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D e bomaanslag in Oslo en het
bloedbad op Utøya lijken

echt politiek geweld en niet louter
daden van een psychopaat. Anders
Breivik had het immers niet zo-
zeer gemunt op gewone burgers,
maar op de sociaal-democratie in
den brede: op de top én de jeugd
van de regerende Arbeiderpartiet.

Bij de islamitisch geïnspireerde
aanslagen in Madrid (2004) en
Londen (2005) waren passanten
doelwit. De leninistische terreur
in de jaren zeventig richtte zich op
ondernemers en/of overheidsdie-
naren, net die van IRA of ETA.

In Noorwegen zijn vrijdag de
massaliteit van de terreur sinds
9/11, de doelgerichtheid van links

of separatis-
tisch geweld
en een
nieuw rechts
nihilisme, in
één cocktail
gemengd.
Want af-
gaande op
de bekende

feiten heeft Breivik een concreet
plan gehad: sociaal-democraten
en andere kennelijke handlangers
van islam en multiculturalisme li-
quideren, maatschappelijke angst
zaaien en in de voorhoede zelfs
een (burger)oorlog ontketenen.

Breivik wordt gezien als hij een
‘lone wolf’. Begrijpelijk. Door
hem als eenzame en gevaarlijke
zonderling af te schilderen, wordt
hij gereduceerd tot psychiatrische
categorie. Dat verklaringsmodel
heeft waarde, maar miskent dat
Breivik wel geopereerd heeft in
een maatschappelijke context. Hij
was ooit lid van de Vooruitgangs-
partij, die zich van antibelasting-
partij heeft verbreed tot een anti-
islampartij en, net als vergelijkba-
re partijen in Europa, intussen cir-

Breivik lijkt niet louter
een eenzame terrorist
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v© C o m m e n t a re n geven het
standpunt van de krant, op
basis van discussies tussen
hoofdredactie en commen-
tatoren.

Doel bloedbad
in Noorwegen
schetst zwarte
context van
een politieke
polarisatie

© column

Gouden bergen

ca eenvijfde van de stemmen
haalt. Nadat hij de partij verliet,
radicaliseerde hij gewelddadig.

Zijn terreurdaad is het spiegel-
beeld van het linkse geweld in de
jaren zeventig van de vorige eeuw.
Er is sindsdien veel veranderd –
door internet en sociale media kan
terreur steeds meer thuis worden
voorbereid. Maar net als toen is er
ook nu een Umfeld, niet alleen in
islamitische maar ook in ultrana-
tionalistische kring.

Die analogie geeft te denken. In
de tijd van de Rote Armee Fraktion
vervaagde, in het heetst van de
strijd, weleens het onderscheid
tussen daders, sympathisanten en
onschuldige burgers die ooit uit
linkse ideologische bron hadden
gedronken. In Nederland gebeur-
de dat soms ook na de moorden op
Fortuyn en Van Gogh. Nuchtere
analisten in Duitsland bleven de
verschillen echter zien. En ze had-
den succes. Het terrorisme werd
langzamerhand ontmanteld.

De sociaal-democratische voor-
lieden in Noorwegen leken zich
bewonderingswaardig aan die les
vast te klampen. Vrijwel direct na
het bloedbad verklaarde de jeugd-
leider op Utøya dat terrorisme
zich het beste laat bestrijden met
„meer democratie”, en dus niet
met minder maatschappelijke
vrijheid. Hoe moeilijk dat ook zal
zijn en hoeveel concrete vragen
over politie en preventie er nog
moeten worden beantwoord, dat
is uiteindelijk inderdaad de enige
weg die een open rechtsstaat kan
volgen als die wordt bedreigd
door politiek geweld.

V ia anonieme heuvels en
naamloos asfalt ben ik inmid-

dels in het land beland dat er be-
gin deze zomer nog over dacht
zijn bergen ter adoptie aan te bie-
den – of liever gezegd, per opbod
te verkopen.

Dat wás die mooie zomer, want
toen bleek dat twee trotse toppen
uit Tirol, met een wereldwijd
wonderschoon uitzicht, tot As-
hampoo I en II dreigden te wor-
den omgedoopt – de prijs van
120.000 euro per stuk was duide-
lijk te laag – was de lol er onder de
dijenkletsers meteen weer vanaf.
WWW of niet, vernoemd worden
naar software om cd’s te hacken,
dat gun je nog geen blauwspar.
En dus liggen de Kinigat en de
Rosskopf – ook geen aimabele na-
men – er nu bij als wezen in de
wind.

