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‘Counternarratieven’ tegen 
gewelddadig extremisme

Bertjan Doosje & Jan Jaap van Eerten1

Inleiding

Alle extremistische groeperingen hebben een ideologie: een reeks duidelijk uitge-
werkte ideeën die uitleg en geloofwaardigheid verlenen aan de overtuigingen en 
acties van sociale, religieuze, politieke of zakelijke groeperingen. Soms maken 
extremistische groeperingen gebruik van narratieven om hun ideologie te ver-
spreiden. Narratieven kunnen worden beschreven als verhalen die een strategische 
boodschap bevatten. Deze boodschappen zouden jongeren kunnen overtuigen om 
zich aan te sluiten bij een extremistische groepering en de plannen van de groep te 
steunen. Belangrijke vragen zijn dus: is het mogelijk een efficiënte counternarra-
tieve campagne op te zetten, dat wil zeggen, een campagne met een narratief dat 
lijnrecht tegen het extremistische narratief ingaat of dat een alternatief biedt voor 
het extremistische narratief? Met welke criteria moet men rekening houden bij het 
uitwerken van boodschappen voor een dergelijke campagne? Wie zou deze bood-
schappen moeten brengen? En, tot slot, is er binnen deze context een potentiële 
rol voor de overheid weggelegd? In dit hoofdstuk proberen we deze vragen te 
beantwoorden.

Narratieven kunnen worden gedefinieerd als “een mondeling, schriftelijk of gefilmd 
verhaal met een opeenvolging van gebeurtenissen, met daarin (a) een moeilijke 
situatie, (b) een potentiële actor die kan omgaan met de moeilijke situatie en (c) een 
oplossing voor de moeilijke situatie”.2 Narratieven hebben vaak een strategisch 
element, in die zin dat de boodschapper een publiek probeert te overtuigen. Dit 
strategisch element (in de vorm van informatie of argumenten) zit in een verhaal 
verweven. Counternarratieven kunnen worden begrepen als “een voorstelling van 
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een verhaal dat is bedoeld om de kracht van het dominante narratief van radicale 
groeperingen te ondermijnen, hetzij door informatie of argumenten aan te brengen 
die ingaan tegen de dominante attitude, hetzij door een verhaal te vertellen waarin 
een alternatief coherent wereldbeeld naar voren wordt geschoven”.3 In het vol-
gende gedeelte gaan we na of het mogelijk is een effectieve campagne met counter-
narratieven op te zetten.

Is het mogelijk een effectieve campagne met
counternarratieven op te zetten?

De eerste vraag die men moet stellen bij het opstellen van een campagne met coun-
ternarratieven betreft het potentiële doelpubliek. Dit kan om mensen gaan die 
vatbaar zijn voor radicalisering maar ook om mensen die reeds tot een radicale 
groepering behoren. Net zoals Allard Feddes in zijn hoofdstuk in deze bundel, 
gebruiken we een model voor het proces van radicalisering en deradicalisering (zie 
onderstaande figuur).4 In dit model maken we een onderscheid tussen drie fasen in 
een radicaliseringsproces: (1) een gevoeligheidsfase, (2) een fase van groepslid-
maatschap en (3) een actiefase.

De fasen en factoren van het (de-)radicaliseringsproces.5

Fase 3
actie

Fase 2
lidmaatschap
van een groep

Fase 1
Vatbaarheid

deradicaliseringRadicalisering

scherm van
weerbaarheid

scherm van
weerbaarheid

Radicaliserend
individu

micro
meso
macro

micro
meso

macro
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Volgens dit model heeft de meerderheid van de mensen een schild dat hen weer-
baar maakt tegen extremistische invloeden,6 maar zijn er micro- (persoonlijke), 
meso- (op groepsniveau) en macro- (maatschappelijke) factoren die een bedreiging 
vormen voor die weerbaarheid en mensen vatbaar maken voor radicale boodschap-
pen. Belangrijk voor dit hoofdstuk is dat volgens dit model radicale mensen, 
wanneer ze eenmaal tot een groep behoren, bestand worden tegen pogingen tot 
beïnvloeding om hen te deradicaliseren. Waarom?

Er zijn solide theoretische redenen om aan te voeren dat mensen, wanneer ze gera-
dicaliseerd zijn, minder vatbaar zijn voor pogingen tot beïnvloeding via counter-
narratieven. Men kan dit vergelijken met een poging om een persoon met een 
sterke linkse overtuiging te overhalen de argumenten te bekijken om voor een 
rechtse partij te stemmen. Hoogstwaarschijnlijk is deze persoon niet geïnteres-
seerd in die argumenten en zal hij de 
informatie negeren. Op basis van verschil-
lende theorieën (bijvoorbeeld de sociale 
identiteitstheorie7 of cognitieve dissonan-
tietheorie8) kunnen we stellen dat mensen 
die inspanningen hebben gedaan om tot 
een bepaalde groep te behoren, minder 
geneigd zijn zich te laten overtuigen door 
narratieven die ingaan tegen de positieve 
aspecten van het lidmaatschap van die 
groep. Vanuit dit perspectief kunnen counternarratieve campagnes, als we al enig 
effect mogen verwachten, zich het best richten op vatbare mensen in een poging 
een verder radicaliseringsproces te voorkomen.

