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Waarde toehoorders,

Naast de geijkte middelen om terrorisme te voorkomen of tegen te gaan, zoals
die bijvoorbeeld worden gebruikt door de geheime diensten, onderscheidt het
anti-terrorismebeleid in Nederland zich van dat in andere landen door maat-
regelen die het gevaar in het allervroegste stadium moeten ontdekken en voor-
komen. Daarbij schakelen de politie en gemeenten tal van ‘eerstelijnswerkers’
op lokaal niveau in. Het is volgens deze Dutch approach of de brede aanpak
van het allergrootste belang om te signaleren welke personen en groepen bij-
zondere risico’s opleveren. De wetenschap is bij die signalering op eigen initia-
tief te hulp gesneld en daartoe ook uitgenodigd door de ministeries van Bin-
nenlandse Zaken en Justitie.

Onmiddellijk na de moord op Theo van Gogh op  november  ging een
groep onderzoekers, aangevoerd door de Amsterdamse politicoloog Frank J.
Buijs, erop af om uit te zoeken waarom jonge moslims radicaliseerden en hoe
groot het potentiële aantal radicalen was. FORUM, Instituut voor Multicultu-
rele Vraagstukken, speelde daarbij een enthousiasmerende rol en de eerste pu-
blicatie over dit onderwerp onder redactie van Harchaoui, Hedendaags Radi-
calisme, kwam al in  tot stand. Buijs en de zijnen schreven kort daarna
een standaardwerk over de processen die tot radicalisering van jonge moslims
leidden (Strijders van eigen bodem, ) en dat werd nog in hetzelfde jaar
opgevolgd door de studie van Slootman en Tillie () waarin werd gemeten
dat niet minder dan twee procent van de moslims in Amsterdam ontvankelijk
was voor de radicale boodschap. Er werden bovendien tal van beleidsaanbeve-
lingen gedaan die voor een groot deel zijn geëffectueerd.

Dat deed de wetenschappelijke vraag rijzen onder welke omstandigheden
radicale sociale bewegingen zoals deze in het algemeen aflopen en ook hoe
individuele uittreding uit radicale groeperingen verloopt. Een omvattende en
originele studie over radicalisering in het algemeen door dezelfde groep onder-
zoekers met de titel Teruggang en uittredingmondde opnieuw uit in een aantal
concrete beleidsaanbevelingen voor de gemeente Amsterdam (Demant e.a.,
). De gemeente zou bijvoorbeeld moeten zorgen voor een ‘open ideologi-
sche religieuze dialoog door gesprekspartners met overtuigingskracht’ (p. )
en uittreders ondersteuning moeten bieden ‘bij het oppakken van het eigen
leven’ (p. ).





In de loop van de jaren waarin deze onderzoeksinspanning werd geleverd,
heeft het begrip ‘radicalisering’ in beleid en onderzoek een opvallende veran-
dering ondergaan. Het woord ‘radicaal’ betekent oorspronkelijk niet meer dan
dat bepaalde opvattingen consequent en onverzoenlijk worden volgehouden.
In de eerste publicatie van Buijs e.a. (: ) noemen de auteurs radicalisme
dan ook een ‘nogal ruime containerterm die het hele gebied tussen democratie
en extremisme omvat en die zowel positief (radicale democraten) als negatief
(islamitisch radicalisme) gebruikt kan worden’. Ik druk het sterker uit als ik
zeg dat radicalisering ook kan betekenen dat mensen politiek actief worden en
op een wettige en vreedzame manier protesteren.

Onder invloed van het door inlichtingen- en veiligheidsdiensten gehan-
teerde perspectief van terreurdreiging is de betekenis evenwel verschoven in
de richting van het koesteren van ondemocratische middelen om politieke of
godsdienstige opvattingen aan anderen op te dringen, en dat staat in het teken
van (de dreiging met) geweld. Radicalisering is vóór alles een veiligheids-
vraagstuk geworden en bij radicalen denken we onmiddellijk aan terroristen
(Moors en Reek-Vermeulen, : ). Het is nu haast niet meer voor te stel-
len, maar er bestaan ook echt pacifistische radicalen. Het verband tussen ter-
rorisme en radicalisme is niet zo eenvoudig. Algemeen gesteld: aan terroristi-
sche daden gaat vrijwel altijd een proces van radicaliserende meningsvorming
vooraf (ook al gaat dat soms razendsnel), maar radicale gedachten worden
lang niet altijd omgezet in aanslagen. Daaruit volgt dat radicalisme op zichzelf
niet problematisch hoeft te zijn en, zolang het bij opvattingen blijft, niet tot
geweld hoeft te leiden. De overheid zou zich in dat geval dan ook terughou-
dend moeten opstellen. In de democratische rechtsstaat leven we nu eenmaal
met een diversiteit van politieke opvattingen.

Dat neemt niet weg dat het voor de overheid en voor de wetenschap van het
grootste belang is te weten via welke wegen van radicalisering mensen tot ge-
weldpleging kunnen komen alsook of de Nederlandse aanpak, al zou het mijn
voorkeur misschien niet hebben, werkelijk helpt. Het feit dat in Nederland nu
al meer dan dertig jaar geen terroristische daden meer zijn gepleegd waarbij
dodelijke slachtoffers zijn gevallen, bewijst dat het radicalisme waarop de on-
derzoekers zijn gestuit niet op gewelddadigheden uitloopt of dat de wel dege-
lijk bestaande terreurdreiging voortreffelijk de kop ingedrukt wordt door de
brede aanpak van de overheid. Of allebei tegelijkertijd natuurlijk. De Neder-
landse beleidsaanpak en de genoemde wetenschappelijke ondersteuning daar-
bij, die inmiddels in de literatuur reeds gekenschetst is als ‘de Amsterdamse
school’, trekt ook in het buitenland de aandacht. Voor wat moslimradicalen
betreft, zou de Amsterdamse benadering zich onderscheiden door de hypothe-
se dat jongeren radicaliseren omdat ‘zij moeite hebben zichzelf en hun geloofs-

  



inhoud aan te passen aan de moderniteit’ (De Graaff, De Poot en Kleemans,
: ).

Thans is reeds het moment van het evaluatieonderzoek aangebroken. Een
door FORUM begeleid project naar deradicalisering van extreem rechtse jon-
geren in het Groningse Winschoten is effectief bevonden (Demant e.a., ).
Tegen de ‘harde kern’ wordt met stevige strafrechtelijke maatregelen opgetre-
den, terwijl de meelopers met ondersteunende maatregelen worden geholpen
een conventioneel bestaan op te bouwen. Dit project staat thans bekend als het
‘Winschoter model’.

De Amsterdamse publicatie Teruggang en uittreding (Demant e.a. : )
bevat een interessante verwijzing naar bendes of gangs en naar sektes. Hoe
treden mensen dáár uit? Zo’n vergelijking ben ik in de internationale literatuur
nog maar eenmaal eerder tegengekomen, en wel bij Bjørgo en Horgan in hun
publicatie uit : Leaving terrorism behind. Wat valt er van die ervaringen in
verschillende typen organisaties te leren? In deze rede wil ik deze jonge Am-
sterdamse onderzoekstraditie voortzetten door die vergelijking over het uittre-
den systematisch door te trekken. Ik doe dat door, naast sekten en gangs, ook
de georganiseerde misdaad in de vergelijking met geradicaliseerde gezelschap-
pen te betrekken.

Politiek radicale groepen, de georganiseerde misdaad, sektes en jeugdbendes
vormen alle in meer of mindere mate gesloten criminele organisaties waaruit
je niet zomaar kunt ontsnappen. De vier organisaties verschillen uiteraard van
elkaar naar ideologische motivatie, hun misdadige gehalte en hun openheid
voor toetreding. Maar ze komen overeen waar het gaat om de moeilijkheden
om eruit te stappen. Ik begin () met ze te definiëren en hun overeenkomsten
te bespreken. Daarna () introduceer ik enkele basisbegrippen van de uittre-
ding: collectief en individueel; disengagement en deradicalisering. Vervolgens
() gaat het over de vraag op welke wijze leden die er genoeg van hebben aan
de organisatie kunnen ontsnappen en welke kosten ze voor uittreden moeten
maken. Dan komt () de vraag aan de orde op welke wijze de overheid bij dit
uittreden zou kunnen helpen, en dit verhaal mondt uit in () een conclusie
waarin, overeenkomstig mijn geformuleerde normatieve opvatting over poli-
tieke radicalisering, wordt gepleit voor terughoudendheid bij overheidsingrij-
pen.

Vier typen criminele organisaties

Eerst dan een eenvoudige definiëring van de vier organisaties en hun activitei-
ten. Met terrorisme bedoel ik het gebruik van geweld tegenover willekeurige
slachtoffers onder de burgerbevolking met de bedoeling vrees aan te jagen en

 



daarmee druk uit te oefenen om een politiek of ideologisch doel te bereiken.
De archetypische organisatievorm van het terrorisme is de cel. Deze is zo ge-
kozen dat geen enkel lid met meer dan één of twee andere mensen in contact
staat. Deze vorm bewerkstelligt de geheimhouding die hun opsporing effectief
belemmert. Vaker worden tegenwoordig – tenminste in westerse landen – net-
werken of liever nog vriendengroepen (‘bunches of guys’; Sageman, : )
aangetroffen van gelijkgestemden die in enig stadium van voorbereiding of
uitvoering van aanslagen verkeren. Dat geldt in het geval van moslimradica-
lisme bijvoorbeeld voor de de Hofstadgroep in Nederland (-), de
Crevicegroep in Engeland (opgerold in ) en de Sauerlandgroep in Duits-
land (aangehouden in ). Deze eenheden kunnen zich afficheren als een
onderdeel van een grotere politieke sociale beweging, zoals al-Qaida, en als
zodanig ook worden geaccepteerd door ‘de basis’. In Nederland gaat het om
terrorisme van extreem rechts (daarvan hebben gemeenten het vaakst last),
extreem links (anti-mondialiseringsbeweging, anarchisme), islamitisch radica-
lisme (op dit moment het gevaarlijkst geacht) en dierenactivisme. Hun activi-
teiten zijn, tot en met de voorbereidende en ondersteunende handelingen
daarvan, strafbaar gesteld.

Met georganiseerde misdaad wordt een groep samenwerkende personen
aangeduid die uit winstbejag systematisch ernstige economische delicten
pleegt, en dan betreft het met name afpersing en de handel in illegale goederen
en diensten. Zo’n groep schermt zich af van interventie door zich onzichtbaar
aan te passen aan zijn directe economische omgeving (Van de Bunt, ) of
door de overheid, met behulp van bedreiging, chantage en corruptie, buiten-
spel te zetten. De archetypische organisatie wordt hier gevormd door de hië-
rarchisch opgebouwde piramidale structuur van de maffia zoals dit te zien is in
de speelfilm De Peetvader. In feite komt zo’n structuur niet zo vaak voor in de
internationale georganiseerde criminaliteit, behalve in Zuid-Italië, China (de
Triaden) en Japan (Yakuza). Paoli () waarschuwt ervoor om, bij de analy-
se van georganiseerde misdaad, de maffia als mondiaal voorbeeld te nemen.
Onderzoekers stuiten veeleer op (transnationale) netwerkstructuren (Morselli,
), zoals de Hollandse netwerken (Kleemans en Van de Bunt, ). De
activiteiten van deze georganiseerde misdaad zijn strafbaar en bovendien is
deelname aan dergelijke organisaties op zichzelf strafbaar gesteld. Voorts zijn
er specifieke maatregelen genomen om ze met juridische middelen te bestrij-
den, namelijk met de ‘pluk-ze-wetgeving’ en met bestuursrechtelijke ingrepen
bij het verlenen van vergunningen.

