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REDACTIONEEL

De-radicalisering, pacificatie en de uitdagingen
van de coronacrisis

Anneke van Hoek & Bas van Stokkom

In het Chinees bestaat de term crisis uit twee tekens (karakters): ‘Wei’ dat kans en
mogelijkheid betekent en ‘Ji’ dat staat voor bedreiging, gevaar. Deze twee aspec‐
ten zijn in elke crisis te onderscheiden, ook in de huidige coronacrisis.
Allereerst de kansen. De crisis biedt ruimte voor herbezinning op onze idealen en
de inrichting van maatschappelijke systemen. Zo publiceerde victimoloog en her‐
stelrechtsdenker Ezzat Fattah onlangs een artikel waarin hij tientallen positieve
effecten van de crisis in kaart bracht, in spiritueel, cultureel en ecologisch opzicht
en als instigator van hervorming, ook in de sfeer van het strafrecht.1 Oxfam
Novib heeft recent een reddingsplan ontwikkeld om de coronacrisis aan te pakken
én een wereld op te bouwen die meer gelijkwaardigheid kent. DRIFT,2 een organi‐
satie die als doel heeft om transities te versnellen in de richting van een eerlijke,
duurzame en veerkrachtige maatschappij, organiseert sinds het uitbreken van het
coronavirus regelmatig online transitiegesprekken over onder meer mens, natuur
en economie. De vraag is volgens DRIFT niet hoe de coronacrisis duurzaamheids‐
transities beïnvloeden, maar hoe de bestaande transitiedynamiek te laten landen
in de anderhalvemetersamenleving.
Wat bedreigingen betreft, kan de coronacrisis de maatschappelijke voedings‐
bodem voor radicalisering verder vergroten. De pandemie kan namelijk leiden tot
snel verslechterende levensomstandigheden, grotere maatschappelijke ongelijk‐
heid, collectieve frustratie en angst, discriminatie, machtsmisbruik en geweld.
Uiteenlopende tekenen wijzen daarop. Zo kunnen door de wereldwijde economi‐
sche gevolgen van de coronacrisis vijfhonderd miljoen mensen extra in armoede
terechtkomen, aldus een recent onderzoek van Oxfam Novib (2020). Dat is zo’n
acht procent van de wereldbevolking. Volgens een onderzoek dat in opdracht van
de VN is uitgevoerd (Sumner, Hoy & Ortiz-Juarez, 2020), zou het coronavirus de
wereldwijde strijd tegen armoede in één klap met tien jaar terugwerpen en in
sommige regio’s, zoals het Midden-Oosten, Afrika, Latijns-Amerika en grote
delen van Zuidoost-Azië, zelfs met dertig jaar.
Het risico op corona is scheef verdeeld over sociale klassen, zo blijkt uit onder‐
zoek van de vereniging van Amerikaanse sociologen. Mensen die in armoedige
omstandigheden leven, zijn kwetsbaarder voor het coronavirus, omdat ze vaak
ook al andere medische problemen hebben. Ongelijkheid wordt zo een extra risi‐

1 https://vancouversun.com/opinion/ezzat-a-fattah-a-social-scientists-view-of-a-global-crisis.
2 DRIFT is een bedrijf bestaand uit internationale en interdiscplinaire onderzoekers en adviseurs,

dat opereert onder de koepel van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
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cofactor in deze coronacrisis. ‘Arm maakt ziek en ziek maakt arm.’3 De frustraties
die hierdoor ontstaan, kunnen volgens een recent rapport van de Pathfinders for
Justice een voedingsbodem worden voor ontwrichtende politieke krachten (Ste‐
ven, De Lange, Muller & Weston 2020). Illustratief is dat in Nederland het beleid
rondom financiële steun aan mensen en bedrijven die door de coronacrisis in de
problemen komen, niet door iedereen als rechtvaardig wordt ervaren (Van Veld‐
huizen & Barendrecht, 2020). De crisis wordt ook aangegrepen om bepaalde
omstreden maatregelen snel door te drukken. Zo gebruikt Texas de coronacrisis
om een lang gekoesterde wens in vervulling te laten gaan: vrouwen die abortus
willen, krijgen geen zorg. Vrouwen krijgen zelfs geen abortuspil meer, omdat dat
te veel beslag zou leggen op beschermende kleding, aldus een rechter. Zorgverle‐
ners hebben vervolgens een rechtszaak aangespannen tegen Texas bij het
Supreme Court in Washington.4