Toch zijn sommige leden van radicale groeperingen in staat om hun attitudes en 
gedrag te veranderen, zoals de literatuur over waarom mensen terrorisme opgeven 
lijkt te suggereren.9 Het is echter niet altijd zo dat ‘mensen die terrorisme hebben 
opgegeven’ hun radicale attitudes opgeven; ze hebben misschien alleen de radicale 
groepering verlaten en beschouwen geweld niet langer als een nuttige optie om 
maatschappelijke en/of politieke veranderingen teweeg te brengen. In deze 
context is het mogelijk een onderscheid te maken tussen disengagement (niet 
langer lid van een gewelddadige groepering, en zelf niet langer gewelddadig in 
gedrag, maar nog altijd radicaal in gedachten) en deradicalisering (waarbij mensen 
niet langer geloven in de ideologie waar ze ooit achter stonden). Factoren die 
kunnen leiden tot disengagement zijn bijvoorbeeld teleurstelling in de leiders van de 
terroristische organisatie of de ontdekking dat de leden van de terroristische groe-
pering minder betrouwbaar en aardig zijn dan oorspronkelijk gedacht.10 
Deradicalisering is pas mogelijk als mensen een onevenwicht ervaren tussen hun 

Counternarratieve campagnes 
kunnen, als we al enig effect 
mogen verwachten, zich het 
best richten op vatbare mensen 
in een poging een verder radica-
liseringsproces te voorkomen
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eigen ideeën en de ideologie. Bijvoorbeeld: als extreemrechtse persoon blijkt je 
nieuwe buur een zeer vriendelijke en behulpzame ‘immigrant’ te zijn; dit onder-
mijnt de ideologie van jouw groep.

Het is interessant om na te gaan in welke mate counternarratieven binnen deze 
context een invloed kunnen hebben. Met welke criteria moet men rekening houden 
bij het opstellen van dergelijke counternarratieve boodschappen?

Een belangrijke opmerking is dat we counternarratieve boodschappen (gericht 
tegen een bepaalde ideologie) in deze context niet als het enige of zelfs niet als het 
belangrijkste hulpmiddel beschouwen. Zoals aangegeven in de eerste twee hoofd-
stukken van dit boek hebben mensen verschillende motieven om zich aan te sluiten 
bij een radicale groepering. Volgens ons zijn er minstens vier motieven te onder-
scheiden: (1) een zoektocht naar identiteit; (2) naar zin/betekenis; (3) naar recht-
vaardigheid; en (4) naar avontuur/sensatie. Om deze verschillende motieven te 
counteren, kunnen verschillende benaderingen of technieken nodig zijn. Maar, al 
deze verschillende motieven kunnen worden getriggerd door radicale propaganda 
– bijvoorbeeld door video’s die een of meer motieven triggeren. Daarom is het in 
een counternarratieve campagne mogelijk aandacht te schenken aan verschillende 
of zelfs alle mogelijke motieven die mensen kunnen hebben om zich aan te sluiten 
bij een radicale groepering, en dus niet enkel aan de ideologische motieven.

Met welke criteria moet men rekening houden bij het
opstellen van counternarratieve boodschappen?

Met betrekking tot de criteria waarmee je rekening moet houden bij het opstellen 
van counternarratieve boodschappen is het nuttig een onderscheid te maken tussen 
factoren in verband met het doelpubliek, de boodschap, de boodschapper en het 
kanaal voor de verspreiding van de boodschap.

doelpubliek

Het is cruciaal dat makers van counternarratieven hun doelpubliek zeer zorgvuldig 
afbakenen.11 Segmentering van het doelpubliek houdt in dat een heterogeen 
publiek wordt opgedeeld in segmenten op basis van relevante kenmerken.12 
Segmentering wordt beschouwd als een voorwaarde voor de ontwikkeling van 
boodschappen om te kunnen inspelen op de omstandigheden, ingesteldheden en 
levenservaring van het doelpubliek.13 Het is bijvoorbeeld gebruikelijk het 
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doelpubliek op te splitsen volgens sociaal-demografische variabelen zoals leeftijd, 
geslacht, ras of etniciteit, sociale klasse en religie, of op geografische basis (stad, 
regio, land enz.).14