Weken na die afgeblazen mar-
ketinggag hangt de verontwaar-
diging erover nog dik in de da-
len. De verkoop is door de over-
heid onmogelijk gemaakt, maar
het gevaar is kennelijk nog niet
geweken. „Hoe lang duurt het
nog voordat we onder de Micro-
soft-zon, over de Ikea-graad, naar
het Fiat-meer (voorheen het
Gardameer) wandelen”, briest
Günther Platter, de gouverneur
van Tirol, een man wiens anti-
tectonische naam juist doet ver-
moeden dat er wat hem betreft
nog wel een schepje bovenop had
gemogen.

Bergen brengen nu eenmaal di-
to geld op – de liften, de hutten en
de hotels zijn Alpengoud. En als

puntje bij paaltje komt, doen we
het net zo lief van de Bison Spitze
als van de Hintere Schwärtze, als
het maar glijdt.

En als onze eigen berg niet
zo’n miezerig Pietertje was ge-
weest, hadden we haar waar-
schijnlijk al lang laten sponseren
door een haargroeimiddel ofzo.
Want we hebben het in ons, hoor.
Wat zeg ik, de praktische politici
van ‘mien vlakke laand’, die van
het Kabinet der Zelfredzaam-
heid, verwáchten het zelfs van
o n s.

Het is toch ook eigenlijk te gek
voor woorden dat het Omo-bos
nog niet is ontdekt als natuurge-
bied, of de LOI-toren nog niet als
de Dom van Utrecht. Om maar een
idee te geven. Zoiets scheelt Na-
tuurbeheer en Monumentenzorg
bakken met geld.

Inspirerend land, Oostenrijk.

Floris-Jan van Luyn

Schutters als Anders en Tristan zijn een product van onze tijd
Profiel van deze daders beantwoordt aan een archetypische delictpleger: de Maleisische ‘amokmaker’

© Daders van spree shootings
noemen we ‘politieke
extremisten’ of ‘zieke geesten’.

© Zo gaat de samenleving
zelfonderzoek uit de weg.

Door Hans Schnitzler en
Wouter Veraart
Langzamerhand krijgen we zicht op
het profiel van de dader van het onge-
kende dodelijk geweld in Noorwe-
gen: géén moslimfundamentalist,
maar een 32-jarige, autochtone Noor-
se man, een naar binnen gekeerde
eenling, actief op internet, die zich-
zelf op Facebook omschreef als con-
servatief christen en die sterk anti-is-
lamitische, extreemrechtse sympa-
thieën koesterde. Media zoals Le Mon-
de (24 en 25 juli) hebben inmiddels de
neiging de oorzaak van het Noorse
geweld toe te schrijven aan ‘extreem-
r e ch t s ’ en daarmee een sterk politiek
karakter te geven.

In Nederland hebben we al vaker
met extreme vormen van publiek ge-
weld te maken gehad. De moord op
Theo van Gogh werd verklaard uit het
islamitisch fundamentalisme van
Mohammed B., terwijl de schietpartij
in Alphen aan den Rijn vrijwel volle-
dig op het conto van de schizofrenie
van Tristan van der Vlis en zijn „boos-
heid op God” werd geschreven.

Deze verklaringen zijn gemakke-
lijk en geruststellend. De gedachte
dat Anders Breivik en Mohammed B.
werden voortgedreven door uiterst
gewelddadige politieke ideologieën
of dat Tristan van der Vlis, en eerder
Karst T., geestelijk gestoord waren,
plaatst de oorzaak van het geweld na-
drukkelijk buiten onze manier van
leven.

