag stellen of 
het niet dweilen met de kraan open is. Het 
verbieden van het gebruik van nieuwe so-
ciale media is bovendien irrealistisch. Dan 
gaan ze gewoon ondergronds en hebben 
we geen zicht op wat er op het darknet 
gebeurt. Een betere weg is om controle 
uit te oefenen op de sociale media, maar 
dan op een democratische manier, onder 
andere door de providers te mobiliseren 
en op hun verantwoordelijkheid te wijzen. 
Voorstellen om het loutere bezit van extre-
mistische propaganda strafbaar te stellen, 
dienen vooral om politie en justitie bij de 
vervolging van jihadisten meer slagkracht 
te geven. Of daardoor het verspreiden van 
extremistische boodschappen succesvol 
aan banden kan worden gelegd, is niet 
zeker. Pedofielen laten zich ook niet tegen-
houden door een verbod op het bezit van 
kinderporno.

Wanneer je online extremisme wil bestrijden, 
is het logisch om ook de aanbodzijde aan 
te pakken. Zo kan je de mensen die extre-
mistische filmpjes maken, opsporen en ver-
volgen, want zij zijn mee aansprakelijk voor 
het aanzetten tot haat. Het zijn slechts kleine 
schakeltjes in de keten, maar hen uitschake-
len ontneemt de extremisten hun slagkracht.

Preventie
Naast het actief bestrijden, is het inzetten op 
duurzame sociale preventie in de strijd tegen 
radicalisering even belangrijk als situationele 
preventie. Extremisten maken gebruik van de 
digitale mogelijkheden om informatie te ma-
nipuleren. Jongeren zijn daar kwetsbaarder 
voor. In de puberteit ziet men de wereld nog 
naïef, is men op zoek naar spanning, wil men 
een eigen identiteit ontdekken en ergens bij 
horen. Tegelijkertijd kan men de dingen nog 
niet goed kaderen en is er nog geen zelfcor-
rectie voor foutieve beeldvorming. Daarom 
is het belangrijk dat volwassenen jongeren 
leren kritisch om te gaan met informatie op 
het internet.

Ook initiatieven zoals JihadTegenExtremisme 
van een groep Antwerpse moslims die op 
de sociale media tegen IS-propaganda ten 
strijde trekt om de retoriek van de terreur-
groep te doorprikken, zijn een stap in de 
goede richting. Het helpt mensen die nog in 
de verkennende fase van het radicaliserings-
proces zitten te doen twijfelen over het ra-
dicale discours. Zo’n aanspreekpunten zijn 
dan ook belangrijk. Op zich zijn ze echter 
niet voldoende en moeten ze kaderen in een 
breder geheel aan preventiemaatregelen. De 
beste preventie is deze die verschillende, el-
kaar ondersteunende maatregelen bij elkaar 
brengt. Dat is maatwerk en vereist de be-
reidheid van meerdere actoren om samen 
te werken.

* * *
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Karin Heremans, directeur 
van het Koninklijk Atheneum 
Antwerpen: “Samen leren 
samenleven, de baseline van 
het pedagogisch project van 
het Gemeenschapsonderwijs, 
is actueler dan ooit.”

“Stop met polariseren en focus op 
verbondenheid en wederkerigheid”
Radicalisering op school

et is al van 2007 geleden dat ik Karin Heremans, directeur 
van het Koninklijk Atheneum Antwerpen, in het kader 
van Lichtpunt-tv interviewde over hoe er binnen de 

schoolmuren met diversiteit wordt omgegaan. Jongeren en leerkrachten 
met verschillende culturen en levensbeschouwingen gingen met elkaar 
in dialoog over belangrijke maatschappelijke thema’s. Op een intense 
manier werkte men aan de interlevensbeschouwelijke dialoog. Samen 
leren samenleven, het pedagogisch project van het GO! onderwijs van 
de Vlaamse Gemeenschap, blijft de beste preventie en het beleid van 
Karin Heremans was er toen al een schoolvoorbeeld van.

