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ERGENS BIJ HOREN’ 
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Eerder dit jaar promoveerde Nikki Sterkenburg op radicaal- en extreemrechts in Nederland.  
Tegelijkertijd verscheen er een journalistieke editie van haar onderzoek. In Maar dat mag je  

niet zeggen1 laat Sterkenburg aanhangers van extremistisch gedachtegoed uitgebreid  
aan het woord. M&P sprak met haar. 

I V O  P E R T I J S

komen. “Ze zijn eigenlijk wel heel aardig”, 
zei de verslaggever. Tot hij later het bandje 
uitschreef. “Ze zeggen wel heel heftige 
dingen”, merkte hij toen op. Ook al zijn 
mensen bijzonder aardig, dan kunnen ze er 
nog steeds onverdraagzame denkbeelden 
op nahouden. Dat is de grootste valkuil. Als 
je goed luistert naar wat mensen zeggen 
zonder het direct te bagatelliseren, schiet 
dan niet in de paniekstand maar relativeer 
het ook niet weg. Docenten moeten wel 
goed nadenken wat ze doen. Ik nam deel 
aan een bijeenkomst van het Radicalisation 

Awareness Network (RAN) over extreem-
rechts op scholen. Daar kwam een aantal 
ongelukkige voorbeelden voorbij van 
docenten die jonge neonazi’s in de klas 
apart zetten en Auschwitz erbij betrokken. 
Hierdoor joegen ze dit soort jongeren alleen 
maar verder de beweging in. Afgezien van 
het herkennen, zou ik voorzichtig zijn 
met het toepassen van een interventie en 
van iemand een voorbeeld te maken. Met 
name jonge gasten willen ergens bij horen. 
Ze zijn op zoek naar spanning. Veertien- 
en vijftienjarigen zitten er ideologisch 
helemaal niet zo zwaar in. We hebben 
in Nederland in 2007-2008 een pilot in 
Winschoten gehad waarbij hulpverleners 
aan de slag gingen met Lonsdale-jongeren 
die over dreigden naar neonazigroepen 
over te stappen. Deze jongeren werd een 
alternatief sociaal netwerk geboden en 
kregen voorgespiegeld wat de gevolgen 
van hun keuzen waren. Dit traject was 
best succesvol. Betrokken hulpverleners 
voerden geen keiharde discussies over 
ideologie. Dat heeft namelijk geen zin. Dit 
geldt voor zowel radicaal- en extreem-
rechts als voor jihadisten.’

In Nederland is er geen grote extreem-
rechtse organisatie. Is daar een verkla- 
ring voor?
‘Al tien jaar zijn er tussen de 150 en 250 
personen betrokken bij offline-activisme 
met enkele uitschieters naar boven, zoals 
rond 2015, het jaar van de migratiecrisis. 
Deze piek verdween meteen na de Turkije-
deal. Een verklaring voor het beperkte 
politieke activisme van extreemrechts is  
dat mensen zich nog wel politiek ver-
tegenwoordigd voelen. Tegelijkertijd heb-

kijken. Dit maakte ik met de jihadisten mee  
en nu met radicaal- en extreemrechts 
precies hetzelfde. Ik ben benieuwd hoe 
mensen bepaalde dingen zien en, nog 
belangrijker, hoe het zo is gekomen.’ 

Waar moeten docenten op letten bij 
jongeren met radicaal- of extreemrechtse 
opvattingen?
‘In mijn boek komt Bram aan het woord. 
Als jongere had hij een vrij heftig uiterlijk 
met white power-speldjes. Hij deed uit-
spraken tijdens de maatschappijleerles 
waaruit je echt wel kon opmaken dat hij 
radicaal- en extreemrechts was, maar zijn 
leraar had dit niet door. Hij vond Bram 
zo’n aardige jongen. Als docenten goed 
luisteren naar wat iemand als Bram in de 
klas zegt, dan pik je ze er wel uit. Er wordt 
vaak gedacht dat zo’n leerling het niet 
meent of provoceert. Dat kan en is soms 
ook zo. De grootste misvatting is dat deze 
leerlingen niet extreem kunnen zijn omdat 
ze aardig zijn. Ik draaide een reportage met 
Nieuwsuur. De reporter interviewde twee 
personen die ook in mijn boek aan bod 