Jeugdbendes of gangs zijn voor het eerst in Amerika beschreven als groepen
van jongeren met een eigen subcultuur waarin geweld wordt verheerlijkt
(Thrasher, ). Dergelijke groepen manifesteren zich in hun eigen welbe-
paalde territoria en in voortdurende agressieve oppositie ten opzichte van

  



soortgelijke groepen in aangrenzende buurten. Iedere groep onderscheidt zich
door een eigen naam en een eigen stijl van kleding, taalgebruik en voorkeur
voor een bepaald type muziek. Volgens sommige onderzoekers, zoals Sánchez
Jankowski (), vormen zij hechte en rationeel bestuurde organisaties, maar
daarover bestaat in de literatuur geen eensgezindheid (Decker en Van Winkle,
). De populaire jeugdcultuur is sterk beïnvloed door deze stijl (rapmuziek)
en iedereen kent wel de archetypische jeugdbende door de film en musical
West Side Story.

Het is de vraag of dergelijke jeugdbendes ook in Europa (als Eurogangs) en
in Nederland voorkomen. Op het eerste gezicht lijkt dat het geval te zijn. Er
zijn straatgroepen, bijvoorbeeld in Den Haag, waarvan de leden zichzelf Crips
en Bloods noemen, maar hierbij ontbreken ten minste twee essentiële elemen-
ten (Van Gemert, ): ze zijn niet continu met elkaar in een symbolisch ge-
vecht verwikkeld en er is geen territorium dat zij als het hunne opeisen. Dat is
de reden waarom onderzoekers en de politie de – wat zij noemen – ‘problema-
tische jeugdgroepen’ op de kenmerken ‘hinderlijk’, ‘overlastgevend’ en ‘crimi-
neel’ zijn gaan differentiëren (Ferwerda en Van Ham, ); in  hebben zij
er  geteld). Dergelijke groepen zijn strafbaar voor zover zij gewelddadig
zijn en ook om hun eventuele andere criminele activiteiten.

Het woord ‘sekte’ betekent oorspronkelijk niet anders dan een afsplitsing
van een grotere godsdienst die meestal tot stand komt doordat een lidmaat
zich afscheidt en volgelingen meeneemt. Soms blijven die groepen klein, maar
ze kunnen ook het begin vormen van een nieuwe godsdienstige beweging.
Vanaf de jaren zestig wordt het woord ook in pejoratieve betekenis gebruikt
voor bewegingen die, in de beslotenheid van hun hechte groep en aangevoerd
door een krachtige leidersfiguur, fanatieke overtuigingen cultiveren. Dit zou
soms gepaard gaan met eigenaardige gebruiken, zoals polygamie en het leven
in communeverband (Melton, ). Het Amerikaanse woord ‘cult’ drukt dat
nog sterker uit. Deze nieuwe betekenis van het woord ‘sekte’ is afkomstig van
actiegroepen die zich verzetten. Daarin zijn in de eerste plaats ouders verte-
genwoordigd die hun kinderen hebben zien verdwijnen in een gesloten gezel-
schap, zoals de Hare Krishna-beweging, de Verenigingskerk (van Reverend
Moon) en Scientology. Dit speelde vooral in de jaren zeventig en tachtig van
de vorige eeuw. Dergelijke groeperingen staan in een kwaad daglicht omdat
men vermoedt dat de leden onvrijwillig (via ‘hersenspoeling’ bijvoorbeeld)
zijn toegetreden. Ook worden sommige groepen geassocieerd met geweldda-
digheid en andere vormen van misdaad. Sommige worden na verloop van tijd
desondanks respectabel, zoals in het geval van de mormonen.

De Australische speelfilm Holy smoke! uit  is de cultfilm die met sekten
wordt geassocieerd. De hoofdrolspeler Harvey Keitel die een jonge vrouw, die
tijdens een reis door India tot een sekte was toegetreden, zou deprogramme-

 



ren, eindigt in de film zelf als lid van de sekte! Witteveen () heeft in zijn
proefschrift (en tegelijk Tweede Kamerstuk) laten zien dat het geenszins bewe-
zen is dat het in Nederland ook voorkomt dat mensen tegen hun vrije wil in
worden ingelijfd. De meeste sekten opereren hier ook geweldloos. Dat neemt
niet weg dat men in Frankrijk probeert om ‘geestelijke geweldpleging’ door
sekten als delict in het strafwetboek op te nemen. In België loopt een aanklacht
tegen de Scientologykerk wegens afpersing, oplichting, onwettige uitoefening
van de geneeskunst en zelfs deelname aan een criminele organisatie.

Verschillen

Deze vier vormen van organisatie vertonen zowel overeenkomsten als verschil-
len. Eerst de verschillen. Hun leden houden zich bezig met deviante activitei-
ten van zeer uiteenlopende aard en hebben een verschillende culturele of ideo-
logische achtergrond. Een aantal activiteiten is strafbaar gesteld en dat geldt
natuurlijk vooral voor terreurdaden en georganiseerde misdaad, maar minder
voor sekten. Het zijn alle vier verbanden op grond van een duurzame samen-
werking, maar de sekte is natuurlijk veel opener voor toetreding dan het
geheime genootschap van de maffia. De sociale achtergronden van de leden
komen goeddeels overeen: ze zijn meestal afkomstig uit de lagere sociaaleco-
nomische klassen, maar in terroristische verbanden en sekten zijn ook perso-
nen uit de middenklasse en de intellectuele elite te vinden. In alle vier gevallen
zijn de leden meestal mannen, alhoewel er relatief veel vrouwelijke terroristen
en uit meisjes bestaande jeugdbendes zijn; sekten worden eveneens door veel
vrouwen bevolkt. In de georganiseerde misdaad geldt het als een risico om
vrouwen op te nemen, maar zelfs in Italië zijn er enkelen te vinden die bijvoor-
beeld het bedrijf van hun man runnen zolang die in de gevangenis zit (Fianda-
ca, ).

Vermenging

Tussen de vier soorten organisaties bestaan tot op zekere hoogte ook overlap-
pingen en onderlinge uitwisselingen die de groepen van karakter kunnen doen
veranderen. Zo kan terrorisme overgaan in georganiseerde misdaad (overblijf-
selen van de IRA of het narco-terrorisme in Libanon en van de FARC in Co-
lombia) en kan de georganiseerde misdaad terroristische methoden gaan han-
teren, zoals de Siciliaanse maffiaclan uit Corleone deed met het plegen van
aanslagen op kunstmusea (Folan, : -) of het Colombiaanse Medel-
lín-drugskartel dat in - oorlog voerde tegen de staat (Dishman, ).
Gregory Scarpa jr., telg uit een notoire gangsterfamilie, sloot in de gevangenis

  



vriendschap met de beruchte terrorist Ramzi Yousef, die in  de eerste aan-
slag op het World Trade Center in New York pleegde (Harmon, ).

Terroristische organisaties kennen deelnemers met criminele antecedenten
(De Poot en Sonnenschein, : -; Sageman, ). Volgens Roy (:
) laten veel jeugddelinquenten en ook voormalige drugsverslaafden zich be-
keren tot een radicale vorm van de islam om zo van hun problemen af te
komen. De moordenaar van Theo van Gogh, Mohammed B., was een relatief
goed geïntegreerde Marokkaanse Nederlander, maar ook hij had toen reeds
een straflijst als jeugddelinquent opgebouwd (Chorus en Olgun, :  e.v.).

Personele uitwisseling met jeugdbendes als doelgroep komt ook voor. De
voormalige Britse moslimactivist Husain (: ) vertelt hoe hij zich als tie-
ner in de jaren tachtig in Londen aangetrokken voelde door de geduchte vech-
tersbazen die zich de ‘practising Muslims’ noemden. ‘They were as bad and
cool as the other street gangs, just without the drugs, drinking, and womani-
zing.’ Dat tussen deze vier typen van organisatie uitwisseling plaatsvindt, heeft
misschien te maken met het type persoonlijkheid dat zich tot zulke totalitaire
organisaties aangetrokken voelt of met de persoonlijkheidsontwikkeling die zij
binnen die organisaties doormaken.

Overeenkomsten

Nu de overeenkomsten. Ten eerste is de combinatie van organisatie en crimi-
naliteit niet alledaags. Inbrekers, drugsverslaafde veelplegers en prostituees (in
veel landen verboden) maken misschien deel uit van een deviante subcultuur,
maar bij hen ontbreekt het organisatie-element. Er bestaan ook legale organi-
saties waarbinnen toch criminaliteit wordt gepleegd: het bedrijfsleven (verge-
lijk de beursfraude) of verenigingen van voetbalsupporters. Maar in deze ge-
vallen ontbreekt het element van de misdadige subcultuur.

De combinatie van criminaliteit en de georganiseerde structuur is echter wel
aanwezig bij de vier bewegingen die ik hier behandel. Zij worden autoritair
geregeerd en de leiders verlangen onverdeelde loyaliteit. Deze organisaties bie-
den geborgenheid en cultiveren een dichotoom wereldbeeld. De leden maken
deel uit van La mala vita (maffia) in een wereld die verder uit onnozelen be-
staat. Islamitisch gedreven terroristen menen dat hun religieuze gemeenschap
alom wordt bedreigd door een vijandige meerderheid van ongelovigen. Met
een sociologisch begrip van Coser () kan men al deze organisaties voorts
gulzige instituties noemen. De toetreders worden verplicht te breken met hun
familie en kennissenkring, en de conventionele wereld achter zich te laten. Ze
hebben vanaf dat moment een sociaal geïsoleerd bestaan en zijn verplicht zich
aan vaste leefregels te houden.

 



Een tweede punt van overeenkomst geldt de leeftijd van toetreding. De jon-
gens (en in een enkel geval ook meisjes) die deelnemen aan Amerikaanse
jeugdbendes zijn gemiddeld zeventien jaar oud. Jongemannen zijn rond de
twintig als zij worden ingelijfd bij de maffia. Er zijn overigens wel mannen die
pas op hogere leeftijd toetreden tot de georganiseerde misdaad (Kleemans en
De Poot, , beschrijven dit verschijnsel van ‘late starters’). Jihad-terroristen
zijn van uiteenlopende leeftijd, maar ook bij hen heeft de meerderheid van de
gearresteerde strijders een leeftijd die ligt tussen die van een teenager en onge-
veer  jaar (Hoffman, ; Bakker, ).