Aldus verdringt men al dan niet be-
wust dat schietpartijen waarbij da-
ders in de publieke ruimte willekeu-
rig dodelijke slachtoffers maken een
kenmerkende geweldsvorm van de
huidige tijd is. Daarbij springt in het
oog dat terroristische aanslagen en de
zogeheten spree shootings ( s ch i e t p a r t ij -
en zoals in Alphen) zich vaak maar
moeilijk van elkaar laten onderschei-
den. Het lijkt bijvoorbeeld niet toe-
vallig dat daders van betrekkelijk
geïsoleerde terreurdaden (zoals An-
ders en Mohammed), met daders van
niet-terroristische publieke gewelds-
daden (zoals Tristan en Karst) veel
overeenkomsten vertonen. Hoe ver-
gelijkbaar het is, wordt duidelijk als
we bedenken dat de daad van Tristan
in de publieke opinie ongetwijfeld als
terroristisch zou zijn bestempeld, als

hij niet boos op God, maar op Allah
zou zijn geweest.

De reductie van de dader tot een
politieke extremist of zieke geest kan
dienen als afwentelingmechanisme
om kritisch zelfonderzoek uit de weg
te gaan. De gemeenschap wil immers
niet horen dat zij deze jongemannen
toch echt zelf heeft voortgebracht.
Wat hier volgt is een eerste aanzet tot
een meer fundamentele bezinning op
het fenomeen van de zogenaamde
spree shootings, in de ruime zin van het
woord.

Het profiel van de genoemde vier
mannen beantwoordt aan dat van een
archetypische delictpleger: de amok-
maker. Amok was ooit in Maleisië een
culturele praktijk waarin iemand, ge-
dreven door private krenkingen, zich
bewapend met een dolk overgaf aan
ongerichte publieke gewelddadig-
heden.

Relevant in de hedendaagse vorm
van amok is de zogeheten choreogra-
fie van het geweld, dat veelal is gemo-
delleerd naar oorlogsgames. Een an-

der terugkerend aspect is de zelfstile-
ring van de dader. Aan de daad gaat
dikwijls een verkleedpartij vooraf:
Tristan ging in gevechtstenue, Mo-
hammed in klassieke islamitische
kledij. Ook de vermomming van An-
ders als politieagent was vermoede-
lijk niet alleen een slimme truc om
zich toegang tot de plaats delict te
verschaffen. Een laatste aspect dat te-
rugkeert is de wijze waarop de daad,
al dan niet via sociale media, wordt
aangekondigd.

Amokmakers blijken steevast soci-
aal zeer geïsoleerde mannen tussen
16 en 40 jaar die als gevolg van door-
gaans banale teleurstellingen (pes-
ten, ontslag, enzovoorts) een onge-
richte wrok tegen de wereld zijn gaan
koesteren. Voorafgaand aan hun daad
leven zij vaak langere tijd in een vir-
tuele wereld. Geweldgames en sociale
media op internet zijn voor hen veelal
belangrijke instrumenten om het res-
pect en de erkenning te krijgen die zij
in de echte wereld ontberen.

De virtuele ruimte fungeert zo als
uitlaatklep voor gefnuikte driften en
onderdrukte agressie. Maar op ter-
mijn maakt de virtuele illusie de af-
stand tot de echte wereld – waar de
amokmaker juist genegeerd wordt –

onoverbrugbaar. Het verlangen om
de mismatch op te heffen en een brug
te slaan naar de werkelijkheid, wordt
meer dan eens bemiddeld door ge-
weldgames. De verheerlijking van ge-
weld aldaar, juist ook in zijn visuele
effecten, keert terug in de zelfstile-
ring van de dader en de choreografie
van spree shootings, waarin realiteit en
illusie op een fatale wijze samenko-
men.

Het is opvallend dat amokmakers
zich voornamelijk laten gelden in
noordelijke westerse landen zoals
Finland, Duitsland en de Verenigde
Staten (en nu ook Nederland en Noor-
wegen) maar in Latijnse, zuidelijker
landen veel minder vaak voorkomen.
Er is wel op gewezen dat in landen
waarin amok zich voordoet een leven-
dige en fysieke straatcultuur veelal
ontbreekt, wat de voedingsbodem
voor spree killings, als een extreme uit-
laatklep voor mannelijke geweldsfan-
tasieën, zou kunnen vergroten.