T
ijdens haar onderzoek 
kwam Nikki Sterkenburg 
vijf 'typen’ activisten te- 
gen. In haar boek plaatst  
Sterkenburg typen tussen  
haakjes en schrijft ze de 

vijf typen in hoofdletters: Rechtvaardig-
heidszoekers, Politieke Zoekers, Spanning- 
zoekers, Sociale Zoekers en Ideologische 
Zoekers. ‘Vier van de vijf categorieën wer-
den in eerdere onderzoeken aangeduid. 
Ruim twintig jaar geleden voerde 
Annette Linden in Nederland soortgelijk 
onderzoek uit. Zij beschreef vier van de  
vijf typen redelijk globaal. Ze gaf welis- 
waar andere namen aan deze categorieën, 
maar de beschrijvingen komen deels 
overeen’, vertelt de journaliste. Die vier 
typen komen volgens haar ook in andere 
onderzoeken terug. Sterkenburg: ‘Wat ze 
bijna allemaal gemeen hebben, is dat ze 
zich in cultureel, sociaal, economisch, 
etnisch of fysiek opzicht bedreigd voelen.  
Mensen zijn bang om iets kwijt te maken  
en maken om die reden van mensen met 
een migratieachtergrond de gepercipieer-
de vijand. In mijn onderzoek voegde ik 
aan de eerdere vier typen een vijfde type 
toe, namelijk de Ideologische Zoeker. Die  
was nieuw voor mij.’ Sterkenburg begon 
met interviews en ging daarna pas cate- 
goriseren. ‘Ik wilde niet sturen of mensen  
in een hoek frommelen waar ze hele-
maal niet in horen te zitten. In de weten-
schap noemen ze dit de grounded theory.  
Je begint en ziet wat je tegenkomt. Ik  
begon dit onderzoek als journalist. Pas 
later wilde ik er een promotie-onderzoek 
van maken en heb ik me ook verder ver-
diept in de bestaande theorieën.’

Als journaliste verdiepte u zich al  
eerder in mensen met radicale opvat-
tingen. Waar komt deze belangstelling 
vandaan?
‘Ik heb een fascinatie voor bubbels en 
moeilijk toegankelijke werelden. Ik was 
misdaadjournalist. Voor Quote schreef ik  
over bankiers en accountants. Dat is ook 
niet de meest toegankelijke wereld voor 
buitenstaanders. Als het om extreme 
opvattingen gaat, vind ik het interessant 
dat we zo verschillend naar de wereld 
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en antisemitische memes worden op gro-
te schaal geconsumeerd en gedeeld. Die 
leerlingen zijn niet allemaal extreemrechts. 
Het is belangrijk om leerlingen ervan 
bewust te maken wat ze binnenkrijgen, 
wat ze doorsturen en waarom ze dit 
doorsturen. In de media gaat de discussie 
over het gebruik van het begrip jihad of 
de wijze waarop media over terroristische 
aanslagen berichten. Als je in de klas, bij-
voorbeeld in groep zeven of acht, vraagt 
wie het filmpje van Christchurch heeft ge- 
zien, dan zijn dat soms best wel wat leer- 
lingen. Het gaat er vooral om dat docenten 
vaker het gesprek met scholieren aangaan 
over hetgeen ze op die telefoon binnen-
krijgen. Juist door al die memes en het 
snelle doorsturen van video’s met grof 
geweld ontstaat een cultuur waarin de-
humaniserende retoriek genormaliseerd 
raakt. Dat is een tactiek van alt-right. Het 
begint altijd als grapje en eindigt met nare 
ideeën. Alt-right omarmt de beeldcultuur. 
Voor het doorsturen van racistische en 
antisemitische memes hoef je niet eerst 
Mein Kampf te lezen. Hier maak ik mij 
zorgen over. We hebben het voortdurend 
over mediawijsheid waarbij leerlingen het 
onderscheid moeten maken tussen echt 
nieuws en nepnieuws. Mijn ervaring bij 
TerInfo2 is dat de meeste leerlingen dat 
prima kunnen. Ze sturen nepnieuws door, 
omdat ze het leuk vinden. Ze weten dat 
een bepaalde meme racistisch of op het 
randje is, maar sturen deze toch voor de 
grap door. Hier is een grote rol voor het 

onderwijs weggelegd. Vlak ook niet uit dat 
sommige extreemrechtse groepen in de 
buurt van scholen stickers aan jongeren 
uitdelen. Scholieren plakken deze overal 
op. Ondertussen denken docenten dat er 
op school een of andere dependance is van 
de bewuste radicaal- of extreemrechtse 
groep is.’ 