Joke Goovaerts

H
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Tien jaar later, na ontelbare terreuraansla-
gen en het vertrek van scholieren naar Syrië, 
combineert Karin Heremans de leiding van 
het Antwerpse Atheneum met werk voor het 
GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeen-
schap en is ze werkgroepleider onderwijs 
van het EU-project Radicalisation Aware-
ness Network (RAN). Tijd voor een nieuw 
gesprek.

Hoe is het voor jou eigenlijk allemaal 
begonnen?
De start was er met de aanslagen op 11 
september 2001, of 9/11, waarbij gekaapte 
passagiersvliegtuigen werden ingezet om 
terroristische aanslagen in de Verenigde 
Staten te plegen. De dag nadien was het 
moeilijk op school en werd men er zich van 
bewust dat het niet evident is om een school 
te leiden in een stad met meer dan honderd-
zeventig nationaliteiten.

Bruggen bouwen, Samen leren samenleven, 
met een aantal basiswaarden zoals vrije 
meningsuiting, mensenrechten en weder-
zijds respect, dat was de boodschap. Hier-
uit vloeide de interlevensbeschouwelijke 
dialoog (ILD) voort.

De ILD legt een sterke focus op verbonden-
heid, een sokkel gedeelde basiswaarden, 
én op wederkerigheid. Vandaag beperkt die 

dialoog zich niet louter meer tot leerkrach-
ten van levensbeschouwelijke vakken. Ook 
de leerkrachten die wetenschappen, talen, 
geschiedenis … doceren, zijn erbij betrok-
ken. We werken tevens met kunstenaars om 
moeilijke thema’s alsnog bespreekbaar te 
maken. Kunst als expressievorm werkt hier 
bevrijdend en speelt een sublimerende rol. 
Het geheel aan projecten valt samen onder 
de noemer Athena-syntax.

Was er ook sprake van radicalisering 
binnen de schoolpoorten?
We hebben een van de eerste Syriëstrijders 
in het Antwerpse Atheneum gehad. In 2009 
was er in de school sprake van infiltratie 
door Sharia4Belgium (een inmiddels ont-
bonden radicale moslimorganisatie, red.) en 
dan zijn we aan specifieke preventie begin-
nen werken. We zijn gestart met een groepje 
van vijf à zes personen en zijn nu met een 
team van veertig leerkrachten. Leerkrachten 
worden gevormd door het aanreiken van 
communicatietools, maar ook inhoudelijk 
worden ze goed op de hoogte gebracht van 
onder meer de recente ontwikkelingen én 
polarisatie in de samenleving. Met die tools 
maken we leerkrachten sterker en weer-
baarder. Maar heel belangrijk in de vorming 
is dat we, los van de gebeurtenissen, ervoor 
zorgen dat we een sterke verbinding heb-
ben met de verschillende gemeenschappen 

in een school, dus ook met de moslim-
gemeenschap, en dat we stoppen met de 
polarisatie van een bepaalde gemeenschap.

Wat kan het onderwijs doen tegen ra-
dicalisering?
Laat me om te beginnen even een kader 
schetsen. Eerst en vooral is het belangrijk 
om te vermelden dat jongeren nog radicaal 
mogen zijn. Je moet een sterk onderscheid 
maken in de terminologie. Je hebt radica-
lisering, gewelddadige radicalisering, extre-
misme, terrorisme … Het is van belang om 
dat goed te duiden binnen een schoolse 
context, zowel voor de leerkrachten als voor 
de leerlingen. Ik zou hier zelf ook niet zitten 
als ik vroeger geen radicale standpunten 
had ingenomen. (lacht) Je hebt radicaal en 
radicaal, als je begrijpt wat ik bedoel. Waar 
het over gaat is de gewelddadige radicalise-
ring. Vandaag beseffen we maar al te goed 
dat er verschillende vormen van radicalise-
ring bestaan. Nuancering en duiding van de 
terminologie zijn dus noodzakelijk.