Ten slotte moet de rol van de media
worden vermeld. Journalisten wer-
pen zich vol overgave op de terreur in
Noorwegen, net als eerder op de
schietpartij in Alphen aan den Rijn.
De wereldmedia hebben het portret
met naam en toenaam van de Noorse
dader al vele duizenden keren afge-
drukt en verspreid, net als eerder, op
kleinere schaal, na de schietpartij in
Alphen aan de Rijn gebeurde. De ge-
middelde amokmaker kent dit me-
chanisme en anticipeert erop. Tristan
bijvoorbeeld wilde worden opgeno-
men in de „galerij der groten”, samen
met Dylan Klebold en Eric Harris – de
door Tristan verheerlijkte daders van
de beruchte schietpartij op Columbia
High – op dezelfde erelijst prijken.
Gegarandeerde postume roem blijkt
voor veel amokmakers een belangrij-
ke drijfveer. Het zou de media, die bij-
voorbeeld wel terecht terughoudend
zijn in hun berichtgeving rond ge-
zinsmoorden, tot nadenken moeten
stemmen.

Deze inventarisatie laat zien dat
amok een fenomeen is dat ons terug-
voert naar de donkere zijde van onze
hoogtechnologische, hypergemedia-
tiseerde samenleving. Het is zaak om
de aanstichters niet slechts te zien als
zieke geesten of politieke extremis-
ten. Als we deze gruwelijke publieke
gewelddaden serieus zouden willen
bestrijden, moeten we de amokmaker
naar westerse snit onder ogen durven
komen en hem allereerst beschouwen
als een product van eigen grond.

Hans Schnitzler is filosoof en publicist,
Wouter Veraart is hoogleraar rechtsfiloso-
fie aan de Vrije Universiteit. Illustratie Merlijn Draisma

© Elke dag neemt Monique
Samuel een kijkje op het
Ta h r i r- p l e i n .

© De demonstranten en de
vele nieuwe politieke partijen
zijn extreem verdeeld.

Door Monique Samuel
Sinds de ‘red de revolutie-dag’ van 8
juli is het Tahrir-plein in Kaïro weer
een gigantisch tentenkamp. Tiendui-
zenden demonstranten protesteren
elke dag opnieuw tegen de interim-
regering van Premier Sharaf en Op-
perst Bevelhebber van de Egyptische
strijdkrachten Mohamed Hussein
Ta n t aw i .

Ik neem elke dag een kijkje op Tah-
rir, spreek met jonge activisten, lees

de teksten op de spandoeken, koop
wat eten van de vele verkopers en
staar naar de politieke bedrijvigheid.
Er worden enquêtes opgesteld, debat-
ten gevoerd en petities ingediend.
Het is geweldig om de activiteit, de
gemoedelijkheid en de toewijding
van de betogers te zien. Toch stem-
men de beelden me ook moedeloos,
want wie luistert naar hen? De rege-
ring kondigt nieuwe hervormingen
aan, vervangt de totaal onbekende vi-
cepresident en de premier laat zich
filmen terwijl hij een broodje foul
(bruine bonen) in een volkswijk
koopt. Maar ondertussen wordt er
van alles achter de schermen bekok-
stooft. Het leger lijkt het op een ak-
koordje met de Moslimbroederschap
te gooien, maar ook dat is onzeker.
Naar het schijnt zijn de interim-rege-
ring en het leger onderling sterk ver-
deeld over de te varen koers. Nie-

mand die weet wie er nu echt aan de
touwtjes trekt. De oppositie, de po-
tentiële presidentskandidaten en de
tientallen nieuwe politieke partijen
die als paddenstoelen uit de grond
schieten, laten evengoed weinig zien.
Egypte is politiek stuurloos en hield
het gewone volk het land niet braaf
draaiende, dan was Egypte zeker tot
een tweede Libië verworden.

Het land mag dan verenigd zijn in
z’n afkeer van Mubarak, de corruptie
van de oude elite en de macht van het
leger, over de toekomst zijn de me-
ningen extreem verdeeld. Er wordt
van alles geroepen, maar een duidelij-
ke langetermijnvisie is bij velen afwe-
zig. Op welke presidentskandidaat ze
gaan stemmen? Geen idee.

„Die zit nog in de koelkast”, grapt
Ahmed Mary, een jonge medewerker
bij de Arabische Liga. En of een van de
partijen geschikt is? Nee. Belangrij-

Nieuw Midden-Oosten

. Vanaf vandaag begint Monique
Samuel op deze pagina’s een serie
over de betekenis van vrijheid in het
nieuwe Midden-Oosten. Via Egypte
en Jordanië trekt ze op naar Liba-
non, op zoek naar de wortels van de
revolutie en de toekomst van een re-
gio die een enorme sociale omwen-
teling doormaakt.