Vooral alt-right maken een grapje en ne-
men mensen zo mee in hun denkstappen. 
Hoe heeft u dat zelf ervaren?
‘Ik heb een redelijk neutrale journalistieke 
luisterstand waarbij ik tijdens het gesprek 
alles aanhoor, maar na afloop van het 
interview tijdens het beluisteren van het 
bandje denk: “Dit kan toch niet? Waarom 
heb ik niets gezegd?”. Dat was mijn rol als 
onderzoeker ook niet, maar het duurde wel  
even voordat ik die tactiek begon te zien.  
Ze brengen het eerst als grapje en ver-
volgens als gedachteoefening. Na die ge-
dachteoefening is het iets waar zeker niet 
iedereen het over eens is, maar waar wel 
over gepraat moet worden. Zo schuift het 
steeds een stapje op. Het duurde ook even 
voordat ik doorhad dat ze hun taalgebruik 
aan mij aanpasten. Ze hadden het niet  
over de bedreiging van “het blanke ras”, maar  
spraken hun zorgen uit over identiteit en 
beschaving. Ze kunnen goed praten, fietsen 
er een aantal denkers in en dan klinkt het 
logisch totdat je het uittikt. Doordat ik 
iedereen meerdere keren interviewde, kon  
ik daarop terugkomen. Ze gaven hun aan-
pak toe.’ 

Wat vindt u van de media-aandacht voor 
relatief kleine bewegingen?
‘Edwin Wagensveld wordt vaak aan tafel  
gezet als de stem van radicaal- en extreem- 
rechts Nederland, maar hij kan bij een  
demonstratie nog geen twintig mensen 
op de been brengen. Het is heel Neder-
lands om te zoeken naar bepaalde ver-
tegenwoordigers die dan een stem ver-
tolken. Persoonlijk denk ik dat dit onzin 
is. Er zijn enorme individuele verschillen 
in elke gemeenschap. Bij berichtgeving 
over activiteiten van extreemrechts is 
er weinig aandacht voor de context. De 
NOS besteedt regelmatig aandacht aan 
acties van Identitair Verzet. Soms staan er 
twee mensen met een spandoek op het 
dak van een moskee. Je kunt je afvragen 
of dit een bericht waard is. Elk weekend 
staan er ook mensen op de Dam. Je hoeft 
geen demonstratie te organiseren. Met 
twee personen op het dak van een moskee 
krijg je al aandacht. Alles wat je aandacht 
geeft groeit. Hier dacht ik ook aan bij het 
schrijven van mijn boek. Als je merkt dat 
dit thema leerlingen bezighoudt, dan ont-

ben we geen demonstratiecultuur. Ook 
halen sociale media de angel eruit. Je 
kan iets boos op Facebook tikken en dan 
vinden drie mensen dat leuk. Als er een 
demonstratie is en het regent, hoef je er 
dan niet meer heen, want je hebt al iets 
gedaan. Aan de ene kant is dit handig. Zo 
kunnen mensen hun ei kwijt. Aan de andere 
kant zijn sociale media zo ontzettend ver- 
ziekend. Alles wat je in 2003 in een hoekje 
op het internet bij Stormfront las, zie je  
nu dagelijks op Facebook en Twitter voor-
bijkomen. Of dat een verbetering is, weet 
ik niet.’ 

In hoeverre leeft het idee van de rode 
en blauwe pillen onder aanhangers van 
radicaal- en extreemrechts?
‘Dit speelt met name in de alt-right-hoek 
en de etno-nationalisten. Dit heeft er meer 
mee te maken dat de Ideologische Zoekers 
die ik beschrijf zeggen dat zij zich niet 
herkennen in de maatschappij zoals die 
is. Zij menen van jongs af aan al het idee 
te hebben anders te zijn. Op het internet 
kregen zij van anderen de bevestiging dat 
het heel normaal is zoals zij denken en dat 
de maatschappij raar is. Binnen die groep 
is de red pill gemeengoed. Neonazi’s of 
anti-islamdemonstranten hoor je hier niet 
over. Dit heeft te maken met de online-
subcultuur van alt-right met een eigen 
taaltje, memes en woordenschat. Als het  
over het onderwijs gaat, zie ik een pro-
blematisch gebruik van memes in app-
groepen van scholieren. Extreemrechtse 

Zorgen over de eenl ing die een aanslag pleegt,  
zoals Anders Breivik in 2011 in Oslo en op  
het ei land Utøya deed ( foto: Paal Sørensen).
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HUILEN

Een enkele keer krijg ik een reactie op mijn column. Dat is leuk, dan weet 
ik dat het ook daadwerkelijk wordt gelezen. Verrast was ik door het aantal 
felicitaties dat ik kreeg naar aanleiding van mijn column over mijn aan-  
staande vaderschap. Via sociale media, maar ook menig mailtje begon met 
een hartverwarmende felicitatie. Dank daarvoor, ik kan het erg waarderen!

Inmiddels zijn we met dat vaderschap dan ook vier maanden onderweg, ze 
doet het goed kan ik u vertellen. Zo goed, dat we inmiddels zijn begonnen aan 
de biografie van Hans van Mierlo. Ik las in zo’n baby-app dat je al voorzichtig 
mocht beginnen met voorlezen, om haar zo aan woord, beeld en spraak  
te laten wennen. Het boek bevat ook plaatjes.