Tegenwoordig spreekt men vooral van de 
radicalisering van de islam, maar de radi-
calisering aan extreemrechtse kant is zeker 
ook sterk. En dan heb je nog extreemlinks. 
We zitten momenteel in een tijdsgewricht 
waar de polarisatie een beetje de sociale 
dynamiek in de samenleving is. Door het 
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Actief burgerschap, kritische en mondige leerlingen, verbondenheid en zelfredzaamheid … 
zijn belangrijke pijlers van een sterk preventief discours
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EU-project RAN zie ik ook de evolutie in an-
dere Europese landen. De polarisatie rond 
extreemrechts neemt bijvoorbeeld in Hon-
garije en Polen enorme proporties aan, hier 
zien we dat voorlopig nog minder.

En welke rol speelt de school hierin?
Onderwijs heeft een cruciale taak bij het pre-
ventiebeleid en de depolarisatie. Binnen het 
GO! hebben we een actieplan opgemaakt 
dat uit verschillende fasen bestaat. De 
eerste fase is de noodfase, het acuut op-
vangen van de verschillende casussen. In 
een tweede fase creëren we awareness 
(inzicht, red.) en volgen we de casussen 
op verschillende niveaus, met name op 
leerling-, leerkracht- en schoolniveau. Samen 
met een islamexpert hebben we onze acht-
entwintig scholengroepen bezocht. Ikzelf 
stond in voor het alternatieve en verbindende 
PPGO!-verhaal, het pedagogisch project 
van het Gemeenschapsonderwijs, en voor 
het kaderen van de terminologie rond 
radicalisering. Met vragen zoals: wat is 
radicalisering, hoe herken ik de verschijnings-
vormen, wat kan ik doen, wat moet ik doen 
en wat kan ik beter niet doen? De islam-
expert bracht het counterverhaal: wat is 
islam, welke zijn de verschillende stro-
mingen, wat is het verhaal, de ideologie en 
de propaganda van IS, en hoe kunnen we 
die weerleggen en in de tegenaanval gaan?

Ondertussen hebben we al meer dan elfhon-
derd sleutelfiguren gevormd en momenteel 
begeleiden we ook de meer dan zeven-
honderd islamleerkrachten in Vlaanderen. 
We maken hierbij voortdurend de verbinding 
tussen counter, alternative & connective 
narrative (tegenverhaal, alternatief verhaal 
en verbindend verhaal, red.). Vervolgens 
is het aan de scholengroepen zelf om 
- afhankelijk van de lokale context - een be-
leid hierrond te ontwikkelen. We blijven hen 
daarbij ondersteunen met vormingen rond 
bijvoorbeeld conflicthantering, identiteits-
ontwikkeling, depolarisatiemanagement en 
het voeren van moeilijke gesprekken. De 
scholengroepen gaan dus zelf aan de slag 
met al de tools die ze gekregen hebben. 
De basis is uiteraard het PPGO!, het peda-
gogisch project van het Gemeenschaps-
onderwijs, Samen leren samenleven, met 
een sterke focus op actief burgerschap, 
kritische en mondige leerlingen, verbon-
denheid en zelfredzaamheid. Eigenlijk kan 
je geen sterker preventief discours hebben.

Kan het onderwijs dat alleen aan?
Neen, de verschillende partners zijn essen-
tieel: de centra voor leerlingenbegeleiding 
(CLB), de ouderparticipatie en uiteraard de 
jongeren zelf. Je kan niet alleen over jon-
geren spreken, je moet met hen praten. 
Belangrijk zijn ook de samenwerkingsver-

banden met andere organisaties en externe 
partners. We zetten sterk in op de brede 
open school: zo hebben we banden met 
kunstenaars die workshops geven en die 
ervoor zorgen dat er verbondenheid met 
onze samenleving is. En dan is er ook nog 
de overheid, waar we ondersteuning aan 
vragen. Het gaat dus om een hele ruime 
waaier.