Op het gebied van de bestrijding van gewelddadig extremisme (CVE of countering 
violent extremism) hebben sommige preventieprogramma’s ook gebruik gemaakt 
van sociaal-demografische en geografische variabelen om ‘risicovolle’ doelpublie-
ken te identificeren en te benaderen. Door ‘risicovol doelpubliek’ zo breed te inter-
preteren, bestaat echter het gevaar dat een te groot doelpubliek wordt aangespro-
ken. Sommige inspanningen gericht op zogenaamd sociaal achtergestelde 
segmenten van moslimgemeenschappen bereikten bijvoorbeeld vooral ‘main-
stream’ moslims.15 Met dergelijke initiatieven loopt men het risico volledige seg-
menten van moslimgemeenschappen als ‘verdacht’ te gaan bestempelen. Zulke 
acties kunnen moslims die vinden dat ze ten onrechte geviseerd worden, vervreem-
den.16 In plaats van gewelddadige radicalisering tegen te gaan, kunnen dergelijke 
initiatieven dus contraproductief zijn.

Daarom adviseren we  om niet te mikken op grote dwarsdoorsnedes van de alge-
mene bevolking, maar de inspanningen te concentreren op kleinere, smaller afge-
bakende segmenten van een doelpubliek, en om ook meer geavanceerde segmente-
ringen te gebruiken die individuen beter kunnen onderscheiden op vlak van 
radicalisering. Om dit doeltreffend te kunnen doen, is het essentieel de doelgroe-
pen grondig te bestuderen en begrijpen.17 Een zorgvuldige en grondige publieksana-
lyse is noodzakelijk.

De segmentering van een doelpubliek heeft belangrijke gevolgen, omdat ze bepa-
lend is voor de selectie van een goede boodschap, van geloofwaardige bronnen 
en communicatiekanalen18 – onderwerpen die aan bod komen in de volgende 
paragrafen.

de boodschap

Een tweede type factor voor counternarratieven heeft betrekking op de boodschap 
zelf. Er bestaat uitgebreide literatuur over de beste manier om efficiënte boodschap-
pen op te stellen. Dit deel behandelt enkele van de meest relevante inzichten. Het is 
echter belangrijk te beseffen dat wat het beste werkt, afhangt van de context.19

Een eerste factor is de vraag of er al of niet narratieven in een boodschap moeten 
worden gebruikt. Enerzijds kunnen overtuigende boodschappen expliciete argu-
menten voor een bepaald standpunt bevatten. Anderzijds is het ook mogelijk 
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narratieve boodschappen te gebruiken die een verhaal vertellen en dus op een 
impliciete manier de overredende boodschap bevatten. Een groot deel van de mon-
delinge en schriftelijke overlevering van (historische, mythische of religieuze) 
gebeurtenissen omvat narratieven, waarin ook een verhaal wordt gebruikt om een 
impliciete (morele) boodschap over te brengen. In de meeste sprookjes, in de meeste 
mythologische verhalen (bijvoorbeeld Griekse mythen) en in de meeste religieuze 
boeken (bijvoorbeeld de Koran en de Bijbel) bijvoorbeeld worden verhalen op 
onderhoudende wijze gebracht, maar zijn ze in feite bedoeld om mensen ervan te 
overtuigen op een bepaalde manier te denken en/of te handelen. 

Narratieven kunnen krachtig zijn omdat ze het doelpubliek niet openlijk proberen 
te overtuigen. De overredende boodschap wordt eerder subtiel in het verhaal ver-
weven. Mensen zijn zich bovendien niet altijd bewust van dat overredende aspect, 
net omdat narratieven ook bedoeld zijn om onderhoudend te zijn. Dit kan helpen 
om de bestaande drempels voor het veranderen van overtuigingen en attitudes te 
omzeilen.20 Verplaatsing in het narratief (dus meeleven met het verhaal) en identi-
ficatie met de personages kunnen cruciaal zijn opdat de narratieven invloed 
zouden hebben.21 Ontvangers van de boodschap die worden meegesleept in het 
narratief, zijn niet voldoende gemotiveerd om de overtuigende argumenten ervan 
kritisch te onderzoeken. Ontvangers die zich bovendien identificeren met een per-
sonage, zijn ook meer geneigd om attitudes over te nemen die overeenstemmen 
met die van het personage.22