Verreweg de meeste toetreders verkeren in de jeugdige levensfase waarin
avontuur en romantiek wordt gezocht en waarin wordt geëxperimenteerd met
alternatieve samenlevingsvormen. In de loop van de jaren tachtig en negentig
van de vorige eeuw reisden studenten of zogenaamde studenten uit het Mid-
den-Oosten en Noord-Afrika naar opwindende wereldsteden zoals Londen,
Parijs, Amsterdam en Berlijn. De jongeren uit westerse welvaartsstaten maak-
ten op hun beurt uitstapjes naar exotische oorden in de Derde Wereld. Aspi-
rant-terroristen gaan naar trainingskampen in Arabische landen of in Oost-
Afrika (Bovenkerk en Roex, ) en om bij bepaalde sekten te behoren, reizen
westerse jongeren naar de Ashram in India. Ze ontwikkelen hun eigen jeugd-
culturen met Indiaanse muziek, terwijl de Amerikaanse moslimgroep Soldiers
of Allah jihad-rap zingt. Naarmate de organisatie langer bestaat, wordt de ge-
middelde leeftijd van de aanhangers overigens hoger. Het merendeel van hen
wordt thans in de sekte geboren en de maffia rekruteert nieuwe leden in
hoofdzaak uit criminele families.

Ten derde wordt van de toetreding zelf veel werk gemaakt. Wie eenmaal
zijn schepen achter zich heeft verbrand en de brug naar het nieuwe bestaan is
overgegaan, kan niet meer terug. De leden ondergaan een ritueel. Dat varieert
van het zweren van een eed van trouw tot het aanbrengen van een tatoeage die
hen voor altijd als lid brandmerkt.

Bij wat ik de ‘diepe maffia’ in Zuid-Italië noem, worden de nieuwelingen
ingewijd door in hun vinger te prikken (en wel in de vinger waarmee de trek-
ker van een pistool wordt overgehaald), het bloed op een stuk papier te laten
druppelen waarop de geheimhoudingsplicht is geschreven en dit laatste te ver-
branden. Net zoals het document door verbranding definitief van vorm is ver-
anderd, zal het nieuwe lid nooit meer dezelfde persoon zijn als daarvoor.

De getuigenissen van spijtoptanten in de twintigste eeuw over hun initiatie
zijn volgens Paoli (:/) vrijwel dezelfde als die waarover Lombroso, de
uitvinder van de criminologie, ruim een eeuw terug rapporteerde. Critchey
(: ) vindt onder de eerste maffiosi van New York dezelfde formules.
Een andere manier van inwijding is om van de toetreder te verlangen dat hij
een ernstige misdaad pleegt, bijvoorbeeld een moord. Als hij dat eenmaal heeft

  



gedaan, kan hij niet meer terug. Deze ‘loyaliteitstest’ komt voor bij de maffia,
bij jeugdbendes in Colombia en bij stadsguerillabewegingen (Gambetta, :
). Om als full color member bij de Hells Angels te worden aangenomen,
wordt van de prospect gevraagd een auto of een motorfiets te stelen (Hagen,
: ).

Amerikaanse straatbendes zoals de Bloods en de Crips dwingen de noviet
om, gekleed in de kleuren van hun eigen gang, door de buurt van de tegen-
standers te lopen. Wanneer hij er levend doorheen komt, is hij aangenomen
(Decker en Van Winkle, : -).

Bij sektes gaat het er minder hardhandig aan toe. Over het algemeen wordt
daar geëist dat men een leerperiode doormaakt, inclusief een of andere vorm
van examen. Uit in Nederland gedaan onderzoek blijkt volgens Witteveen
(: ) overigens niet dat bij sektes sprake is van een ‘duister ritueel dat
een aspirant-lid onontkoombaar als een vlieg in een web drijft’.

Bij terroristische groeperingen komt het volgens Hudson () eveneens
voor dat men alleen nieuwe leden toelaat als deze hun moed hebben getoond
door aan een gewapende aanslag mee te doen en daarbij geen spoor van angst
te tonen. Rechtse extremisten in Noord-Europa eisen bij wijze van vuurdoop
een arrestatie door de politie (Bjørgo, : ). Politieke extremisten komen
samen naar scholingsbijeenkomsten, waar ze hun literatuur bestuderen (Ma-
righella: Handbook of Urban Guerilla Warfare; Qutb: Under the Umbrella of
the Koran, Mein Kampf etc.), en worden ingewijd via websites (waarmee ze
vertrouwd worden gemaakt met weerzinwekkende vormen van geweld, bij-
voorbeeld onthoofdingen; Groen en Kranenberg, : -). De opleiding
wordt afgemaakt in een trainingskamp voor terroristen waar ideologische
scholing en militaire instructie wordt aangeboden. De volgende stap is om
mee te doen aan gevechtshandelingen of een aanslag. Essentieel is om de leer-
lingen ervan te doordringen wie hun vijanden zijn (kapitalistische uitbuiters,
goddelozen, nationale onderdrukkers) en om die zodanig te dehumaniseren
dat de nieuwelingen in staat zijn willekeurige slachtoffers te doden (Bovenkerk
en Roex, ).

Het vierde en laatste kenmerk van overeenkomst is waar het in deze be-
schouwing om gaat: eenmaal tot de organisatie toegetreden, kun je er moeilijk
meer uit. Wie dat doet, overtreedt de code, doorbreekt de groepssolidariteit en
levert het risico op geheimen bloot te geven aan de buitenwereld. Deserteurs
die ‘te veel weten’ kunnen repercussies verwachten. Bij sekten is de exit-optie
meestal wel aanwezig, maar de leiders laten hun leden toch ongaarne gaan,
want hun reputatie loopt de kans te worden bedreigd door media die gek zijn
op atrocity stories. Ex-leden hebben hun eigen motieven om de beweging in
diskrediet te brengen.

 



Voor de concurrentie (een andere maffiafamilie, de rivaliserende jeugd-
bende, of een andere politieke of ideologische tak van de militante organisatie)
of voor instanties die hen van overheidswege bestrijden (de geheime dienst, de
politie) gaat van uittreders een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit. Som-
mige uittreders gaan grif in op de aanbiedingen van deze groepen en instanties
omdat zij nog een appeltje te schillen hebben met hun voormalige groep en de
leiders daarvan of ze ruilen hun medewerking aan strafrechtelijk onderzoek bij
het aanpakken van hun voormalige ‘broeders’ voor strafrechtelijke immuniteit.
Psychologisch laat het zich goed indenken dat ze de beweging met eenzelfde
intensiteit haten als waarmee zij die voorheen omarmden. Ze laten zich onder
omstandigheden inzetten als agent-provocateur, om inlichtingenwerk te doen
of om te opereren als burgerinformant. Overlopers worden uiteraard diep ge-
haat en genoemd naar laag-bij-de-grondse beesten zoals de rat (georgani-
seerde misdaad) en de mol (terrorisme). Enkele concrete voorbeelden hebben
ervoor gezorgd dat het wantrouwen jegens uittreders sterk is toegenomen.

Er is voor de opsporingsautoriteiten en voor inlichtingendiensten alle reden
om bij het inzetten van voormalige leden van de maffia en van ex-terroristen
behoedzaam te zijn. Deals met onbetrouwbare criminelen zorgen voor de no-
dige chicanes en zulke turncoats zijn door hun runners niet meer aan te sturen
(Husken, ).

Een dramatisch voorbeeld van een misrekening door een inlichtingendienst
heeft zich afgespeeld op de tweede kerstdag van het afgelopen jaar op de Chap-
man Base, het hoofdkwartier van de CIA, bij de strijd tegen al-Qaida en de
Taliban op de grens van Pakistan. De van oorsprong Koeweitse arts al-Balawi
was aanvankelijk van  tot  radicaal en actief op jihadistische websites,
maar was na te zijn aangehouden, en na onder druk gezet te zijn, op initiatief
van de Jordaanse inlichtingendienst overgelopen naar het anti-terroristische
kamp. De man was na de aanvallen van Israël op de Gaza-strook onder de
indruk geraakt van het lijden van kinderen en daardoor kennelijk toch weer
teruggeradicaliseerd. Hij maakte van zijn vertrouwenspositie gebruik om, met
een verhaal over inlichtingen over het hoogste niveau van al-Qaida, te worden
uitgenodigd op de Amerikaanse basis. Hoe hij kans heeft gezien om een
springlading door de bewaking te loodsen is onduidelijk, maar hij blies zichzelf
op en nam acht CIA-medewerkers, onder wie mensen met de hoogste experti-
se, in de dood mee. Deze driedubbele agent – want dat was hij – heeft de
Amerikanen een reusachtige slag toegebracht (Ouazani, ).

  



Vormen van uittreding

Collectieve beëindiging

Het is een criminologische wijsheid dat misdaad zich in de loop van de tijd
ontwikkelt in de vorm van golfbewegingen, althans dat wordt zo waargeno-
men (Bell, ). Dat geldt ook voor terrorisme (of vrijheidsstrijd in de ogen
van de plegers); terrorisme is in zekere zin modegevoelig (Rasler en Thomp-
son, ). Over de duur van die golven bestaan verschillende meningen en
interpretaties. De gemiddelde levensduur van zo’n beweging is niet meer dan
één jaar, schrijft Rapoport (Horgan, : ) op basis van vergelijking van de
geschiedenis van een groot aantal groepen. Er zijn echter ook bewegingen die
al veel langer bestaan: het Lichtend Pad in Peru bestaat bijvoorbeeld al vanaf
het eind van de jaren zestig van de vorige eeuw en dat geldt ook voor de FARC
in Colombia, de ETA in Baskenland en de New People’s Army op de Filippij-
nen. De IRA heeft dertig jaar gevochten voordat een wapenstilstand werd ge-
tekend.

Anderen menen dat terroristische bewegingen het niet langer dan één ge-
neratie volhouden, maar de RAF bestond bijvoorbeeld meer dan twee genera-
ties. De radicale islam verschilt van alle vorige bewegingen omdat deze wereld-
wijd opereert; wanneer zal dat ophouden? Forrest (: ) onderscheidt bij
alle bewegingen een fase van opbouw, een fase van terreuractiviteiten en een
fase waarin de deelnemers moeite moeten doen om te overleven. Zo’n golf
doorloopt een ‘natuurlijke geschiedenis’. Maar hoe lang duren die fasen? Vol-
gen ze de logica van de sociale beweging, de sekte, de bende? (Demant e.a.,
: ).

Er zijn eenvoudig te veel variabelen in het spel om de levensduur te kunnen
voorspellen. Het is wel mogelijk om achteruitkijkend te bestuderen hoe derge-
lijke bewegingen tot nu toe aan hun eind zijn gekomen. Cronin () komt
met de volgende mogelijkheden als waren het de zes (in plaats van vier) ruiters
van de Apocalyps. Een terroristische groep komt aan zijn eind door onthoof-
ding wanneer de leider wordt gedood of gevangengenomen. Dit gaat vooral op
bij bewegingen die sterk afhankelijk zijn van het optreden van een charisma-
tische leider. De beweging kan ook aflopen door onderhandeling wanneer de
gevestigde politiek kans ziet een modus te vinden om de groep in het legale
proces te laten meedoen (voorbeeld: IRA). De derde manier van beëindiging
bestaat eruit dat de beweging succes behaalt in haar streven. Dat geldt bijvoor-
beeld voor de Irgun in Israël, de FLN in Algerije en het ANC in Zuid-Afrika.
De beweging kan, ten vierde, mislukken: zij valt dan door onderlinge strijd uit
elkaar of wordt gedestabiliseerd door geheime overlopers (supergrasses). De
groep kan ten vijfde, als resultaat van repressie, worden geëlimineerd. Dit ge-

 



beurt in totalitair bestuurde landen. Ten zesde kan terrorisme overgaan naar
andere doelstellingen, zoals het pure winstbejag van de georganiseerde mis-
daad. Het kan ook ten goede keren wanneer de ideologen van de beweging
bijdraaien. In de wereld van de politieke islam in Egypte, Saoedi-Arabië, Alge-
rije, Libië en Soedan staan reeds enige tijd denkers op die geweld openlijk
afkeuren, zoals de legendarische Dr. Fadl (Jacobson, : ).