Hebben die acties al resultaten opgele-
verd? Werken al die opleidingen?
Zeker en vast, ze leiden tot meer besef, 
tot meer inzicht in de problematiek. Je 
moet weten dat de voedingsbodem voor 
radicalisering enerzijds te maken heeft 
met een identiteitscrisis bij jongeren, 
maar anderzijds ook met de samenleving, 
met achterstelling, werkloosheid en frus-
tratie. Het verhaal is complex en vraagt 
altijd om maatwerk. Leerkrachten in de 
klas moeten daarover durven te spreken 
en wij reiken hen tools aan om moeilijke 
gesprekken te voeren. Leerlingen moeten 
we zelfredzaam maken en scholen dienen 
een beleid te ontwikkelen waarin een 
algemene preventie en een specifieke 
en probleemgerichte aanpak verweven 
zitten. Een eerste uitdaging is om het 
allemaal bespreekbaar te maken, want 
scholen stoppen de problematiek soms 
het liefst onder tafel. (lacht)

Interlevensbeschouwelijke dialoog beperkt zich niet louter tot de leerkrachten van 
levensbeschouwelijke vakken, ook de andere leerkrachten zijn erbij betrokken
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Radicalisering is een proces?
Inderdaad, je hebt verschillende processen 
en profielen. Mensen radicaliseren om ver-
schillende redenen. Een richtlijn die ik geef 
is: je moet oppassen met lijstjes. De signa-
len zijn indicatief, maar je moet voorzichtig 
zijn. Iemand die zich bekeert, is niet altijd 
een reden tot zorg. Enkele tips: toets je 
eigen waarneming af bij collega’s, ga in ge-
sprek en stel objectieve en belangstellende 
vragen. Voer liever een gesprek te veel dan 
één te weinig en grijp alleen in als het nood-
zakelijk is. Handel nooit alleen.

Welke tools geef je zoal mee aan de 
scholen?
Een belangrijke vraag. Ik geef je enkele 
voorbeelden zoals ze op mijn presentatie 
staan: investeer in groepsprocessen, ga in 
gesprek en voer een dialoog, haal expertise 
binnen, stel een team samen van leerkrach-
ten met verschillende competenties, kennis 
van de islam is belangrijk maar geen must, 
investeer in geschiedenislessen, focus op 
verbondenheid en op maatschappelijk ge-
deelde basiswaarden, zet in op actief bur-
gerschap en haal de wereld in je klas.

Praten over radicalisering brengt ons 
ook bij de plaats van levensbeschou-
wingen in het onderwijs. Blijven le-
vensbeschouwelijke vakken op school 

belangrijk of kunnen ze vervangen 
worden door het vak levensbeschou-
wing, ethiek en filosofie (LEF)?
Ik pleit allang voor een én-én-verhaal, dus 
een koppeling van de levensbeschouwe-
lijke vakken aan zo’n vak. Je moet dat zien 
in functie van de dynamieken in de samen-
leving, en die zijn momenteel heel heftig. 
Hoe je het invult, dat gebeurt in een lokale 
context. Maar momenteel zou het écht 
niet wijs zijn om de levensbeschouwelijke 
vakken af te schaffen. Islamleerkrachten 
bijvoorbeeld zijn nu onmisbaar. We heb-
ben hen nodig om het IS-discours bij de 
leerlingen te counteren. Leerkrachten van 

levensbeschouwelijke vakken zijn essen-
tieel om een vertrouwensrelatie op te bouwen. 
Wanneer groomers in 2012 opriepen om 
naar Syrië te vertrekken, dan roepen ze nu 
op om de samenleving hier te ontwrichten. 
Meer dan ooit dienen we de focus te leg-
gen op gesprek, samenwerking, dialoog, 
kennis van de problematiek, inzichten, po-
sitieve identiteitsontwikkeling, actief burger-
schap … Dus vandaar mijn oproep: stop 
met polariseren en focus op verbondenheid 
én wederkerigheid. Samen leren samen-
leven, de baseline van ons PPGO!, is 
actueler dan ooit.

Meer weten over (de)radicalisering in het onderwijs?

