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Voorwoord 

Voor u ligt het sluitstuk van mijn studententijd als Criminologie-student, een tijd die begon in 2013 aan 

de Universiteit Leiden en die na zes fantastische jaren ten einde is gekomen aan de VU te Amsterdam. 

Fantastisch, omdat het mij een metamorfose heeft doen ondergaan die zelfs mijn eigen ouders niet 

hadden kunnen voorspellen. Van een onbenullige puber ben ik onder meer uitgegroeid tot een 

genuanceerd en analytisch denkend persoon, die er tevens een gewoonte van maakt om over alles te 

veel na te willen denken.  

 
Gedurende mijn Bachelor Criminologie raakte ik nog wel eens gefrustreerd over het idee dat ik nooit 

gedegen onderzoek had gedaan. Zo waren de resultaten van kwantitatieve onderzoeken uit de 

Bachelor nooit generaliseerbaar, laat staan verrassend of bijzonder. Ook bij mijn bachelor-scriptie, wat 

een systematische review betrof, had ik ergens het idee dat ik niets had geproduceerd wat écht van 

mijzelf was. Tot het moment dat ik aan mijn Master Criminologie begon. De zoetzure kers op de taart 

stond al geruime tijd op mij te wachten. 

 
Voor mijn masterscriptie heb ik voor het onderwerp radicalisering gekozen, juist omdat je bij een 

onderwerp als deze er nooit over uitgelezen raakt. Het is immers een proces wat onder zoveel 

verschillende invloeden tot stand komt, waarin psychische, sociale en culturele aspecten allemaal een 

rol spelen. Een onderwerp waar ik mijn brein eens flink mee kon kraken, waarbij ik ook de neiging had 

om misschien wel te veel zaken aan te willen stippen. Dit bleek ook wel uit de interviews die ik heb 

afgenomen, waarin de meest uiteenlopende zaken werden aangestipt. Overigens was het afnemen 

van interviews voor mij de beste optie, aangezien ik zelf meer van de woorden ben dan van de cijfers. 

Ik heb het houden van deze interviews ook als zeer bijzonder en leerzaam ervaren. Met name het 

spreken van de imams heeft een grote indruk op mij achtergelaten, ook omdat ik daarvoor nog nooit 

met een imam in gesprek ben geweest. Laat staan over een onderwerp zo gevoelig als het 

radicaliseringsproces. Om diezelfde reden legde het ook een zekere druk op mijn schouders. Ik wilde 

mijn verhaal immers zo goed mogelijk opschrijven. Daardoor duurde alles ook langer dan ik had 

gehoopt, en heeft het ook de nodige onzekerheden bij mij teweeggebracht.  

 

Toch kan ik uiteindelijk wel stellen dat ik tevreden ben met het eindresultaat. Ik wil dan ook mijn 

begeleidster, Marleen Weulen Kranenbarg, zeer bedanken voor haar voortdurende ondersteuning 

tijdens dit proces van eindeloos bijschaven. Zonder haar opbouwende kritiek, als ook lovende 

woorden, zou dit onderzoeksrapport er heel anders uit hebben gezien. Als laatste wil ik al mijn 

respondenten nogmaals bedanken voor hun tijd en uitgebreide beantwoording op mijn vragen.  
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Samenvatting 

In afgelopen zes jaar heeft terroristische organisatie Islamitische Staat (IS) met behulp van 

grootschalige wervingscampagnes duizenden soennitische moslims van over de hele wereld 

gemobiliseerd om de jihad kracht bij te zetten. Onder deze groep bevonden zich ook Nederlandse 

moslims, die op vrij eenvoudige wijze konden uitreizen naar Syrië. Vandaag de dag gaat IS door het 

leven als een ondergrondse organisatie, wiens grondgebied inmiddels non-existent is. Desalniettemin 

houdt de AIVD het dreigingsniveau op binnenlands terrorisme in Nederland het op één na hoogst. Dit 

suggereert dat de ontmanteling van IS niet afdoende is geweest om de kans op 

radicaliseringsprocessen en aanslagen te minimaliseren. Daarom heeft dit onderzoek een antwoord 

proberen te formuleren op de vraag welke factoren een rol kunnen spelen bij de totstandkoming van 

een radicaliseringsproces en wat hieraan gedaan kan worden op het beleidsniveau.  

 

De volgende onderzoeksvraag stond daarom centraal binnen dit onderzoek: ‘’Op welke manieren kan 

het radicaliseringsproces van potentiële jihadisten zoveel mogelijk gefrustreerd worden?’’. Daarbij is 

het barrièremodel als handvat gebruikt, waarmee de verschillende fases van het radicaliseringsproces 

in kaart zijn gebracht, als ook bijpassende interventies. Op basis van beleidsdocumentanalyse en het 

afnemen van diepte-interviews met vier (radicaliserings)deskundigen, twee imams en een 

beleidsmaker zijn ook die factoren in kaart gebracht die beschouwd kunnen worden als onderdeel van 

een voedingsbodem voor radicaliseringsprocessen. Verder speelde ook het wervingsproces een grote 

rol binnen het onderzoek. Inzicht in met name het online aspect van jihadwerving is van belang, omdat 

door een steeds verdergaande digitalisering van de maatschappij de rol van het internet in terrorisme 

waarschijnlijk niet zal afnemen, maar juist zal toenemen. 

 

Uit de resultaten is gebleken dat blootstelling aan zaken als discriminatie, stigmatisering en 

werkloosheid, als ook het ervaren van een identiteitscrisis en religieuze instabiliteit, een van de meest 

prominente factoren zijn binnen de voedingsbodem voor radicaliseringsprocessen. Verder is gebleken 

dat interveniëren, in de zin van het ombuigen van een radicaliseringsproces, het meest effectief is in 

de vroegere stadia van het radicaliseringsproces. Na blootstelling aan zogeheten triggerfactoren en 

katalysatoren is incapacitatie vrijwel de enige reële optie, waarvan het effect sterk uiteenlopend is. 

Hoe verder een jongere gevorderd is in het radicaliseringsproces, hoe repressiever het karakter van de 

toe te passen maatregel of straf. Wat het beleid betreft kunnen zowel scholen, moskeeën, (lokale) 

overheden als ook publieke initiatieven allemaal een rol spelen in de beleidsvorming, zij het dat elke 

actor zijn beperkingen kent. Ten slotte, bestaande interventieprogramma’s dienen vaker te worden 

onderworpen aan een effectstudie, wat tot dusver nog te weinig gebeurt.    
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‘’Indeed, the ummah of Islam is watching your jihad with eyes of hope, and indeed you have brothers 

in many parts of the world being inflicted with the worst kinds of torture (....) So raise your ambitions, 

O soldiers of the Islamic State! For your brothers all over the world are waiting for your rescue, and 

are anticipating your brigades (….) Even if it takes a while, we will take revenge, and every amount of 

harm against the ummah will be responded to with multitudes more against the perpetrator (.…) So 

listen, O ummah of Islam. Listen and comprehend. Stand up and rise. For the time has come for you to 

free yourself from the shackles of weakness, and stand in the face of tyranny, against the treacherous 

rulers – the agents of the crusaders and the atheists, and the guards of the Jews (….) O Muslims 

everywhere, whoever is capable of performing hijrah (emigration) to the Islamic State, then let him do 

so, because hijrah to the land of Islam is obligatory’’. 
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HOOFDSTUK 1  INLEIDING  

1.1  INTRODUCTIE 

 De bovenstaande tekst bevat enkele passages uit de eerste openbare speech van Abu Bakr al-

Baghdadi, de toenmalig leider van de Islamitische Staat. Deze speech volgde een maand nadat de 

Islamitische Staat was opgericht, in juli 2014. Toentertijd zijn ook videobeelden van al-Baghdadi 

opgenomen en uitgezonden naar allerlei websites. Hierdoor konden miljoenen mensen van over de 

hele wereld naar de speech luisteren. Vanaf het moment van oprichting maakte het ledenbestand van 

de Islamitische Staat, kortweg IS genoemd, een explosieve groei door (Bakker & Singleton, 2016). Deze 

groei valt mogelijk deels te wijten aan de online videoboodschap van al-Baghdadi, waarin hij de gehele 

ummah (moslimgemeenschap) toesprak in een poging hen te overtuigen om deel te nemen aan de 

jihad.  

 De term jihad is hierbij tweeledig, aangezien deze kan worden opgedeeld in de innerlijke en 

de uiterlijke jihad. De innerlijke jihad focust op het streven naar de ontwikkeling van de persoon zelf, 

waarvan onthouding (ramadan) een van de uitwerkingen is. De uiterlijke jihad pleit voor het 

verdedigen van de ummah, waarbij dit zowel op schriftelijke, verbale als ook op gewapende wijze is 

toegestaan. Zij het dat deze gewapende vorm van verdediging doorgaans als ultimum remedium wordt 

beschouwd (Al-Saidat & Al-Khawalda, 2012; Post, 2009). IS-sympathisanten en daarbij jihadisten in het 

algemeen houden echter een andere interpretatie op na wat de uiterlijke jihad betreft. Zij gaan uit van 

het idee dat elke moslim verplicht is om deel te nemen aan de strijd tegen datgene wat volgens hen 

niet te verenigen is met de letterlijke interpretatie van de sharia (Islamitische wet). Hier zou onder 

andere het democratische Westen toe behoren, omdat de westerse maatschappij gebonden is aan 

wetten die niet door God maar door mensen zijn gemaakt (Freeman; 2008; Rogan, 2010). Bij deze 

interpretatie gaat het dus niet zozeer om verdedigen, maar meer om actieve bestrijding. Deze 

interpretatie vertaalde zich naar een zekere veroveringsdrang waardoor IS in de periode 2013-2014 

zowel op het offline als ook op het online vlak steeds meer aan terrein won. Zo veroverde het grote 

delen van Irak en Syrië, waarna de Syrische stad Raqqa tot centrum van het IS-kalifaat werd gedoopt 

(Oosterveld & Bloem, 2017). Daarnaast was de terreurorganisatie zeer actief op het internet, waarbij 

speciale mediacentra zich bezigden met het opzetten van online propagandacampagnes om zo nieuwe 

rekruten aan te trekken (Atwan, 2015; Farwell, 2014; Macnair & Frank, 2017). IS-strijders waren zelf 

ook actief aan het ronselen voor de jihad met behulp van sociale media als Twitter, Facebook, Telegram 

en Whatsapp (Awan, 2017; Jones et al., 2017).   

 Deelname aan de uiterlijke jihad is ook een belangrijk thema binnen de speech van al-Baghdadi 

(2014), zoals blijkt uit de bovenstaande passages. In reactie op de videoboodschap van al-Baghdadi en 

de wervingscampagnes emigreerden duizenden (jong)volwassen moslims naar het grondgebied van IS 
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(Awan, 2017; Benmelech & Klor, 2018). Eenmaal aangekomen begonnen velen van hen met het volgen 

van trainingen die speciaal ontwikkeld waren voor het opleiden van terreurcellen. Enkele van deze 

terreureenheden zouden, na afdoende training te hebben gehad, weer huiswaarts keren om in hun 

moederland dood en verderf te zaaien (Cragin, 2017). De aanslagen in Parijs en Brussel zijn hier een 

voorbeeld van (Nesser, Stenersen & Oftedal, 2016). Hoewel enkele duizenden moslims zijn 

geradicaliseerd en uitgereisd naar het grondgebied van IS, gold dit niet voor de overgrote meerderheid 

van de ummah (Pokalova, 2018). Bepaalde selectiemechanismen lijken dan ook een rol te spelen in de 

keuze om wel of niet uit te reizen. Welke selectiemechanismen dit precies zijn en wat voor beleid 

hierbij gevoerd kan worden is een vraag die van levensbelang kan zijn. Het centrale vraagstuk binnen 

dit onderzoek is daarom wat voor beleid nodig is om deze onderliggende condities, die fenomenen als 

radicalisering en uitreizen faciliteren, zoveel mogelijk aan te kunnen pakken. 

1.2 PROBLEEMSTELLING 

Het is mede aan de inspanningen van IS te danken dat ook enkele honderden Nederlandse 

moslimjongeren zijn uitgereisd naar Syrië. De komst van IS is daarom ook in zekere mate bepalend 

geweest voor de koers van hun radicaliseringsproces. Toch kan ook gesteld worden dat de invloed van 

IS meer als extra stimulans diende voor het radicaliseringsproces van deze Nederlandse jongeren. 

Extra, want voordat iemand zich aansluit bij een terroristische organisatie als IS, is daar vaak al heel 

wat aan voorafgegaan in het leven van die persoon. Zo zijn voorbeelden bekend van Nederlandse 

jihadisten die, alvorens zij waren vertrokken naar Syrië, nog voor de oprichting van IS al een proces van 

radicalisering aan het doormaken waren (Bakker & Grol, 2017). Een dergelijk radicaliseringsproces kan 

in gang worden gezet door een samenkomst van factoren. Hierbij kan onder andere gedacht worden 

aan het hebben van gelijkgestemde vrienden die eveneens interesse tonen voor het jihadistische 

gedachtegoed. Ook het ervaren van discriminatie vanwege afkomst of religie kan een bijdrage leveren 

aan het ervaren van een bepaalde vorm van frustratie, wat kan fungeren als onderdeel van een 

voedingsbodem voor radicaliseringsprocessen (Ben-Simhon, 2011; Bizina & Gray, 2014). Toch kunnen 

dergelijke factoren op zichzelf bezien een radicaliseringsproces over het algemeen niet verklaren 

(McCauley & Moskalenko, 2018)1. Echter, wanneer deze en andere factoren gecombineerd aanwezig 

zijn binnen een en dezelfde persoon kan dit wel degelijk een radicaliseringsproces in gang zetten, wat 

                                                           
1 Een veel gestelde vraag binnen onderzoeken naar jihadistisch terrorisme betreft: Wat verklaart het gedrag 
van moslimextremisten die zich schuldig maken aan terroristische misdrijven? Andersom is de vraag echter 
minstens zo interessant: Waarom maakt het overgrote deel van de mondiale moslimgemeenschap zich niet 
schuldig aan terrorisme? Als het hebben van een bepaald kenmerk, zoals het leven in armoede of het ervaren 
van discriminatie, terrorisme zou kunnen verklaren, dan zou de mens in het algemeen een risico vormen wat 
terrorisme betreft. Dit is gelukkig niet het geval, en het geeft ook aan dat terrorisme niet te verklaren is aan de 
hand van één of twee variabelen, maar een buitengewoon complex fenomeen betreft.  
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uiteindelijk kan resulteren in zeer gewelddadig gedrag (Agnew, 2010; Weggemans, Bakker & Grol, 

2014). 

Uit onderzoek naar Nederlandse, radicaliserende moslimjongeren is gebleken dat diezelfde 

factoren van belang zijn geweest in de ontwikkeling van hun radicaliseringsproces (Bakker & Grol, 

2017; Broekhuizen, Van Kapel & Meijer, 2018). Daarnaast heeft onderzoek uitgewezen dat, ondanks 

dat IS anno 2019 al zijn grondgebied heeft verloren, dit niet betekent dat daarmee ook een einde is 

gekomen aan het radicaliseringsproces van Nederlandse moslimjongeren. De dreiging die uitgaat van 

dergelijke processen is nog altijd actueel, omdat de voedingsbodem voor radicalisering nog altijd 

bestaat (Brands & Feaver, 2017). Het bestaan van deze dreiging blijkt onder andere uit het feit dat in 

het afgelopen jaar nog enkele terroristische cellen in Nederland zijn ontmanteld (NCTV, 2018). Dit 

ondanks het feit dat IS tegenwoordig vrijwel inactief is op zowel het internet als in de fysieke wereld. 

Het is dus een illusie om te denken dat, door de deterritorialisering van IS in de online en offlinewereld, 

het risico van radicaliserende moslimjongeren in Nederland is weggenomen. De focus moet dan ook 

liggen op deze voedingsbodem voor radicaliseringsprocessen en niet op IS, aangezien deze speler het 

strijdtoneel vorig jaar al min of meer heeft verlaten (Abdelillah, 2018). 

1.3 DOELSTELLING ONDERZOEK 

Om bovenstaande redenen richt dit onderzoek zich op het in kaart brengen van deze 

voedingsbodem en wat hier op het beleidsvlak aan gedaan kan worden. Daarbij zal ook de focus 

worden gelegd op het wervingsproces voor de gewapende strijd, omdat verwacht wordt dat dit 

wervingsproces een belangrijke stap vormt binnen het radicaliseringsproces. Immers, een ronselaar 

kan de laatste impuls zijn die nodig is wil een jongere overgaan op het plegen van terroristische 

misdrijven.  