Wanneer de terrorismegolf voorbij is, komen uittreders naar voren om ge-
tuigenissen af te leggen van hun gewelddadige acties. Duitsland is daar nu aan
toe met voormalige leden van de (tweede generatie van) de Rote Armee Frak-
tion. Peter-Jürgen Boock is een bekende publieke figuur geworden nadat hij
zich vrijwillig bij het Bundesanwaltschaft had gemeld om een ‘levensbericht’
af te leggen, waarbij zijn mededaderschap aan de moord op werkgeversvoor-
zitter Schleyer een centrale rol speelde. Bekend is ook Susanne Albrecht die
had meegeholpen aan een moord op een vooraanstaande bankier. In 

werd ze kroongetuige en rekende ze voor de rechter genadeloos met haar voor-
malige kompanen af. Ze vergeleek de RAF met het stalinisme en hekelde de
arrogantie van terroristen om te menen over de levens van anderen te mogen
beschikken. Na twaalf jaar gevangenisstraf te hebben uitgezeten, geldt zij nu als
een ‘geslaagd voorbeeld van resocialisatie’; thans werkt ze als pedagoge.

Individuele uittreding

Hoe treden individuele leden uit een criminele organisatie? Om die vraag te
kunnen beantwoorden, moet eerst het begrip ‘uittreden’ (in het Engels desis-
tance from crime) worden omschreven. Het kan zijn dat iemand niet anders
doet dan weglopen en ophouden met zijn criminele activiteiten. Voor de auto-
riteiten blijkt dat uit zijn of haar persoonlijke justitiële documentatie door het
uitblijven van recidive. Het kan ook zijn dat de betrokkene (althans voorals-
nog) zijn criminele carrière welbewust heeft afgebroken. Dit laatste wordt in
het Engels aangegeven met het begrip disengagement. De uittreder maakt
schoon schip, verandert van levensstijl en laat zijn misdadige identiteit achter
zich (Maruna en Immarigeon, : ). Bij terrorisme heet het afzwerings-
proces deradicalisering (Bjørgo en Horgan, ).

Ashour (: ) onderscheidt deradicalisering op het niveau van gedrag
en ideologische deradicalisering. Bij deradicalisering op gedragsniveau wordt
alleen het gebruik van geweld losgelaten, maar zonder dat de ideologie van de
beweging wordt verworpen. In het tweede geval verandert de groep haar ide-
ologie of zweert het individu ook echt zijn overtuiging af. Men verwerpt daar-
mee het gebruik van geweld om politieke doeleinden te bereiken.

Dit onderscheid tussen desistance en disengagement from crime en/of tussen
deradicalisering op het niveau van gedrag en van ideologie, is van wezenlijk

  



belang voor de aanpak van het terrorisme en de andere vormen van misdaad
in georganiseerd verband. Streeft de overheid alleen het eerste na dan doet het
er niet toe welke ideeën en waarden de misdadiger van weleer koestert, zolang
hij maar ophoudt. Het is prachtig wanneer hij zijn opvattingen daarna ook
bijstelt, maar dat is geen voorwaarde om van geslaagde uittreding uit de crimi-
naliteit te spreken. Streeft zij ideologische deradicalisering na, dan probeert de
overheid eerst de opvattingen van de radicalen te veranderen.

De Nederlandse AIVD is zeer onlangs tot het inzicht gekomen dat ‘door
omstandigheden ingegeven gedragsverandering op termijn kan leiden tot cog-
nitieve verandering doordat mensen hun opvattingen aan hun nieuwe gedrag
aanpassen’. In sociaalpsychologische gedragsmodellen is deze causale volg-
orde eveneens aangehouden. Dat gebeurt eigenlijk niet uit theoretische over-
wegingen, want tegelijkertijd gedrag en attitude veranderen werkt waarschijn-
lijk het beste (Ajzen, ). Het veranderen van attitudes kost echter tijd, en het
is eenvoudiger om gedrag direct te bestraffen of onmogelijk te maken. Vol-
gens Veldhuis en Staun () wordt met dit type beleid de meest efficiënte
volgorde aangehouden.

In het algemeen laten delinquenten de criminaliteit achter zich vanwege een
veelheid van redenen. Misdaad is voor een groot deel aan leeftijd gebonden; de
meeste delinquenten houden er na hun drie-, vier- of vijfentwintigste levens-
jaar mee op. Daar zullen biologische en sociale redenen voor zijn: de meeste
jongemannen willen op den duur een conventioneel leven leiden. Na die leef-
tijd zijn leden van jeugdbendes ook niet meer geloofwaardig. De gemiddelde
duur dat jongeren in sekten verkeren, is niet meer dan twee jaar. Met leeftijd
verbonden zijn andere turning points in de levensloop (Sampson en Laub,
): de opleiding loopt af, men verhuist naar elders, vindt een baan en een
‘fatsoenlijke vriendin’. In Nederland geven we dat aan met de drie W’s: de
echte crime stoppers zijn werk, woning en wijf.

Maar voor een minderheid werken die niet; zij gaan door. In Nederland
recidiveert zelfs % van de volwassen ex-gedetineerden binnen twee jaar
(Wartna, ). Wie zijn dit? De overgrote meerderheid van de delinquenten
die een vrijheidsbenemende straf hebben ondergaan, is afkomstig uit de lagere
sociaaleconomische klassen van de samenleving en beschikt in zijn milieu over
weinig sociaal kapitaal. De omstandigheid dat ze in de criminaliteit terechtge-
komen zijn, hangt op zichzelf al samen met onvoldoende hechting aan con-
ventionele instituties: school, werk, kerkgenootschap en/of vrijetijdsverenigin-
gen (Junger-Tas, ). In de buurt waaruit ze afkomstig zijn, bevinden zich
geen sociale netwerken die ex-gedetineerden de helpende hand kunnen toeste-
ken om ze op het rechte pad te brengen. Zij ontberen de sociale hulpbronnen
om aan werk, een diploma en een fatsoenlijke vriendin te komen. Er bestaat in
hun milieu relatief weinig vertrouwen in de overheid. De aanhangers van de

 



theorieën omtrent sociaal kapitaal en sociale bindingen pleiten er bij de strijd
tegen de misdaad altijd voor dit deficit weg te werken.

Volgens veel wetenschappelijke auteurs geldt dit ook voor deelnemers aan
criminele organisaties. Scott Decker en Barrik van Winkle (: ) zijn tot
de conclusie gekomen dat het opbouwen van sociaal kapitaal (in tegenstelling
tot strafrechtelijke repressie) de enige echte oplossing is om het probleem van
de Amerikaanse jeugdbendes aan te pakken. Witteveen (: ) vindt dat
mensen die een sekte willen verlaten het meeste last hebben van het feit dat ze
onzeker zijn of ze een werkkring kunnen vinden of een huis, en het meeste
moeite zullen hebben met het leggen van persoonlijke relaties met ‘gewone
mensen’. Slootman en Tillie () willen radicalisering onder moslims in
Amsterdam voorkomen door hun vertrouwen in de maatschappij en de poli-
tiek te versterken en de islamitische gemeenschap als geheel weerbaarder te
maken.

Maar is deze veronderstelling juist? Voor een aantal terroristen werkt het zo
niet en voor de georganiseerde misdaad gaat het al helemaal niet op, zoals we
nog zullen zien. Terrorisme-expert Silke (: ) stelt dat een geradicali-
seerde groep activisten een heel eigen groepsdynamiek kent die het deze jon-
geren moeilijk maakt zich aan de hechte samenwerking te onttrekken. Radica-
len zijn geen kansarme maar ideologische lotgenoten. Horgan (: ) neemt
een soortgelijk standpunt in: terroristen onderscheiden zich volgens hem naar
sociologische kenmerken niet van andere mensen behalve de omstandigheid
dat ze in een groep zijn geradicaliseerd. Alleen binnen die context is de ont-
wikkeling van hun radicale opvattingen te begrijpen. De consequentie van die
opvatting kan zijn dat de overheid juist niet via de meest voor de hand lig-
gende mechanismen van het versterken van sociaal kapitaal moet proberen
activisten uit de terroristische organisatie te halen.

Voor de georganiseerde misdaad geldt hetzelfde. Het probleem is hier niet
een gebrek aan sociaal kapitaal, maar de gehechtheid aan de betrekkingen en
de waarden van het criminele milieu waarin zij verkeren. Portes (: -)
spreekt in zulke gevallen van negatief sociaal kapitaal. Om aan de criminele
organisatie te kunnen ontsnappen, moeten uittreders niets bijleren, maar juist
iets afleren.

De leden van criminele organisaties laten uittreders niet gemakkelijk gaan;
er is in beginsel geen weg meer terug. Wie eruit wil stappen, verkeert in de
positie van een gijzelaar. Het speciale probleem van het verlaten van criminele
organisaties is het vinden van een aanvaardbaar ontsnappingstraject. In de cri-
minologische literatuur kom ik dat gegeven tot mijn verbazing nauwelijks te-
gen. Onderzoekers die uitgetredenen interviewen, vragen wel waarom ze de
organisatie of subcultuur hebben verlaten, maar niet hoe ze dat hebben gedaan.

  



Het probleem laat zich het gemakkelijkst beschrijven aan de hand van
jeugdbendes. Hier moeten zeer veel uittreders zijn want wat heb je nog in een
jeugdgroep te zoeken als je dertig of veertig jaar oud bent geworden? Er moe-
ten in Amerika tienduizenden ex-bendeleden rondlopen. De bendeleden zelf,
ook degenen die zijn uitgetreden, verklaren met stelligheid dat je je lidmaat-
schap van de groep pas beëindigt met de dood. Maar er zijn voldoende jonge-
mannen in de hood die wel degelijk de weg naar buiten toe hebben kunnen
vinden; lang niet iedereen is tegen de voortdurende bedreiging met dodelijk
geweld bestand (Decker en Van Winkle, : ). Maar hoe? Short (:
) noemt de mogelijkheid om (op tijd) naar een andere buurt te verhuizen
en zo buiten de invloedssfeer van de bende te komen.

In de wereld van de georganiseerde misdaad wordt hetzelfde gezegd. De
maffia-spijtoptant Antonino Calderone vertelde aan maffiadeskundige Pino
Arlacchi over zijn initiatie: ‘Je komt erin met bloed en je gaat eruit met bloed!’
(Arlacchi, : ). Amir () laat zien dat de georganiseerde misdaad geen
leeftijd kent waarop men met pensioen kan gaan. Zelfs op zeer hoge leeftijd
lopen maffiosi het risico bij een onderlinge vendetta te worden geliquideerd.
Wie ongeschonden en op vrije voeten de pensioenleeftijd bereikt, kan mis-
schien binnen de misdaadfamilie de rol aannemen van een gerespecteerde be-
jaarde vrederechter.