• Brochure van Athena-syntax: 
www.atheneumantwerpen.be/samenleven-in-diversiteit

• Visietekst van het GO! over radicalisering: 
wwwpro.g-o.be/blog/Documents/GO!_Visietekst_Radicalisering_DEF.pdf

• Preventie en aanpak radicalisering en polarisering van het GO!:
www.pro.g-o.be/over-go/actuele-themas/preventie-radicalisering

• Dossier radicalisering in Klasse:
www.klasse.be/radicalisering/index.php

• Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming over deradicalisering:
www.onderwijs.vlaanderen.be/deradicalisering

• Onderwijs in tijden van onmacht: reportage van het Koninklijk Atheneum 
Antwerpen, te vinden op YouTube

• Beeldfragmenten van bovenstaand interview met Karin Heremans en frag-
menten uit het archief van Lichtpunt: op het YouTube-kanaal van deMens.nu

Polarisatie is een beetje de sociale dynamiek in de samenleving geworden; onderwijs 
heeft een cruciale taak bij het preventiebeleid en de depolarisatie
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Verhalen om door te vertellen

Patrick Bruggeman

ocrates had nu al maandenlang door het oude continent 
rondgezworven. Wat begon als een inspirerende studie-
reis, was een tergende odyssee aan het worden. Hij was 

uitgeput. Hij ging wat op een bankje bij dat grote kanaal zitten. “Ik ben 
in de war,” sprak hij tot zichzelf, “meer nog, ik ben van slag.”

“Het gaat erom jongeren, naast het maatschappelijke en persoonlijke kader, ook een flamboyant 
zingevingskader aan te reiken zodat ze als ‘waardenwerker’ de samenleving kunnen intrekken.”S
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“Al die hevige discussies. Wat hoor ik toch 
allemaal over het stadsleven vertellen? Waar 
sta ik nog met mijn wetende onwetend-
heid?”, zo mompelde Socrates daar op die 
bank aan het water. “Het zijn de sofisten die 
hier de meerderheid uitmaken. Bij de vele 
gedachtewisselingen die ik meevolgde, sta 
ik met verbazing naar de hooggestemde 
en uiterst gewiekste redeneringen te kijken. 
Het lawaai dat ze maken, doet zelfs mijn 
eeuwige metgezel, mijn daimon, verstom-
men. Spreekvaardigheid, daar zijn ze on-
waarschijnlijk uitmuntend in, maar praten ze 
wel met elkaar? Ik kan al hun bewegingen 
met moeite volgen. Ik weet niet door welke 
horzel zij gebeten zijn. Eén ding geef ik hen 
wel na: ze zijn meesters in het vervaardigen 
van allerlei onwaarschijnlijke werktuigen. 
In hun gedreun hoor ik echter vaak een-
zelfde thema opduiken. Ze spreken over 
ontspoorde jongeren die het samenleven 
onmogelijk maken. Er is blijkbaar een grote 
verleider in het spel. Veel jongeren hangen 
hier trouwens niet rond om samen te zitten 
en even na te denken. En wat zou ik hen nog 
kunnen leren? Mijn vriend Meno had al niet 
veel tijd om naar mij te luisteren. Ook al werd 
hij enthousiast tijdens het gesprek, ik zag 
wel in zijn blik dat de stad hem verleidde. En 
die verleiding is nu des te groter geworden. 
Wordt er nog voldoende weerwerk geboden 
aan al die verleidingen, van kleine tot grote? 
Mijn enige antwoord toen was: wijs worden. 
Wat blijft daar nog van over?”

Socrates dwaalde langs de brede boule-
vard van de stad. Zijn verwarring nam bij 
elke stap toe. Zijn oog viel plotseling op een 
glanzend standbeeld. Hij stapte erop af. 
“Wel, verdraaid, zowaar het vuur van Pro-
metheus dat hier staat!” Prometheus zou 
verbaasd zijn! Hij stal dan wel het vuur, maar 
die onvoorspelbare creativiteit én tegelijk die 
onwaarschijnlijke blunders van deze stede-
lingen doen mij eerder aan zijn broer Epime-
theus denken. Hij, de enthousiaste broer, 

maar ook wel de ondoordachte verspiller 
van mogelijkheden. “Tja, dat had ik niet zien 
aankomen,” fluisterde Socrates, “alweer een 
beetje stof om verder over na te denken.”

