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‘Omarmen,
niet uitsluiten’
Voetballer bij duel
ernstig mishandeld
GROESBEEK – Tijdens de voetbal-

wedstrijd Rood Wit A1 tegen
Quick 1888 A2 is zaterdagmiddag
in Groesbeek een 18-jarige speler
van Rood Wit ernstig mishandeld door een speler van de tegenpartij. De politie heeft de 17-jarige
speler van Quick aangehouden.
Het slachtoffer is met een ambulance naar het Radboudumc in
Nijmegen vervoerd. Daar is geconstateerd dat zijn nekwervel is gebroken.
De twee spelers gingen met elkaar een duel aan tijdens de wed-

strijd, waarna het tot een treffen
kwam. De politie meldt dat er ‘enkele klappen zijn verkocht’ toen
de Rood Wit-speler al op de
grond lag. Volgens ooggetuigen is
er ook geschopt door de Nijmegenaar.
De wedstrijd op het sportcomplex aan de Kapittelland in Groesbeek is na de mishandeling gestaakt. De speler van Quick wordt
volgens de club geroyeerd. De
17-jarige zit volgens de politie
voorlopig vast voor verhoor en onderzoek.

Sjakie’s zwevende lift wordt
werkelijkheid bij ThyssenKrupp
ESSEN – Een lift zonder kabels die
van boven naar beneden én van
links naar rechts kan bewegen.
Het Duitse bedrijf ThyssenKrupp
dat hem heeft uitgevonden,
noemt het de grootste revolutie
in liftbouw sinds het begin daarvan 160 jaar geleden. Verschillende media hebben het apparaat al
vergeleken met de lift uit het
boek en de film ‘Sjakie en de Chocoladefabriek’.
De kabelloze lift werkt dankzij
magneetvelden en elektromotoren, een technologie die is afgekeken van zweeftreinen. De fabrikant garandeert dat er geen ongelukken kunnen gebeuren bij een
stroomstoring.

Er zijn meerdere liftcabines mogelijk in één schacht, vergelijkbaar
met oude paternosters. Daarbij
draaiden de liften met een continue snelheid van zo’n 30 centimeter per seconde in een cirkel. Bij
de nieuwe lifttechnologie, genaamd ‘Multi’, gaan de liften zo’n
5 meter per seconde en kunnen
ze wel stoppen.
De lift is voorlopig nog theorie,
maar eind 2016 moet het eerste
testmodel gebouwd zijn in het
Duitse Rottweil.
ThyssenKrupp kondigt het nieuwe model nu wel al aan, vanwege
de lange voorbereidingstijd voor
de bouw van nieuwe wolkenkrabbers.
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Moet je radicale moslimjongeren
aanpakken of opvangen? Iedereen
‘in het veld’ worstelt ermee.
door Niki van der Naald
AMSTERDAM – Twee jaar al verschij-

nen er berichten over Nederlandse jongeren die als jihadist naar
Syrië vertrekken en soms weer terugkeren. Al die tijd ook heeft justitie ze in het vizier, en moeten
we als burgers alert zijn op signalen van radicalisering. Maar hoe
doe je dat? En wat moeten we nu
met onze ‘polderjihadisten’?
Dat beleidsmakers het zelf eigenlijk niet goed weten, werd vorige
week duidelijk door de uitspraken van de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb. Zijn
oproep ‘Ga naar Syrië, maar kom
ook niet meer terug’ staat lijnrecht tegenover het kabinetsbeleid dat juist gericht is op het
voorkomen van jihadreizen naar
Syrië of Irak.
De worsteling met het fenomeen
jihadgangers is nog groter bij degenen die de radicalen in de praktijk moeten begeleiden, merkt Arjan de Wolf. Als gedragswetenschapper en medeauteur van het
boek Aanpak van radicalisme, een
psychologische analyse traint hij de
laatste tijd vaak politiemensen,
docenten en jeugdwerkers in de
omgang met moslimradicalen.
„In het hele land leven er vragen.
Vanuit de overheid hoor je vooral
over de repressieve maatregelen
tegen extremistische jongeren.
Maar dat je ze soms – net zoals nu
in Denemarken gebeurt – ook
moet omarmen om de voedingsbodem voor nog radicaler
gedachtegoed weg te halen, is ze
onbekend.”
‘Op welke signalen moeten we

dan letten?’, ‘Bij wie moet ik aankloppen als ik vermoedens van radicalisering heb?’ en ‘Wat moet ik
tegen zo’n jongere zeggen?’, zijn
vragen die keer op keer voorbijkomen tijdens trainingen, maar
waarop de radicaliseringsexpert
ook niet zomaar een pasklaar antwoord heeft. „Omdat de aanpak
afhankelijk is van veel factoren en
per radicaal kan verschillen”, aldus De Wolf. Het toont volgens
hem wel dat het ontbreekt aan
centrale regie.
Gemeenteambtenaren en politiemensen probeert hij vooral duidelijk te maken welke fasen het radicaliseringsproces kent. Waarbij in
de eerste, nog niet gevaarlijke stadia iemand misschien qua uiterlijk verandert, maar volgens hem
nog best ontvankelijk is voor een
gesprek over zijn onderliggende