Ook terroristen grijpen hun kans. Terwijl de wereld in beslag wordt genomen
door het coronavirus, proberen jihadistische terreurbewegingen zoals Islamiti‐
sche Staat te profiteren van de crisis. IS ziet de crisis als een godsgeschenk, maakt
dankbaar gebruik van de chaos en rukt vanuit de Syrische woestijn op naar de
bewoonde wereld. Een video met onthoofdingen werd weer online geplaatst; de
laatste dateerde van vier jaar geleden. In buurland Irak valt ondertussen de anti-
IS-coalitie uit elkaar. De Amerikanen dragen in hoog tempo hun militaire basissen
over aan de Irakezen, terwijl Europese partners, waaronder Nederland, hun mili‐
tairen tijdelijk terugtrekken. Het Iraakse leger lijkt zonder Amerikaanse steun
niet opgewassen tegen IS.5 De coronapandemie bedreigt aldus de internationale
samenwerking en solidariteit die van cruciaal belang zijn in de strijd tegen
terrorisme. Overigens zijn er diverse terroristische groeperingen die juist overwe‐
gen tijdelijk de strijd te staken om redenen van volksgezondheid. De Taliban in
Afghanistan willen niet alleen medische hulp accepteren, ze verspreiden ook voor‐
lichtingsvideo’s van strijders die druk in de weer zijn met mondkapjes en zeep.
Een woordvoerder zei dat ‘als het virus, wat God verhoedde, uitbreekt in een
gebied waar wij de baas zijn, we daar dan het vechten zullen staken’.6

De pandemie vormt tevens een uitgelezen kans voor autocraten. In China pro‐
beert de regering haar bevolking in het gareel te houden met repressie en een
hightech monitorbeleid waar Big Brother zijn vingers bij zou aflikken. Ook dichter
bij huis nemen autocratische leiders radicale stappen. In Hongarije bijvoorbeeld
kan Orban per decreet regeren, waardoor zijn macht verder versterkt wordt. Zoals
in elke crisis zijn er ook nu mensen die een zondebok zoeken en vinden, en er zijn
veel samenzweringstheorieën in omloop. Sommigen menen dat joden, etnische
minderheden of de LHBT-gemeenschap achter de verspreiding van het virus
zouden zitten. Trump wijst met een beschuldigende vinger naar China als ver‐
spreider van het ‘Chinese virus’. Er circuleren filmpjes op internet waarin George
Soros en Bill Gates als kwade genius fungeren. In Nederland steekt nieuw geweld‐

3 www.mo.be/nieuws/mensen-armoede-wereldwijd-vatbaarder-en-kwetsbaarder-voor-corona.
4 Dankzij corona kan IS herrijzen, de Volkskrant 14 april 2020, p. 18 en 19.
5 Jihadi’s vullen ruimte die corona heeft gecreëerd, de Volkskrant 14 april 2010, p. 18 en 19.
6 Texas ‘gebruikt’ corona om abortus te weigeren, de Volkskrant 15 april 2020, p. 9.
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dadig activisme de kop op: tientallen zendmasten zijn in brand gestoken door
activisten die tegen het 5G-netwerk ageren en vermoeden dat de straling die
afkomstig is van deze zendmasten verantwoordelijk is voor het uitbreken van de
pandemie.

Deze crisisimpressies van voorjaar 2020 vormen de opmaat voor het onderwerp
van dit themanummer: de mogelijke bijdrage van herstelrecht aan de-radicalise‐
ring en pacificatie tussen voormalige strijdende partijen. Na de aanslagen in Parijs
en Brussel in 2015 betoogde Lode Walgrave in dit blad dat op termijn herstelge‐
richte ontmoetingen de moeite van het proberen waard zouden zijn. Intussen is
in het kader van EU-programma’s een Radicalisation Awareness Network Centre
of Excellence (vaak afgekort tot Radicalisation Awareness Network (RAN)) gefor‐
meerd, dat onder meer herstelrechtelijke benaderingen onder de aandacht brengt.
Er zijn recentelijk twee papers gepubliceerd, respectievelijk The role of restorative
justice in preventing and responding to violent extremism en The role of victims in
strengthening social cohesion after a period of violence.7 Die papers bespreken pacifi‐
catieprojecten in landen die te maken hebben met een gepolariseerd klimaat ten
gevolge van lange perioden van geweld (onder andere Baskenland en Noord-Ier‐
land). De herstelrechtelijke gesprekken in kwestie staan in het teken van de-radi‐
calisering en worden gevoerd met voormalige strijders, al dan niet samen met
slachtoffers en nabestaanden. Volgens het RAN zouden sommige slachtoffers en
nabestaanden van het geweld als morele bakens kunnen fungeren en de weer‐
baarheid tegen gewelddadig extremisme kunnen vergroten.
Dergelijke herstelgesprekken kunnen overigens meestal pas na verloop van jaren
plaatsvinden, en eerder op groepsniveau dan op interpersoonlijk niveau. In dat
verband wijzen Ivo Aertsen en medeauteurs in hun bijdrage over het Belgische
CONRAD-project onder meer op de volgende benaderingen:
– het positief en niet-stigmatiserend omgaan met de betreffende groepen jon‐

geren;
– concreet mogelijkheden bieden om vanuit het eigen perspectief hun leefsitua‐

tie en ervaren onrecht te verwoorden en aldus bij te dragen aan een herdefi‐
niëring van de problematiek;

– betrokken burgers, professionals uit diverse sectoren en middenveldorganisa‐
ties samen brengen in dialooggroepen.