Socrates keek naar het hoog oprijzende 
gebouw naast dit metalig glanzende beeld-
houwwerk. Bovenaan knipperde een licht. 
“Stadskantoor”, las Socrates luidop. Plots 
viel zijn oog op een mooi ogende gevel aan 
de overzijde van de boulevard. De overkant 
bereiken was onmogelijk. Hij wandelde ver-
der en net voor de oversteek zag Socrates 
nog een ander standbeeld. Hij glimlachte: 
“Zeus wordt hier geëerd.” Bij het beeld van 
Zeus rees wederom een hoog gebouw 
op. “Hier herken ik mijn agora in, ginds het 
stadsbestuur … en hier, bij Zeus, wordt 
recht gesproken, en dan is er nog het ont-
brekende gebouw: de tempel. Daar ga ik nu 
heen.”

De deur werd door een langharige blondine 
geopend. “Ik word hier zowaar door prinses 
Europa ontvangen, in haar mooie met goud 
geborduurde gewaden.” Aan de muur ont-
waarde Socrates een schilderij. Hij schrok. 
Een immense huivering ging door zijn uit-
geputte lichaam. De roof van Europa … 
een andere versie van eenzelfde gebeu-
ren? Waar was hij terechtgekomen? Bij de 
barbaren? Waar hij terechtgekomen was? 
Socrates kreeg uitleg over het humanisme 
en nu duizelde het hem. Er waren niet al-
leen sofisten, maar ook nog humanisten. Die 
waren hier kennelijk allemaal thuis. Hier had-
den ze een onderkomen gevonden, in dit 
bescheiden pand. Toch even een pertinente 
vraag stellen, dacht Socrates, met een knip-
oogje naar Euthyphro: “Maar waarom doen 
jullie dat allemaal?” Socrates wachtte het 
antwoord geduldig af. En wat hij de daar-
opvolgende minuten aanhoorde, deed hem 
nogmaals duizelen. Van verrukking ditmaal. 
Hij kwam te weten dat er zowaar een vak 
bestaat waarin wordt nagedacht om zonder 

goden tot waardevolle inzichten te komen 
en zinvolle handelingsperspectieven te ope-
nen: niet-confessionele zedenleer! Prachtig, 
dacht Socrates, mijn geestelijke erfenis heeft 
vele gezichten … maar dat vind ik wel een 
héél mooi.

“Of hij voor een gesprek kwam?” Aha, dacht 
Socrates, ik ben net ontvangen en ze vragen 
mij om een gesprek … de tijden zijn veranderd. 
Maar hij hield even in. “Hoezo, een ge-
sprek?” … “Ja, een gesprek … levens-
vragen.” Nu verstilde Socrates. Zijn liefdes-
gezel Alcibiades was opeens helemaal 
fysiek aanwezig. De tranen sprongen hem 
in de ogen. “Graag!” Even later stapte 
Socrates opgelucht buiten. “Mijn verlangen 
naar dialogische gespreksvoering wordt hier 
hartstochtelijk gestild. En het avontuur gaat 
voort. Ik kan ook nog even bij een ander 
huis langsgaan.” En hij kreeg, als welkomst-
geschenk, een schriftje én een pen mee. Zo-
maar, voor persoonlijke notities.

Socrates besteeg de berg en zag bovenaan 
een groot wit pand oprijzen. “Is dit mijn Akro-
polis en zie ik daarboven het Parthenon? 
Hier wacht mij een nieuw avontuur, al ben 
ik natuurlijk niet echt zeker.” Socrates stapte 
overtuigd door.

Hij arriveerde en wandelde rustig binnen. 
“Net Athene, mijn geliefkoosde polis. Overal 
zie ik groepen jongeren samen zitten en 
samen praten.” Nieuwsgierig luisterde So-
crates mee. “Vandaar”, zo sprak een jonge-
ling, “het belang van de architectuur van dit 
gebouw, namelijk de brug als verbinding tus-
sen de twee vleugels. Destijds lag hier een 
brug voor het vervoer van mensen. Nu ligt 
er een symbolische brug, als een denkbrug 
voor bruggenbouwers. Die bekwaamheid, 
het bruggen bouwen, wordt hier gekoes-
terd en dagelijks vormgegeven. Vandaar 
ook de speciale vorm van de brug: een 
handdruk, verstrengeld met spiraalvormige 
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Socrates (470/469-399 voor de 
gangbare jaartelling) was een 
Atheense filosoof uit de klassieke 
Griekse oudheid. Hij wordt be-
schouwd als een van de pioniers van 
het vrije denken en grondleggers 
van de westerse filosofie. Socrates 
liet zelf geen geschriften na. Zijn 
denkbeelden zijn bewaard gebleven 
onder meer dankzij de werken van 
zijn student Plato.