Toch zijn ook in deze wereld gangsters die eruit willen stappen. Wanneer
die worden gearresteerd en veroordeeld, zijn velen bereid met justitie samen te
werken, zo blijkt uit het succes van het getuigen-beschermings-programma,
dat in  is ingevoerd in Italië. Er zijn leden van criminele motorclubs die
zonder blijvende gevolgen en met ‘good standing’ hun groep verlaten. Na het
aflopen van de Amerikaanse drooglegging (verbod op de verkoop van alcohol)
tussen  en , is een aantal geduchte smokkelaars van sterke drank met
de legale exploitatie van een whiskyfabriek begonnen.

Velen die hun schaapjes op het droge hebben, zouden bij voorkeur van een
luxueuze oude dag willen genieten maar deinzen hiervoor, als het moment
daar is, toch terug. Ze kunnen niet zonder hun machtspositie, het respect in
hun wereldje en de opwinding van de criminele levensstijl. In dit stadium is
het voornemen om nu nog één laatste maal een grote klapper te maken de
absolute klassieker. Uittreden zou bovendien gemakkelijk als een teken van
zwakte en bedrog kunnen worden gezien, en de organisatie zou om die reden
kunnen langskomen om haar vermeende bezit in beslag te nemen. Van de
pluk-ze-wetgeving die in vele landen is ingevoerd met de bedoeling georgani-
seerde misdaad te ontmoedigen door het illegaal verkregen vermogen te con-
fisqueren, gaat voorts een perverse werking uit die uittreden nog eens extra
bemoeilijkt. Na het uitzitten van de gevangenisstraf is er niets meer van de

 



rijkdom over maar slechts dringende schulden bij collega’s. Dat verklaart mede
de hardnekkigheid waarmee sommige onderwereldbazen recidiveren.

In de literatuur kom ik dan ook nauwelijks maffioso tegen die zijn uitgetre-
den. Er is, vooral door journalisten, een imponerende rij maffiabiografieën bij
elkaar geschreven, maar daar komt het uittreden maar heel zelden in voor. Een
lid van de Amerikaanse Cosa Nostra-familie Colombo, Michael Franzese,
tartte de organisatie door uit te treden omdat zijn nieuwe vriendin dit van
hem eiste (dus toch de klassieke fatsoenlijke vriendin). Toen zijn vader daar-
van hoorde, droeg deze op zijn zoon te vermoorden, en de hele organisatie
joeg vanaf dat moment op de afvallige (Franzese en Matera, ). Dit lijkt op
de geschiedenis van de maffiadochter Rita Atria die zich in  tegen de orga-
nisatie keerde en bij het wegvallen van haar justitiële bescherming geen andere
uitweg meer zag dan zichzelf te doden (Rizza, ). Over haar uittreden is
zojuist in  de aangrijpende film La Siciliana Rebelle gemaakt.

Curieus is het relaas van Joe Donato (lid van de maffia van Los Angeles) die
door de katholieke kerk werd ‘gered’. Op  maart  stond Jezus onverwacht
in zijn slaapkamer en God de vader sprak door diens mond en zei hem dat hij
nu opnieuw was geboren (Donato, : ). Hij betaalde zijn schulden, be-
dacht excuses om zijn onderwereldafspraken te ontwijken en hield zich ge-
deisd. Gegrepen worden door een geloof komt waarschijnlijk vaker voor als
ontsnappingstraject.

Dit alles lezende heb ik mij afgevraagd of we in Nederland bazen van de
georganiseerde misdaad kennen die ermee opgehouden zijn. Als dat zo is,
hoe hebben die dan een ontsnappingsroute gevonden? Raadpleging van en-
kele collega’s, misdaadjournalisten en ervaren rechercheurs heeft het gege-
ven opgeleverd dat sommige onderwereldprominenten wel eens hardop
hebben gezegd dat ze eruit willen stappen – bijvoorbeeld nadat zij een deal
hebben gesloten met justitie om tegen hun voormalige compagnons te ge-
tuigen –, maar het is er bij al die personen nog steeds niet van gekomen. Nu
ja, misschien met één uitzondering.
Charlie de Chileen, ooit veroordeeld voor ‘de moord bij de haringkar’ in
 in Amsterdam en verdacht van twee andere liquidaties, was bodyguard
van de eerste Nederlandse Godfather Klaas Bruinsma. Nadat die zijn straf
had uitgezeten, zocht Peter R. de Vries deze man in  op in Chili om
hem te ondervragen over de betrekkingen tussen Bruinsma en de aan-
staande bruid van prins Johan Friso, Mabel Wisse-Smit. In De Vries’ uit-
zending van  oktober  bevestigde Charlie de innige betrekkingen tus-
sen de toen nog ‘reserve-koningin’ en de onderwereldbaas: ‘Mabel was die
wijf van die lààànge.’

  



Peter R. de Vries staat ervoor in dat Charlie is ‘uitgetreden’ (geen van mijn
andere gesprekspartners heeft contraire informatie). Charlie heeft volgens
de Vries inmiddels een mooi bestaan opgebouwd als handelaar in schoenen
die hij in China laat fabriceren. Laten we aannemen dat Charlie de Chileen
de onderwereld inderdaad achter zich heeft gelaten, dan zien we hetzelfde
mechanisme werken als bij de jeugdbendes: aan de andere kant van de we-
reld heeft hij zich aan de invloedssfeer van de poldermaffia onttrokken. Dit
geldt misschien ook voor anderen, bijvoorbeeld voor enkele Turkse baba
die na hun strapatsen in de Nederlandse onderwereld thans low profile in
hun vaderland leven. Maar kunnen zij werkelijk zonder angst verder leven?
Als ik nu de televisie-uitzending van  opnieuw bekijk, zie ik Peter R. de
Vries op Charlie toelopen en vragen waarom hij toch nog een ‘blaffer’ aan
zijn riem heeft hangen. Charlie lachend: ‘In Nederland ben ik cowboy ge-
weest en een cowboy moet altijd klaar zijn.’

Bij het uittreden uit sektes, terrorismeorganisaties en geradicaliseerde groepen
jongeren, lijkt uittreden onder bepaalde omstandigheden wel mogelijk te zijn
zonder dat daarop akelige repercussies volgen. Het is logisch te veronderstellen
dat dit makkelijker zal gaan naarmate de toetreder nieuwer is, minder gemeen-
schappelijke geschiedenis heeft en dus ook minder op de hoogte is van de ge-
heimen van de groep.

Tanja Nijmeijer, de Nederlandse vrouw die nu al meer dan zeven jaar bij de
terreurgroep FARC in de Colombiaanse jungle verblijft, zal (ondanks de am-
nestieregeling die haar door de Colombiaanse overheid is aangeboden) aan-
zienlijk meer moeite hebben om de guerrillabeweging te verlaten dan de be-
zoeker van Nederlandse huiskamerbijeenkomsten van een sekte die besluit
voortaan gewoon thuis te blijven. Dat is op zichzelf een belangrijk argument
voor de Nederlandse benadering om zo vroeg mogelijk in te grijpen bij jonge-
ren die (het risico lopen te) radicaliseren. Maar hoe deradicaliseren terroristen
dan?

Soms is er sprake van ‘spontaan inzicht’, maar vaak gaat aan het uittreden
een periode van interne deliberatie vooraf (Farrall en Bowling, ). Mensen
vertrekken uit sektes en terroristische organisaties omdat zij teleurgesteld zijn
in de ideologie of het gedrag van hun leiders. In sektes zien zij bijvoorbeeld
hoe de leider zich verrijkt of hoe deze zijn machtspositie seksueel exploiteert.
In trainingskampen nemen leerlingen waar hoe hun voorlieden zich uit per-
soonlijk winstbejag bezighouden met criminaliteit, en in de madrasses die fun-
geren als leerscholen van de radicale islam worden leerlingen seksueel mis-
bruikt (Stern, : ). Er ontstaan ideologische meningsverschillen en twijfel
aan de juiste interpretatie van de klassieke teksten. De trainees voelen zich
misbruikt als zijnde niet meer dan mensenmateriaal om bijvoorbeeld zelf-

 



moordaanslagen te plegen. Er is soms ruzie. Sommige aanstaande terroristen
zijn ook doodgewoon op het laatste moment bang en krabbelen terug.

Daar staat volgens teruggetredenen tegenover dat ze geborgenheid van de
groep en de psychologische kracht en steun van hun leiders missen. De buiten-
wereld is onvoorspelbaar geworden, en uit het relaas van bijvoorbeeld rechts-
extremisten blijkt dat ze het maatschappelijke stigma vrezen alsook om, bij
ontdekking, door Berufsverbote te worden getroffen (Linden, ). Naarmate
zij meer op de hoogte zijn van geheimen van de groep, en het risico dus groter
is dat ze die zullen delen met de ‘vijand’, hebben ze meer reden om represailles
te vrezen. Ze moeten vluchten naar een ander land en incognito gaan of zich
verstoppen.

In Demant en Tillie () en bij Horgan () die  voormalige terroris-
ten heeft geïnterviewd, zijn hele lijsten met motieven voor uittreden te vinden.
Het is van belang vast te stellen dat het proces van uittreden vaak grillig ver-
loopt. Ik word in alle verhalen over uittreden vooral getroffen door het toeval
van de kleine ergernis. De piloot van Bin Laden hield ermee op toen zijn schat-
rijke baas te krenterig bleek te zijn om de kosten voor een moeilijke bevalling
van zijn vrouw te betalen. In het egodocument van de voormalige Brigate Ros-
so-activist Patrizio Peci is te lezen dat de leider van zijn voetstuk viel toen hij
zag dat de man in zijn neus peuterde. Wellicht zijn daar maanden of jaren van
wrijving aan voorafgegaan en was dit de druppel die de emmer deed overlo-
pen.

Het wetenschappelijke onderzoek naar uittreding uit terroristische organi-
saties staat nog in de kinderschoenen, maar op het eerste gezicht lijkt het bui-
tengewoon moeilijk te zijn om te voorspellen welke leden van de groep uittre-
degevoelig zullen zijn. Precies zoals we niet kunnen voorspellen wie in een
groep risicojongeren terroristen zullen worden omdat tot nu toe geen valide
psychologisch profiel is gevonden, weten we niet welke leden uit een beweging
of sekte zullen treden (Horgan, : xxiii).

Hoe groot zijn nu werkelijk de risico’s van represaille? Wie uit de georgani-
seerde misdaad stapt en de politie gaat helpen of wie van de ene jeugdbende
overloopt naar de andere, mag zijn toekomst niet met vertrouwen tegemoet
zien. Maar bij de terroristische groep en de sekte komt het voor dat leden
door de leiding worden uitgezet of verstoten zonder repercussies. Ook kan
men onderling overeenkomen om in harmonie van elkaar afscheid te nemen.
Bij sekten in Nederland vindt uittreding in het overgrote deel van de gevallen
plaats op vrijwillige basis. Een belangrijke voorwaarde zal zijn dat men nadien
niet publiek stelling neemt of ‘counter-cult-activist’ wordt. Bij sektes komt het
voor dat men, na overleg, onopvallend verdwijnt (bijvoorbeeld door ’s nachts
de slaapzaal uit te sluipen) (Wright, : ).