Het spreekt volgens deze auteurs voor zich dat het zinvol omgaan met radicalise‐
ring en extremistisch geweld een brede, maatschappelijke aanpak vergt, waarbij
onder meer sociaal-economisch beleid een belangrijke rol speelt. Van belang is
verder dat media en politici betrokken zouden moeten worden om de eenzijdige,
repressieve veiligheidsoptiek te doorbreken. Zonder de-polarisatie van de maat‐
schappelijke beeldvorming lijkt re-integratie van ex-strijders niet mogelijk te zijn.

7 https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/
radicalisation_awareness_network/ran-papers/docs/ran_rvt-
exit_role_of_restorative_justice_dublin_3-4_122019_en.pdf; https://ec.europa.eu/home-affairs/
sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/
ran-rvt/docs/ran_rvt_the_role_of_victims_bilbao_21062019_en.pdf.
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Het belang van een brede, geïntegreerde aanpak bleek overigens al uit het Euro‐
pese FP7-project ALTERNATIVE, een Europees onderzoeksproject waarbij in uit‐
eenlopende Europese landen studie is gemaakt van manieren om spanningen
binnen lokale gemeenschappen en agressie tegen minderheidsgroepen tegen te
gaan. De problematieken die in dit onderzoek zijn beschreven, hebben veel raak‐
vlakken met transitieproblemen die zich tijdens overgangsperioden voordoen in
postconflict-contexten (Zie Pali & Aertsen, 2018).
In dit themanummer zijn vier artikelen opgenomen. In de eerste bijdrage reflecte‐
ren Ivo Aertsen, Mattias De Backer & Marie Figoureux op de bevindingen van hun
onderzoek met jongeren en jeugdwerkers in Verviers en Brussel in het kader van
het CONRAD-project. Zij gaan na welke opportuniteiten er in het onderzoek te
vinden waren voor herstelrecht, vooral op basis van het actieonderzoek en de fra‐
meanalyse. De analyse van frames die in het publieke debat worden gebruikt,
maakt inzichtelijk dat het concept ‘radicalisering’ een stigmatiserende werking
heeft en vijandsbeelden intact laat. De auteurs schetsen vanuit het veldwerk en
de frameanalyse een aantal concrete aanknopingspunten voor open gesprekken,
met name door het ontwikkelen van counterframes die jongeren en jongvolwasse‐
nen aanmoedigen te communiceren over het gebeurde en over de perspectiefloze
sociale omgeving waarin zij zich bevinden.
In het tweede artikel beschrijven Evelien Rens, Katrien Lauwaert en Ivo Aertsen
een aantal herstelrechtelijke initiatieven rondom extremistisch geweld in een
drietal Europese landen, te weten Spanje, Italië en Noord-Ierland. Deze gesprek‐
ken blijken een lastige opdracht te zijn, onder meer omdat het niet voor de hand
ligt om daders met een radicaal gedachtegoed in contact te brengen met hun
slachtoffers. Toch blijken in genoemde landen interessante aanzetten gegeven te
worden. De initiatieven hadden betrekking op een zeer specifieke context, werden
ad hoc opgestart met aandacht voor de specifieke noden van de betrokkenen en
kenden een eigen werkwijze. Het gaat dus geenszins om standaardmodellen of
generaliseerbare praktijken.
Anneke van Hoek schetst in haar bijdrage een ‘positief criminologische visie’ op
radicalisering. Ze bespreekt drie academische theorieën: het trapmodel van Mog‐
haddam, de geweldstypologie van Galtung en Staubs sociaalpsychologische bena‐
dering van collectief geweld. De benadering van Staub poogt burgers te stimule‐
ren de rol van active bystander op zich te nemen wanneer zij met geweld worden
geconfronteerd. In het tweede deel van het artikel gaat de auteur in op de rol van
verhalen om collectieve ervaringen te begrijpen en identiteiten te veranderen.
Daarbij geeft ze aandacht aan de soaps van Radio La Benevolencija in Rwanda die
de veerkracht van de bevolking zouden kunnen vergroten.
In het vierde artikel pleit Carl Steinmetz voor een frisse kijk op de aanpak van
radicalisering. Daarbij maakt hij gebruik van het kader van ‘weer goedmaken’, dat
handvatten geeft voor de preventie van radicalisering. Daarnaast schetst hij een
Activisme van de Hoop, een georganiseerd geweldloos verzet tegen achterstelling
en onrecht, die de voedingsbodem vormen voor radicalisering.
Naast een prikkelende column van radicaliseringsonderzoeker Jelle van Buuren
en een discussiebijdrage van Bas van Stokkom, zijn nog twee korte bijdragen van
Bente London en Mieke Wouters opgenomen, die laten zien dat herstel‐

Tijdschrift voor Herstelrecht 2020 (20) 1
doi: 10.5553/TvH/1568654X2020020001002

9



Anneke van Hoek & Bas van Stokkom

bemiddeling in coronatijden niet stilstaat. Het digitale gesprek lijkt voldoende
mogelijkheden te bieden voor een geslaagde bemiddeling.
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