Socrates?

strengen die voor opvoeding, onderwijs en 
ontwikkeling staan. Wij spreken graag over 
verbindend, waardevol leren.” De leerling 
vervolgde zijn betoog: “We zetten volop in 
op een proactieve houding zoals omschre-
ven door de grote verlichtingsfilosoof Imma-
nuel Kant.” Socrates spitste zijn oren. “Die 
zelfopgelegde onmondigheid, daar beste-
den we veel aandacht aan. Het verleden 
heeft geleerd dat de wereldproblemen ook 
in de eigen leefwereld doordringen, mét de 
nodige negatieve beïnvloedingsmechanis-
men. We zetten daarom hard in op kritisch 
oordeelsvermogen en geestelijke weerbaar-
heid. Het idee hierachter is om datgene wat 
de samenleving bedreigt tijdig te vernietigen 
vooraleer het de menselijke samenleving 
vernietigt. Een idee dat we uit het immuno-
logische schema hebben gedistilleerd. Het 
gaat erom jongeren, naast het maatschap-

pelijke en persoonlijke kader, ook een flam-
boyant zingevingskader aan te reiken zodat 
ze als ‘waardenwerker’ de samenleving kun-
nen intrekken, zoals Socrates destijds. Dus, 
waardenwerker in plaats van vertrekker.”

Socrates stond paf en besloot: “Ik kan nu 
rustig terugkeren en inschepen naar het 
eiland der gelukzaligheden.” Socrates nam 
onwillekeurig de welkomstpen ter hand. Hij 
aarzelde. Zijn daimon sprak hem gerust-
stellend toe. Hij nam de pen stevig vast en 
schreef: zingeving, existentie, levensvra-
gen, geen goden, vrijdenken, humanisme, 
kritisch denken, geestelijke weerbaarheid, 
levensbeschouwing, waardenwerker, samen, 
verbinding.

Een plof. Ik schrok wakker. Een boekje was 
uit mijn hand gevallen. Ik had in het antiqua-

riaat een exemplaar van de ouderwetse ver-
talingen van Plato op de kop getikt. Ik had 
er een kleine opdracht aan mijn nog niet ge-
boren kleinkinderen ingeschreven: “Verhalen 
om door te vertellen.”
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“Ik ben in de war,” sprak Socrates tot 
zichzelf, “meer nog, ik ben van slag.”



deMens.nu Magazine | 43 Dossier 

“The extremists are afraid of books and pens. The power 
of education frightens them. They are afraid of women. The 
power of the voice of women frightens them.”
- Malala Yousafzai, Pakistaanse kinderrechtenactiviste

“The question is not if we will be extremists, but what kind of 
extremists we will be. The nation and the world are in dire need 
of creative extremists.”
- Martin Luther King Jr., Amerikaanse burgerrechtenactivist

Vormen vzw, expertisecentrum mensenrechten- en 
kinderrechteneducatie Vlaanderen, heeft een informatief 
pakket over het behandelen van controversiële onderwerpen 
of heftige meningsverschillen in de klas, zowel op maat van 
het lager als het secundair onderwijs.

Volgende principes kunnen een klimaat scheppen waarin 
zinvol kan worden gediscussieerd:

• Creëer een klasklimaat dat veilig is ondanks discussie en 
onenigheid.

• Stel richtlijnen op voor het voeren van discussies en herinner 
de leerlingen er af en toe aan.

• Ga na of de onderwerpen en de daaruit voortvloeiende 
activiteiten relevant en betekenisvol zijn voor de leerlingen.