  



Ook treden soms wel eens leden uit terroristische organisaties zonder dat dit
akelige consequenties voor hen heeft. Jacobson (: ) noemt als een opval-
lende ontdekking voorbeelden van terroristen-in-opleiding die door de leiding
van trainingskampen van al-Qaida in Afghanistan niets in de weg werden ge-
legd toen ze wilden vertrekken. Die trainees werden tot het uiterste met preken
bewerkt om te blijven, maar vanaf het moment dat duidelijk werd dat dit niet
lukte, werden ze losgelaten omdat hen vasthouden een demoraliserend effect
op de achterblijvers zou kunnen hebben. Ook in kringen van extreem rechts in
de Verenigde Staten (Aryan Brotherhood), die weliswaar een officieel beleid
hebben van ‘blood in, blood out’, werd de soep niet zo heet gegeten als hij
werd opgediend.

Overheidsingrijpen

Het strafrecht

Hoe kan de overheid spontane processen van uittreden ondersteunen? Hier-
onder zal ik ingaan op de werking van strafrechtelijk ingrijpen, op het ver-
groten van sociaal kapitaal met behulp van re-integratieprojecten en op indi-
viduele psychologische begeleiding door het inzetten van het ideologische
tegenverhaal.

Het contraterrorismebeleid van de verantwoordelijke (geheime) diensten
bestaat uit het stelselmatig volgen van extremistische personen, verstoren van
hun voorbereidingen en onderscheppen van hun communicatie. Haatzaaiende
predikers en ronselaars voor trainingskampen met een buitenlandse nationali-
teit worden door de autoriteiten het land uitgezet. Het gaat dan om het afwen-
den van acuut gevaar, en hierbij zal deradicalisering op langere termijn niet
zo’n rol spelen. Hausgemachte radicalen worden strafrechtelijk aangepakt. Op
jongeren die voorbereidingen treffen om gewelddaden te plegen, kan een ste-
vige aanpak door politie en justitie een ontnuchterende uitwerking hebben.
Van Donselaar heeft meermalen betoogd dat de dreiging van het strafrecht bij
rechts-radicalen wel helpt: de betrokkenen calculeren hun risico om een ‘be-
dorven identiteit’ te krijgen (Van Donselaar, : -). Zolang ze gedeti-
neerd zijn, kunnen terroristen bovendien weinig kwaad aanrichten. Hier moet
een beleidsafweging worden gemaakt: wat is het effect van gevangenisstraf op
terroristen (overtuigingsdaders) en wat van opsluiting van een enkeling op de
gehele organisatie? Het risico bestaat dat de autoriteiten met hun optreden
martelaren kweken. De Duitse deskundige op het gebied van het Aussteigen,
Brigit Rommelspacker, schrijft ‘Gesinnungshaft ist ehrenvoll’ (: ).

 



Eenmaal in detentie komt de vraag aan de orde wat daarna zal gebeuren.
Men kan extremisten bij ontslag uit detentie toch niet zomaar in de samen-
leving loslaten? Hoe kunnen terroristen of geradicaliseerden worden gere-inte-
greerd in de normale wereld? Hier hebben we aan de vergelijking met de ge-
organiseerde misdaad niet veel meer. Amir (: ) treft bij gangsters nooit
de morele overwegingen aan of uitingen van spijt op basis waarvan je een zin-
nig desistance-traject zou kunnen beginnen. Bij ex-terroristen komt dat wel
voor. Recidive is bij de georganiseerde misdaad heel gewoon; hun rehabilitatie
is zeldzaam. Bij terroristen komt recidive veel minder voor en vindt rehabilita-
tie gemakkelijker plaats.

In Nederland bestaat daarvan een mooi voorbeeld. De enige echte voldragen
terroristische beweging die zich hier ooit heeft gemanifesteerd, is die van Mo-
lukkers die met gijzelingen en liquidaties van willekeurige treinpassagiers en
schoolkinderen bij de Nederlandse regering de erkenning wilden afdwingen
voor hun onafhankelijkheidsbeweging RMS. In totaal hebben er in de jaren
zeventig van de vorige eeuw vijf (of eigenlijk zes) acties plaatsgevonden: de
gijzeling van de trein in Wijster in ; de gedeeltelijk gelijktijdige bezetting
van het Indonesische consulaat in Amsterdam in ; de gijzeling van de trein
in De Punt in ; de gijzeling van een schoolklas in Bovensmilde in ; de
bezetting van het Provinciehuis in Assen in . Bij die acties zijn onder de
gijzelaars acht dodelijke slachtoffers gevallen. De acties werden uitgevoerd
door in totaal dertig jonge Molukkers. Zes van hen zijn doodgeschoten bij het
beëindigen van de kaping van de trein in De Punt (onder wie één vrouw). De
overgebleven  actievoerders zijn berecht en hebben langdurige gevangenis-
straffen uitgezeten. Tijdens die gevangenschap heeft één van hen een einde aan
zijn leven gemaakt.

Wat is er geworden van de overgebleven  personen, thans mannen van
tussen de vijftig en zestig jaar oud? Uit de mededelingen van een gevangenis-
directeur in die tijd weten we dat ze toen te boek stonden als modelgevange-
nen. De directies van de gevangenissen waar zij waren ondergebracht, waren
genegen om hen extra te helpen bij hun re-integratie in de samenleving. Mijn
navraag bij de Justitiële Informatiedienst in april van dit jaar leverde het resul-
taat op dat geen van de  sedertdien voor een ernstig strafbaar feit heeft ge-
recidiveerd.

Over  van hen die afkomstig waren uit Bovensmilde en Assen heb ik op
mijn verzoek cijfermatige informatie gekregen uit plaatselijke Molukse kring.

Van deze  zijn er na afloop van hun detentie twintig gehuwd of gaan samen-
wonen en hebben er zestien kinderen. De jonge kapers waren destijds overwe-
gend leerlingen van de lts of de mavo, of waren zojuist afgestudeerd. Na of
tijdens hun gevangenisstraf hebben verschillende van hen een verdere oplei-
ding genoten: in de zorg, op de kunstacademie, hbo, mbo, hts. Ze hebben vrij-

  



wel allemaal gewerkt of doen dat nog steeds en in uiteenlopende beroepen,
zoals dat van tuinarchitect, arbeidsconsulent, therapeut of maatschappelijk
werker. Onder hen bevindt zich een aantal kunstenaars: schilders, dichters en
een romanschrijver.

Aan het eind van de jaren zeventig stopten de jonge Molukkers met hun
acties omdat ze de welwillendheid ten opzichte van hun streven naar de onaf-
hankelijke republiek RMS, die eerst nog bij een deel van de Nederlandse bevol-
king bestond, kwijtraakten. Bovendien hadden de kapers met hun spectacu-
laire terreuracties hun doel ruimschoots bereikt: het (internationaal) aandacht
voor hun zaak trekken. De Molukse gemeenschap stemde aanvankelijk in met
hun politieke ideaal (althans naar buiten toe), maar die steun werd na verloop
van tijd ingetrokken. Anders dan bij de andere criminele organisaties die het
onderwerp zijn van deze beschouwing, beschikten de kapers wel degelijk over
het sociale kapitaal om een huis, een baan en een levenspartner te vinden. Zij
ontvingen steun van hun grote families en behoorden tot een etnische groep
met een duidelijke identiteit en een eigen politieke organisatie (Bartels, ).

Wat vinden de terroristen van toen achteraf van hun acties van dertig jaar
geleden? Van niet minder dan vijftien van de  weten we dat ze nog steeds
actief bij de politiek betrokken zijn. Het verschil met vroeger is dat zij geweld
hebben afgezworen. In onze termen: ze zijn ‘disengaged’, zonder noodzakelij-
kerwijs gederadicaliseerd te zijn. Abé Sahetapy is een van de kapers van des-
tijds die er desgevraagd tegenover geïnteresseerden wel eens iets over vertelt.
Dat gaat overigens meestal over de beweegredenen die ze destijds voor hun
acties hadden. Tegenover Peter Bootsma (: ) zei hij: ‘Mensen kunnen
langzamerhand tot het besef komen dat een gewapende actie niet oplevert dat
wij dichter bij het zelfbeschikkingsrecht komen. Ik weet niet of dat berusting is
of dat men een heel andere opvatting heeft hoe de vrije RMS verwezenlijkt
moet worden. Want dat de strijd daarvoor verwezenlijkt moet worden, staat
als een paal boven water.’ Nu, in , herhaalt hij tegenover mij vrijwel de-
zelfde woorden. De tijd is anders, maar het ideaal is er nog steeds.

Exit-programma’s

Op verschillende plaatsen in de wereld zijn programma’s ontworpen om tij-
dens de gevangenisstraf mensen te deradicaliseren. Italië is hierbij in 

voorgegaan door het einde van de Brigate Rosse te bespoedigen met een halve
amnestiemaatregel (let wel: er waren in de jaren daarvoor door hun acties niet
minder dan  doden gevallen). De gevangen leden van de organisatie werd
gedeeltelijke straffeloosheid aangeboden of een kwijtschelding van verzwa-
rende voorwaarden wanneer zij zich als pentiti (letterlijk ‘berouwvollen’) wil-
den presenteren (De Graaf, : -). Wanneer zij slechts lid waren ge-

 



weest van een terroristische organisatie, zonder direct te hebben deelgenomen
aan aanslagen, en als zij zich van hun lidmaatschap zouden distantiëren, zou
hun gehele straf worden kwijtgescholden. Bij deze exit-regeling werd niet ver-
langd dat zij hun kameraden zouden verklikken. Dat hielp.

Er bestaan vanaf het midden van de jaren negentig exit-programma’s voor
rechts-radicalen in Noorwegen, Zweden, Duitsland en dus ook bij ons in Win-
schoten. Hier wordt niet volstaan met de ambitie de betrokkenen te doen af-
zien van het plegen van terroristische handelingen, maar dienen zij geheel te
worden gederadicaliseerd en een nieuwe identiteit (de identiteit van een ‘ex-’)
te ontwikkelen. De plaatselijke politieagent stapt erop af om een hartig
woordje met de betrokkene te spreken of de jongere wordt op het bureau ont-
boden. Is hij zich ervan bewust dat hij z’n toekomst vergooit? Daarna volgt een
gesprek met de ouders en ‘significante anderen’ om hem heen. Bekeerde ex-
nazi’s die in deze kring eertijds gezag genoten, worden hierbij actief ingezet.

Tegen dit soort programma’s wordt wel aangevoerd dat de radicalisering
louter wordt gedepolitiseerd (Demant e.a., : ). Het optreden van extre-
misten wordt geweten aan persoonlijke achtergronden: verslaving aan alcohol,
niet goed kunnen meekomen op school. Wanneer zij nu bereid zijn spijtoptan-
ten te worden, krijgen zij de kans een opleiding of woning aangeboden te krij-
gen of nieuwe sociale contacten op te doen. Over de inhoud van hun denk-
beelden wordt niet gerept. In Amsterdam biedt het Adviespunt van de
Informatiehuishouding Radicalisering maatwerk aan. Iemand uit de buurt die
meldt dat een persoon radicaliseert, krijgt na overleg tussen de professionals
die hem kennen, ondersteuning. De betrokkene wordt ‘weerbaar’ gemaakt en
er wordt ook ideologisch weerwerk geboden.