Wat het startpunt van een radicaliseringsproces betreft, kan men dit zowel in enge als ook in 

ruime zin omschrijven. In enge zin kan de aanvang van een radicaliseringsproces worden opgevat als 

het moment waarop iemand zich aansluit bij een terroristisch netwerk en diens ideologie zich volledig 

eigen maakt. Dit betekent dus dat iemand radicaal wordt in zijn gedachtegangen, welke ook van 

invloed kunnen zijn op het gedrag van die persoon. In ruime zin kan het startpunt van een 

radicaliseringsproces al veel eerder in de tijd plaatsvinden, namelijk op het moment dat iemand 

frustratie ervaart door zijn of haar positie in de samenleving (Schmid, 2013). Dan hoeft er ook nog geen 

sprake te zijn van echt radicale gedachtegangen, maar kan het als een zeker voorstadium dienen van 

het radicaliseringsproces. Dit voorstadium is vaak echter wel van belang bij de totstandkoming van het 

radicaliseringsproces, en dient daarom ook niet te worden uitgesloten. Tenslotte, werving voor de 

gewapende strijd kan gedefinieerd worden als een proces waarin een ronselaar sympathie probeert 

op te wekken bij een potentieel rekruut voor de uiterlijke jihad. De vervolgstap is dan dat deze rekruut 
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zich ook op enigerlei wijze gaat inzetten voor de uiterlijke jihad, bijvoorbeeld door uit te reizen of door 

in het geboorteland een aanslag te plegen (Van Leeuwen, 2005).  

Dit onderzoek benadert het begrip radicaliseringsproces in ruime zin, omdat de focus van het 

onderzoek vooral ligt op datgene wat voorafgaat aan het moment dat iemand zich aansluit bij een 

terroristisch netwerk. De voedingsbodem voor radicaliseringsprocessen neemt dus een prominente 

rol in binnen het onderzoek, waarbij ook dieper zal worden ingegaan op het wervingsproces. Daarbij 

is rekening gehouden met het feit dat de manier van werven zowel online als ook offline kan 

plaatsvinden. Zo kan online werving plaatsvinden wanneer een ronselaar potentiële rekruten benadert 

via bijvoorbeeld sociale media, zoals IS-strijders dit voorheen ook hebben gedaan. Op het offline vlak 

kan werving plaatsvinden wanneer potentiële leden in de fysieke wereld worden benaderd door een 

ronselaar.  

Door een ruime definiëring van het begrip radicaliseringsproces te hanteren, kan gesteld 

worden dat dit onderzoek holistisch van aard is. Dit holistische karakter kan daarnaast worden 

teruggevonden in de analysestructuur waar het zogeheten barrièremodel aan ten grondslag ligt. Dit 

model houdt in dat een bepaald proces kan worden opgedeeld in een reeks van verschillende stappen, 

waarbij een bepaald doel kan worden behaald mits al deze stappen succesvol zijn doorlopen. 

Vervolgens zou dan theoretisch gezien bij elk van deze stappen een barrière of interventie kunnen 

worden opgeworpen, om zo het verloop van dit proces te dwarsbomen (Centrum voor 

Criminaliteitsbestrijding en Veiligheid, z.d.). Door het radicaliseringsproces op basis van het 

barrièremodel te analyseren, wordt elke relevante stap binnen dit proces meegenomen in de analyse. 

Naast het in kaart brengen van dit proces en de mogelijk bijpassende interventies, is het aansluitend 

daarop van belang om het huidige beleid te toetsen aan deze opgedane kennis. De vraag is dan in 

hoeverre deze twee gegevens met elkaar corresponderen. Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is 

dus het blootleggen van eventuele knelpunten in het huidige beleid, opdat vervolgens 

beleidsaanbevelingen kunnen worden geformuleerd die hier verbetering in zouden kunnen 

aanbrengen.  

1.4 ONDERZOEKSVRAAG 

Op basis van het voorgaande is de volgende onderzoeksvraag opgesteld voor dit onderzoek: 

Op welke manieren kan het radicaliseringsproces van potentiële jihadisten zoveel mogelijk 

gefrustreerd worden?  

Voordat de hoofdvraag kan worden beantwoord dienen eerst enkele deelvragen te worden 

beantwoord: 

1. Wat zijn de noodzakelijke stappen in het radicaliseringsproces van potentiële jihadisten?  
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2. Wat zijn mogelijke zwakheden in dit radicaliseringsproces welke benut kunnen worden bij 

de ontwikkeling van interventies? 

3. Op welk moment kunnen interventies ten aanzien van het tegengaan van radicalisering 

het beste worden ingezet? 

Aangezien deelvraag 2 en 3 elkaar aanvullen, zal in de conclusie de beantwoording op beide vragen 

worden samengevoegd tot een gezamenlijk antwoord.  

1.5 RELEVANTIE VAN HET ONDERZOEK 

 Door te focussen op het formuleren van interventies die mogelijk het radicaliseringsproces van 

Nederlandse moslimjongeren kunnen doorbreken, wordt het voor jihadistische netwerken lastiger 

gemaakt om nieuwe rekruten te werven. Immers, iemand die nog niet eerder een radicaliseringsproces 

heeft doorlopen kan ook moeilijk gemotiveerd worden om zich aan te sluiten bij een dergelijk netwerk. 

Het is namelijk een keuze die gepaard gaat met grote risico’s, waaronder het risico op strafrechtelijke 

vervolging en in het uiterste geval het oplopen van dodelijk letsel. Wanneer iemand minder makkelijk 

gemotiveerd kan worden om zich aan te sluiten bij een jihadistisch netwerk, dan is aannemelijk dat 

het aantal uitreizigers tevens kleiner wordt. Immers, voor veel jongeren was het aansluiten bij een 

jihadistisch netwerk van doorslaggevend belang, aangezien de leden van een dergelijk netwerk het 

uitreizen zoveel mogelijk stimuleren (Mascini & Verhoeven, 2005). Wanneer minder jongeren in de 

verleiding worden gebracht om uit te reizen, zullen dus ook minder jongeren met gevechtservaring 

terugkeren om aanslagen te plegen in hun land van herkomst.  

 Dat de maatschappij gebaat is bij het voorkomen van dergelijke vormen van binnenlands 

terrorisme, blijkt wel uit de aanslagen in Brussel en Parijs. Zo lieten bij de aanslagen in Parijs 

honderddertig onschuldige burgers het leven en raakten nog eens vierhonderddertien mensen 

gewond (Philippe et al, 2015). Bij de bomaanslagen in Brussel liegen de cijfers er ook niet om: daar 

vielen tweeëndertig burgerslachtoffers en raakten nog eens driehonderdveertig mensen gewond, 

waarvan tweeënzestig mensen tijdelijk in kritieke toestand verkeerden (Nesser, Stenersen & Oftedal, 

2016). Zowel bij de aanslagen in Parijs als die in Brussel was het merendeel van de daders van Franse 

dan wel Belgische komaf2.  

 Dergelijke voorbeelden bewijzen dat het risico op binnenlands terrorisme zeker niet 

onderschat mag worden. Zo is in Nederland het dreigingsniveau voor terroristische aanslagen nog 

steeds het op een na hoogst (NCTV, 2019). Dit komt niet alleen doordat de voedingsbodem voor 

                                                           
2 Bij de aanslagen in Parijs waren vijf daders afkomstig uit België, drie daders afkomstig uit Frankrijk en twee 
daders hadden een onbekende nationaliteit. Deze laatste twee waren via Griekenland met de 
vluchtelingenstroom Europa binnengekomen. Bij de aanslagen in Brussel waren drie daders afkomstig uit 
België, een dader uit Marokko en een dader uit Zweden met tevens de Syrische nationaliteit (Brisard & Jackson, 
2016; Rathore, 2016).  
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radicalisering dus nog steeds actueel is, maar ook vanwege het feit dat geringe mankracht nodig is om 

een bloedbad aan te richten (NCTV, 2019; Philippe et al, 2015). Een lokale aanpak van 

radicaliseringsproblematiek kan er mogelijk voor zorgen dat binnenlands terrorisme zich minder snel 

zal voordoen in Nederland. Op die manier kan de kans op het radicaliseren en uitreizen van 

Nederlandse moslimjongeren wellicht worden verkleind, waardoor ernstig fysiek en psychisch leed kan 

worden voorkomen.  

 Naast het maatschappelijke belang levert dit onderzoek een bijdrage aan het wetenschappelijk 

debat over het beleid omtrent de werving voor de gewapende strijd in Nederland. De brede opzet van 

dit onderzoek draagt hieraan bij door per fase van het radicaliseringsproces ook de mogelijke 

interventies te formuleren. Verder is dit onderzoek uniek door het gebruik van een combinatie van 

drie verschillende theorieën, te weten de sociale bindingstheorie (Hirschi, 2009), de General Strain 

Theory (Agnew, 2010) en de need to belong (Baumeister & Leary, 1995). Daarnaast baseert dit 

onderzoek zich op eigen data, aangezien de resultaten en conclusie voornamelijk zullen steunen op 

basis van diepte-interviews. Het verzamelen van eigen data is niet vanzelfsprekend bij het doen van 

onderzoek naar fenomenen als radicalisering en werving voor de gewapende strijd. Dit vanwege de 

gevoeligheid van dergelijke onderwerpen, maar ook vanwege het feit dat jihadisten vaak niet bereid 

zijn om te praten met buitenstaanders. Dat maakt het dus lastig om binnen de context van 

radicalisering aan primaire data te komen. Om die reden leggen onderzoekers zich ook vaak toe op het 

doen van literatuurreviews.  Zo stelt Schuurman (2018) in zijn onderzoek dat in de periode 2007-2016 

bijna veertig procent van de onderzoeken naar terrorisme gerelateerde onderwerpen gebaseerd zijn 

op het doen van literatuurreviews. In de periode vóór 2007 gold dit zelfs voor meer dan zestig procent 

van alle onderzoeken uit de steekproef. Het problematische hiervan is dat wanneer een onderzoek 

zich baseert op de bevindingen van een ander onderzoek, dit onderzoek mogelijk bepaalde inzichten 

mist die wel opgedaan hadden kunnen worden wanneer de data op eigen initiatief zou zijn verzameld. 

Om dit te voorkomen is bij dit onderzoek het uitgangspunt dat de resultaten voornamelijk gebaseerd 

zijn op data verkregen uit interviews die de onderzoeker zelf heeft afgenomen. 

 Tegenwoordig bestaan er ook uitgebreide online datasets waarin grote hoeveelheden 

informatie zijn opgeslagen met betrekking tot terrorisme-gerelateerde incidenten. Hiermee kan het 

hierboven beschreven probleem enigszins worden verholpen, doordat er nu veel meer informatie 

binnen dezelfde dataset voorhanden is. Een voorbeeld hiervan is de RAND Database, waarin meer dan 

40.000 terrorisme-gerelateerde incidenten zijn opgenomen (RAND, z.d.). Echter, wanneer dit 

onderzoek zich zou baseren op de RAND-database, dan is alsnog de kans aanwezig dat bepaalde 

inzichten met betrekking tot de Nederlandse radicaliseringsproblematiek buiten beeld zullen blijven. 

Immers, de RAND-database is een database die met name kwantitatieve kenmerken van terrorisme-

gerelateerde incidenten heeft opgenomen. Dit houdt in dat de nadruk ligt op het verklaren van 



JIHADISTEN IN DE POLDER  12 
 

terrorisme, en niet zozeer op een verdere verdieping van het radicaliseringsproces van bijvoorbeeld 

Nederlandse moslimjongeren. Een dergelijke verdieping vergt dan ook meer een kwalitatieve 

benadering. Aangezien het doel van het onderzoek is om meer inzicht te verwerven in de 

beweegprocessen en motivaties van Nederlandse moslimjongeren om te radicaliseren, zijn 

kwantitatieve databases als de RAND-database ook niet geschikt als databron voor dit onderzoek.  

 Verder probeert dit onderzoek de visies van drie verschillende partijen te verenigen, namelijk 

die van beleidsmakers, academici en vertegenwoordigers van de Islam. Deze drie partijen hebben 

mogelijk een verschillende kijk op de bovengenoemde probleemstelling. Aangezien alle drie de 

partijen al een bijdrage leveren dan wel kunnen leveren aan de beleidsvorming ten aanzien van de 

voedingsbodem voor radicalisering, is het om die reden interessant om deze drie visies op 

overeenkomsten en verschillen te vergelijken. Kortom, gezien het feit dat dit onderzoek gebruik maakt 

van een unieke combinatie van drie verschillende theorieën en drie typen respondenten, als ook de 

diepgang van de data door een kwalitatief onderzoeksdesign, levert dit onderzoek een unieke bijdrage 

aan het wetenschappelijke debat omtrent het radicaliseringsproces van Nederlandse moslimjongeren.  

1.6 LEESWIJZER 

 In het volgende hoofdstuk zal de gebruikte literatuur met bijbehorende theorieën worden 

benoemd en uitgewerkt, waarbij naast de theorie ook enkele empirische studies zullen worden 

aangehaald. Vervolgens zal in hoofdstuk 3 worden ingegaan op de gebruikte onderzoeksmethode en 

zal de keuze hiervoor worden verantwoord.  Hoofdstuk 4 zal zich daarna bezigen met de uiteenzetting 

van de resultaten van het onderzoek, waarna in hoofdstuk 5 een conclusie zal worden verbonden aan 

de bevindingen uit het voorgaande hoofdstuk. Enkele afsluitende opmerkingen zullen volgen in 

hoofdstuk 6, welke bestaat uit de discussie waarin zowel de tekortkomingen als ook de sterke kanten 

van het onderzoek de revue zullen passeren. Tevens zal in dit hoofdstuk de nodige aanbevelingen voor 

zowel vervolgonderzoek als ook de praktijk worden gedaan.  

HOOFDSTUK 2  LITERATUUR 

2.1 THEORIEËN 

 In dit onderzoek staan de General Strain Theory (GST) van Robert Agnew (2010), de sociale 

bindingstheorie van Travis Hirschi (2009) en de need to belong van Baumeister en Leary (1995) 

centraal. Deze kunnen in combinatie met het barrièremodel als handvat dienen voor de 

beantwoording van de onderzoeksvraag. De relevantie van deze drie theorieën voor de beantwoording 

van de onderzoeksvraag is tweeledig. De theorieën kunnen namelijk tezamen een verklaring geven 

voor de vraag waarom iemand radicaliseert. Daarnaast kunnen deze verklaringen gebruikt worden in 

de beleidsvorming tegen radicalisering van Nederlandse moslimjongeren.  
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 Zo gaan de sociale bindingstheorie en de need to belong over bepaalde typen bindingen die 

iemand met zijn sociale omgeving kan aangaan. Deze bindingen kunnen vervolgens van invloed zijn op 

het gedrag van een persoon, ook wat crimineel en radicaal gedrag betreft (Doosje et al., 2016; Hirschi, 

2009; LaFree & Ackerman, 2009). Uit verschillende onderzoeken is bovendien gebleken dat 

vervreemding van de sociale omgeving een van de meest voorkomende kenmerken van een 

radicaliseringsproces is (Van Leeuwen, 2005). Vervreemding wil zeggen dat iemand zich niet goed meer 

kan identificeren met zijn sociale omgeving, waardoor hij zich steeds meer afzijdig gaat opstellen ten 

opzichte van zijn omgeving. Dit komt vaak als gevolg van een gebrek aan die bindingen zoals 

omschreven in de sociale bindingstheorie (Hirschi, 2009; Weggemans, Bakker & Grol, 2014). Daarbij 

kan dit proces van vervreemding versneld worden door het ervaren van bepaalde vormen van 

spanning (strain), zoals behandeld in de General Strain Theory (Agnew, 2010). Echter, doordat mensen 

een need to belong ervaren, zullen ze na vervreemding van het oude sociale netwerk ook weer op zoek 

gaan naar een ander sociaal netwerk waar zij zich beter mee kunnen identificeren. In het geval van 

radicalisering kan dit dus een netwerk van jihadisten betreffen (Weggemans, Bakker & Grol, 2014).  

2.1.1 GENERAL STRAIN THEORY TOEGEPAST OP TERRORISME 

 De General Strain Theory (GST) gaat dus uit van strain, een theoretisch concept waar bepaalde 

stressoren onder worden geschaard die negatieve emoties kunnen opwekken bij een individu, zoals 

frustratie en boosheid (Agnew, 2001).  Als reactie op deze negatieve emoties kan iemand verschillende 

coping mechanismen aanwenden om de negatieve effecten van dergelijke strain of spanning te doen 

verminderen. Het plegen van criminaliteit, waaronder ook terrorisme, valt onder zulke coping 

strategieën (Agnew, 2010; Borum, 2011). Dit onderzoek trekt deze lijn door en stelt dus dat 

blootstelling aan strain van invloed kan zijn op het verloop van radicaliseringsprocessen.  

 Wat strain betreft is het van belang om onderscheid te maken tussen objectieve en subjectieve 

vormen van strain. Objectieve vormen van strain zijn stressoren die door een breed publiek als 

onaangenaam worden ervaren, zoals het overlijden van een familielid. Subjectieve vormen van strain 

zijn die stressoren waarvan een individu het idee heeft dat deze spanning teweegbrengen bij diegene, 

zelfs al deelt het algemene publiek deze mening niet (Agnew, 2010). Zo kan een moslimjongere strain 

ervaren wanneer hij of zij in de veronderstelling is dat elke autochtone Nederlander moslims veracht, 

bijvoorbeeld omdat moslims vaak negatief worden afgeschilderd in de media en politiek. Daardoor 

zouden autochtonen een negatieve kijk hebben op moslims. Nu zal de meerderheid van de 

samenleving van mening zijn dat dit zeker niet zo zwart-wit is. Waar het echter om gaat is de 

subjectieve beleving van een persoon, aangezien deze bepalend is voor het gedrag wat diegene 

vertoont (Koomen & Van der Pligt, 2009). Wat men in het algemeen over de invloed van een bepaalde 

vorm van strain denkt, is daarom ook minder relevant. Uit een onderzoek van Froggio en Agnew (2007) 
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blijkt ook dat met name subjectieve vormen van strain crimineel gedrag kunnen verklaren. Om die 

reden beweert Agnew (2010) ook dat subjectieve vormen van strain medebepalend zijn in de 

totstandkoming van een radicaliseringsproces.  