Een tweede factor in verband met de boodschap is de ‘meerzijdigheid van de bood-
schap’, dat wil zeggen de mate waarin uit een boodschap blijkt dat er tegengestelde 
perspectieven bestaan. Een eenzijdige boodschap geeft slechts één kant van de 
kwestie, terwijl tweezijdige boodschappen het bestaan van tegengestelde visies 
erkennen. Wat is doeltreffender? Over het algemeen lijken tweezijdige boodschap-
pen efficiënter te zijn dan eenzijdige – op voorwaarde dat de boodschap het tegen-
gestelde standpunt wel weerlegt.23 Literatuur over gezondheidscampagnes sugge-
reert bovendien dat tweezijdige boodschappen efficiënter zijn als het publiek 
vooringenomen is tégen de geponeerde stelling en argwanend staat tegenover het 
overtuigende karakter van de boodschap.24 Het is mogelijk die argwaan tegenover 
het doel om te overtuigen te triggeren in een vaccinatieprogramma, waarbij 
mensen worden geconfronteerd met een boodschap maar vooraf worden gewaar-
schuwd dat die hun attitude en/of gedrag zal proberen te veranderen. Dit kan de 
attitude van mensen net versterken omdat ze de beoogde attitudeverandering pro-
beren te weerstaan.25

Voorts kan een reframing van de originele radicale propaganda beter werken dan de 
ontkenning ervan. Sommige academici argumenteren dat terroristische groeperin-
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gen framingtechnieken gebrui-
ken (bijvoorbeeld in hun diagnose 
van de oorzaak, het probleem, de 
actie en de motivatie om door te 
gaan met geweld daden). In dat 
opzicht kan een framingtheorie 
nuttig zijn als richtsnoer om 
counternarratieven te ontwikke-
len. Daarom argumenteren on-
derzoekers dat in plaats van een 
ideologische confrontatie aan te 
gaan, counternarratieve bood-
schappen “rekening zouden moe-
ten houden met de bekommernissen die aan de basis liggen van een groot deel van 
de sympathieën voor extremistische groepen, zonder de gewelddadige middelen 
van extremisten goed te praten”.26 Er zouden bijvoorbeeld narratieven gecreëerd 
kunnen worden die de grieven van de groep erkennen maar die alternatieve, legale 
wegen bieden om met de situatie om te gaan, in tegenstelling tot de gewelddadige 
oplossing die de extremisten voorstellen.27 Een dergelijke strategie, die de zorgen 
van mensen ernstig neemt, zal hen er wellicht minder toe aanzetten de boodschap 
van het counternarratief aan te vechten.

Een vierde factor met betrekking tot de boodschap is dat het belangrijk is rekening 
te houden met de emotionele aantrekkingskracht van een boodschap. Er is veel onder-
zoek gedaan naar boodschappen die angst opwekken: “er zullen negatieve gevolgen 
zijn als je mijn advies niet opvolgt”. Binnen de domeinen volksgezondheid28 en mis-
daadpreventie29 bleken oproepen die op angst gebaseerd zijn echter vaak ondoel-
treffend en leidden ze zelfs tot tegenovergestelde effecten. Op het gebied van radi-
calisering is het momenteel nog onduidelijk of boodschappen gebaseerd op angst 
(bijvoorbeeld het extreme geweld van IS tonen) mensen zouden kunnen afschrik-
ken om naar Syrië te trekken.30 Een andere emotie die mensen kan overtuigen, is 
enthousiasme. Bijvoorbeeld, de mate waarin mensen enthousiasme ervoeren als 
respons op de boodschappen van Obama was recht evenredig met hun stemge-
drag.31 In de huidige context kan het enthousiasme bij het uitroepen van een kali-
faat door IS in 2014 ervoor gezorgd hebben dat Europese moslims naar Syrië 
trokken.32 Verwacht berouw is een andere emotie die mensen kunnen ervaren als 
reactie op een overtuigende boodschap, en die het gedrag van mensen kan beïn-
vloeden. Er werd bijvoorbeeld aangetoond hoe het oproepen van verwacht berouw 
kan leiden tot preventief gezond gedrag.33 Hoewel de strategie van verwacht berouw 
bij de preventie van radicalisering nog niet is bestudeerd, kan ze mogelijk nuttig 
zijn omdat ze diegenen die zich aangetrokken voelen door radicale groeperingen 

Onderzoekers argumenteren dat, in 
plaats van een ideologische confrontatie 
aan te gaan, counternarratieve bood-
schappen “rekening moeten houden met 
de bekommernissen die aan de basis 
liggen van een groot deel van de sympa-
thieën voor extremistische groepen, 
zonder daarbij hun gewelddadige  
middelen goed te praten”.
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aanzet om na te denken over de mogelijke negatieve emotionele gevolgen van hun 
beslissingen.