• Als leerlingen een consensus hebben bereikt, wees er dan 
zeker van dat ze dat onthouden en verder verwerken.

• Als er te verhit wordt gereageerd, las dan time-outs in (een 
samenvatting maken, het neerschrijven van argumenten) 
om de discussie wat af te koelen.

• Maak tijd voor evaluatie en ga na welke conclusies er uit de 
gedachtewisselingen kunnen worden getrokken.

Meer info op: www.vormen.org

Klasse, een multimediaal communicatieplatform dat 
onderwijsprofessionals, ouders en leerlingen versterkt 
en verbindt, heeft een uitgebreid dossier over extreme 
radicalisering, hoe je die herkent, aanpakt en voorkomt. 
Van hakenkruisen op pennenzakken of extreme Facebook-
statussen over Syrië, elke school wordt er vroeg of laat 
mee geconfronteerd.

Enkele links tussen de leerplannen niet-confessionele 
zedenleer (NCZ) en de zeven tips voor een preventief 
schoolklimaat zijn snel gelegd:

• Stimuleer kritisch denken.

• Stimuleer de interculturele dialoog op school.

• Bespreek de actualiteit.

• Bouw een goede leerlingbegeleiding uit.

• Geef zelf het goede voorbeeld.

• Ken je grenzen.

• Stel je kwetsbaar op als school.

Meer info op: www.klasse.be 

• Maus, graphic novel van Art Spiegelman over de strijd 
van Spiegelmans vader Vladek, een Poolse Jood, om te 
overleven tijdens de Holocaust. Werd bekroond met de 
Pulitzerprijs.

• Moslimenclave Gorazde, graphic novel van Joe Sacco 
over de overlevingsstrijd van de moslims in de belegerde 
Oost-Bosnische stad Gorazde tijdens de oorlog in het 
voormalige Joegoslavië. Bekroond met de Eisner Award.

Door
Bert Goossens en Christophe Van Waerebeke

Gezegd

Leestips

Meningsverschillen

Radicale meningen
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Info en reservatie (vanaf oktober): 
www.vub.ac.be/vuborkest
concerten@vub.ac.be

Tickets  € 10 / € 5   (kassa € 12 / € 7)   

VUBorkest
o.l.v. Jurgen Wayenberg

Jupiter uit 'The Planets'  |   Gustav Holst

Baroque Flamenco | Deborah Henson-Conant

Nieuwe Wereld Symfonie  |   Anton Dvorak

Perpetuum Mobile  |  Johan Strauss jr.

Renaissance Muziek |  naar Mauricio Kagel

How to Train Your Dragon  |  John Powell

Avatar  |   James Horner

Far and Away  |   John Williams

Sol is t :   Ju l ie  Saerens   (harp)
Woord:   Ingr id Vanrut ten

planeet aarde

GENT  -  zaterdag 18 november  -  20u
De Bijloke, Jozef Kluyskensstraat 2

BRUSSEL  -  zondag 19 november  -  15u
AULA VUB Etterbeek, Pleinlaan toegang 13

PUTTE  -  zondag 26 november  -  15u
GC Klein Boom, Mechelbaan 604

BREDENE  -  zaterdag 2 december  -  20u
Eventcentrum Staf Versluys, Kapelstraat 76

GENK  -  zondag 10 december  -  15u
CC C-Mine, Wilde Kastanjelaan 11

Met de steun en/of medewerking van de huizenvandeMens, de
Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging, het Vermeylenfonds, het 
Masereelfonds, het Willemsfonds, Geuzenhuis Gent, Muziekcentrum
De Bijloke, Gemeentebestuur Putte, Willemsfonds Putte-Beerzel, 
Vrijzinnige Dienst Universiteit Antwerpen, Vrijzinnig Antwerps 
Trefpunt, HVV-Vrijdenkend Lier, Genkse Humanisten, Vrijzinnig 
Limburg, Erasmushogeschool Brussel, UZBrussel, Vriendenkring 
Personeel VUB/EhB/UZBrussel, Oudstudentenbond VUB, Dienst 
Cultuur VUB, Uitstraling Permanente Vorming vzw.