 Daarnaast is van belang in hoeverre iemand bepaalde middelen of vaardigheden bezit om op 

legale wijze om te kunnen gaan met strain (Agnew, 2010). Als iemand bijvoorbeeld een lage opleiding 

heeft genoten en mede daardoor weinig kansen heeft op de arbeidsmarkt, dan kan werkloosheid 

meespelen in de totstandkoming van een radicaliseringsproces. Dit blijkt onder andere uit de nota van 

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2002), waarin geconcludeerd wordt dat 

er een verband zou bestaan tussen werkloosheid en radicalisering. Een reden hiervoor kan zijn dat 

mensen over het algemeen een betekenisvol leven willen leiden. Het hebben van een baan kan in deze 

behoefte voorzien (Morse & Weiss, 1995). Als het iemand vervolgens niet lukt om een baan te krijgen, 

dan kan dit meespelen in het beslissingsproces om op een andere, illegale wijze betekenis te geven 

aan het leven.  Hier valt dus ook het aanhangen van jihadistisch gedachtegoed en eventueel het 

uitreizen naar Syrië onder. De kans op radicalisering als reactie op strain wordt dus groter indien de 

persoon in kwestie niet over de nodige vaardigheden of middelen beschikt om op legale wijze te copen 

met de strain (Agnew, 2010).  

 Verschillende casestudies bevestigen ook het idee dat bepaalde vormen van strain in verband 

kunnen worden gebracht met de prevalentie van terrorisme (Callaway & Harrelson-Stephens, 2006; 

Combs, 2003; Crenshaw, 1981). Voorbeelden van dergelijke typen strain zijn de schending van 

mensenrechten, discriminatie op basis van geloofsovertuiging en/of etniciteit, werkloosheid en 

geweldpleging door overheidsinstanties jegens burgers. Dit kan ook worden afgeleid uit de 

boodschappen die terroristische groeperingen uitdragen. Daarin wordt namelijk vaak gesproken over 

een ernstig leed wat een bepaalde bevolkingsgroep wordt aangedaan (Marsella, 2014). Een voorbeeld 

hiervan is wederom de speech van Abu Bakr al-Baghdadi, waarin hij het onrecht tegen de ummah 

aankaart als gevolg van bepaalde handelingen van westerse landen in het Midden-Oosten (Al-Husayni 

Al-Qurashi Al-Baghdadi, 2014).  

 Toch is ook duidelijk dat lang niet elke vorm van strain de kans op terrorisme substantieel doet 

verhogen. Een van de redenen die Agnew (2010) hiervoor geeft is dat terrorisme een uniek karakter 

heeft in vergelijking met de meer gebruikelijke delictsvormen. Zo worden de meeste terroristische 

misdrijven uit naam van een bepaalde groep gepleegd. De aanwezigheid van een dergelijk collectief 

karakter is echter vrijwel geheel absent bij veelvoorkomende delicten als diefstal en inbraak, welke 

meestal voor eigen gewin worden gepleegd. Verder wordt terrorisme per definitie gepleegd om een 

bepaald politiek doel te bereiken, zoals het omverwerpen van een dictatoriaal regime of het 

veroorzaken van polarisatie in de maatschappij. Daarnaast doet terrorisme zich vaak voor als een zeer 

extreme vorm van geweld, wat het ook om deze reden een uitzonderlijk delict maakt. Mede vanwege 
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dit collectieve, politiek-georiënteerde en extreme karakter zouden met name collectieve vormen van 

strain terrorisme in de hand kunnen werken (Agnew, 2010; Senechal de la Roche, 1996; Smelser, 2007). 

Dit zijn vormen van strain die een negatieve invloed hebben op de leden van een bepaalde groep 

individuen, die op basis van bijvoorbeeld religie, etniciteit, politieke overtuiging, sociale klasse en/of 

territoriale kenmerken te onderscheiden zijn van de rest van de samenleving (Agnew, 2010). Een 

voorbeeld van een collectieve vorm van strain is discriminatie op de arbeidsmarkt ten aanzien van 

Nederlandse jongeren met een Marokkaanse achtergrond.  

 Toch is het wederom te kort door de bocht om te concluderen dat alleen al de blootstelling 

aan een bepaalde collectieve strain de kans op terrorisme in elke situatie doet verhogen. Dit blijkt wel 

uit conclusies van allerlei empirische studies naar het effect van collectieve strain op de prevalentie 

van terrorisme (Abadie, 2006; De Coning, 2004; Newman, 2006; Piazza, 2006; Robison, Crenshaw & 

Jenkins, 2006). Dergelijke onderzoeken wezen veelal op een zwak verband tussen de aanwezigheid van 

een bepaald type strain en de prevalentie van terrorisme. Volgens Agnew komt dit omdat niet elk type 

strain in elke situatie dezelfde impact heeft. Iedere vorm van strain kan namelijk variëren qua 

intensiteit, zoals de mate van discriminatie jegens een bepaalde etnische minderheid. Dit verklaart ten 

dele ook waarom niet elke jongere die zich gediscrimineerd voelt en werkloos is meteen de neiging 

heeft om zich toe te leggen op terrorisme. De impact van strain heeft ook weer van doen met het 

onderscheid in subjectieve en objectieve strains. Immers, iemands subjectieve beleving bepaalt ten 

dele wat de impact van de strain is op zijn gedrag.  Volgens Agnew is het dus niet alleen van belang dat 

de strain invloed uitoefent op de leden van een collectieve groep, maar ook wat de specifieke 

kenmerken van de ondervonden strain zijn. Doordat kwantitatieve onderzoeken vaak geen rekening 

houden met de kenmerken van de strain per incident, tonen deze onderzoeken dikwijls dus een 

zwakke relatie aan. Bij kwantitatieve onderzoeken worden zulke kwalitatieve waarden immers over 

het algemeen achterwege gelaten (Agnew, 2010). 

 Om hiervoor te corrigeren heeft Agnew een aantal factoren opgesteld waaraan strain zou 

moeten voldoen wil de kans op terrorisme aannemelijk zijn. De strain moet namelijk: 1) een grote 

impact hebben op het leven van burgers, 2) als onrechtvaardig worden beschouwd en 3) veroorzaakt 

worden door machthebbende derden waar het collectief niet of nauwelijks een binding mee heeft. 

Onder een grote impact verstaat Agnew onder andere de doding van burgers, het ernstig beschadigen 

of vernietigen van persoonlijke eigendommen en de bedreiging van reeds gestabiliseerde normen en 

waarden. De impact van de stressor moet bovendien frequent en langdurig van aard zijn. Daarnaast 

moet ook een groot deel van het collectief onder invloed staan van het effect van de stressor. Het 

volstaat dus niet als bijvoorbeeld slechts een persoon gebukt gaat onder de effecten van een bepaalde 

stressor, terwijl de overgrote meerderheid hier geen hinder aan ondervindt. Een voorbeeld van strain 

welke een grote impact heeft op het leven van burgers zoals Agnew dit definieert, is het stelselmatig 
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discrimineren en stigmatiseren van moslims in Nederland. Zo is discriminatie op basis van etniciteit 

een schending van niet alleen Artikel 1 van de Grondwet, maar tevens van bepaalde sociale normen 

en waarden. Dat laatste geldt ook voor het stigmatiseren van moslims. Bovendien vinden beide 

fenomenen al decennialang plaats, waarbij het aantal slachtoffers niet enkele individuen betreft maar 

juist een aanzienlijk deel van de allochtone bevolkingsgroep in Nederland (Nievers & Andriessen, 2010; 

Veenman, 2003).  

 Verder dient de blootstelling aan een bepaalde stressor als onrechtvaardig te worden 

beschouwd. Hier is volgens Agnew (2010) eerder sprake van indien een externe actor willens en 

wetens bepaalde rechtsnormen schendt, waarbij deze schending 1) als onverdiend wordt ervaren, 2) 

deze geen hoger doel dient dan waarvoor deze in eerste instantie is bedoeld, 3) het subject wat onder 

invloed staat van de strain niet betrokken is in het beslissingsproces waarvan de strain een uitvloeisel 

is, 4) de schending toeziet op bepaalde rechtsnormen en/of sociale normen en waarden, en 5) in 

hoeverre de strain op discriminerende wijze wordt toebedeeld. Een voorbeeld hiervan zijn 

medewerkers van Nederlandse uitzendbureaus die zich bewust dan wel onbewust schuldig hebben 

gemaakt aan discriminatie jegens allochtone jongeren op de arbeidsmarkt. Werkgevers geven aan 

deze uitzendbureaus bepaalde vereisten door waar sollicitanten aan moeten voldoen. Op basis van die 

vereisten bepalen uitzendbureaus wie wel of niet op gesprek kan komen. Deze vereisten sluiten echter 

dikwijls jongeren met een migratieachtergrond uit, bijvoorbeeld omdat werkgevers specifiek hebben 

aangegeven dat zij geen jongeren met een migratieachtergrond in dienst willen nemen. Het effect van 

dergelijke vormen van discriminatie wordt tevens beschouwd als een stimulerende factor voor 

radicaliseringsprocessen onder moslimjongeren (Bissels, Bril, Van Heerwaarde, & Van Galen, 2015; 

Nievers & Andriessen, 2010). Het moge ook duidelijk zijn dat dergelijke vormen van discriminatie als 

onverdiend worden ervaren door de slachtoffers. Daarnaast dient het ook geen hoger doel dan dat de 

wensen van een werkgever in acht worden genomen. Verder is het slachtoffer ook niet betrokken 

geweest in het beslissingsproces wat heeft geleid tot de discriminatie. Bovendien is er sprake van 

schending van zowel een rechtsnorm als ook van een sociale norm, en wordt discriminatie per definitie 

op een discriminerende wijze toegepast.   

 Ten slotte zou strain tot terrorisme kunnen leiden indien het aangedane leed veroorzaakt is 

door de acties van een machthebbende derde waarmee het collectief, welke gebukt gaat onder de 

strain of stressor, niet of nauwelijks een binding heeft. Onder deze machthebbende derde kunnen 

overigens ook burgers worden geschaard die steun betuigen aan de machthebber. Verschillen op basis 

van welvaartsverdeling, cultuur en religie kunnen ervoor zorgen dat een bepaalde groep weinig tot 

geen binding ervaart met de machthebbende derde (Agnew, 2010). Deze machthebbende derde kan 

ook de overheid van een land zijn. Zo verschillen bijvoorbeeld Nederlandse moslims die van een 

beneden modaal inkomen moeten rondkomen niet alleen van de Nederlandse overheid op basis van 
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cultuur en religie, maar ook in de zin van welvaart. In die zin kan dit ervoor zorgen dat deze 

bevolkingsgroep een minder sterke binding heeft met de machthebbende derde.  

 In de kern gaat het er dus om dat iemand ten eerste bepaalde negatieve emoties ervaart als 

gevolg van blootstelling aan een bepaalde stressor. Vervolgens voelt diegene zich genoodzaakt om 

actie te ondernemen ter compensatie van deze negatieve emoties. De keuze om daarbij wel of niet 

gebruik te maken van terrorisme als reactie op deze negatieve emoties, is zoals hierboven 

beargumenteerd deels afhankelijk van de karakteristieken van de stressor. Wat verder ook van belang 

is, is het type emotionele reactie op de invloed van de stressor. Met name boosheid en het hebben 

van wraakgevoelens is een type respons wat sterk gecorreleerd wordt met gewelddadige coping 

strategieën (Agnew, 2007; Ganem, 2010). Boosheid en wraakgevoelens zijn naar alle waarschijnlijkheid 

ook emoties die een rol kunnen spelen bij de totstandkoming van een radicaliseringsproces (Sibianu & 

Agheana, 2010). Wervers voor de jihad spelen hier vervolgens op in door kwetsbare jongeren aan te 

spreken op deze gevoelens, om hen daarna een oplossing te bieden voor de frustratie die zij ervaren: 

participeren in de uiterlijke jihad (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2002). 

 Agnew heeft bovenstaande kenmerken gebaseerd op zijn toepassing van de General Strain 

Theory op criminaliteit in het algemeen, zoals omschreven in het artikel van Agnew (2001). De 

algemene toepassing van GST op criminaliteit en in hoeverre strain crimineel gedrag kan verklaren is 

voorheen al empirisch onderzocht (Froggio, 2007). Zo blijkt ook uit een onderzoek van Baron (2004) 

dat blootstelling aan verschillende soorten strains kan leiden tot het vertonen van crimineel gedrag. 

Enkele voorbeelden van strain die Baron noemt zijn emotioneel, seksueel en lichamelijk misbruikt 

worden, als ook het slachtoffer worden van geweldspleging, een overval of diefstal. Verder worden 

ook strains als relatieve deprivatie, financiële nood en werkloosheid gelinkt aan het plegen van 

criminaliteit. Bij al deze vormen van strain is de relatie tussen strain en criminaliteitspleging ofwel van 

causale aard, dan wel in samenhang met andere variabelen. Dit houdt dus in dat strain een 

stimulerende werking kan hebben op het plegen van criminaliteit. Wat betreft de toepassing van strain 

op terrorisme, is er nog geen empirisch onderzoek verricht die deze specifieke toepassing van GST 

heeft getoetst. Dit is een nadeel van het gebruiken van de theorie, omdat het nog maar de vraag is in 

hoeverre bovenstaande lijst met kenmerken ook daadwerkelijk relevant is bij de beantwoording van 

de vraag welk type strain het radicaliseringsproces kan stimuleren. Aan de andere kant betekent dit 

ook dat het huidige onderzoek vooruitstrevend is in het gebruik van deze theorie, waarbij dit 

onderzoek mogelijk een verdere aanleiding kan geven om deze theorie empirisch te toetsen. 

2.1.2 SOCIALE BINDINGSTHEORIE 

 In bovenstaande theorie stond het begrip strain centraal, waarbij strain negatieve emoties 

opwekt welke vervolgens crimineel coping gedrag kunnen uitlokken. De sociale bindingstheorie van 
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Hirschi (2009) gaat uit van een ander principe, namelijk dat een individu op verschillende manieren is 

gebonden aan de maatschappij. Dit kan bijvoorbeeld op het niveau van vriendschappen, werk, hobby’s 

en bepaalde normen en waarden die iemand verbinden aan de maatschappij. Hoe sterker deze 

bindingen zijn ontwikkeld, des te kleiner is de kans dat iemand criminaliteit zal plegen. Het plegen van 

criminaliteit brengt namelijk het risico met zich mee dat deze bindingen worden aangetast. Zo kan 

iemand zijn baan en vrienden verliezen wanneer diegene vervolgd wordt voor bijvoorbeeld het plegen 

van een misdrijf met terroristisch oogmerk. Om het verlies van bovenstaande bindingen te voorkomen, 

plegen mensen over het algemeen dan ook geen criminaliteit (Hirschi, 2009). In die zin verklaart de 

sociale bindingstheorie dus waarom iemand geen criminaliteit zou plegen, terwijl de GST verklaart 

waarom iemand wel criminaliteit zal plegen. Ondanks dit verschil in focus kunnen beide theorieën aan 

elkaar worden gekoppeld wanneer gesteld wordt dat strain tevens een negatieve impact kan hebben 

op de bindingen uit de sociale bindingstheorie. Een onderzoek van Weggemans, Bakker en Grol (2014) 

naar de achtergrondkenmerken van Nederlandse jihadisten suggereert dat deze hypothese 

aannemelijk is. In dit onderzoek zijn de belangrijkste overeenkomsten tussen vijf Nederlandse 

uitreizigers verwerkt in twee fictieve levensverhalen. De onderzoekers concluderen dat onder andere 

de burgeroorlog in Syrië, wat een vorm van collectieve strain is, van invloed is geweest op het besluit 

van Nederlandse jihadisten om uit te reizen. Tevens hadden deze uitreizigers het idee dat hun leven 

geen doel had in Nederland, en dat meedoen aan de gewapende strijd hen wel een doel zou geven in 

het leven. Bij alle vijf uitreizigers is ook geconstateerd dat er sprake was van een proces van sociale 

onthechting vlak voordat zij gingen uitreizen. De bevindingen van het onderzoek suggereren dan ook 

dat onder andere het ervaren van strain een negatieve invloed kan hebben op de bindingen die deze 

uitreizigers hadden met de maatschappij.   