Wij besluiten dus dat boodschappen in de vorm van (counter)narratieven het voor-
deel hebben dat ze subtiele manieren gebruiken om mensen te beïnvloeden. 
Daarnaast kunnen dubbelzijdige boodschappen (waarbij één zijde wordt weerlegd), 
gekoppeld aan een sterke emotionele oproep (bijvoorbeeld door enthousiasme op 
te wekken) overtuigend werken.

de boodschapper

Een derde type factor die relevant is bij counternarratieven heeft te maken met de 
boodschapper. Belangrijk hierbij is dat, als je wilt dat de boodschap doeltreffend is, 
het doelpubliek de boodschapper als geloofwaardig moet beschouwen.

In counternarratieve campagnes werden al verschillende geloofwaardige bood-
schappers naar voren geschoven. Ten eerste kunnen voormalige extremisten – na een 
grondige controle- en selectieprocedure – potentiële geloofwaardige boodschap-
pers zijn voor een counternarratieve campagne.34 Net zoals dat het geval is bij ex-
criminelen, ex-alcoholici of ex-drugsverslaafden, komen voormalige extremisten 
street credible over, vermits ze zelf het leven als radicaal hebben meegemaakt.35 Ze 
bevinden zich in een goede positie om vatbare mensen te informeren over het reilen 
en zeilen van het leven in een radicale groepering en kunnen bijgevolg preventief 
werken. In sommige gevallen kunnen voormalige radicalen ook mensen helpen om 
uit een radicale groepering of omgeving te stappen. Zogenaamde ‘exitorganisaties’ 
(in Noorwegen, Duitsland, de VS, Nederland enz.) gebruiken bijvoorbeeld voorma-
lige radicalen (voornamelijk van extreemrechtse groeperingen) om extreemrechtse 
radicalen die hun groep willen verlaten te helpen bij hun transitie naar de main-
stream samenleving. 

Er zijn echter duidelijke beperkingen aan het mogelijke gebruik van ‘exen’ in een 
campagne: ‘exen’ kunnen bijvoorbeeld represailles vrezen van leden van hun vroe-
gere groep die ontdekken wat ze doen. Het kan dus zijn dat ze geen publiek profiel 
willen (in campagnemateriaal of op het internet). Bovendien kan het herbeleven 
van hun traumatische verleden stress veroorzaken.

Mits de juiste ondersteuning, bijstand en training kunnen ook slachtoffers van ter-
roristisch geweld potentieel geloofwaardige boodschappers zijn, omdat hen een 
moreel gerechtvaardigde positie wordt toebedeeld om hun visie te geven als overle-
ver of getuige van terroristisch geweld.36 In sommige zeldzame gevallen slaan 
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voormalige extremisten en slachtoffers de handen in elkaar om hun verhaal te ver-
tellen aan het publiek. IRA-activist Patrick Magee, bijvoorbeeld, doodde in 1984 de 
vader van Jo Berry. In 2009, 25 jaar na de bomaanslag, richtten ze samen de non-
profitorganisatie ‘Building bridges for peace’ op, met als doel de dialoog te bevorde-
ren tussen verschillende kampen in verdeelde maatschappijen.37 Of dergelijke initi-
atieven er ook echt in slagen mensen te verhinderen toe te treden tot een radicale 
groepering is moeilijk vast te stellen. In elk geval moet men, als slachtoffers worden 
ingeschakeld, net als bij voormalige gewelddadige extremisten bijzondere aan-
dacht besteden aan hun persoonlijke welzijn en veiligheid.38

Andere vaak vermelde voorbeelden van mogelijke boodschappers van counter-
narratieven zijn mensen die dicht bij het individu staan, zoals peers en familiele-
den, maar ook mensen met iets meer afstand, zoals belangrijke leden van de 
gemeenschappen (bijvoorbeeld gezaghebbende religieuze of gemeenschapslei-
ders), belangrijke spelers en organisaties uit het middenveld (bijvoorbeeld belan-
genverenigingen, eerstelijnswerkers), en ten slotte overheidsspelers.39 Het ant-
woord op de vraag welke van deze spelers de boodschap het meest effectief kan 
brengen, hangt in grote mate af van het doelpubliek dat men wil bereiken en de 
boodschap die men wil doorgeven.40 Overheden worden vaak niet als geloofwaar-
dige spelers gezien vanwege de kloof met het doelpubliek. Daarom wordt meestal 
aanbevolen dat zij zich niet rechtstreeks inlaten met counternarratieven en alter-
natieve boodschappen.41

De boodschappers moeten dus als geloofwaardig worden gepercipieerd om als 
betrouwbare boodschappers te kunnen optreden. Vaak genoemde kandidaten zijn 
onder meer voormalige extremisten, slachtoffers van geweld, peers en familie, 
evenals belangrijke leden uit de gemeenschappen en het spelers uit het middelveld. 
Het potentieel van de overheid om op te treden als geloofwaardige boodschapper is 
wellicht beperkt.