“

De overheid praat
vooral over de
repressieve
maatregelen tegen
deze jongeren
Arjan de Wolf

frustraties. „De ideologie mag misschien verschillen, maar het radicaliseringsproces verloopt vrijwel
altijd volgens een vast patroon,
vergelijkbaar met dat bij rechtsextremisten of Hells Angels. Iemand isoleert zich langzaam. En
als hij eenmaal aansluiting vindt
bij een groep gelijkgestemden, zal
hij zich extra willen bewijzen en
zich extremer uitlaten dan dat hij
misschien zelf is.”
Als een vertrouweling buiten de
radicale groep – een voetbaltrainer, een jeugdvriend – tijdig
’waarom doe je dit, zo ken ik je
niet?’ vraagt en een jongere ‘inent’ tegen eenzijdige beïnvloeding van zijn radicale vrienden,
kan dat volgens De Wolf al helpen om te voorkomen dat hij afglijdt naar de fase van de ‘schaduwwereld’. Als een extremist
daarin is beland, geeft hij alleen
nog sociaal gewenste antwoorden
en houdt hij zijn echte, gevaarlijke gedachtegoed verborgen.
Volgens de gedragswetenschapper zou, veel meer dan nu gebeurt, tijdig contact gezocht moeten worden met familie of vrienden van een radicaal. „Nu hebben
gemeenten, welzijnswerkers en
politie pas voor het eerst weer
contact met hen als ze terugkeren
uit Syrië. Terwijl de familieleden
gewoon via internet en telefoon
contact met zo’n jongere houden
als hij nog daar zit. Begeleid dat
contact al op díe momenten. Laat
die ouders hun kind aanspreken
met de ‘oude naam’ die hoort bij
zijn identiteit van vóór de radicalisering. Doe een beroep op zijn
oude affectieve gevoelens richting
de familie. Laat die ouders vooral
benadrukken dat hun zoon of
dochter altijd weer thuis welkom
is en er dan wel gekeken wordt
hoe hij of zij weer het leven kan
oppakken. Omarmen in plaats
van uitsluiten. Alleen daarmee
voorkom je dat iemand helemaal
niet meer te bereiken valt.”

Zwitsers verwerpen voorstel
om goud terug naar Bern te halen
BERN – De Zwitserse centrale bank
hoeft zijn goudvoorraad in het buitenland niet naar het Alpenland terug te halen. De Zwitsers hebben
gisteren in een referendum het
voorstel daarover met grote meerderheid van de hand gewezen.

In geen enkele van de 26 kantons
was een meerderheid voor het
voorstel van de rechts-populistische Zwitserse Volkspartij (SVP).
De SVP vindt dat Zwitserland
zich beter moet wapenen tegen
de crises in de Verenigde Staten
en de eurolanden.
Het voorstel hield ook in dat de
nationale bank op zijn minst

20 procent van haar reserves in
goud zou moeten hebben en dat
zij geen goud meer zou mogen
verkopen. Dat laatste zou ook
voor Nederland gevolgen hebben
gehad, omdat Zwitserland nog vele kilo’s goud bewaart die de nazi’s tijdens de oorlog uit de kluis
van De Nederlandsche Bank hebben geroofd. Nederland heeft jaren geprobeerd dat goud terug te
krijgen.
De centrale bank en de regering
waren fel tegen het voorstel van
de SVP. Met de opgelegde omvang van de reserves zou de bank
niet meer goed kunnen inspelen
op hachelijke situaties in de we-

reldeconomie. Zo koopt de bank
nu euro’s op om te voorkomen
dat de waarde van de Zwitserse
frank te hoog wordt.
Ook twee andere voorstellen
waarover de Zwitsers in een referendum konden stemmen, haalden het niet. Rijke buitenlanders
die in het land wonen maar er
niet werken, behouden hun belastingvoordelen. Tegen het voorstel
van de rechtse milieubeweging
Ecopop om het aantal immigranten tot nog slechts 17.000 per jaar
– een zesde van het huidige aantal – te beperken, stemde 74 procent van de bevolking.
De opkomst was 48 procent.