 Zoals hierboven beschreven gaat de sociale bindingstheorie dus uit van bepaalde typen 

bindingen die van invloed zijn op de kans dat iemand bijvoorbeeld een radicaliseringsproces 

doormaakt. Hirschi (2009) maakt daarbij onderscheid tussen de begrippen attachment, commitment, 

involvement en belief. Attachment ziet toe op de mate waarin een persoon affectieve bindingen heeft 

met zijn directe sociale omgeving. Hiertoe behoren onder andere vrienden, familie en docenten (Özbay 

& Özcan, 2008). Hoe meer een individu zich verbonden voelt met zijn directe sociale omgeving, des te 

meer invloed heeft de sociale omgeving op zijn of haar gedrag. Dit komt omdat iemand over het 

algemeen niet wil dat zijn sociale omgeving een negatief beeld van hem krijgt. Door zich te 

conformeren aan de in zijn omgeving geldende normen en waarden, kan diegene dan ook voorkomen 

dat hij in een negatief daglicht komt te staan (Hirschi, 2009). Het ontplooien van extremistisch 

gedachtegoed past daar dus over het algemeen ook niet bij, tenzij de sociale omgeving het aanhangen 

van dergelijke ideeën juist stimuleert.   
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 Nu kan gesteld worden dat bepaalde vormen van strain tevens een negatieve invloed kunnen 

hebben op de mate van attachment die iemand met zijn directe omgeving heeft. Wanneer iemand 

bijvoorbeeld discriminatie op het werk ervaart, dan kan dit bepaalde negatieve emoties zoals boosheid 

en frustratie oproepen bij diegene (Matheson & Anisman, 2009). Op den duur kan iemand zich 

daardoor ook gaan distantiëren van zijn werkomgeving, waardoor diegene de binding met collega’s 

kan verliezen (Deitch et al., 2003; Volpone & Avery, 2013). Het ervaren van strain zoals discriminatie 

kan dus een eerste stap zijn in de geleidelijke afbraak van het bindingstype attachment. Onderzoek 

wijst daarbij uit dat een afbreuk van dit type binding ook een bijdrage kan leveren aan het 

radicaliseringsproces van een persoon (Doosje et al., 2016; Ellis & Abdi, 2017).   

 De mate van commitment staat in verband met het sociaal kapitaal van een individu. Sociaal 

kapitaal bestaat uit zaken waar iemand tijd, geld en moeite in heeft geïnvesteerd om deze te behalen. 

Enkele voorbeelden hiervan zijn het hebben van een baan of het volgen van een studie. Sociaal kapitaal 

kan ook een rol spelen in het behalen van een bepaalde sociaaleconomische status (SES). Zo kan 

iemand die een universitaire opleiding heeft afgerond en daardoor een baan heeft bij een 

multinational een SES verwerven die moeilijker te bereiken is voor iemand die geen opleiding heeft 

afgerond en daardoor werkloos is. Echter, zodra iemand criminaliteit pleegt loopt diegene de kans om 

dit sociaal kapitaal te verliezen. Dit komt omdat criminaliteitspleging gepaard gaat met de kans dat je 

een strafblad krijgt, waardoor je ook bepaalde banen minder makkelijk kunt krijgen. De meeste 

mensen plegen om die reden ook geen criminaliteit, om zo dit sociaal kapitaal te behouden (Nagin & 

Paternoster, 1994).  

 Sociaal kapitaal is ook van belang bij de ontwikkeling van radicaliseringsprocessen ingeval van 

blootstelling aan strain zoals hierboven genoemd in de General Strain Theory. Dit blijkt uit een 

onderzoek van Bakker en De Bont (2016), waarin staat dat een deel van de Nederlandse uitreizigers te 

kennen gaf dat zij niks te verliezen hadden in Nederland. Zij hadden dus naar eigen zeggen geen sociaal 

kapitaal wat hen ervan zou kunnen weerhouden om uit te reizen en zich aan te sluiten bij een 

terroristische organisatie als IS. Een gebrek aan sociaal kapitaal kan dus een meespelende factor zijn 

in de ontwikkeling van een radicaliseringsproces. Een dergelijk gebrek aan sociaal kapitaal kan ook 

worden veroorzaakt door blootstelling aan bepaalde vormen van strain. Zo kan iemand ervoor kiezen 

om uit te reizen naar Syrië en daar voor IS te gaan vechten, omdat hij strain ervaart in de vorm van 

onderdrukking van zijn medemoslims.  Hierdoor geeft hij echter ook de kans op om een baan te krijgen 

of een studie te volgen in Nederland. Hij zal immers worden vervolgd voor deelname aan een 

terroristische organisatie op het moment dat hij wil terugkeren. Strain kan dus een bepaalde reactie 

als gevolg hebben, zoals uitreizen, waarbij deze reactie ook het sociaal kapitaal van iemand kan 

aantasten (Weggemans, Bakker & Grol, 2014). Strain kan dus indirect ook een negatief effect hebben 

op de ontwikkeling van commitment.  
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 Involvement staat voor het aantal legale activiteiten die iemand dagelijks onderneemt 

waardoor iemand simpelweg minder tijd overhoudt om zich bijvoorbeeld in te laten met jihadistisch 

gedachtegoed (Hirschi, 2009; Huebner & Betts, 2002). Onder dergelijke activiteiten worden 

bijvoorbeeld het uitoefenen van een baan, sporten en naar school gaan verstaan (Özbay & Özcan, 

2008). Hier kan tevens een koppeling worden gemaakt met het begrip commitment, aangezien het 

ontwikkelen en uitoefenen van sociaal kapitaal impliceert dat iemand tegelijkertijd minder tijd 

overhoudt voor criminaliteitspleging. Oftewel, de mate van commitment heeft tegelijkertijd een 

invloed op de mate van involvement. Nu werd werkeloosheid ook al eerder genoemd als mogelijke 

factor welke kan bijdragen aan de ontwikkeling van een radicaliseringsproces (Coolsaet, 2015; Schmid, 

2013). Werkeloosheid houdt tevens verband met het begrip involvement. Immers, als de tijd die 

normaliter aan werk zou worden besteed niet wordt opgevuld door andere legale activiteiten, dan kan 

deze worden ingevuld met bijvoorbeeld het bijwonen van bijeenkomsten waarin de jihad wordt 

gepromoot. Evenals bij commitment het geval is, kan strain daarnaast ook weer de ontwikkeling van 

involvement belemmeren. Dit is het geval indien de ondervonden strain een dermate negatieve reactie 

teweegbrengt, waardoor iemand zich genoodzaakt voelt om op illegale wijze met zijn situatie om te 

springen. Daardoor houdt diegene minder tijd over om legale activiteiten te ontplooien, wat de 

involvement van die persoon aantast. In dit geval volgt de aantasting van involvement dus op het 

plegen van criminaliteit, in plaats van andersom.  

 Ten slotte staat het begrip beliefs voor de mate waarin een persoon gelooft in de geldigheid 

van de gevestigde normen en waarden binnen een maatschappij. Door het geloof in deze regels is 

iemand sterker geneigd om zich ook te conformeren aan deze wetten en regels. Indien dit geloof 

verminderd aanwezig is, kan dit crimineel gedrag in de hand werken (Agnew, 2010; Akers, 1996). 

Radicalisering staat ook in verband met het geloof in deze maatschappelijke normen en waarden. 

Iemand zal namelijk eerst zijn beliefs moeten aanpassen voordat diegene zich vrijwillig zal gaan 

aansluiten bij een extremistische organisatie wiens beleid rechtstreeks indruist tegen de westerse 

normen en waarden. Dit blijkt ook uit het onderzoek van Weggemans, Bakker en Grol (2014), waarin 

geconcludeerd werd dat de vijf uitreizigers ideologische veranderingen hebben doorgemaakt. Deze 

verandering in ideologie werd versneld door de uitwisseling van ideeën tussen leden van jihadistische 

netwerken onderling. Verder wijst onderzoek ook uit dat strain een impact kan hebben op de 

ontwikkeling van beliefs, waardoor een radicaliseringproces meer in de reden ligt (Nivette, Eisner & 

Ribeaud, 2017). Iemand kan namelijk, als gevolg van blootstelling aan strain, zijn geloof in de 

maatschappij verliezen op het moment dat de strain een te grote impact heeft op zijn of haar leven. 

Om hiermee te kunnen copen zou een verandering in beliefs een mogelijke optie kunnen zijn, 

waardoor de weg naar een steeds verdergaande radicalisering tot de mogelijkheden behoort.  
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 Hierboven is dus betoogd dat bepaalde vormen van strain niet alleen negatieve emoties 

teweegbrengen, maar tevens een negatieve impact kunnen hebben op de ontwikkeling van 

attachment, commitment, involvement en beliefs. Deze invloed kan in bepaalde gevallen een dermate 

grote impact hebben waardoor iemand de perceptie krijgt dat alleen het pad van de gewapende strijd 

voor hem is weggelegd.  

2.1.3  NEED TO BELONG 

 Vanaf de eerste helft van de twintigste eeuw wezen verschillende studies op het bestaan van 

een need to belong tussen mensen onderling. Van Freud (1930) tot Maslow (1968) tot Bowlby (1973) 

en daarna, allemaal stelden zij dat de mens gedreven is om relaties aan te gaan met zijn medemens. 

Dit houdt in dat mensen geaccepteerd willen worden door die sociale groep met wie zij zich 

identificeren (Harris, Gringart & Drake, 2014; Maslow, 1968). In die zin heeft de need to belong ook 

van doen met het begrip attachment, aangezien beide begrippen doelen op de mate waarin iemand 

affectieve bindingen heeft met zijn sociale omgeving. De need to belong is daarin de instinctieve drang 

die het aangaan van affectieve bindingen stimuleert.  

 Huidige onderzoeken naar de rol van de need to belong laten zien dat dit fenomeen nog altijd 

een relevant thema is. Dit blijkt onder andere uit de rol die de need to belong lijkt te spelen bij de 

ontwikkeling van radicaliseringsprocessen (Doosje et al., 2016; Harris, Gringart & Drake, 2014; 

Liechtenstein, 2017; Schmid, 2013). Uit een onderzoek van Weggemans, Bakker en Grol (2014) blijkt 

dat het steeds verder geïsoleerd raken van de oude omgeving een stimulerende factor kan zijn voor 

radicaliseringsprocessen. Reden voor dit steeds verder geïsoleerd raken is bijvoorbeeld het niet meer 

goed kunnen identificeren met de groep. Een dergelijke identiteitscrisis kan zich voordoen wanneer 

een jongere enerzijds opgroeit binnen een gezin waar de Islamitische cultuur de boventoon voert. 

Anderzijds kennen Nederlandse moslimjongeren een leven buiten het gezin wat ook sterk beïnvloed 

wordt door de Nederlandse cultuur en regelgeving. Het ervaren van een need to belong zorgt er 

vervolgens voor dat iemand op zoek kan gaan naar een groep waarmee diegene zich wel kan 

identificeren (Maslow, 1968). In het geval van radicalisering is het aannemelijk dat een geradicaliseerd 

individu zich dus eerst isoleert van zijn oude omgeving, om vervolgens aansluiting te zoeken bij een 

jihadistisch netwerk door deze need to belong (Doosje et al., 2016; Koomen & Van der Pligt, 2009; 

Weggemans, Grol & Bakker, 2014).  

 Uit een nota van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2002) is 

gebleken dat met name tweede en derde generatie arbeidsimmigranten het meest vatbaar zijn voor 

jihadpropaganda. Deze beweringen zijn ontleend aan de resultaten van onderzoeken die zijn 

uitgevoerd binnen de AIVD. Binnen deze generatie zijn dan vooral jongeren die zich nog in hun 

tienerjaren bevinden het meest kwetsbaar. Dit komt mede door hun jonge leeftijd waardoor ze relatief 
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makkelijk te beïnvloeden zijn. Nu wordt in de nota tevens het ervaren van een identiteitscrisis 

aangehaald als een van de voornaamste oorzaken voor kwetsbaarheid van deze groep jongeren voor 

jihadpropaganda. De nota wijst op het idee dat deze jongeren veelvuldig worden blootgesteld aan 

zaken als discriminatie en stigmatisering. Hierdoor verliezen zij het vertrouwen in de maatschappij, 

waarna enkelen van hen ook in de criminaliteit belanden. Criminaliteitspleging kan dan als 

voorstadium dienen voor het doormaken van een radicaliseringsproces (Basra & Neumann, 2016). De 

meeste criminele jongeren zullen zich ook niet hun hele leven bezighouden met criminaliteit. Zij gaan 

na verloop van tijd dan ook op zoek naar andere structuren die hen meer houvast en een doel in het 

leven kunnen bieden (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2002). Dit is het 

moment waarop rekruteurs in beeld komen, aangezien jongeren dan op hun kwetsbaarst zijn. Ze 

hebben immers hun oude leven (deels) achter zich gelaten en zijn nog steeds zoekende naar hun 

identiteit. De rekruteur biedt hun dan de mogelijkheid om een hoger doel te dienen, namelijk dat van 

de jihad (Doosje et al., 2016; Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2002).  

 De motivatie om aan te sluiten bij een terroristische organisatie kan overigens sterk variëren 

(Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2002; Weggemans, Bakker & Grol, 2014). 

Sommigen sluiten zich aan omdat zij in ideologische of religieuze zin gedreven zijn om uit te reizen. 

Anderen hebben meer oog voor het avontuur, kameraadschap, erkenning of respect. Weer anderen 

worden gedreven vanuit de eerdergenoemde need to belong (Bakker & De Bont, 2016). Het kan 

natuurlijk ook een combinatie van verschillende motivaties betreffen. Duidelijk is dat het concept need 

to belong van belang is wil men een fenomeen als radicalisering kunnen begrijpen.  

 Naast het idee dat het concept need to belong in relatie staat tot het begrip attachment van 

de sociale bindingstheorie, kan ook gesteld worden dat dit begrip van doen heeft met het concept 

strain. Het ervaren van strain, bijvoorbeeld in de vorm van een identiteitscrisis, kan namelijk deze need 

to belong stimuleren. Het idee achter de need to belong is namelijk dat elk mens de behoefte heeft 

om ergens bij te horen, maar deze komt pas aan het licht zodra deze behoefte niet vervuld is. Als een 

persoon zich immers verbonden voelt met een groep, dan is er geen need to belong in die zin dat het 

individu op zoek gaat naar een groep waar hij bij past. Wanneer dit niet het geval is, omdat iemand 

zich bijvoorbeeld niet meer kan identificeren met zijn oude sociale netwerk, dan komt deze need to 

belong als vanzelf naar de voorgrond. Bepaalde vormen van strain kunnen in die zin dus een need to 

belong aanwakkeren. De General Strain Theorie, de sociale bindingstheorie en de need to belong 

benaderen dus allemaal vanuit een verschillend perspectief het radicaliseringsprobleem, waarbij toch 

ook enige overlap kan worden waargenomen.  

 Inmiddels mag het de lezer wel duidelijk zijn geworden dat radicaliseringsprocessen van 

complexe aard zijn. Dit komt mede omdat een radicaliseringsproces niet te verklaren is aan de hand 

van een of enkele variabelen. Het is een proces wat kan ontstaan binnen een context waarin zowel 
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sociale, culturele, religieuze als ook ideologische aspecten een rol spelen. Dit maakt het doen van 

uitspraken omtrent causaliteit bij dit fenomeen ook bijzonder lastig is. Vandaar dat bij dit onderzoek 

gekozen is voor een kwalitatieve benadering. Om ervoor te zorgen dat de vier bovenstaande aspecten 

ook voldoende worden belicht, is om die reden gekozen voor diepte-interviews met drie verschillende 

partijen. Dit onderzoek onderscheidt zich ook in dit opzicht, omdat de meeste vergelijkbare 

onderzoeken gebruikmaken van een meer homogene groep respondenten. Dat wil dus zeggen dat of 

alleen academici, of alleen imams/moskee bestuurders of alleen beleidsmakers worden geïnterviewd. 

Dit onderzoek combineert alle drie de perspectieven, waardoor het probleem ook vanuit verschillende 

perspectieven wordt belicht. Daarnaast beperkt dit onderzoek zich niet tot een klein onderdeel van 

het radicaliseringsproces, maar probeert het alle belangrijke facetten te belichten. Op die manier 

probeert dit onderzoek een totaalbeeld van dit fenomeen te creëren bij de lezer. In voorgaande 

onderzoeken zijn de verschillende stadia van het radicaliseringsproces al grotendeels uiteengezet 

(Borum, 2011). Dit onderzoek borduurt voort op deze onderzoeken door deze kennis te koppelen aan 

de situatie zoals deze zich in Nederland voordoet, mede bezien vanuit het perspectief van de drie 

zojuist genoemde typen respondenten. Hieronder zal nu verder worden ingegaan op de 

onderzoeksmethode, waarbij de bovenstaande theorieën en empirische studies de basis vormen voor 

het opstellen van de voorbeeldvragen. 

HOOFDSTUK 3  METHODE 

3.1 ONDERZOEKSDESIGN 

 De opzet van dit onderzoek is dus van kwalitatieve aard, aangezien de resultaten voornamelijk 

zijn gebaseerd op data verkregen uit diepte-interviews. Bij voorkeur zouden jongeren en volwassen 

die een radicaliseringsproces doormaken of hebben doorgemaakt en die tevens benaderd zijn door 

leden van een terroristisch netwerk worden opgenomen in de steekproef. Zij zouden namelijk op basis 

van eigen ervaringen kunnen vertellen waarom zij geradicaliseerd zijn en om welke redenen zij zich 

hebben aangesloten bij een terroristische organisatie. In veel gevallen zitten deze mensen echter ofwel 

vast wegens deelname aan een terroristische organisatie, dan wel zijn ze om andere redenen moeilijk 

te benaderen. Daarom is het steekproefkader beperkt tot indirecte bronnen, waaronder imams, 

deskundigen en beleidsmakers, die al dan niet tijdens hun werkzaamheden in direct contact zijn 

gekomen met radicaliserende jongeren.  