het kanaal

Een vierde reeks factoren betreft de aard van het kanaal dat wordt gebruikt om de 
counternarratieve boodschap te verspreiden. Een eerste beslissing betreft het 
aantal kanalen. Hoewel het belangrijk is het doelpubliek zorgvuldig af te bakenen 
(zie ‘Doelpubliek’ hierboven), stelt de communicatieliteratuur dat campagnes met 
meerdere kanalen mogelijk efficiënter zijn dan campagnes met slechts één kanaal.42 
Dat kan te maken hebben met het feit dat de kansen om de beoogde doelgroep te 
bereiken verhogen door meerdere kanalen te gebruiken (bijvoorbeeld sociale 
media, pers, flyers, mondelinge communicatie enz.) in plaats van slechts één.
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Een daaraan verwante beslissing is de keuze tussen een online- of een offlinecam-
pagne. Het grote voordeel van een offlinecampagne is dat het gemakkelijker is een 
interpersoonlijke component toe te voegen. Uit een onderzoek naar Australische 
online-inspanningen om gewelddadig extremisme tegen te gaan, bleek dat face-to-
face contact waarschijnlijk doeltreffender is in het bereiken én beïnvloeden van 
vatbare individuen.43

Terwijl het in een offline-omgeving mogelijk is de inhoud van de boodschap recht-
streeks te controleren, is dit op twee vlakken anders in een online-omgeving: (1) het 
is mogelijk dat de door jou opgestelde boodschap wordt gewijzigd of afgezwakt 
wanneer ze naar andere mensen wordt verzonden; en (2) mensen kunnen recht-
streeks antwoorden op jouw boodschap, en zo een interactie creëren tussen leden 
van een groep die er niet is in een offline-omgeving.

Voor wie kiest voor een online-omgeving zijn er tal van opties, zowel voor het 
formaat als voor het kanaal: van tekst (via WhatsApp, Facebook, sms of e-mail) tot 
afbeeldingen en video’s (via WhatsApp, Facebook, YouTube enz.) (Het dark web 
bespreken we hier niet). Boodschappen met afbeeldingen en video’s kunnen een 
grotere impact hebben dan boodschappen met alleen maar tekst.

In een online-omgeving kan de bron van een boodschap of post soms verwateren: 
wie is de bron van een boodschap die oorspronkelijk werd gepubliceerd door orga-
nisatie X maar die door een Facebook-vriend werd opgepikt op een blog van een 
andere vriend, die de originele bron al dan niet vermeldt? Deze verschillende 
bronnen kunnen de lezer verwarren: wie is de originele boodschapper?

Om het nog ingewikkelder te maken, kunnen al deze bronnen de boodschap ook 
uitbreiden, wijzigen en/of parafraseren, in een poging om hun eigen perspectief toe 
te voegen (bijvoorbeeld door een inleiding of besluit toe te voegen of door slechts 
een deel van de originele inhoud weer te geven). Op die manier kan de betekenis 
van de boodschap veranderen. Gezien deze bezorgdheden over online-counternar-
ratieven, is het misschien beter om dergelijke initiatieven te combineren met een 
face-to-face campagne.44

De laatste reeks factoren om in overweging te nemen bij het ontwerp van een coun-
ternarratieve campagne betreft het formaat en de kanalen die worden gebruikt om 
de boodschappen te verspreiden. In een offline-setting kan je een boodschap beter 
controleren dan in een online-omgeving. Online is het misschien gemakkelijker 
een breder publiek te bereiken en video’s te gebruiken, die mogelijk meer impact 
hebben dan tekst.
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Samengevat hebben we het gehad over welke factoren een rol spelen bij de uitwer-
king van een counternarratieve campagne: het doelpubliek, de boodschap, de bron 
en het kanaal. In een online-omgeving maakt het interactieve aspect het nog com-
plexer om een succesvolle counternarratieve campagne op te zetten.

Is er in deze context een rol voor de overheid weggelegd?

De meeste radicale groeperingen wan-
trouwen de overheid omdat die, volgens 
die groeperingen, te weinig doet om hun 
grieven aan te pakken.45 Dit ondermijnt of 
elimineert zelfs volledig de mogelijke rol 
van de overheid als boodschapper in een 
counternarratieve campagne: de geperci-
pieerde geloofwaardigheid van eender 
welke communicatie van de overheid is 
beperkt. Daarbij geldt ook nog dat over-
heden vaak de voornaamste vijanden zijn 
in extremistische communicatie.46 De 
overheid is dus niet de ideale kandidaat om counternarratieven te verspreiden 
vanwege haar geringe betrouwbaarheid. Welke rol kan ze dan wel spelen?

