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Wereld is
alleen nog
maar ‘halal’
of ‘haram’

AMSTERDAM – Iemand die radicaliseert, geeft bijna altijd signalen
af. Dat staat in de handleiding
van het Europese radicaliserings
en anti-terrorismenetwerk TERRA (waaraan onderzoeker Arjan
de Wolf ook meewerkte). Uiterlijk kan een indicatie zijn, maar
aangezien heel veel niet-radicale
moslims ook een djellaba en
baard dragen, zegt dat te weinig.
Gedrag en uitlatingen zijn een betere graadmeter. Slaapt een jongen niet meer in zijn bed, maar alleen op een matje op de grond?
Of uit hij zich ineens negatief

over zijn moeder of zusje die zich
niet als echte moslims kleden of
gedragen? Dan kan dat een signaal zijn.
Vanuit onzekerheid over de eigen
identiteit zoekt een extremist
naar rechtlijnigheid: alles in het leven is ‘haram’ (onrein) of halal
(rein). Andere signalen kunnen
zijn: een sterk wij-zij gedachtegoed, het regelmatig contact hebben met andere radicalen (op pleinen of via internet), het niet
meer accepteren van autoriteiten,
het stoppen met werk, school of
de sportvereniging, het afstoten

van oude vrienden en het aannemen van een andere identiteit en
naam. De meest risicovolle, gewelddadige fase is volgens de
handleiding het laatste stadium
van de radicalisering. Dan gaat hij
of zij zich weer westers kleden en
gedragen om niet op te vallen,
haalt al het geld van de bank af en
zet andere ‘broeders’ die minder
gemotiveerd zijn onder druk.
Verder speelt de radicaal dan gewelddadige schietspellen, woont
fysieke trainingen bij en oefent
misschien zelfs het ritueel slachten van mensen op dieren.

‘Somalisch’ taalbureau van IND in opspraak

erstbomen in november. Het lijkt
wel een titel van
een weemoedig
lied: kerstbomen
in november.
Ik zag ze zaterdag, ergens op de
snelweg richting Utrecht. Ze
passeerden me op aanhangwagentjes. Die aanhangwagentjes
hingen achter haastige auto’s
die volgens mij niet bij elkaar
hoorden. Het waren onafhankelijke aanhangwagentjes. Vol
kerstbomen dus. In netten geperst. Er hing de kou van november omheen.
Het was ook echt november,
dit weekend. Bomen die steeds
kaler worden, de grond harder,
de lucht zo grijs dat je denkt:
hoe kan het nog grijzer? Het is
net alsof de hemel zich klaarmaakt voor sneeuw, maar die
komt waarschijnlijk niet. November blijft echter november.
Een stil seizoen.
Ik keek naar de passerende
kerstbomen en besefte dat het
jaar echt erg oud was en niet
meer te houden. En nu is november voorbij, de laatste
maand begonnen, de maand
van Sinterklaas, mijn verjaardag, Kerstmis, gedachten over
ouder worden en goede voornemens, gedachten aan de wrede
zomer, nog maar zo kort geleden, gedachten aan de steeds
wreder wordende wereld.
Passerende kerstbomen.
Nog nooit in mijn leven ging ik
goed met de kerstboom om.
Heb ik het niet over het optuigen. Nee, geen punt, dan ben ik
losbandig. Maar altijd op het
laatste moment de boom in
huis halen, als er nog maar een
paar zijn, en die stralen geen
topkwaliteit uit Het is net alsof
ik met een vroege boom de tijd
een zetje geef en dat wil ik
niet.
Ik dacht eraan tijdens de passerende kerstbomen op de aanhangwagens. En ik gromde:
eerst alsjeblieft pakjesavond!
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Wat vindt u?

door Cyril Rosman
DEN HAAG - Een taalanalysebureau

dat heeft gewerkt voor de Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) wordt ervan beschuldigd onevenwichtige beoordelingen te hebben gemaakt in Somalische asieldossiers. Ook zou het
een analist in dienst hebben die
loog over zijn opleiding én een veroordeeld drugshandelaar is.
De IND schakelde het Zweedse
taalanalysebureau Sprakab in als
niet duidelijk was uit welk deel
van Somalië een asielzoeker
kwam. Deze analyse is nodig omdat de afgelopen jaren Zuid-Somalische vluchtelingen vaak wel
asiel kregen, maar Somaliërs uit

het noorden niet. Dat landsdeel
werd als veilig genoeg gezien om
naartoe terug te keren. Analisten
van Sprakab luisterden gesprekken tussen de IND en de asielzoeker terug en beoordeelden aan de
hand van accent en woordgebruik
uit welk deel van het land de asielzoeker kwam.
Sprakab blijkt echter eerder dit
jaar door een Britse rechtbank
hard op de vingers te zijn getikt.
De rechter vond het ‘volledig ongepast’ dat Sprakab gesprekken
niet analyseerde, maar vooral beoordeelde of een asielzoeker overtuigend klonk.
Daarbij komt nu dat Zweedse en
Britse media melden dat één van
de analisten, met codenaam
EA20, gelogen heeft over zijn stu-

die sociologie en verschillende
taalcursussen. Daarnaast is deze
Somaliër afgewezen voor het
Zweeds staatsburgerschap vanwege drugssmokkel. De man heeft
de afgelopen acht jaar vijfduizend
analyses gemaakt in asielzaken in
verschillende landen. Het is niet
duidelijk of analist EA20 Nederlandse zaken heeft behandeld.
VluchtelingenWerk schat dat
Sprakab tientallen keren per jaar
door de IND is ingeschakeld. „Er

䊳 De IND schakelde taalanalysebureau Sprakab in als niet
duidelijk was uit welk deel
van Somalië iemand kwam

bestond ook in het verleden al
twijfel over de methode en kwaliteit van het bureau”, aldus een
woordvoerster.
VluchtelingenWerk stelt dat mogelijk opnieuw moet worden gekeken naar diverse dossiers.
De IND meldt niet meer samen te
werken met Sprakab. Het ligt volgens een woordvoerster niet voor
de hand dat de ophef met terugwerkende kracht gevolgen heeft
voor asieldossiers. De analyses
van het bureau werden eerst nog
door taaldeskundigen van de IND
bekeken en teruggestuurd als ze
niet voldeden, meldt de dienst.
In de eerste helft van 2014 vroegen 1.600 Somaliërs hier asiel aan.
Vorige week is het uitzetten van
afgewezen Somaliërs weer hervat.

Begeleiding vooraf van radicale
moslimjongeren is onzin. Je
moet pas in actie komen als ze
de wet overtreden.

Geef uw mening op dg.nl

Dit vindt u
Het rijk moet de opbrengst van
de ebola-actie verdubbelen.
Totaal: 1.877 stemmen

14

%
eens

86

%

oneens