 Het voordeel van het houden van diepte-interviews is dat bepaalde emoties sterker naar voren 

kunnen worden gebracht, omdat er sprake is van een gesprek in plaats van het simpelweg invullen van 

bijvoorbeeld een vragenlijst. Dergelijke emoties kunnen dan vervolgens een aanleiding geven om door 

te vragen op een bepaald onderwerp, aangezien emoties vaak verbonden zijn met de kern van een 
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probleem. Dat laatste is juist hetgeen waar de onderzoeker in geïnteresseerd is. Deze mogelijkheid tot 

doorvragen is ook iets wat niet mogelijk is bij het laten invullen van enquêtes. Bovendien kan een 

respondent, ingeval diegene een vraag niet begrijpt, waar nodig om verduidelijking vragen. Dit geldt 

andersom ook, indien de onderzoeker een bepaald antwoord niet (helemaal) begrijpt. Op die manier 

is er sprake van controle over en weer tijdens het gesprek, wat de validiteit van de gestelde vragen ten 

goede komt (Johnson, 2002).   

 Over het algemeen is bij het doen van kwalitatief onderzoek zo dat de onderzoeker stopt met 

het afnemen van interviews zodra deze geen nieuwe informatie meer weet te verkrijgen. Echter, in de 

praktijk is het lastig gebleken om dit streven te behalen. Dit had ook te maken met het feit dat met 

name de beleidsmakers moeilijk bereid waren te vinden om deel te nemen aan het onderzoek. Zo 

gaven beleidsmedewerkers van verschillende gemeenten en publieke/private initiatieven ten behoeve 

van antiradicaliseringsbeleid aan dat zij geen tijd konden vrijmaken voor een diepte-interview. 

Daardoor is het steekproefkader enigszins beperkt gebleven. Om toch te kunnen compenseren voor 

de ondervertegenwoordiging van de beleidsmakers in het respondentenkader, is daarom gekozen om 

ook beleidsdocumenten te analyseren. Dit als aanvullende onderzoeksmethode. Deze 

beleidsdocumenten zijn opgevraagd door zoektermen als ‘’radicalisering’’ en 

‘’antiradicaliseringsbeleid’’ in te voeren in de zoekbalk van de officiële websites van de gemeenten 

Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Het aantal beleidsdocumenten wat uit deze 

zoekopdrachten voortkwam, was voldoende om als aanvullende databron te gebruiken. Op basis van 

deze beleidsdossiers is dus het beleid van de vier gemeenten geanalyseerd en de bevindingen daarvan 

opgenomen in het onderzoeksrapport.  

3.2 RESPONDENTENKADER 

 In totaal zijn twee imams, vier academici en een veiligheidsadviseur uit een middelgrote 

gemeente in Nederland geïnterviewd. De imams hebben een wetenschappelijke opleiding genoten. 

Dit is een relevant gegeven, omdat dit kan bijdragen aan de mate van objectiviteit van hun ideeën 

omtrent zaken als radicalisering en werving voor de gewapende strijd. Bij de meeste universiteiten 

wordt objectiviteit namelijk als een groot goed beschouwd, wat studenten dan ook zo goed als 

mogelijk wordt bijgebracht. Om die reden mag worden verwacht dat iemand met een universitaire 

graad voldoende in staat is om op objectieve wijze een bepaald probleem te adresseren. Verder 

hebben beide imams ook gesprekken gevoerd met jongeren die in verschillende mate waren 

geradicaliseerd. Een deel van deze jongeren is ook onder invloed van ronselaars geworven voor de 

gewapende strijd. Beide imams hebben dus op een vrij directe manier kennis kunnen opdoen over het 

radicaliseringsproces en jihadwerving. Hieronder zal naar de imams worden gerefereerd met 

‘’respondent 3i’’ en ‘’respondent 5i’’. De getallen staan op chronologische volgorde, dat wil zeggen dat 
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de eerste imam de derde respondent was die geïnterviewd is, vandaar respondent 3i. De letters staan 

voor het type respondent, dus i = imam, a = academicus en b = beleidsmaker.  

 De academici verschilden qua expertise enigszins van elkaar. De als eerst geïnterviewde 

academicus is begonnen als antropoloog en heeft zich later verder doorgespecialiseerd in de 

Islamologie. Hierna zal naar deze respondent gerefereerd worden als ‘’respondent 2a’’. De tweede 

academicus is filosoof en daarnaast werkzaam als onderzoeker met betrekking tot thema’s als 

(contra)terrorisme en radicalisering. Hierna zal naar deze respondent gerefereerd worden als 

‘’respondent 4a’’. De derde academicus heeft zich als psycholoog beziggehouden met onder andere 

het beslissingsmodel van jihadisten om geweld aan te wenden voor het behalen van bepaalde 

doeleinden. Hierna zal naar deze respondent gerefereerd worden als ‘’respondent 6a’’. Tot slot, de 

vierde academicus is theoloog en tevens journalist. Hij heeft in Syrië islamitisch recht gestudeerd 

totdat de burgeroorlog in 2011 uitbrak. Vervolgens heeft hij drie jaar lang onder de bewoners van de 

wijk Transvaal geleefd. Gedurende deze drie jaren praktiseerde hij ook de Islam. Verder kan hij 

Arabisch spreken en schrijven, waardoor hij ook in staat was om de preken van de imam te volgen. 

Hierna zal naar deze respondent gerefereerd worden als ‘’respondent 7a’’.  

 De beleidsmedewerker bekleedt de functie van veiligheidsadviseur. Deze veiligheidsadviseur 

heeft ook verschillende jongeren gesproken die een radicaliseringsproces aan het doormaken waren. 

Als veiligheidsadviseur richt zij zich vooral op het voeren van preventief beleid ten aanzien van 

radicaliseringsproblematiek, waarbij repressief optreden alleen bedoeld is voor die gevallen waarin 

een jongere zich schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit. In alle andere gevallen zijn preventie 

en resocialisering de hoofddoelen. Hieronder zal naar de veiligheidsadviseur worden gerefereerd met 

‘’respondent 1b’’.  

3.3 SELECTIEPROCES  

 De selectieprocedure voor de verschillende respondenten varieerde per categorie. Zo werd 

respondent 3i gevonden doordat hij voorheen al een boek had geschreven over zaken als 

moslimextremisme. Aan de hand van dit boek kon de contactgegevens vrij gemakkelijk worden 

achterhaald. Bovendien wijst het feit dat de respondent een boek over dit onderwerp heeft geschreven 

erop dat diegene bereid is om zich publiekelijk uit te spreken over dergelijke zaken.  Dat is niet 

vanzelfsprekend, aangezien een onderwerp als radicalisering erg gevoelig ligt bij onder andere de 

moslimgemeenschap. De redenatie was vervolgens dat deze imam zich ook eerder zou willen lenen 

voor een interview dan iemand die zich voorheen niet had uitgesproken over het onderwerp. Nadat 

deze imam akkoord ging met het houden van een interview, is vervolgens op aanraden van diegene 

respondent 5i benaderd. Na een telefoongesprek gaf deze aan tevens bereid te zijn om deel te nemen 

aan het onderzoek.  
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 Academici daarentegen werden met name geselecteerd aan de hand van 

medewerkersprofielen van de universiteit waar zij aan verbonden waren. Dergelijke profielen zijn 

doorgaans te vinden op de officiële websites van alle universiteiten in Nederland. Voordat deze 

profielen konden worden opgevraagd, werden eerst een aantal zoektermen in de zoekbalk ingevoerd. 

De gebruikte zoektermen waren: ‘’jihadisme’’, ‘’radicalisering’’, ‘’uitreizen’’ en ‘’terrorisme’’. Door 

deze zoektermen in de zoekbalk apart dan wel in combinatie in te vullen, konden de voor dit onderzoek 

relevante medewerkersprofielen worden opgevraagd. Vervolgens werd de inhoud van deze profielen 

gelezen, om zo te bepalen of de medewerker een geschikte kandidaat zou kunnen zijn voor deelname 

aan het onderzoek. Dit was afhankelijk van de mate waarin diegene zich in het verleden verdiept heeft 

in onderwerpen als radicalisering, werving voor de gewapende strijd en jihadisme. Daarbij werd ook 

gekeken naar eventuele wetenschappelijke artikelen waaraan diegene had meegewerkt en in hoeverre 

deze artikelen in verband stonden tot onderwerpen als radicalisering en werving voor de gewapende 

strijd.  Bij de beleidsmaker ging het selectieproces er iets anders aan toe. Respondent 1b werd namelijk 

op aanraden van de scriptiebegeleidster via de e-mail gecontacteerd, met wie na enig mailcontact ook 

een afspraak is gemaakt.   

 Nadat een respondent als geschikte kandidaat werd bevonden voor deelname aan het 

onderzoek, werd deze via de mail of telefonisch gecontacteerd. Dit contact diende er onder andere 

voor om het doel en de opzet van het onderzoek toe te lichten, als ook om duidelijk te maken wat 

precies van de respondent werd verwacht. Op basis daarvan kon de respondent een afweging maken 

in hoeverre hij of zij de expertise had en om akkoord te gaan met het houden van een interview.  

3.4 SEMIGESTRUCTUREERDE INTERVIEWS 

 De opzet van de interviews was semigestructureerd, wat wil zeggen dat de onderzoeker 

voorafgaand aan het interview een lijst met voorbeeldvragen heeft samengesteld. Deze vragen waren 

ingedeeld ofwel onder het deelthema ‘’radicalisering’’, dan wel onder het deelthema ‘’(online) werving 

voor de gewapende strijd’’. Hierdoor kon enige structuur worden aangebracht, zonder dat de 

flexibiliteit van de onderzoeker met betrekking tot het stellen van vragen in het geding zou komen. De 

voorbeeldvragen dienden daarom ook als leidraad, waarna geïmproviseerde vragen verdere diepgang 

konden creëren tijdens het interview. Een deel van de voorbeeldvragen waren daarbij ook afgestemd 

op de expertise van de geïnterviewde. Het zou immers onlogisch zijn om een beleidsmaker te bevragen 

over technische zaken omtrent de Islam, of een imam over kwesties die spelen binnen de 

beleidsvorming van de overheid. Vandaar dat een deel van de vragen toegespitst was op de expertise 

van de respondent.   
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3.5 PROCEDURE 

 De interviews werden altijd gehouden op de locatie waar diegene werkzaam was, bijvoorbeeld 

in de moskee, een universiteitsgebouw of een overheidsgebouw. Voordat het interview van start ging, 

kreeg de respondent een informed consent voorgelegd. Door dit document te tekenen verklaarde de 

respondent: wel/geen bezwaar te hebben tegen naamsvermelding in dit document; duidelijk te zijn 

ingelicht over de aard, methode en het doel van het onderzoek; hij of zij weet dat het interview met 

camera-apparatuur zal worden opgenomen en het videobestand na afronding van het transcriberen 

zal worden vernietigd; vrijwillig mee te doen aan dit onderzoek en op elk moment deelname aan het 

onderzoek kan beëindigen. Na het overleggen van de informed consent werden twee videocamera’s 

aangezet en werd het beeld vanaf dat moment opgenomen, waarbij de respondent zelf niet op beeld 

kwam. Dit omwille van de privacy van de respondenten, als ook omdat van tevoren was bepaald dat 

er geen nadere analyse zou volgen van de expressies van de respondenten tijdens het interview. De 

duur van de interviews varieerde tussen de vijfenveertig en negentig minuten, waarbij het merendeel 

van de interviews langer dan een uur duurde. Nadat een interview was afgenomen werd het 

audiobestand van elk interview getranscribeerd in Word. Per interview nam dit om en nabij vijf uur in 

beslag. 

3.6 ANALYSE  

 In principe is het bij diepte-interviews zo dat de tekst van de getranscribeerde interviews wordt 

opgedeeld met behulp van labeling. Deze labels dienen ervoor om van alle interviews de 

overeenkomstige stukken tekst aan elkaar te koppelen. Echter, doordat verschillende respondenten 

met zeer uiteenlopende expertises aan het woord zijn gekomen verschilden dus ook de vragen die per 

respondent zijn gesteld. Hierdoor was het labelen van de stukken tekst van weinig toegevoegde 

waarde. Labeling werkt namelijk vooral wanneer bij elk interview min of meer dezelfde vragen zijn 

gesteld, waardoor antwoorden ook vergelijkbaar zijn. Dit was in dit onderzoek voor een groot deel niet 

het geval. Om die reden is ervoor gekozen om de verschillende punten in de interviews kort samen te 

vatten in de kantlijn. Op die manier kon de onderzoeker later snel achterhalen waar een specifiek 

gedeelte van het interview over ging. Bovendien vergemakkelijkte dit het terugvinden van bepaalde 

relevante quotes. Daarnaast heeft de onderzoeker de transcripties van alle interviews herhaaldelijk 

doorgelezen, om zo de data zo goed mogelijk op te kunnen nemen. Op die manier was de onderzoeker 

in staat om snel te achterhalen welke respondenten zich hadden uitgesproken over een bepaald 

deelonderwerp en in hoeverre dit wellicht relevant zou kunnen zijn voor de resultatensectie.  
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HOOFDSTUK 4  RESULTATEN 

4.1 ALGEMENE INLEIDING 

 Hieronder zullen de verschillende fasen van het radicaliseringsproces, als ook het beleid wat 

daarop kan volgen, uiteengezet worden met als onderliggende structuur het barrièremodel. Dit wil 

zeggen dat als eerste de voedingsbodem voor radicaliseringsprocessen in Nederland zal worden 

besproken. Voorts zal op globale wijze worden ingegaan op de verschillende stadia binnen een 

radicaliseringsproces die doorgaans worden doorlopen voordat iemand zich aansluit bij een 

terroristisch netwerk. Tevens zal het wervingsproces worden besproken, waarbij zowel wordt 

ingegaan op de online als ook de offline variant van werving. Opmerking verdient nog dat er duidelijke 

overeenstemming was tussen de respondenten wat betreft het idee dat een basisprofiel voor de 

jihadist niet bestaat, noch dat een gedetailleerd standaardmodel kan worden opgesteld met 

betrekking tot het verloop van radicaliseringsprocessen. Een individueel radicaliseringsproces kan 

namelijk gekenmerkt worden door verschillende eigenschappen en gebeurtenissen, waarvan niet per 

se sprake hoeft te zijn gedurende het radicaliseringsproces van een ander. Desalniettemin zullen 

hieronder de voornaamste kenmerken worden besproken, om zo meer inzicht bij de lezer te 

verwerven in de complexiteit van een fenomeen als radicalisering.  

4.1.1 VOEDINGSBODEM - VERSCHIL IN OPGROEIOMGEVING  

 Tijdens de interviews wezen de respondenten vrijwel allemaal op het bestaan van een zekere 

voedingsbodem voor radicaliseringsprocessen, zij het dat de samenstelling van deze voedingsbodem 

op verschillende wijzen werd ingevuld. Volgens respondent 3i bestaat de bron van 

radicaliseringsprocessen uit het ervaren van een diepe laag van frustratie, waaraan verschillende 

factoren ten grondslag liggen. Zo benoemde hij de overgang tussen de eerste en de tweede generatie 

moslims in Nederland en waarom deze overgang bepaalde spanningen met zich mee bracht. Te 

beginnen bij de eerste generatie Nederlandse moslims, waarvan de herkomst gelegen is in landen als 

Marokko en Turkije. Zij zijn als volwassenen naar Nederland gekomen om hier te kunnen werken, 

waarbij velen van hen een gezin hebben gesticht in Nederland. De tweede generatie moslims die 

hieruit is voortgekomen groeide vervolgens op als zijnde Nederlander waarvan de ouders een 

migratieachtergrond hadden. Het verschil tussen deze twee generaties ligt dus besloten in het feit dat 

de eerste generatie niet in hetzelfde land is opgegroeid als de tweede generatie. Dit is volgens 

respondent 3i relevant, omdat de tweede en daaropvolgende generaties zich daarom ook als 

Nederlander identificeren, vaak nog meer dan de eerste generatie. Desalniettemin worden ook 

jongeren van de tweede en derde generatie geconfronteerd met een samenleving die hen als 
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buitenlanders behandelen, ondanks dat zij in Nederland zijn geboren3. Respondent 5i vult dit beeld aan 

door aan te kaarten dat de tegenstrijdigheid volgens hem ook zit in het idee dat Nederlandse moslims, 

waaronder dus ook moslimjongeren, zowel in het binnen, - als in het buitenland vaak als buitenlanders 

worden gezien: 

 Respondent 3i en 5i kaarten dus een zeker onrecht aan wat door Nederlandse moslimjongeren 

van de tweede en derde generatie kan worden ervaren. Wanneer een moslimjongere zich niet volledig 

Nederlander kan voelen, maar ook niet de nationaliteit van zijn ouders kan aannemen omdat hij daar 

niet geboren en getogen is, dan kan dit op latere leeftijd een identiteitscrisis teweegbrengen. Het 

ervaren van een dergelijke identiteitscrisis kan later ook van belang zijn in het besluit om al dan niet 

bij een jihadistisch netwerk aan te sluiten, zoals verderop in de tekst zal worden betoogd.   