Terwijl ik haar aan het voorlezen ben, krijg ik een bijna nostalgisch gevoel 
naar een tijd die ik zelf nooit heb gekend. Wat moet het mooi zijn geweest  
en wat zouden we Hans van Mierlo 2.0 goed kunnen gebruiken. Dat te  
midden van vastzittende politieke structuren er een nieuwe charismatische 
politicus op zou staan met een progressief geluid. Een die alle aandacht  
naar zich toe kan trekken en mensen meeneemt in een verhaal met nieuwe 
ideeën om het land meer democratisch te maken. Een politicus die eerlijk 
durft te zijn, een waarbij de beeldvorming niet belangrijker is dan de werke-
lijkheid, een die groepen aan kan spreken die anders door een politieke 
charlatan worden meegezogen in een fabeltjesfuik.

En ik dacht toch echt dat we begin dit jaar verkiezingen hebben gehad met tal 
van nieuwkomers die de boel hadden kunnen opschudden. En nu? Inmiddels 
zitten we te wachten op een kabinet, waar niemand meer op zit te wachten, 
en volgens mij de mogelijke coalitiepartijen zelf ook niet. Allemaal omdat ze 
bang zijn om het van hun electoraat te verliezen. Terwijl we - komt ‘ie nog een  
keertje - in de grootste crisis zitten sinds de Tweede Wereldoorlog. Maar de 
coronacrisis is geen crisis meer in Den Haag. Andere Europese landen zijn 
bezig met het EU-herstelgeld, de aanscherping van de klimaatafspraken of 
de voorbereiding van die derde prik. Bij ons blijft het stil.

Een demissionair kabinet kun je niet wegsturen, 
grapte de demissionaire minister-president. 
Een grap die pijnlijk waarheid wordt. 
Mijn dochter begint te huilen 
en ik huil met haar mee. u
  
Stef van der Linden 
(maatschappijleer.net) 
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kom je er als docent niet aan om het te 
bespreken. Het is wel belangrijk om dit in te 
bedden in de juiste context. Deze context 
kunnen docenten onder meer vinden in de 
factsheets van de Anne Frank Stichting.’3

Aan het einde van uw boek spreekt u uw 
zorgen uit over eenlingen die extreem- 
rechts geweld plegen. Hoe concreet is 
deze dreiging in Nederland?
‘Groepen houden elkaar redelijk in toom. 
Dat zagen we bij de aanslag op de moskee 
in Enschede. Zodra iemand met de politie 
in aanraking komt, trekt de rest z’n handen 
ervan af. Sowieso is rechtsextremistisch 
terrorisme klein. Het is altijd iemand alleen  
of een klein groepje, zoals de NSU [Natio-
naalsocialistische Ondergrondse, red.] in 
Duitsland. Wel beroepen daders zich op 
een grotere gemeenschap. Dit zagen we 
bij de manifesten van Anders Breivik en 
Brenton Tarrant. De daders zeggen niet 
de enigen te zijn die er zo over denken. 
Eerst dacht ik dat we moesten vrezen 
voor een 43-jarige etno-nationalist met 
een koophuis die het goed voor elkaar 
heeft, maar vorig jaar waren er arrestaties 
van twee jonge jongens uit Zwijndrecht 
en Diemen die in een appgroep spraken 
over de planning van een aanslag. Uit 
de rechtbankverslagen bleek dat deze 
jongens geen vrienden hadden en met een 
problematische thuissituatie kampten. Ik 
maak mij zorgen over de eenling die een 
aanslag pleegt. De Algemene Inlichtingen- 
en Veiligheidsdienst waarschuwt daar ook 
voor. Ik ben er alleen nog niet uit of de 
dader iemand is die sociaal-economisch 
succesvol is of een tiener of jongere met 
problemen en denkt zo een cultheld te 
worden. Bij het rechtsextremisme zien we 
dat ze het martelaarschap aan het nastreven 
zijn. Dit hebben ze van de jihadisten 
afgekeken. Denk aan de manifesten, de 
plaatjes die ze de wereld in slingeren en het 
livestreamen van aanslagen. De NSU deed 
dit niet. Na elke aanslag trokken de leden 
zich terug, waardoor de politie jarenlang 
de verkeerde kant opkeek.’ u

Noten

1. Maar dat mag je niet zeggen verscheen bij 

uitgeverij Das Mag (zie: www.dasmag.nl) 

2. M&P besteedde in eerdere nummers  

aandacht aan de (onderwijs)activiteiten van 

TerInfo. Lesbrieven en achtergrond-

informatie vindt u op www.ter-info.nl. 

3. https://www.annefrank.org/nl/over-ons/

onderzoek/sociaal-onderzoek/onderzoek-

naar-rechts-extremisme/factsheets-

extreemrechts-nederlandse-gemeentes.
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