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 Voorwoord: van pionieren naar 
professionaliseren

Terwijl pakken toiletpapier de winkels uitvlogen en het kabinet deskundigen 
de hemel in prees als baken van hoop in onzekere tijden, vloog de paniek mij 
naar de keel. De uitbraak van het coronavirus was eng, maar een angstige 
bevolking enger. En toen ging mijn concentratie, heel intelligent, tegelijk 
met de rest van Nederland in lockdown en liet zich niet meer zien. Hoe 
moest ik in deze omstandigheden in hemelsnaam dit boek afschrijven? 
Ik kwam mezelf huilend op straat tegen als ik tijdens een blokje om een 
ontluikende roos zag, maar ook het tegenovergestelde gebeurde: ik trof 
mezelf dubbelgevouwen van het lachen aan in de supermarkt toen ik daar 
na verloop van tijd nog steeds de lege schappen zonder borrelnootjes zag. 
Het leek alsof ik in een waanzinnige droom wakker was geworden waaruit 
ik niet kon ontsnappen.

Maar al snel voelde ik waarom menselijke gezelligheid een belangrijkere 
overlevingsfactor is dan gezond voedsel. En net toen ik van gekkigheid 
niet meer wist wat ik moest doen, kreeg ik het gevoel dat ik in een grote 
spiegel aan het kijken was. Dat virus met zijn onvoorspelbare verloop, de 
doden, de vele meningen, de angst van mensen, de groepen die niet gehoord 
werden, botsende experts, de ‘complottheorieën’, de roep om gezondheid 
boven privacy te stellen, de eindeloze stroom mediaberichten, de inter-
nationale ontwikkelingen, het onderscheid in wat een vitaal beroep is en 
wat niet; het leek verdacht veel op waar ik over aan het schrijven was: ‘de 
radicaliseringsindustrie’.

En toen veranderde er iets. Ik schreef immers over radicalisering als een 
wicked problem: een ongestructureerd maatschappelijk fenomeen zonder 
kop of staart, met een fysiek en een sociaal aspect, diverse belangen en 
perspectieven, een onontgonnen terrein, met grote impact op mensenlevens 
en waar professionals zich maar mee moeten zien te redden. Het was alsof 
het universum tegen me schreeuwde: ‘Kijk eens, hier, gratis voor jou: dit is 
hoe het echt is als je met fundamentele onzekerheid moet leren omgaan. 
Ga daarover maar schrijven.’ En dat deed ik.

Als je mij een paar jaar geleden had gevraagd wat voor werk ik doe, dan had ik 
waarschijnlijk gezegd: ‘Ik werk met radicalisering’. Af te lezen aan de meeste 
gezichten, was dat geen helder antwoord. Daarom stapte ik gaandeweg 
over op: ‘Ik adviseer over terrorisme’. Dat snapt iedereen, vooral dankzij 
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het dramatische ‘huwelijk’ tussen terroristen en media. Toch dekt het de 
lading niet. Het werken met radicalisering is bovendien geen zelfstandig 
beroep en heeft dus ook geen naam. Tot ik me realiseerde dat de manier 
waarop ik werk – hybride en met een meervoudig perspectief – wel een naam 
heeft, namelijk die van organisatie-antropoloog. Wat een opluchting! Soms 
bekroop me het gevoel dat je pas goed in je vak kunt zijn als je een eenduidig 
antwoord kunt geven op wat je doet. Maar ik hoefde helemaal geen keuze te 
maken tussen onderzoek doen, bestuurders adviseren, families begeleiden, 
f ilmresearch doen, trainen van professionals of schrijven. Sterker nog, in ‘De 
radicaliseringsindustrie’ van pionieren naar professionaliseren heb ik mijn 
inzichten juist vanuit die verschillende rollen opgetekend.

Maar er is nog een reden waarom het prettig is dat ik mijn werk een 
naam kan geven. Want daardoor past het in een ‘hokje’. En ons brein wil 
dat graag, die hokjes, dat is overzichtelijk en makkelijk uit te leggen. Dat 
heet ook wel ‘need for closure’: dingen die kloppen, die afgebakend zijn, 
die je kunt begrijpen en waar je grip op kunt uitoefenen. Die behoefte is 
menselijk, maar in het werken met radicalisering, extremisme en terrorisme 
ontbreekt het daar nu juist vaak aan. Door mijn werkzaamheden weet ik 
dat professionals dit iedere dag ervaren en dat het allerlei uitdagingen en 
dilemma’s oplevert. In dit boek laat ik je daarom door antropologische bril 
kijken naar dat werk en in welke omstandigheden het plaatsvindt. Met 
als doel dat er bij jou ook iets kan veranderen. Bijvoorbeeld omdat je meer 
overzicht krijgt, je je minder professioneel alleen gaat voelen, je meer houvast 
in je werk vindt, het een aanleiding is tot een goed gesprek met collega’s of 
je privéomgeving. Of, als je op het punt staat om ook te gaan pionieren, je 
alvast voorbereid bent op je professionele reis.

Dit boek is er in de eerste plaats voor professionals; voor uitvoerders, 
bestuurders en leidinggevenden, voor opleiders en studenten. Er bestaat 
geen specif ieke beroepsopleiding voor het werken met radicalisering en het 
werken met radicalisering is niet geclassif iceerd als (risico)beroep. Terwijl 
professionals ondertussen wel werken met de onderliggende opgaaf: dat 
kinderen en volwassenen in het ergste geval ‘op weg’ zijn om anderen dood 
te maken, anderen ondersteunen die mensen doden of zelf doodgaan. Dat is 
de reden dat ik hoop dat dit boek in de tweede plaats ook behulpzaam kan 
zijn voor gezinnen van mogelijk geradicaliseerde kinderen of familieleden. 
Als geen ander weten zij hoe verdriet, machteloosheid en schaamte daarover 
hun leven in zijn greep kan houden. Wellicht kan dit boek, of delen daaruit, 
ook bijdragen aan het contact met professionals en verwachtingen in het 
werken met elkaar. Want als radicalisering je huis ‘binnenwandelt’ en daar 
de boel ‘kort en klein slaat’ komt daarachteraan vaak ook nog een lange stoet 
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van ‘helpers en nieuwsgierigen’ je voordeur binnen. De meeste professionals 
proberen, direct of op afstand, samen met het gezin die brokstukken op te 
ruimen en andere te voorkomen, maar niet altijd, en niet altijd even goed. 
Radicalisering, extremisme en terrorisme en de aanpak daarvan zijn geen 
wiskunde maar mensenwerk. Maar gelukkig, menselijke veerkracht is 
wonderbaarlijk. Dit boek is mijn bijdrage daaraan, op de schouders van velen.