4.1.2 VOEDINGSBODEM – SCHOLENBELEID  

 Ook op school kunnen zich situaties voordoen waarbij zelfs jonge kinderen geconfronteerd 

worden met het feit dat zij een andere achtergrond hebben dan autochtone kinderen. Zo spreken 

respondent 1b en 3i over situaties waarbij basisschoolkinderen op hun islamitische achtergrond 

worden aangesproken door docenten zodra zich bijvoorbeeld een aanslag heeft voorgedaan. 

Docenten kunnen dit doen om te peilen in hoeverre een leerling mogelijk radicale denkbeelden heeft, 

waarvoor schoolbesturen in het verleden hebben gewaarschuwd. Op die manier zou radicalisering dus 

in een vroeg stadium kunnen worden opgespoord en worden aangepakt, zo is de gedachte. Dit zou 

echter helemaal niet verstandig zijn, omdat basisschoolkinderen ten eerste vaak geen idee hebben van 

waarover ze praten. Wanneer een docent een kind hierop aanspreekt is de kans bovendien aanwezig 

dat deze provocerende dingen zal zeggen. Dit is immers iets wat kinderen over het algemeen vaak 

doen, zo stelt respondent 3i. Dit kan vervolgens wel tot vrij heftige discussies leiden, waarbij kinderen 

ook van allerlei zaken kunnen worden beticht. Ingeval van provocerende uitlatingen door een kind 

binnen de context van extreem geweld is dit ook meestal niet zonder gevolgen. In dergelijke gevallen 

kan het schoolbestuur erbij worden betrokken en worden de ouders van het kind op het 

spreekwoordelijke matje geroepen. Dergelijke gebeurtenissen kunnen ook een negatieve impact 

                                                           
3 Hoewel alleen respondent 3i en 5i dit argument naar voren brachten als zijnde onderdeel van de 
voedingsbodem voor radicaliseringsprocessen, wordt dit beeld ook bevestigd door onder andere de Nota 
Rekrutering in Nederland voor de jihad van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
(2002).  

‘’Of het nou, kijk dat is ook een beetje achterhaald, allochtoon, autochtoon, ik ben van Marokkaanse 

afkomst, maar ik ben hier geboren en getogen, ik zie mezelf als Nederlander. Ik word in het buitenland 

overal gezien ook als een Nederlander, ik heb alleen een Nederlands paspoort, ehhh…ik leef hier, ik betaal 

hier de belasting, ik respecteer hier de wet, ik ben gewoon een Nederlander, waarom word ik dan niet door 

de anderen zo gezien?’’ 
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hebben op de vorming van het kind en dienen zoveel mogelijk te worden vermeden, aldus respondent 

1b en 3i. 

 Daarnaast kunnen docenten in sommige gevallen ook voor verwarring zorgen zodra een 

docent zijn of haar eigen normen en waarden projecteert en deze ook probeert over te brengen op 

een kind. Dit kan problematisch worden zodra deze afwijken van de normen en waarden die binnen 

het gezin gelden waar het kind in opgroeit. Respondent 1b gaf als voorbeeld het verhaal van een trainer 

van het burgerschapslespakket Vreedzaam, die zich vroeger als leerling wel eens had misdragen. Op 

een dag moest hij zich dan ook verantwoorden bij de juf. In eerste instantie ontkende hij dat hij iets 

had gedaan, maar de juf had met eigen ogen gezien dat hij de schuldige was en vroeg hem waarom hij 

hierover had gelogen. Vervolgens gebood de juf hem om haar aan te kijken en toe te geven dat hij iets 

fout had gedaan. Dit deed hij vervolgens ook, evenals de daaropvolgende keer dat hij iets fout had 

gedaan. Thuis werd er echter iets heel anders van hem verwacht. Op het moment dat hij iets fout deed 

verweet zijn vader het hem juist dat hij zijn fouten toegaf en hem daarbij aankeek. Binnen 

Marokkaanse gezinnen kan dit volgens respondent 1b namelijk een teken van respectloosheid zijn. Dit 

is dus een compleet tegenovergestelde manier van handelen. Wanneer verschillende opvoedstijlen 

worden toegepast bij een en hetzelfde kind, kan dit dus voor de nodige verwarring zorgen, zo stelt 

respondent 1b. Nu is de relatie tussen deze dubbelzinnige manier van opvoeden en een 

radicaliseringsproces niet makkelijk te duiden. Geen enkel kind zal immers van een dergelijke ervaring 

meteen radicaliseren. Wel kan het volgens respondent 1b en 3i ervoor zorgen dat een kind moeite 

krijgt met het bepalen van wat er precies van hem of haar wordt verwacht, alsook dat het kind 

langzamerhand het gevoel krijgt met het ene been in een Islamitische cultuur te leven en met het 

andere been in een westerse cultuur. Met name dat laatste is relevant voor de totstandkoming van 

een identiteitscrisis, wat ook in de literatuur gelinkt wordt als gemeenschappelijk kenmerk onder 

jihadisten.  

4.1.3 VOEDINGSBODEM – DISCRIMINATIE, WERKLOOSHEID EN STIGMATISERING 

 Hiervoor werd al genoemd dat tweede en derde generatie moslimjongeren zich behandeld 

kunnen voelen als een buitenlander in hun eigen geboorteland. Daar komt bij dat jongeren met een 

migratieachtergrond een significant kleinere kans hebben op een baan in vergelijking met jongeren die 

geen migratieachtergrond hebben. Dit kan onder andere worden verklaard door het al 

eerdergenoemde beleid van uitzendbureaus, waarbij jongeren met een migratieachtergrond vaker 

worden uitgesloten voor een sollicitatiegesprek. Dergelijke vormen van discriminatie zorgen ervoor 

dat deze jongeren vaker werkloos zijn, en daardoor ook moeilijker kunnen integreren in de 

samenleving. De impact hiervan wordt onder andere besproken in een online brochure van het 

interventieprogramma Utrecht zijn we Samen: 
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 Bovendien gaven meerdere respondenten aan dat discriminatie een veelbesproken thema was 

in de gesprekken die zij met radicaliserende jongeren hebben gevoerd. Zo zou discriminatie bijdragen 

aan de perceptie van de jongeren dat zij geen of weinig redenen hebben om in Nederland te blijven 

en juist alle reden hebben om uit te reizen. Ze zijn immers vaak van mening dat ze hier niets te verliezen 

hebben, zo stellen respondent 2a, 4a, 3i en 6a. Toch benadrukken respondent 2a en 4a ook dat 

discriminatie alleen een radicaliseringsproces niet kan verklaren, aangezien het aantal uitgereisde 

Nederlandse moslims ver onder het aantal gediscrimineerde moslims ligt. Zo zou 12% van de 

Nederlandse moslims te maken hebben gehad met enige vorm van discriminatie, terwijl slechts 0,003% 

van de Nederlandse moslims is uitgereisd. Dit blijkt volgens respondent 2a uit de statistieken van het 

Sociaal Cultureel Planbureau. Daarmee willen respondent 2a en 4a de rol van discriminatie in de 

totstandkoming van radicaliseringsprocessen zeker niet bagatelliseren, maar wel enigszins nuanceren.   

 Naast discriminatie werd ook door sommige respondenten de stigmatisering van moslims 

benoemd als zijnde onderdeel van een voedingsbodem voor radicaliseringsprocessen. Stigmatisering 

kan zich op verschillende manieren uiten. Zo zouden bepaalde nieuwsmedia bijdragen aan de 

instandhouding van stigma’s over Nederlandse moslims door hen stelselmatig in een kwaad daglicht 

te zetten. Respondent 1b gaf als voorbeeld dat vaak bij allochtone daders de etniciteit specifiek wordt 

benoemd, terwijl dit bij blanke daders veelal achterwege wordt gelaten. Het effect hiervan is dat 

dergelijke berichtgevingen bepaalde stereotypes over allochtonen in stand houden, waardoor mensen 

ook langer zullen vasthouden aan dergelijke stereotypes. Dit draagt dus bij aan de negatieve 

stereotypering van Nederlandse moslims. Respondent 1b zei hier het volgende over: 

 Dergelijke stigma’s beïnvloeden dus de dynamiek van de samenleving op een bepaalde manier. 

Respondent 1b stelt dat een deel van de blanke autochtone bevolking ook gewend is geraakt aan 

xenofobische gevoelens, waarbij een deel van de autochtone bevolking zich bedreigd voelt wat betreft 

hun positie in de maatschappij. Hierdoor kunnen spanningen optreden binnen de samenleving, 

’’Ook in Utrecht is in de cijfers te zien dat allochtone jongeren vaker werkloos zijn dan autochtone jongeren. 

Lokale deskundigen geven aan dat deze hoge jeugdwerkeloosheid onder allochtone jongeren een 

voedingsbodem kan zijn voor afscheiding van de samenleving en in meerdere of mindere mate een rol kan 

spelen bij het radicaliseringsproces van jongeren.’’ 

‘’Ja, en je houdt het vast op die manier, je zet het ook vast. Als je kijkt jonge Marokkaanse jongens, ehmm, 

die gedragen zich vaak ook op een bepaalde manier, want hoe moeten ze zich anders gedragen? De 

Nederlandse maatschappij, ja het is eventjes, ik vind het lastig maar het helpt wel om toch maar 

autochtoon en allochtoon te gebruiken, want het is gewoon denk heel duidelijk waar je het dan over hebt, 

maar ze worden door de autochtone bevolking écht met de nek aangekeken, want het zijn toch allemaal 

klerelijers, weet je, en zeker dan woon je ook nog in Kanaleneiland en hoeveel keuzes heb je dan om andere 

stappen te zetten?’’ 
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waardoor moslimjongeren ook, in reactie op deze spanningen, zich kunnen gaan afkeren van de rest 

van de samenleving.  

4.1.4 VOEDINGSBODEM – SOCIALE ONTHECHTING VAN MAATSCHAPPIJ 

 Volgens meerdere respondenten kunnen zaken als discriminatie, stigmatisering en 

werkloosheid dus een bijdrage leveren in de afscheiding van moslimjongeren met de samenleving. 

Respondent 3i noemt dit ook wel een proces van ‘’sociale onthechting’’, waarbij de maatschappij faalt 

om moslimjongeren het idee te geven dat zij zich thuis kunnen voelen in de maatschappij. Dit zorgt 

voor spanningen bij een deel van deze jongeren. Respondent 3i spreekt in die zin ook wel van een 

‘’ongelofelijke laag van frustratie’’, een kenmerk wat hij bij vrijwel elke jongere herkende die in meer 

of mindere mate aan het radicaliseren was. Deze frustratie komt volgens hem voort uit de 

maatschappelijke en politieke context waarmee deze jongeren geconfronteerd worden. Wat deze 

politieke context betreft gaven respondent 3i en 5i ook aan dat sociale onthechting deels te wijten is 

aan een verrechtsing van de politiek. Deze verrechtsing uit zich bijvoorbeeld zodra politici het geloof 

van moslimjongeren bijna lijken te ‘’criminaliseren’’. Een voorbeeld hiervan is wanneer de heer Wilders 

zich op een negatieve en generaliserende manier uitspreekt over de Islam.  De maatschappelijke en 

politieke context lijken dus van invloed te zijn op het gedrag van de jongeren, als ook op de hoeveelheid 

frustratie die het hen oplevert.  

4.2 TRIGGERFACTOREN & KATALYSATOREN 

 Hierboven zijn de meest genoemde elementen besproken die volgens de respondenten deel 

uitmaken van de voedingsbodem voor radicaliseringsprocessen. Dit zijn dus vaak life events die 

plaatsvinden nog voordat iemand echt radicale gedachtegangen krijgt. Het moment waarop iemand 

echt radicaler wordt in zijn gedachtegangen, kan volgens respondent 3i, 4a en 6a gefaciliteerd worden 

door de invloed van zogeheten triggerfactoren. Vaak zijn dit situaties waarin iemand zich onjuist 

bejegend voelt, waardoor een bepaalde vertrouwensbreuk ontstaat tussen diegene en de 

maatschappij.  

 Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een moslim onterecht wordt staande gehouden 

door de douane omdat diegene er verdacht uitziet. Hij zou immers een djellaba (traditionele, 

Islamitische kledij) dragen en zijn baard hebben laten staan, waardoor de fout van etnische profilering 

al snel gemaakt is. Dit stereotype uiterlijk matcht immers met het beeld wat mensen kunnen hebben 

van jihadisten, terwijl uiterlijke kenmerken geen goed uitgangspunt zijn voor het bepalen of iemand 

wel of niet een potentieel gevaar vormt. Toch worden uiterlijke kenmerken wel vaker als 

aanknopingspunt gebruikt, zo stelt respondent 3i. Dergelijke incidenten kunnen dan een 

vertrouwensbreuk teweegbrengen, waardoor iemand radicaler kan worden in zijn gedachtegangen. 

 Respondent 6a en 7a vullen hierop aan dat dergelijke triggerevents iemand kunnen dwingen 
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om op een andere manier te kijken naar zijn of haar positie in de maatschappij. Hierbij kunnen 

bepaalde realisaties ook de nodige frustraties met zich meebrengen, waardoor het 

radicaliseringsproces zich nog sterker ontwikkelt. Respondent 7a maakt daarbij wel de kanttekening 

dat er minstens zoveel jongeren zijn die ook worden blootgesteld aan dergelijke ervaringen, maar die 

toch niet radicaliseren. Het blijft dus lastig om op macroniveau bepaalde oorzaak-gevolg relaties aan 

te tonen wat betreft de invloed triggerfactoren. Dat is iets wat volgens respondent 4a ook vrijwel alleen 

maar mogelijk is op het individuele niveau, omdat er tal van factoren zijn die het verloop van een 

individueel radicaliseringsproces kunnen sturen. 

 Naast triggerfactoren benoemde respondent 3i ook nog het bestaan van zogeheten 

katalysatoren. Onder katalysatoren verstaat respondent 3i die factoren waardoor het verloop van een 

radicaliseringsproces ernstig wordt versneld. Katalysatoren komen doorgaans in een veel later stadium 

van het radicaliseringsproces voor. Als voorbeeld gaf hij onder andere groepsdruk, wat ook door 

respondent 2a en 4a omschreven werd als een factor die van grote invloed kan zijn op het 

radicaliseringsproces. Wanneer een jongere zich namelijk begeeft onder gelijkgestemden, dan kan 

groepsdruk een radicaliseringsproces vrijwel onomkeerbaar maken. Dit was volgens respondent 3i 

onder andere te zien bij de Hofstadgroep. Deze groep bestond uit verschillende jongvolwassen 

moslims die elkaar inspireerden en versterkten in hun geloof. Hierdoor was het verloop van deze 

individuele radicaliseringsprocessen veel sneller dan wanneer deze jongeren niet met elkaar in 

aanraking waren gekomen. Bovendien kan het radicaliseringsproces zich ook op extremere manieren 

uiten wanneer het zich afspeelt binnen een groep. Volgens respondent 4a zorgt het groepsverband er 

namelijk voor dat mensen de extremen gaan opzoeken, zelfs al overschrijden ze daarmee hun eigen 

grenzen. Wanneer dus sprake is van een katalysator, dan is het zeer lastig om een jongere nog van 

gedachten te doen veranderen. Dit komt omdat ze als groep een bepaalde ideologie aanhangen, 

waardoor ze in die zin ook sterker staan dan wanneer dit slechts één individu betreft. Bovendien 

manipuleren ze elkaar ook door te stellen dat afvalligen of murtadd, dus mensen die het jihadistische 

gedachtegoed naderhand verwerpen, de doodstraf verdienen. De invloed van dergelijke katalysatoren 

kan jongeren dus ervan weerhouden om een jihadistisch netwerk te verlaten.  

4.2.1 TRIGGERFACTOREN - CONFLICTSITUATIES 

 Een andere triggerfactor is het bestaan van een conflictsituatie elders in de wereld, een factor 

die ook door elke respondent benoemd werd. Daarbij is het van belang dat iemand zich verbonden 

voelt met een van beide partijen die betrokken zijn in het conflict. Wanneer dit niet het geval is, dan 

ligt uitreizen of het plegen van terroristische misdrijven uit naam van een van beide partijen ook niet 

voor de hand. Hier is duidelijk sprake van wanneer de opkomst van IS als voorbeeld wordt genomen. 

Respondent 6a stelt namelijk dat de groei van IS deels ontleend kan worden aan een veranderende 
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politieke situatie in Irak, als ook door de burgeroorlog in Syrië. Met de dood van Irakese dictator 

Saddam Hoessein in 2006 werd namelijk een pro-soennitisch regime vervangen door een pro-sjiitisch 

regime. De soennieten vormden echter een minderheid in Irak, en werden als gevolg van deze 

machtsverschuiving onderdrukt door het sjiitische regime. Vervolgens volgde in 2011 de Syrische 

burgeroorlog, waarbij de Syrische bevolking in opstand kwam tegen het onderdrukkende regime van 

Bashar al-Assad. De opstand werd daarbij onder andere gesteund door Al Qaeda in Iraq (AQI). AQI zou 

later omgedoopt worden tot ISIS, maar tot die tijd zou het zich bezighouden met het opkomen voor 

de soennitische bevolking. Belangrijk hierin is dat de soennieten de meerderheid vertegenwoordigen 

binnen de mondiale moslimgemeenschap. Vanaf het moment dat ISIS zich dus als voorvechter van de 

soennitische gemeenschap ging positioneren in zowel Irak als Syrië, zorgde dit voor een connectie 

tussen ISIS en de meerderheid van de mondiale moslimgemeenschap. Om die reden zijn de eerste 

groep uitreizigers naar ISIS gegaan, om zo de onderdrukking van de soennitische moslims te bestrijden. 