Omdat overheden vaak als onbetrouwbaar worden gezien, moeten ze werk maken 
van het stroomlijnen van hun eigen strategische communicatie.47 Daarbij moeten 
ze vermijden dat er een kloof is tussen wat ze zeggen (bijvoorbeeld “wij streven wes-
terse waarden zoals vrijheid en gelijkheid na”) en wat ze doen (bijvoorbeeld discri-
minatie vertonen ten opzichte van moslims in Europa); de zogenaamde kloof tussen 
woord en daad.48 Idealiter ontwikkelen overheden een samenhangend en consis-
tent strategisch communicatiebeleid dat een antwoord biedt op de extremistische 
boodschap. Meer bepaald bevelen we overheden aan duidelijk en proactief te 
communiceren en uitleg te geven over hun eigen buitenlands beleid. Ze zouden 
vooral hun betrokkenheid in conflictzones zoals Syrië en Irak moeten uitleggen.49 
Dat is belangrijk omdat de woede over (de perceptie van) wat er gebeurt in deze 
conflictzones en de empathie met de getroffen mensen een rol kunnen spelen in 
radicaliseringsprocessen en een drijfveer kunnen zijn voor het vertrek van 
foreign fighters.50 Een doeltreffend antwoord van de overheid is daarom des te 
belangrijker.

Overheden moeten vermijden 
dat er een kloof is tussen wat ze 
zeggen (bijvoorbeeld “wij 
streven vrijheid en gelijkheid 
na”) en wat ze doen (bijvoor-
beeld discriminatie vertonen 
ten opzichte van moslims in 
Europa); de zogenaamde kloof 
tussen woord en daad.
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In dat opzicht kan het voor overheden nuttig zijn om duidelijker te maken wat ze 
doen op het vlak van humanitaire hulp en bijstand aan de bevolking in Syrië, Irak 
en andere regio’s. Bovendien raden we overheden aan om praktische en legale 
alternatieven te zoeken en bekend te maken voor wie zich wil inzetten voor de 
‘moslimzaak’.51

Ten tweede kunnen overheden middenveld-
organisaties en grassroots netwerken ver-
sterken. Dit kunnen ze doen op het vlak van 
expertise en financiën. Dergelijke organisa-
ties zijn doorgaans goed geplaatst om extre-
mistische agenda’s te ondermijnen. Ze zijn 
meestal ook goed op de hoogte van de stem-

ming binnen een bepaalde gemeenschap en kunnen de aangewezen speler zijn om 
anderen ervan te overtuigen extremistische narratieven actief tegen te gaan. Het 
ontbreekt hen echter vaak aan middelen (zoals financiering en capaciteit), speci-
fieke expertise en competenties om een dergelijk werk doeltreffend en op grote 
schaal uit te voeren. Overheden moeten zich er wel van bewust zijn dat een publieke 
associatie met initiatieven als doodsteek kan fungeren voor deze initiatieven.52

Overheden zijn daarenboven goed geplaatst om partnerschappen te bevorderen en 
te faciliteren tussen het middenveld en de privésector (bijvoorbeeld technologie, 
reclame, public relations). De privésector kan kostbare expertise en ervaring aan-
brengen om middenveld-initiatieven te steunen en professionaliseren.53

Een andere strategie die de overheid kan overwegen bestaat erin onderzoek te 
ondersteunen naar de doeltreffendheid van counternarratieven. Hoewel met name 
online counternarratieven steeds populairder worden als middel om extremisme 
tegen te gaan, moet hun efficiëntie nog bewezen worden. Heel wat programma’s 
hebben moeite om aan te tonen dat ze erin slagen het juiste publiek te bereiken. 
Hoewel het mogelijk is om de online-impact van een campagne in te schatten via 
web- en sociale media-analyses, bijvoorbeeld door gegevens te onderzoeken over 
bereik en betrokkenheid van het publiek, is het extreem moeilijk om de offline-
impact van counternarratieven te meten in termen van langetermijnveranderingen 
in attitudes of gedragingen. Ter illustratie: in hun analyse van het Against Violent 
Extremism (AVE)-netwerk, het One2One-programma, Peer 2 Peer en het Online Civil 
Courage Initiative, stellen onderzoekers dat de laatste twee “er niet in slagen aan te 
tonen dat hun inhoud zelfs maar het juiste publiek bereikt” en dat “geen enkele van deze 
vier campagnes daadwerkelijk gegevens kan voorleggen die aantonen dat er een vermin-
dering is van het extremistische gedrag bij deelnemers aan de programma’s.”54 Inzake het 
tweede punt stellen ze dat, hoewel programma’s zoals AVE en One2One gegevens 

Overheden kunnen 
middenveld organisaties en 
grassroots netwerken 
versterken.
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hebben over de bereikte betrokkenheid bij 
hun campagnes, dergelijke metingen op 
zich geen betekenisvolle verandering 
kunnen aantonen. Om hun doeltreffend-
heid aan te tonen is het belangrijk dat coun-
ternarratieve programma’s worden geëvalu-
eerd op de veranderingen in gedrag en 
attitudes die ze teweegbrengen.