Egypte was het eerste islamitische land waarin werd geëxperimenteerd met
een dialoogprogramma voor gevangen moslim-extremisten. Saoedi-Arabië,
Singapore, Indonesië en Jemen volgden. Het Egyptische programma richtte
zich op spijtoptanten, maar alle programma’s zijn gebaseerd op het idee dat
een tekort aan sociaal kapitaal moet worden weggewerkt en dat men de gedeti-
neerden een nieuw toekomstperspectief te bieden. Nadat de gevangenen een
‘wapenstilstandsverklaring’ hebben getekend, wordt hun een milder detentie-
regime, de mogelijkheid om in de gevangenis te studeren (wat heel wat docto-
raten heeft opgeleverd!) en vervroegde vrijlating uit detentie in het vooruit-
zicht gesteld. Ook hier worden voormalige militanten als raadslieden ingezet.
In Saoedi-Arabië maakt men zelfs gebruik van de theorie van de fatsoenlijke
vriendin door na uittreden een bruid aan te bieden en een startkapitaal van
$. om een gezin te kunnen stichten. De familie moet ook helpen en
wordt hiertoe overgehaald door de instanties doordat deze laatste bijvoorbeeld
de premie van de ziekteverzekering betalen. Hier in Europa zou zo’n exit-pro-
gramma door critici al snel als omkopingspraktijk worden beschouwd. Voor

  



een goed begrip: hier worden dus niet de achtergeblevenen van de onschuldige
slachtoffers gecompenseerd, maar ontvangt de dader of zijn familie een bonus.

Er is in Saoedi-Arabië een religieus comité, onder andere bestaand uit psy-
chologen en psychiaters, dat aan individuele nazorg doet. In al deze landen
zijn enthousiaste pleitbezorgers voor dergelijke programma’s (zie voor Saoedi-
Arabië bijvoorbeeld Boucek, ). Die hebben de programma’s vaak zelf uit-
gevoerd en geëvalueerd en dat maakt hun oordeel er niet betrouwbaarder op.
Resultaats-evaluatie heeft uiteraard alleen zin wanneer dat door belangeloze
buitenstaanders wordt gedaan. Zulk onbaatzuchtig uitgevoerd evaluatieonder-
zoek bestaat nauwelijks. Maar ook op afstand zijn we er al zoveel over te weten
gekomen dat twijfel op zijn plaats is. Je kunt in ieder geval niet zeggen dat
gedetineerden in vrijheid hebben kunnen kiezen om mee te doen. Er vinden
ook mensenrechtenschendingen plaats.

Als voorbeeld kies ik het door een Amerikaan geëvalueerd deradicalise-
ringsproject in de staat Jemen (Birk, ). Rechter Hamud al-Hitar ge-
bruikt vanaf  de islam als een vreedzaam instrument om militanten in
de gevangenis te bekeren. Volgens zijn zeggen nemen de gesprekspartners
op voet van gelijkwaardigheid deel aan de gedachtewisseling. Beide partijen
proberen elkaar van hun gelijk te overtuigen. Niet minder dan  gevan-
genen zijn tot  vervroegd vrijgelaten nadat zij na deze cursus hun radi-
cale geloof hadden afgezworen! De rechter heeft met dit prachtige resultaat
een geslaagde lezingentournee gehouden in steden als Caïro en Londen om
zijn model te propageren. Evenwel: in  werd het project plotseling af-
gebroken toen Amerikaanse militairen die in Irak vochten twee terroristen
arresteerden, die voormalige cursisten bleken te zijn. Het is onduidelijk of
de tweegesprekken eigenlijk wel effect hebben gehad. Er blijken bij nader
onderzoek ook mensenrechten te zijn geschonden (arbitraire arrestaties,
marteling, detentie zonder termijn) om de gesprekspartners tot een ‘even-
waardige dialoog’ te bewegen.

Dergelijke programma’s hebben de aandacht van Nederlandse bewindslieden
getrokken en Demant e.a. () bespreken ze met het oog op de mogelijkheid
daar in Nederland iets van te leren. Voor zover ik de ervaringen kan overzien,
zijn die bepaald niet onverdeeld gunstig. Het is sowieso nog maar de vraag of
men zulke programma’s van niet-democratische landen moet overnemen. Er
zijn voortdurend berichten over zogenaamde spijtoptanten zoals die uit Jemen,
die toch weer het strijdtoneel op zijn gegaan. Zelfs gevangenen die uit Guantá-
namo Bay zijn ontslagen, daarna in Saoedi-Arabië een deradicaliseringspro-
gramma hebben doorlopen en vervolgens hun trouwbonus hebben opgestre-
ken, komt men later weer op het slagveld tegen. Dit heeft wel iets weg van

 



maffiose pentiti die thans onherkenbaar als deelnemers van een witness protec-
tion program aan een nieuwe loopbaan in de georganiseerde misdaad zijn be-
gonnen (Bovenkerk, ).

Counternarratives

De reden waarom er bij het beoordelen van uitstapprogramma’s voor politieke
radicalen nogal eens wordt verwezen naar sekten, is omdat daar soms gebruik-
gemaakt wordt van psychologische technieken om mensen los te weken en de
overstap naar het conventionele bestaan te bewerkstelligen. Bij sekten gaat dat
initiatief uit van radeloze ouders of vrienden, bij radicale groepen is het vaker
de overheid die ingrijpt. Over deze wijze van aanpak is in het geval van sekten
een controverse ontstaan over het zogenaamde exit counselling (Wright, )
en deprogrammeren (Bromley en Richardson, ) of over reverse brain-
washing techniques (Pavlos, ). Ik wil hier ingaan op een enigszins verge-
lijkbare aanpak van het radicaliseringsprobleem in de vorm van het aanbieden
van counternarratives (NCTb, ).

Over deprogrammeren van mensen die tot een sekte hebben behoord, be-
staat een uitgebreide literatuur en daarin zijn veel onaanvaardbare praktijken
aan het licht gekomen. Barker () vertelt hoe een van de technieken van
constructive deconstruction van de persoon bestaat uit het ontvoeren, in een
hotelkamer isoleren en laten uitkleden van de bewuste persoon met de bedoe-
ling schaamte bij hem op te roepen, eten en slaap te onthouden, enzovoort.
Het wachten bij zo’n deprogrammeringstraject is om op het juiste moment –
dat waarop het subject openstaat – met de herprogrammering toe te slaan.
Deze manipulaties worden uitgevoerd door halve professionals in de psycho-
logie of psychiatrie, dominees, vrienden en verwanten, en vooral door erva-
ringsdeskundigen: personen die met succes eerder zelf het deprogrammerings-
programma hebben doorstaan. Tegen dergelijke praktijken zijn met succes
rechtszaken gevoerd wegens kidnapping, opsluiting en geweldpleging (Barker,
: ), maar met name Amerikaanse rechters zijn bereid geweest het te
legitimeren door de subjecten tijdelijk als juridisch incompetent te verklaren
zodat zij ‘tegen zichzelf konden worden beschermd’ (Shupe e.a., ). In Ne-
derland heeft in  een dergelijke kwestie gespeeld met een Brabants meisje
dat in de ban was geraakt van de Rotterdamse priester Amancio Batta die de
Yoruba- of ifa-religie (geen sekte overigens) preekte. Haar ouders hadden een
Amerikaanse therapeut ingehuurd om haar te deprogrammeren, en die was
evenmin zachtzinnig te werk gegaan.

Een principieel probleem is dat de rechter of de overheid die zulke praktij-
ken toestaat er niet aan ontkomt een onderscheid te maken tussen religies en
sektes, of tussen conventionele godsdiensten en nieuwe religies. Witteveen

  



(: ) heeft te onzent het deprogrammeren van sekteleden afgewezen om-
dat dit impliciet een waardeoordeel over nieuwe religieuze bewegingen behelst
en daarmee een ernstige inbreuk maakt op de vrijheid van godsdienst. Ten
tweede gaat het middel uit van de gedachte dat deelnemers nooit bij hun volle
verstand tot zo’n sekte kunnen zijn toegetreden. Die moeten wel gehersen-
spoeld zijn. Voor deze bewering is echter geen empirisch bewijs gevonden: er
zijn mensen die zich uit eigen beweging en op grond van eigen overtuiging
aansluiten en ook die volkomen op eigen initiatief (en zonder professionele
hulp) de sekte verlaten.

Schnabel (: ) verklaart dan ook in zijn proefschrift dat deprogram-
meren het uitdrijven met de duivel is met behulp van beëlzebub. Wat overblijft
is dat uittreders wel een aantal klinische verschijnselen vertonen die vanuit het
oogpunt van volksgezondheid aandacht verdienen. Wright () somt op:
angst, depressie, een laag gevoel van eigenwaarde, eenzaamheid, boosheid,
schuldgevoelens en nog meer. Hij vergelijkt dit met de klachten van mensen
die te kampen hebben met de gevolgen van een echtscheiding (immers ook
een vorm van uittreden). Nog een tijd na de overgang naar het normale be-
staan blijft het risico op terugval bestaan (de floating time in het Engels).

Ik kan op dit moment nog niet goed beoordelen in hoeverre de nieuwe aan-
pak via de techniek van de counternarratives vergelijkbaar is met de praktijk
van het deprogrammeren. De ideeën zijn zo vers dat er nog geen gegevens over
het resultaat van dergelijke sessies voorhanden zijn. Uit een zeer recente publi-
catie van het NCTb () maak ik op dat men jihadistische radicalen tege-
moet wil treden door cognitief weerwerk te bieden tegen het radicale politieke,
morele en religieuze verhaal en tegen de verheerlijking van de dappere strijder.

Men zal de radicalen vertellen:
– Er bestaat helemaal geen wereldsamenzwering tegen de islam.
– Moord is in alle omstandigheden immoreel.
– Wist je dat veruit de meeste slachtoffers van terroristen zelf moslims zijn?
– Terroristen zijn niet meer dan verachtelijke jeugddelinquenten.
– Voor het Westen is al-Qaida de echte tegenstander en niet de islam.

Voor een belangrijk deel gaan zulke argumenten in op hun extreme godsdien-
stige overtuiging.
– In de Koran staat geschreven dat moslims nooit op jihad mogen gaan zon-

der toestemming van hun ouders.
– Je acties zullen god mishagen.
– Weet je wel dat wat je nu ‘heilige explosie’ noemt, gewoon een zelfmoord-

aanslag is?
– Dat dit volgens de Koran streng verboden is?

 



– Het zogenaamde martelaarschap brengt je in de hel en niet in het paradijs.

De uitgangspunten van de deprogrammeringsaanpak bij sekten laten zich met
zulke counternarratives vergelijken. Wanneer de overheid ingrijpt in de ge-
loofsvoorstellingen van mensen, matigt zij zich een oordeel aan over de legiti-
miteit van hun opvattingen. Dit vloeit voort uit de beleidsopvatting dat uittre-
den of het afzien van geweld op zichzelf niet genoeg is. Uittreden behoort
overeenkomstig het thans gevoerde beleid voort te vloeien uit een verandering
in overtuiging en attitude. Dit kan er gemakkelijk toe leiden dat men het theo-
logisch alternatief van de ‘goede’ islam te hulp roept om de ‘slechte’ islam te
bestrijden (Roy, ).