De conflicten in Irak en Syrië lijken al met al een grote rol te hebben gespeeld in de besluitvorming van 

vele duizenden moslims om uit te reizen naar deze strijdhaarden. Bovendien waren deze twee 

conflictsituaties niet uniek in het stimuleren van fenomenen als uitreizen en radicalisering. Zo 

gebeurde dit ook al gedurende de invasie van de Russen tijdens de Afghaanse oorlog, waarbij de 

moedjahedien (heilige strijders) van over de hele wereld afreisden naar Afghanistan om daar hun 

moslimbroeders te steunen in de strijd. Conflict lijkt dus een belangrijke motivator te zijn voor een 

radicaliseringsproces. Respondent 6a legt ook uit waarom het participeren in een conflictsituatie 

aantrekkelijker kan zijn dan thuisblijven: 

 Zodra er dus sprake is van jihad geeft dit een aanleiding om moslims overal ter wereld op te 

roepen om te participeren in de conflictbeslechting. De mate waarin jihadistisch gedachtegoed wordt 

verspreid is dan ook ten dele afhankelijk van het bestaan van dergelijke conflictsituaties. Het 

jihadistische narratief is immers pas relevant zodra er ergens jihad is. Kanttekening is overigens wel 

dat lang niet elke moslim ook daadwerkelijk actie onderneemt in de zin van uitreizen. Zoals respondent 

3i al aangaf, is dit ten dele afhankelijk van iemands positie in de maatschappij. Deze positie kan 

namelijk onderhavig zijn aan zaken als discriminatie, stigmatisering, werkloosheid, triggerfactoren en 

Respondent 6a: ‘’Mensen uit Koeweit, of mensen uit ehhh…..Saudi-Arabië, ja die hebben zoiets van onze  

  groep wordt bedreigd, dus laten we daar naartoe gaan, en ja dat geldt natuurlijk ook voor 

  Nederland, plekken als Den Haag, Zoetermeer, dan gaat het enerzijds over onze groep, en 

  anderzijds uiteindelijk van ja op school lukt het niet, thuis lukt het niet, ehhhh……je bent  

  verder toch kansloos binnen de Nederlandse context… 

Onderzoeker:  Samenleving ja. 

Respondent 6a:  Dus daar kun je van betekenis zijn, terwijl je hier eigenlijk een betekenisloos bestaan leidt. 

  Dus dat  is volgens mij de dynamiek van Jihadistische radicalisering.’’ 
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het ervaren van een identiteitscrisis. Deze factoren lijken dus, naast het verbonden voelen met een 

conflictsituatie elders, ook medebepalend te zijn in hoeverre iemand openstaat voor het jihadistische 

gedachtegoed als ook wat betreft het idee om uit te reizen of het plegen van een aanslag.  

4.2.2 TRIGGERFACTOREN – FAMILIEPROBLEMEN 

 Naast het bestaan van politieke conflicten kunnen conflicten zich ook voordoen binnen 

familiale kringen. Zo stellen respondent 2a, 3i, 5i en 7a dat bij veel uitgereisde jongeren lang voor hun 

vertrek al sprake was van een opeenstapeling aan problemen binnen het gezin. Dit kan zijn op het 

gebied van financiën, maar ook op psychosociaal en psychiatrisch niveau. Verder kan sprake zijn van 

misbruik en geweldpleging binnen het gezin. Dit zijn allemaal problemen die de binding tussen een 

jongere en zijn familie kunnen doen aantasten. Hierdoor kan een jongere volgens respondent 2a nog 

meer bevestigd worden in het idee dat hij niets te verliezen heeft wanneer hij besluit om uit te reizen. 

Daarentegen kan zich ook de situatie voordoen waarin een familielid komt te overlijden, aan wie een 

jongere voorheen veel steun heeft ondervonden. Dit kan ook een triggerfactor zijn voor een 

radicaliseringsproces wanneer het de jongere aanzet om de invulling van zijn leven te heroverwegen. 

Het kan namelijk zo zijn dat een jongere, bijvoorbeeld wanneer de vader komt te overlijden, dermate 

is aangeslagen dat hij een radicale gedragsverandering doormaakt. Bepaalde gebeurtenissen binnen 

de gezinssfeer kunnen een jongere dus dichter bij het pad van de jihad brengen.  

4.3  IDENTITEITSVORMING 

 Bovenstaande quote uit een beleidsplan van de gemeente Den Haag verwoordt een zekere 

identiteitskwestie waar elke jongere op den duur mee geconfronteerd wordt. Moslimjongeren hebben 

vaak, zoals hierboven al is betoogd, te maken met twee verschillende culturen die verschillende eisen 

aan hen kunnen stellen. Het vormen van de identiteit kan daardoor dus bemoeilijkt worden, aldus 

bovenstaand citaat. Identiteitsvorming gaat daarbij gepaard met vragen over zaken als 

rechtvaardigheid, welke normen en waarden hang je aan en wat de zin is van het leven. Dit zijn ook 

thema’s of levensvragen waar religie zich over buigt. Net als het Christendom voor christelijke jongeren 

kan volgens respondent 1b en 4a de Islam ook een houvast bieden aan moslimjongeren in de 

beantwoording van dergelijke levensvragen. Er zijn echter bepaalde structurele problemen te 

‘’Elke opgroeiende jongere worstelt in een bepaalde periode met zingevingsvraagstukken. Elke jongere zal 

ook op een bepaald moment keuzes moeten maken. Wat wil ik met mijn leven, waar hoor ik bij, wat 

verwacht ik van anderen, wat mogen anderen van mij verwachten. Die keuzes maken jongeren niet alleen. 

Zij worden in hoge mate beïnvloed door hun omgeving: ouders, familie, vrienden, school, 

geloofsgemeenschap, media, rolmodellen. Voor jongeren die tussen twee of meer culturen leven is het extra 

lastig om een identiteit te bepalen omdat de cultuur van thuis, van de school en van de straat soms andere 

eisen aan hen stellen en andere idealen nastreven.’’ 
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benoemen die deze functie-uitoefening van de Islam kunnen belemmeren, problemen welke zich 

minder lijken voor te doen binnen bijvoorbeeld de Protestantse of Katholieke kerk.  

 Een van de problemen die respondent 3i adresseerde is dat veel imams in Nederland de 

binding met de jongeren van hun moskee volledig kwijt zijn. Dit zou ten dele komen vanwege het idee 

dat veel imams zich niet voldoende kunnen inleven in de belevingswereld van de jongeren, omdat zij 

in tegenstelling tot de jongeren zelf niet zijn opgegroeid in Nederland. Zij zouden om die reden ook 

moeite hebben om zich de problemen voor te stellen die deze jongeren op hun pad tegenkomen en 

nog belangrijker; hoe hier adequaat mee om te gaan. Daarnaast is er ook sprake van een taalbarrière 

tussen de imams en de jongeren, zo stellen respondent 3i en 4a. Dit komt omdat tweede en derde 

generatie moslimjongeren over het algemeen de Arabische taal niet kunnen spreken, terwijl de 

meerderheid van de imams juist alleen maar de Arabische of een andere buitenlandse taal machtig 

zijn. Hierdoor wordt het voor moslimjongeren lastiger gemaakt om vragen te stellen, de preek te 

volgen en informatie te verkrijgen via de imam. De meeste moskeeën corrigeren hier enigszins voor 

door de preken te vertalen naar het Nederlands. Deze vertalingen zijn echter bijna altijd 

samenvattingen van de preek. Kortom, er spelen dus problemen op het gebied van communicatie en 

er zou een verschil in belevingswereld zijn tussen moslimjongeren en imams. Tegenwoordig geeft 

volgens respondent 5i 90-95% van de Nederlandse moskeeën wel Koranlessen en/of lessen in de 

Arabische taal, waarvan een deel van deze lessen ook in het Nederlands worden gegeven. Dat laatste 

is ook steeds meer opkomend, wat een goede ontwikkeling is met betrekking tot het onderwijzen van 

de jeugd over hun geloof.  

4.4  BLOOTSTELLING AAN JIHADISTISCH GEDACHTEGOED 

 Wanneer een moslimjongere met bepaalde levensvragen zit en hij deze niet beantwoord kan 

krijgen via de imam, dan kan de jongere bijvoorbeeld via het internet op zoek gaan naar antwoorden. 

Dit kan het moment zijn waarop een jongere voor het eerst in aanraking komt met jihadistisch 

gedachtegoed, aangezien jihadistische propaganda overal te vinden is op het internet. Dit was zeker 

het geval toen IS nog in zijn hoogtijdagen verkeerde. Zo stelde respondent 5i dat toen IS zijn 

hoogtepunt naderde het merendeel van de jongeren online radicaliseerde. Respondent 2a en 4a 

vulden daar wel bij aan dat online dan wel offlinecommunicatie tussen individuen onderling wel van 

groot belang is voor de ontwikkeling van een radicaliseringsproces. Er zijn wel incidentele gevallen 

bekend waarin een persoon zonder enige communicatie met anderen geradicaliseerd is op het 

internet. Deze gevallen zijn volgens respondent 4a echter uitzondering op de regel.  

 Blootstelling aan jihadistisch gedachtegoed kan dus op het internet plaatsvinden, maar dit kan 

zich ook in de offlinewereld voltrekken. In de offlinewereld kan een jongere in aanraking komen met 

jihadistisch gedachtegoed wanneer hij benaderd wordt door een ronselaar of kennissen die al eerder 
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in contact zijn gekomen met jihadistisch gedachtegoed. Dergelijke ontmoetingen kunnen tijdens 

verschillende gelegenheden en op verschillende locaties zich voordoen, zoals na de preek in de 

moskee, tijdens trouwerijen, in internetcafés of theehuizen. Daarbij is het van groot belang dat een 

jongere wel open staat voor radicaal gedachtegoed. Een jongere moet dus, zo stelt respondent 4a, een 

cognitieve opening hebben ten aanzien van jihadistisch gedachtegoed. Deze cognitieve opening kan 

ontstaan doordat de jongere in het verleden bepaalde gebeurtenissen heeft meegemaakt, zoals 

bepaalde triggerevents, waardoor hij zich genoodzaakt voelt om op een andere manier zijn leven in te 

richten. Wanneer deze cognitieve opening niet aanwezig is, dan kan een jongere juist een afkeer 

krijgen tegen jihadistisch gedachtegoed. Andersom werkt het echter volgens respondent 2a ook. 

Immers, zodra een sterk-radicaliserende jongere geen cognitieve opening meer heeft om het 

jihadistische gedachtegoed de rug toe te keren, dan wordt het ook extreem lastig om zo iemand te 

doen deradicaliseren.  

 Respondent 7a vult daarbij aan dat met name jongeren die van nature een interesse hebben 

in strijd ook eerder een cognitieve opening zullen hebben voor jihadistische propaganda. Hij bedoelt 

daarmee dat jongeren die radicaliseren vaak al een radicaal karakter hadden nog voordat zij met 

jihadistische ideologieën in aanraking kwamen. Volgens respondent 7a is het daarom ook niet gek dat 

veel uitreizigers voorheen al een crimineel verleden kenden, wat mede verklaard kan worden door dit 

radicale karakter en die interesse in strijd. Respondent 7a:  

  Daarnaast bleek enkel respondent 7a van mening te zijn dat factoren als discriminatie, 

stigmatisering en werkloosheid meer dienen als ‘’randverschijnselen’’. Deze factoren zijn volgens hem 

meer van marginale invloed, aangezien zoveel jongeren worden blootgesteld aan dit soort ervaringen. 

Het karakter van een jongere zou volgens hem bepalend zijn in de beantwoording van de vraag wie 

wel en wie niet vatbaar is voor jihadistische propaganda.  

4.5 RELIGIEUZE INSTABILITEIT 

 Wanneer een jongere zijn kennis van de Islam baseert op datgene wat hij leest op het internet 

of te horen krijgt via ronselaars, dan kan de jongere te kampen krijgen met wat respondent 3i 

‘’religieuze instabiliteit’’ noemt. Volgens respondent 1b, 2a, 3i en 5i is dit ook een veel voorkomende 

eigenschap onder radicaliserende jongeren. Respondent 5i zei hierover het volgende: ‘’Je zal niet 

jongeren treffen die bijvoorbeeld echt diep de Islam hebben gekend, diep de Islam hebben bestudeerd, 

die radicaliseren…die zul je niet treffen’’. Hiermee bedoelde hij dat jongeren die zich voldoende hebben 

‘’Ik geloof gewoon niet dat iemand die super zachtaardig is, en heel lief en weet je wel, super vriendelijk, 

oké, strenggelovig, dat zo iemand gaat afreizen naar Syrië. Dat geloof ik gewoon niet. Maar die mensen die 

heel hun leven in aanraking zijn met politie, straatcultuur, weet je wel, veel vechten enzo, agressief, ja dat 

soort mensen, als die in aanraking komen met bepaald gedachtegoed, die zijn gevaarlijk.’’ 
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ingelezen in de heilige teksten en genoeg kennis hebben opgebouwd ook nooit zullen radicaliseren. 

Als voorbeeld gaven respondent 3i en 5i de Charlie Hebdo casus, waarbij de Kouachi broers een aanslag 

op het kantoor van Charlie Hebdo in Parijs hadden gepleegd. De broers zouden enkele weken daarvoor 

nog in een club gezien zijn waar zij onder andere alcohol hadden genuttigd. Dit duidt erop dat zij niet 

praktiserend waren en dat hun religieuze overtuiging weinig inhoudelijk was. Dit voorbeeld staat 

volgens respondent 3i en 5i symbool voor een aanzienlijk deel van de geradicaliseerde jongeren, 

waarbij een gebrek aan kennis over de Islam een rol heeft gespeeld in de totstandkoming van hun 

radicaliseringsproces. Dit idee onderbouwt respondent 5i vervolgens ook met een studie die is gedaan 

naar uitreizigers, waarbij hbo/wo-geschoolde uitreizigers met name een opleiding hadden genoten in 

de informatica, scheikunde en geneeskunde, maar dat geen van hen zou zijn onderwezen in islam-

studies. Volgens respondent 5i is het hebben van kennis over de Islam en jihaddoctrine dus van groot 

belang wil je een jongere van het pad van de gewapende strijd afhouden. 

 Verder kan deze religieuze instabiliteit verklaard worden door het idee dat de ouders van 

radicaliserende moslimjongeren vaak hun geloof op een gematigde manier belijden. Sommige 

jongeren verwijten hun ouders ook dat zij niet voldoende kennis hebben vergaard over hun geloof. 

Daarom kunnen jongeren zelf op zoek gaan naar antwoorden, waarbij enkele van hen uitkomen bij het 

jihadistische narratief. Respondent 1b zei hier het volgende over: 

 Als een jongere dus met bepaalde vragen zit over zijn geloof kan hij niet altijd terecht bij zijn 

ouders. In de moskee is er verder veelal sprake van een taalbarrière tussen de imam en de jongere, 

waardoor de mogelijkheid om binnen de eigen sociale kring kennis over de Islam te vergaren wordt 

beperkt. Daar komt bij dat de meeste moskeeën geen informatieve websites hebben, maar slechts 

websites die louter praktische informatie bevatten4. Zodra een jongere dus op het internet gaat zoeken 

                                                           
4 Respondent 3i gaf tijdens het interview aan dat het overgrote merendeel van de moskeeën in Nederland geen 
informatieve websites hebben die jongeren zouden kunnen raadplegen indien zij bepaalde vragen hebben over 
hun geloof. Deze bewering vormde aanleiding tot het doen van zelfonderzoek naar de huidige stand van zaken 
wat betreft het bestaan van dergelijke informatieve websites. Hieruit kwam naar voren dat inderdaad het 
merendeel van de moskeeën in de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht websites in 
beheer hebben waarop louter praktische informatie staat, zoals de gebedstijden en welke lessen worden 
aangeboden. Bovendien is het design van deze websites ook nog eens sterk verouderd, wat daardoor ook niet 
aantrekkelijk oogt voor een jongere. Wellicht zou dit een punt van verbetering kunnen zijn, nu de invloed van 
de digitale wereld steeds prominenter en omvangrijker wordt. Het zou om die reden alleen al verstandig zijn 
om meer te investeren in up-to-date, informatieve websites over de Islam. 