Hoewel een overheid niet de ideale verzender of bron is van een counternarratief, 
zijn er dus op zijn minst twee manieren waarop een overheid effectief kan hande-
len: (1) met een heldere communicatiestrategie, waarin ze haar eigen acties, lokaal 
en binnen de internationale context, toelicht; en (2) door het middenveld en grass-
roots netwerken te stimuleren met financiering of expertise (over hoe een cam-
pagne te voeren en hoe de doeltreffendheid ervan te testen).

Conclusie: mogelijkheden en beperkingen
van counternarratieven

In dit hoofdstuk hebben we ons toegespitst op de potentiële rol van counternarra-
tieven in het radicaliseringsproces. Meer specifiek hebben we de grote lijnen 
besproken van dergelijke campagnes, op vlak van doelpubliek, boodschappen, 
boodschappers en kanalen. Een onderliggende veronderstelling van heel wat coun-
ternarratieve programma’s is dat boodschappen in staat zijn de attitudes en/of 
gedragingen van mensen te veranderen. Hoewel dit zo kan zijn, kunnen we deze 
aanname ook in twijfel trekken. Mensen die zich sterk verbonden voelen met een 
radicale groepering zijn immers weinig geneigd hun attitudes of gedrag te verande-
ren vanwege een counternarratief. We zijn het dus eens met Ferguson, die stelt: “De 
theorie dat de boodschappen, mythes, beloftes, doelstellingen, glamour en andere 
verleidingen in gewelddadig extremistische narratieven vervangen of ontmanteld 
kunnen worden door een alternatieve communicatie, is een veronderstelling die 
nog niet bewezen is.”55

Volgens ons zouden counternarratieven het meest doeltreffend kunnen zijn in de 
vatbaarheidsfase van radicalisering, wanneer mensen zich in een vroege fase van 
het radicaliseringsproces bevinden (zie figuur op pagina 86). Zeker weten we dat 
evenwel niet, aangezien er nog geen empirische gegevens zijn die deze stelling 
ondersteunen. Daarom is het des te belangrijker dat er tests worden ingebouwd 

Het is belangrijk dat counter-
narratieve programma’s 
worden geëvalueerd op de ver-
anderingen in gedragingen en 
attitudes die ze teweegbrengen.
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om de doeltreffendheid van campagnes te meten (ondanks het feit dat dergelijke 
tests moeilijk zijn).

Hoewel de aantrekkingskracht van een boodschap (in de vorm van een ideologie) 
een van de redenen is waarom mensen vatbaar kunnen worden voor radicale 
ideeën, zijn er volgens ons nog andere factoren die mensen kunnen motiveren. 
Naast de ideologische motieven kunnen mensen ook gemotiveerd worden door 
onzekerheid op persoonlijk vlak of als groep, die hen ertoe kan aanzetten te radica-
liseren.56 Voor sommige mensen ligt de aantrekkingskracht van een radicale groe-
pering ook bij hun eigen drang naar risico en avontuur, en in hun fascinatie voor 
wapens en geweld. Voor sommige mensen tot slot kan een radicale groepering ant-
woorden bieden bij hun zoektocht naar zin en betekenis.57 Daarom concluderen we 
dat counternarratieve campagnes tot de gewenste resultaten kunnen leiden maar 
dat het nog te vroeg is degelijke conclusies te trekken. Bovendien zijn er nog 
andere manieren om een extremist te worden, die misschien zouden kunnen 
worden gecounterd door narratieven, maar die waarschijnlijk ook andere maatre-
gelen vereisen.

Op grond van onze analyse komen we dus tot de volgende beleidsimplicaties inzake 
counternarratieve campagnes:

 Overheden zijn wellicht niet de beste producenten en verspreiders van counter-
narratieven, aangezien ze worden gewantrouwd door radicale groeperingen.

 De overheid doet er goed aan haar eigen communicatie te stroomlijnen en een 
‘kloof tussen woord en daad’ te vermijden (met andere woorden: ze moet doen 
wat ze zegt).

 De overheid kan middenveldorganisaties en grassroots netwerken versterken op 
het vlak van counternarratieven (bijvoorbeeld door expertise en/of financiering 
te bieden).

 De overheid kan partnerschappen stimuleren tussen het middenveld en privé-
sector (bijvoorbeeld de technologiesector, de reclame).

 De overheid kan ook steun onderzoek ondersteunen naar de effectiviteit van 
counternarratieven.
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