De methode maakt, ten tweede, gebruik van de veronderstelling dat de over-
tuiging van de jongelui is bekomen op een moment dat zij niet bij hun positie-
ven waren en opgezweept werden door fanatici. Maar is dat wel zo? Net zoals
bij het toetreden tot sekten niet is bewezen dat dit via de een of andere soort
hersenspoeling is bewerkstelligd, kunnen we niet zeggen dat alle radicalen
slachtoffers van misleiding zijn. In de wereld van de terreurbestrijding ziet
men al heel lang in dat veel terroristen allesbehalve gek of labiel zijn. Hun
groeperingen opereren als ‘lerende organisaties’ (Kenney, ). De terroris-
ten trekken na analyse lering uit eerder gemaakte fouten, bestuderen de dos-
siers van rechtszaken tegen hen en verzamelen systematisch materiaal over de
bewegingen van de contraterreurinstanties. Dat geldt niet alleen voor groepen
van dierenactivisten van wie (volgens hun reputatie) een groot aantal acade-
misch geschoold zijn en in staat om geraffineerd tegenspel te bieden, maar ook
voor jihadisten (Groen en Kranenberg, , hoofdstuk ).

Het toedienen van ideologisch tegengif is niet alleen arrogant, maar werkt
hoogstwaarschijnlijk niet bij mensen die intensief met hun overtuigingen in de
weer zijn. Het lijkt me naïef te veronderstellen dat geroutineerde evangelisten
of geharnaste politieke wereldverbeteraars zich door dergelijke belerende
boodschappen laten overtuigen. Als we in discussie gaan met extremisten dan
zouden we serieus op hun argumenten moeten ingaan en proberen hun grie-
ven in hun eigen perspectief te zien, vindt Schmid naar mijn mening terecht
(Schmid, ). Dat zoiets heel goed kan, blijkt uit het promotieonderzoek van
de antropoloog Martijn de Koning (De Koning, : ). De Koning ver-
keerde op een open manier met radicaliserende moslimjongeren in Gouda en
kwam erachter dat die moslimjongeren de democratie niet per definitie afwij-
zen. Ze ‘gebruiken de islam als kritisch perspectief voor wat zij zien als de
uitwassen van democratie’. Een dergelijke houding om vanuit een democra-
tisch perspectief (en een humanistische levensvisie) met zulke jongeren in ge-
sprek te gaan, vind ik ook terug in het werk van Frank Buijs.

  



De regering is van mening dat veel verschillende typen eerstelijnswerkers
ook in staat moeten zijn een geloofwaardig en effectief tegenverhaal te houden,
zoals die bij de deprogrammering van sekteleden. Het is in overeenstemming
met de Nederlandse aanpak van terrorisme en radicalisering om daarbij een
veelheid van partijen te ‘responsibiliseren’. De ministers van Binnenlandse Za-
ken en Justitie schreven op  januari  in een brief aan de Tweede Kamer
dat er een Handreiking Weerwoord in de maak is om professionals ‘praktische
handvatten’ te geven om, op basis van democratische waarden, een weerwoord
te kunnen bieden aan ongewenste gedragingen of uitingen van jongeren en bij
hen zelfreflectie te bevorderen. Ik houd mijn hart vast wanneer ik zie wie de
overheid tot nu toe als professionals beschouwt: politiemensen, onderwijzend
personeel, jongeren- en straathoekwerkers en jeugdhulpverleners (Balogh en
De Muijnck, ). Dit zijn beroepsgroepen die geen van alle voor zoiets zijn
opgeleid. Overigens weigert een aantal professionals hieraan hun medewerking
te verlenen op grond van hun beroepscode. Daar staat tegenover dat ze soms
expliciet om zulke bijscholing vragen. Hoe het Nederlandse deradicaliserings-
model werkt, is zonder evaluatie niet goed te beoordelen. Van de geslaagde
voorbeelden die er wel degelijk schijnen te zijn, zouden we meer willen ho-
ren.

Conclusie

In de introductie bij deze voordracht heb ik op normatieve gronden gepleit
voor een terughoudender opstelling van de overheid bij het opsporen en te-
gengaan van radicalisme als politieke overtuiging. Daaraan kan nu een aantal
empirische overwegingen worden toegevoegd.

Ten eerste kennen radicale bewegingen een zeker ‘natuurlijk verloop’. De
overheid zal dit moeten volgen en daarop haar beleid afstemmen. Als zij in-
grijpt, dan ligt het om praktische redenen meer voor de hand om de (aan-
staande) daders van geweldsdelicten te ontmoedigen dan om hen ideologisch
te deradicaliseren. De geschiedenis van de Molukse actievoerders uit de jaren
zeventig biedt daarvan een interessante illustratie.

Ten tweede verloopt het proces van stoppen met misdaad en deradicaliseren
(net als met jongens die jeugdbendes ontgroeien) voor een belangrijk deel
reeds spontaan. De betrokkenen worden ouder en wijzer, en hun banden met
de samenleving worden aangehaald door te kiezen voor een burgerlijk bestaan.
Voor zover de overheid daarbij behulpzaam kan zijn, behoort dat tot het werk-
terrein van de reclassering en de gemeenten (nazorgprogramma’s, het verster-
ken van weerbaarheid in de buurt). Anders dan bij de georganiseerde misdaad

 



zal het voor de meeste gewelddadige radicalen niet nodig zijn om een ingewik-
keld ontsnappingstraject uit te zetten.

Ten derde kan het beleid worden ondersteund door speciale exit-program-
ma’s. Wat zulke programma’s in verschillende landen hebben opgeleverd, is
nog onduidelijk. Er zijn initiatieven ontplooid die neerkomen op een nauwe-
lijks verhulde vorm van omkoping, maar er zijn ook fatsoenlijke re-ïntegratie-
programma’s toegepast. In hoeverre die gedragsinterventies werken is nog be-
kend en behoeft grondige en onafhankelijke evaluatie (zoals het gehele anti-
terrorismebeleid).

Ten vierde: uit de theorie dat er een verband bestaat tussen negatief sociaal
kapitaal en het lidmaatschap van criminele organisatie volgt dat een stevige
gedragsinterventie op zijn plaats is. Dat zal op een open manier moeten ge-
beuren en niet met een gedragsmodel dat is ontwikkeld voor het deprogram-
meren van misleide individuen in sektes. Een discussie met echte professionals
is te verkiezen boven het inschakelen van iedereen die mogelijkerwijs met ra-
dicaliserende jongeren te maken krijgt.

Ik heb gezegd.

  



Noten

. Ik dank M. Husken en R. Singelenberg voor hun commentaar op een eerdere ver-
sie van dit stuk en Marlies Enklaar, de corrector van de oratiereeks Vossiuspers
UvA, voor haar talrijke verbeteringen in het Nederlands.

. Ministerie van Justitie (): Kamerstuk -  nr.  Nota ‘Radica-
lisme en radicalisering’. Zie voor een bespreking van deze definitie(s): Moors e.a.
(): -.

. Het vermoorden van Pim Fortuijn en Theo van Gogh behoort tot een ander type
misdaad: politieke moord.

. In een brief van de ministers van BiZa en Justitie op  januari  aan de Tweede
Kamer feliciteren de bewindspersonen zichzelf met het mooie resultaat dat, na de
moord op Van Gogh, ‘Nieuw onheil steeds is afgewend dankzij intensieve samen-
werking tussen inlichtingen- en veiligheidsdiensten, politie, de Immigratie- en Na-
turalisatiedienst, de Koninklijke Marechaussee, lokale autoriteiten, NCTb en vele
andere diensten en organisaties.’ Ook de Nederlandse moslimgemeenschappen
krijgen een pluimpje. Zij ‘hebben grote weerbaarheid getoond tegen processen van
jihadistische radicalisering.’ Thans stagneert de aantrekkingskracht van radicale
organisaties en het niveau van dreiging kan worden verlaagd van substantieel naar
beperkt. Misschien hebben de bewindspersonen gelijk, maar deze beweringen wor-
den gedaan zonder een spoor van bewijs of een poging ze zelfs maar plausibel te
maken.

. In het Verenigd Koninkrijk bestaat een levendige belangstelling voor de in Neder-
land opgedane ervaring. In Duitsland is de overheid veel terughoudender in het
ingrijpen in politieke gedachtevorming.

. Zie voor een kernpublicatie waarin deze opvatting is uitgewerkt Gielen ().
. Tussen deze vier typen afzonderlijk bestaan aanzienlijke verschillen in organisatie-

vorm (wat betreft terroristen varieert dat van vrijblijvende ideologisch geïnspi-
reerde vriendengroepen tot gedisciplineerde guerrillabewegingen) en de fase van
ontwikkeling (van jongeren die beginnen vatbaar te worden voor de radicale bood-
schap tot door de wol geverfde plegers van verwoestende aanslagen en, van daar-
uit, weer deradicaliserende uittreders). Omdat het hier om een vergelijking tussen
verschillende typen van organisaties gaat, besteed ik minder aandacht aan interne
variatie. Ik probeer ook geen ondergrens te definiëren zoals (ofschoon niet scherp)
in het strafrecht gebeurt, waar bij een criminele organisatie sprake moet zijn van
een ‘gestructureerd samenwerkingverband’ (vgl. Arrest Mariënburcht HR  okto-
ber  NJ ,  n.nt.c.)

. Der Siegel,  oktober .
. Berliner Zeitung,  september .
. Wanneer is een individu volledig ‘gedisengageerd’ of gederadicaliseerd? Wat ie-

mand die op dit ogenblik uittreedt in de toekomst zal doen, weten we natuurlijk
nooit helemaal zeker. Het is zoals de filmer Pasolini gezegd schijnt te hebben: pas
na de dood kun je veilig aan de eindmontage van je leven beginnen (J. Blokker in
NRC Handelsblad,  maart ).

. AIVD, Disengagement en deradicalisering van jihadisten in Nederland, maart .

 



. Met dank aan J. van der Pigt voor zijn informatie ter zake.
. Mededeling van prof. A.J.F. Köbben die vanaf  en tot , samen met L.Ch.

Mantouw, de Commissie van Overleg Zuid-Molukkers/Nederlanders leidde.
. Ik dank Otto Tatapikalawan voor zijn tussenkomst.
. http://www.trouw.nl/krantenarchief//////_Yoruba-religie_is_-

geen_sekte_.html.
. Zie ook het commentaar van Janny Groen op de recente AIVD-notitie over disen-

gagement in de Volkskrant van  maart .
. De Commissie evaluatie antiterrorismebeleid, beter bekend als de Commissie-Suy-

ver, komt in haar rapport in mei  tot de conclusie dat het Nederlandse beleid
hoognodig aan evaluatie toe is. Tot mijn spijt heeft de regering deze belangrijke
aanbeveling onmiddellijk ondergraven door een brief aan de Tweede Kamer op 
januari  te schrijven met de mededeling dat zulk onderzoek zal worden toege-
wezen aan het NCTb; dat is de organisatie die zelf in de uitvoering van het beleid
een spilfunctie vervult, en door de onderzoeksafdeling van het Ministerie van Jus-
titie. Naar de resultaten van zulk onderzoek van de Dutch approach wordt in de
hele wereld uitgekeken, maar op deze manier uitgevoerd, zullen ze minder serieus
worden genomen. Zo’n onderzoek behoort te worden verricht door belangeloze
buitenstaanders en bijvoorbeeld ook de onbedoelde, negatieve effecten van beleid
te omvatten.
Overigens blijkt het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nu
juist wel een evaluatie van het onderdeel deradicaliseringsbeleid door een extern
bureau te hebben laten uitvoeren. Ik zie uit naar de resultaten.
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