
Het schouwspel van de 
woede

De kunst van het vreedzaam kijken



show

terrorisme

• Script?

• Gruwelverhaal

• Publieksgericht

• Doel:
• Tegenstanders maken

• Medestanders mobiliseren

contraterrorisme
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theater

terreur
Emotiegolven creëren

• Angst

ct
Emoties managen

• Angst

Performative power
Theatrale kracht



14 indicatoren van theatrale kracht

1. Hoge prioriteit?

2. Inzet van verkiezingsstrijd?

3. Brede definitie van de bedreiging?

4. Oorlogsretoriek?

5. Link met bestaande vijandbeelden?

6. Mobilisering van bevolking?

7. Nieuwe speciale eenheden?

8. Speciale wetten?

9. Herziening van wetten?

10. Campagne rond rechtszaken? 

11. Onderhandelen weigeren?

12. Wezensvreemd vs. ontspoord

13. Accent op risico voor allen?

14. Punt 1 in de publiciteit?



Performative power

Grote theatrale kracht

?????

Effectieve bestrijding

Dutch Approach
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Westerman 

Parallellen met De Graaf

• Ook vergelijkend (NL-Rusland)

• Succes van Dutch Approach
• Terughoudendheid

Adam Dolnik

‘Effectief in de bestrijding van 
het terrorisme zijn de meest 
tolerante samenlevingen én de 
meest repressieve’



theater

terreur
emotiegolven creëren

• Angst

• Woede

1. Woede uiten

2. Woede opwekken

3. Uitnodigen om woede te delen

ct
emoties managen

• Angst

• Woede

1. Woede-uiting smoren

2. Woede beantwoorden

3. Publieke woede articuleren



woede

• Persoonsgerichte vorm van agressie

• veronderstelt gelijkheid

• vanuit empathisch  vermogen

Woedemanagement nodig

http://www.parool.nl/opinie/-mensen-
zijn-uitzonderlijk-woedende-
dieren~a4296676/

http://www.parool.nl/opinie/-mensen-zijn-uitzonderlijk-woedende-dieren~a4296676/


Woedemanagement

• 2 methoden

• Verticale inperking 
• Via gehoorzaamheid

• Horizontale regulering
• Via mondigheid

www.nkoning.nl

http://www.nkoning.nl/


Weg weten met woede

Verticale orde

• Onderdrukte woede

• Alleen collectieve woede mag:
• naar zondebokken

• naar vijanden

Horizontale orde

• Gematigde woede
• Strijden met woorden

• Concurrentiestrijd met spelregels

• Rechtsgang achter de hand

• Geordende strijdperken
• Speelvelden



Wereld vol woede

• Meer woede door modernisering
• gelijkheid

• vrijheid

• verdraagzaamheid

• Paradox
• Woede door modernisering

• Woede tegen modernisering



ontketende woede

voordelen
• Voelt vrij

• Maakt strijdbaar, zet recht

• Creatief en productief

vereisten
• Speelvelden (geen schouwspel)

• Transparante spelregels

• Training

• Toegankelijk veld

Anders: cumulatie van woede

Rancune

Sabotage

afgedwongen erkenning



Ontspoorde woede

• Geradicaliseerde moslims?

• Geïslamiseerde radicalen

• Criminaliteit met een verhaal

• Altijd 2e generatie immigranten
• + autochtone bekeerlingen

• Half-westers

• Dubbel verzet

http://www.knack.be/nieuws/wereld/olivier-roy-terrorisme-beperkt-zich-
tot-de-tweede-generatie-en-bekeerlingen/article-normal-629509.html

Olivier Roy tijdens een recent radio-interview

http://www.knack.be/nieuws/wereld/olivier-roy-terrorisme-beperkt-zich-tot-de-tweede-generatie-en-bekeerlingen/article-normal-629509.html


schouwspel

• Moeten wij woedend worden?
• Dat is ultieme erkenning

• Blijf liever goed kijken
• met bezonnen woede

• Maar angst is realistischer dan woede

• Wordt tijdig bang!



Lessen van de Dutch Approach

• Gematigde woede
• Geen oorlogsverklaring

• Chirurgische repressie
• Geen generale acties

• Verbindingen maken met milieus van de terroristen
• Geestelijk leiders

• Luisteren naar de onderliggende woede 
• Herinrichting van de speelvelden

• Diskwalificeer geen religie/ideaal/ideologie/bevolkingsgroep
• “het is erger dan een misdaad, het is een fout”



P.S.

• Zie ook (uit NRC-Handelsblad van 12-5-2016) : 
http://www.nrc.nl/nieuws/2016/05/11/frankrijk-trekt-onvoldoende-
lering-uit-de-aanslag-1617904

http://www.nrc.nl/nieuws/2016/05/11/frankrijk-trekt-onvoldoende-lering-uit-de-aanslag-1617904