. Monique Samuel (1989) is een
Egyptisch-Nederlandse politico-
loog, auteur en studeert Internatio-
nal Relations and Diplomacy aan de
Universiteit Leiden. Ze werd bekend
tijdens haar optredens gedurende
en na de Egyptische revolutie in ac-
tualiteitenprogramma’s zoals Pa u w
en Witteman. Dit najaar verschijnt
haar boek Mozaïek van de Revolutie.

ker nog wordt de nieuwe constitutie
waarin het karakter van de Egypti-
sche staat, het gewenste politieke sys-
teem en de rechten van de bevolking
moet worden gewaarborgd.

Onder druk van de demonstranten
heeft de militaire raad nu aangekon-
digd een nieuw constitutioneel ont-
werp uit te vaardigen. Maar ook hier
is niet iedereen blij mee. De Moslim-
broederschap wil eerst verkiezingen
zodat zij meer in te brengen heeft in
het definitieve voorstel, terwijl men-

senrechtenactivisten waarschuwen
voor de ultieme macht voor het leger.

„Ik vrees dat er een artikel in komt
te staan in de trant van ‘het leger be-
schermt of bewaakt de constitutie’ ”,
zegt Ahmed Salah, veldleider van de
campagne voor de hervormingsge-
zinde presidentskandidaat ElBarad-
ei. „Ik weet niet of mensen doorheb-
ben hoe gevaarlijk dat is.”

Toch is Ahmed optimistischer over
de politieke toekomst van Egypte dan
ik. Hij verwacht dat ElBaradei presi-
dent gaat worden en een megacoalitie
van communisten en Kopten tot Mos-
limbroeders en salafisten kan creë-
ren. Ik denk dat zo’n coalitie een tota-
le utopie is die – mocht hij überhaupt
van de grond komen – slechts tot ein-
deloos geharrewar en goedkope reto-
riek zal leiden.

Wanneer ik Bessam Kamel, een van
de vijftien architecten van de revolu-

tie en campagneleider voor de net op-
gerichte Egyptisch Sociaaldemocrati-
sche Partij (het Egyptische zusje van
de PvdA) naar het beste politieke sys-
teem voor Egypte vraag, volgt er een
onsamenhangend antwoord. In eer-
ste instantie prijst hij het systeem van
parlementaire democratie. Maar als
ik vervolgens opmerk dat dit model
slechts in kleine landen werkt en dan
vaak ook nog tot grote politieke insta-
biliteit en ingewikkelde coalities
leidt, noemt hij snel het Franse duale
systeem. „Maar daarin staat het parle-
ment bijna geheel buiten spel en kan
de president het kabinet elk gewenst
moment ontbinden!” merk ik op.
„Oh, maar dat is geen probleem”, ant-
woordt Bessam vrolijk. „Dat lossen
we wel op.” Ik kijk hem verbijsterd
aan en schud vermoeid m’n hoofd.

Egypte kent geen parlementaire
cultuur en zonder duidelijke leider

zal het democratische experiment
weleens flink in de soep kunnen lo-
pen. Het zou niet voor het eerst zijn,
in de jaren dertig van de vorige eeuw
kende Egypte ook een korte periode
van semidemocratisch bestuur waar-
in parlementariërs elkaar voortdu-
rend in de haren vlogen en de ene re-
gering de andere in razendsnel tem-
po opvolgde.

Maar net zoals de meest cynische
activist ben ook ik hoopvol over de
kracht van het Egyptische volk. Egyp-
te zal de komende decennia op zoek
moeten gaan naar een nieuwe sociaal-
politieke identiteit. Maar het grootste
succes is al geboekt. Het echte Tahrir
zit in het hoofd: de sociaal-culturele
revolutie is een feit. Dat kan niemand
deze mensen meer afpakken.

Monique Samuel is schrijver en Midden-
Oostendeskundige.

© ElBaradei president
van een megacoalitie?
Dat is een totale
utopie §

Moedeloos word ik van het verdeelde, stuurloze Egypte
De demonstranten op het Tahrir-plein in Kaïro hebben geen langetermijnvisie en een schokkend gebrek aan politiek benul

© G e ga r a n d e e r d e
postume roem blijkt
voor veel daders een
belangrijke drijfveer §
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