‘’Kijk hier in Nederland is het, hoe geef je vorm aan je identiteit, de Islam kan daarin een belangrijk houvast 

zijn, een gevoel van dit is wie ik ben. Maar, ouders hebben vaak niet antwoorden op de vragen die die 

jongeren hebben, want ja die gaan gewoon naar de moskee en die bidden en die doen mee aan de 

ramadan, maar hoe zit het nou echt? Wat schrijven de profeten, weet ik het, en die vragen kunnen ze vaak 

geen antwoord op geven, en bepaalde stromingen in de Islam zijn héél duidelijk.’’ 
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naar antwoorden is de kans groter dat hij in aanraking komt met jihadistisch gedachtegoed dan met 

informatieve websites van bijvoorbeeld de moskee waarbij diegene is aangesloten. Zodra een jongere 

dit jihadistische gedachtegoed ook daadwerkelijk overneemt, blijft zijn beeld van de Islam beperkt tot 

voornamelijk dit specifieke gedachtegoed.  Dit blijkt onder andere uit het feit dat meerdere 

respondenten hebben aangegeven dat veel radicaliserende jongeren een zeer beperkte en eenzijdige 

focus leggen op slechts bepaalde verzen uit de Koran, waaronder respondent 5i:  

 Respondent 2a vult hierop aan dat de lichtingen 2012-2013 van de Syriëgangers ideologisch 

gezien sterker onderlegd waren dan de lichtingen die daarop volgden. Desalniettemin beweert 

respondent 2a ook dat zij allemaal een sterk eenzijdige focus leggen op de jihaddoctrine, waarbij de 

interpretatie die zij aanhangen ook afwijkt van de gebruikelijke interpretatie van de uiterlijke jihad:  

 Respondent 3i spreekt daarom van ‘’religieuze instabiliteit’’, omdat deze jongeren beperkt 

onderlegd zijn in de islam.  De rol die de Islam binnen het radicaliseringsproces zou spelen worden 

door respondent 3i, 4a en 7a ook meer bestempeld als zijnde een taal of vehicle waarmee bepaalde 

frustraties worden geuit: 

 

Daarnaast dient de jihadistische interpretatie van de jihad doctrine dus als een rechtvaardiging voor 

het plegen van misdrijven met een terroristisch oogmerk. Immers, zodra er een heel gedachtesysteem 

schuilgaat achter het plegen van een aanslag, dan kan een daad van die orde van grootte makkelijker 

worden verantwoord, zo beweren respondent 4a en 7a.  

4.6 JIHAD: FARD ‘AYN OF FARD KAFAAYAH? 

 Zoals hierboven al gesteld kunnen moslimjongeren vragen hebben ten aanzien van hun geloof. 

Zo ook met betrekking tot de interpretatie van teksten uit de Koran. Een van deze vraagstukken is de 

vraag of de uiterlijke jihad fard ‘ayn of fard kafaayah betreft, zo stelt respondent 7a. Fard ‘ayn is net 

‘’Dus we hebben bijvoorbeeld twintig teksten in onze Islamitische literatuur over een oordeel. Je kan geen 

oordeel maken met één tekst, of met twee, of met vijf of tien, nee je moet echt alles gaan verzamelen, want 

dan pas kun je zeggen van de zaak is zo en zo. Dus ik zei net van het is minder kennis, want wat die jongeren 

altijd naar voren brengen is één vers of twee verzen, meer niet. Terwijl naar de zaak niet wordt gekeken met 

alleen een vers, maar met echt de verzameling teksten, een verzameling van de bronnen.’’ 

 

‘’….de traditionele doctrine houdt in, of in ieder geval zeg maar de mainstream doctrine houdt in dat als 

moslims in een bepaald gebied worden aangevallen de moslims in dat gebied het recht hebben om zich te 

verdedigen. De jihadistische doctrine zegt: als moslims in een bepaald gebied worden aangevallen, zijn 

moslims uit alle andere gebieden verplicht om te komen helpen. Dat is echt wel iets anders.’’ 

‘’Dus het wordt meer gebruikt als een instrument, het is niet de basis, het is niet de bron, het is de taal waar 

ze mee praten, dus ze gebruiken Islam zeg maar, want het klinkt wat beter, het klinkt wat religieuzer, het 

klinkt wat fijner, ze kunnen daarmee zeg maar ook goedpraten, he we doen het vanuit de Islam.’’ 
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als fard kafayaah een Arabische term, waarbij fard ‘ayn staat voor een individuele plicht voor elke 

moslim om bepaalde handelingen te verrichten. Deze handelingen zijn meestal van alledag, zoals het 

vijfmaal daags bidden. Het kan echter ook een eenmalige handeling betreffen, zoals het ondernemen 

van de reis naar Mekka. Fard kafaayah daarentegen duidt op een collectieve plicht, welke volgens de 

mainstream interpretatie van de Islam onder andere van toepassing is op het moment dat er ergens 

jihad is. Zodra er dus sprake is van onderdrukking van moslims, is er sprake van jihad en zou er een 

collectieve plicht bestaan voor de ummah om deze onderdrukking een halt toe te roepen. 

 Dat er sprake is van jihad betekent echter niet dat iedere moslim meteen verplicht is om uit te 

reizen en mee te doen in de strijd tegen deze onderdrukking. Volgens respondent 2a en 7a gaat het 

erom dat de reactie vanuit de ummah als collectief afdoende is om de onderdrukking teniet te doen. 

Dit is ook gelijk het punt waarop sommige moslimjongeren van mening zouden verschillen met 

verschillende imams in Nederland, aldus respondent 7a. Deze jongeren stellen namelijk dat de jihad 

een individuele plicht met zich mee draagt, terwijl de (meeste) imams beweren dat dit niet het geval 

is. De visie van deze jongeren komt ook overeen met die van het jihadistische gedachtegoed, zo stellen 

respondent 2a, 3i en 7a.  

 Daar komt bij dat volgens respondent 7a er verschillende imams waren die, zeker gedurende 

de begindagen van IS, de jihad hebben geprezen en diegene die eraan deel hebben genomen. Echter, 

zodra een jongere in reactie op dergelijke lofprijzingen aan een imam vroeg of hij ook mocht gaan, dan 

kreeg hij als antwoord dat anderen dit al namens hem doen, dat hij te jong is of dat hij geen 

toestemming heeft van zijn ouders. Volgens respondent 7a zijn dit echter louter pragmatische 

overwegingen om de jongere ervan te weerhouden om uit te reizen. Hij spreekt daarom van een zekere 

mate van dubbelzinnigheid in enerzijds het idee dat imams de jihad zouden prijzen en diegene die erin 

meedingen. Anderzijds zouden ze tegen jongeren die willen uitreizen zeggen dat zij om bepaalde 

redenen niet geschikt zijn. Dit zou echter een verwarrende werking hebben, omdat een deel van hen 

gelooft dat elke moslim verplicht is om te participeren in de jihad. Waarom zouden zij dan niet geschikt 

zijn als het participeren in de jihad fard’ayn betreft?  

 Respondent 7a gaf hierbij een voorbeeld van een jongen die op het punt stond om uit te reizen. 

Een imam ging toen twee weken lang op de jongen inpraten, waarin hij trachtte de jongen te 

overtuigen om thuis te blijven. Na twee weken leek dit te zijn gelukt, totdat de jongen opeens drie 

dagen later in Syrië zat. Volgens respondent 7a kwam dit dus omdat er een dubbelzinnigheid zit in 

hetgeen sommige imams zouden verkondigen, namelijk dat aan de ene kant gesteld wordt dat er 

ergens in de wereld jihad is en hoe lovenswaardig dit is, maar dat aan de andere kant jongeren niet 

mogen gaan omdat het een collectieve, en geen individuele plicht betreft.    

 Daarnaast stelt respondent 5i dat moslimjongeren een kritische houding krijgen aangeleerd op 

school. Volgens hem is dit ook een kenmerkende eigenschap voor de manier van lesgeven in 
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Nederland, waarbij het durven uiten van kritiek een groot goed is. Het gevolg hiervan is dat er een 

aantal moslimjongeren zijn die ‘’eigenlijk alle geleerden verwerpen en niemand als autoriteit zien’’. Hij 

stelt dat:  

 

Dit zou dus kunnen verklaren waarom sommige Nederlandse moslimjongeren de visie van imams ook 

niet zouden accepteren wat betreft de discussie of jihad een individuele of een collectieve plicht 

betreft.  

 Het idee dat de uiterlijke jihad een individuele plicht met zich meebrengt sluit naadloos aan 

op het jihadistische gedachtegoed, aangezien beide zienswijzen hetzelfde verkondigen wat deze 

individuele plicht betreft. Jongeren die geloven dat de uiterlijke jihad een vorm van fard’ayn betreft, 

zullen zich dan ook vertrouwd voelen met het jihadistische narratief. Verder ligt de aantrekkingskracht 

van het jihadistisch gedachtegoed in het feit dat het zeer stellig en duidelijk is, als ook dat het elke 

vorm van tegenspraak uitsluit, zo stellen respondent 1b en 2a. Respondent 1b:  

 

In die zin kan het ook als houvast dienen voor jongeren die behoefte hebben aan duidelijkheid over 

zaken als rechtvaardigheid en de zin van het leven. In die zin geeft het jihadistische narratief de 

jongeren een ideologie, zo stelt respondent 4a, doordat het zich uitspreekt over zaken als identiteit en 

rechtvaardigheidskwesties.  

4.7  SOCIALE ONTHECHTING VAN OUDE NETWERK 

 Wanneer een jongere interesse heeft gekregen in jihadistisch gedachtegoed en zich dit tevens 

eigen heeft gemaakt, gaat dit meestal gepaard met een proces van sociale onthechting. Hierbij sluit de 

jongere zich steeds verder af van conventionele groepen of individuen uit zijn oude sociale netwerk. 

Tegelijkertijd kan dit sociale netwerk zich ook afkeren van de jongere. Beide fenomenen kunnen 

‘’Want, een jongen die echt Islamitisch is opgevoed, een moslim, die weet dat als het komt op religieuze 

zaken, dat hij niet zomaar er iets over kan zeggen zonder dat hij zelf ernaar gaat vragen,  aan een geleerde 

of dat hij zelf onderzoek gaat verrichten. Maar deze jongens zijn dan in het Westen in Nederland 

opgegroeid, ze hebben altijd op school geleerd van eigen mening, je moet altijd kritisch zijn. En zo zijn ze 

ook, ze hebben altijd hun eigen mening, ook als bijvoorbeeld de deskundigen of de Islamitische geleerden 

duidelijk allemaal consensus hebben over een zaak, een mening, dan zegt zo’n jongen ja boeit mij niet, ik 

heb mijn eigen mening. Dus dit is helemaal on-Islamitisch, maar heeft te maken met dat hij zo opgegroeid is 

in Nederland.’’  

‘’….zoekenden jongeren zijn een dankbaar doelwit voor ronselaars. Want die hebben heel duidelijke 

antwoorden, die zeggen he je moet in het kalifaat zijn, je moet vechten voor je broeders, dit is de ware 

jihad, nou oké. En als je inderdaad die sense of belonging, dat is heel sterk, en jij krijgt thuis niet de 

antwoorden, je ouders zijn maar een slap aftreksel van een moslim, die weten er niks van, kunnen niks 

beantwoorden, werken en zijn slaaf van de Nederlandse maatschappij, hoe dan ook, deze mensen weten er 

tenminste wat van af en daar kan ik mijn antwoorden krijgen.’’  

 



JIHADISTEN IN DE POLDER  42 
 

veroorzaakt worden door het feit dat de jongere een ideologie aanhangt die in scherp contrast is 

komen te staan met die van zijn oude sociale netwerk. Zo kan een moskeebestuur radicaliserende 

jongeren verbieden om zich nog langer in de moskee te vertonen. Hierdoor verdwijnen kritische 

geluiden naar de achtergrond, waarbij het jihadistische gedachtegoed de kern gaat vormen van 

iemands belevingswereld. Respondent 3i en 4a labelden deze fase ook wel als het omslagpunt binnen 

het radicaliseringsproces. Dit proces van sociale onthechting kan vervolgens versterkt worden op het 

moment dat een jongere toenadering zoekt tot gelijkgestemden, waarbij groepsprocessen het 

radicaliseringsproces dus ook enorm kunnen versnellen. Een kanttekening hierbij is wel dat meerdere 

respondenten hebben aangegeven dat bij sommige jihadisten dit net zo goed een ander type sociale 

groep had kunnen zijn waarmee zij zich zouden kunnen identificeren. In dergelijke gevallen ging het 

dus niet zozeer om het geloof of de ideologie, als meer om het ergens bij kunnen horen. Respondent 

1b verwoorde dit idee als volgt:  

 

 Hierboven werd al gesteld dat het jihadistische gedachtegoed jongeren dus kan voorzien van 

een ideologie. Jihadistische netwerken voorzien de jongeren echter ook nog in andere behoeften, zo 

stellen respondent 2a, 4a en 6a. Zo geeft het de jongeren een netwerk van gelijkgestemden, waarbij 

vragen worden beantwoord als: Waar hoor ik bij? Wie zijn mijn vrienden? Wat doen die vrienden en 

ben ik het daarmee eens? Daarnaast hebben jongeren die kwetsbaar zijn voor jihadistisch 

gedachtegoed vaak te kampen met allerlei praktische problemen. Zo zijn ze vaak werkloos, zitten ze in 

de schulden of worden ze bedreigd in hun omgeving, waardoor uitreizen en ergens anders een nieuw 

leven opbouwen aantrekkelijk kan zijn. Jihadistische netwerken voorzien de jongeren dus van een 

ideologie, een gelijkgestemd sociaal netwerk en dit netwerk geeft hen ook een doel in het leven. Door 

op alle drie de fronten tegelijk te opereren, kunnen kwetsbare jongeren zich gaan openstellen voor de 

ideeën van ronselaars en het jihadistisch gedachtegoed in het algemeen. Respondent 4a concludeert 

dat het niet vast te stellen is hoe deze drie pijlers precies tot elkaar verhouden. Naar alle 

waarschijnlijkheid verschilt dit dan ook per individu. 

4.8 WERVING VOOR DE GEWAPENDE STRIJD 

 Gedurende het proces van sociale onthechting kan een jongere dus tegelijkertijd toenadering 

zoeken tot een jihadistisch netwerk. De invloed van jihadwervers kan hier een grote rol in spelen, door 

jongeren actief te werven voor de jihad. De manier waarop dit wervingsproces verloopt werd door de 

respondenten op verschillende manieren uitgelegd. Toch kunnen wel een aantal gemeenschappelijke 

‘’Kijk, uiteindelijk is dat (religie) in sommige gevallen ook helemaal niet van belang. Dan gaat het echt om 

het ergens bij horen, en dan had het net zo goed een punkgroep kunnen zijn of wat dan ook’’….‘’Voor 

sommigen is het niet zozeer de inhoud als wel het inderdaad ergens bij horen en het gevoel belangrijk te 

zijn voor een groep.’’ 
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bevindingen hierover worden gedeeld. Het wervingsproces begint, zoals hierboven gesteld, vaak bij 

een informeel gesprek tussen een jongere en een ronselaar. Tijdens zo een gesprek zal een ronselaar 

geleidelijk aan de jongere proberen te doen beseffen dat hij een plicht heeft om actie te ondernemen 

tegen een bepaald kwaad, zoals de onderdrukking van moslims in Syrië. Hij zal daarbij ook proberen 

de jongere schuldig te laten voelen over het feit dat hij tot dusver nog niets ondernomen heeft. 

Tegelijkertijd adresseert de ronselaar ook bepaalde frustraties die een jongere kan hebben, 

bijvoorbeeld over zijn eigen positie in de maatschappij, zo stellen respondent 3i, 4a en 6a. Deze 

frustraties worden vervolgens gekoppeld aan de strijdhaarden in het Midden-Oosten, doordat beide 

veroorzaakt worden door een sterke marginalisering van de moslims overal ter wereld. Hierdoor maakt 

een ronselaar volgens respondent 6a de interne strijd van de jongere gelijk aan de strijd van de 

uiterlijke jihad. Wanneer dit gegeven gecombineerd wordt met de pogingen van de ronselaar om de 

jongere schuld aan te praten, dan is vaak het gevolg dat de jongere op zijn minst interesse kan gaan 

tonen in het gedachtegoed. Hier speelt een ronselaar vervolgens op in door de jongere uit te nodigen 

om ook deel te nemen aan bijeenkomsten waarin de jihad wordt gepromoot.  

 Bovenstaande vorm van werving vindt dus plaats in de offline wereld, maar werving kan ook 

op het internet plaatsvinden, op zowel gerichte als ongerichte wijze. Gerichte werving op het internet 

vindt bijvoorbeeld plaats op het moment dat een jongere zich op jihadistische fora begeeft en daar 

reageert op de berichten die daar gedeeld worden. Vervolgens kan een ronselaar de jongere 

persoonlijk benaderen met de vraag of hij gelijkgestemden wil ontmoeten. Vaak loopt het contact dan 

van de onlinesfeer over op de offlinesfeer, indien de jongere hiermee akkoord gaat. Wanneer dit het 

geval is, wordt de jongere uitgenodigd voor bijeenkomsten waarin allerlei vormen van jihadistische 

propaganda en gedachtegoed worden gedeeld. Gedurende deze bijeenkomsten worden schokkende 

beelden getoond van omgebrachte moslims. Op die manier probeert de ronselaar wraakgevoelens en 

boosheid bij de aldaar aanwezige jongeren op te wekken. Daarnaast worden passages uit de Koran 

geciteerd, om zo het jihadistische gedachtegoed te onderbouwen en te delen met de potentiële leden. 

Verder wordt ook duidelijk gemaakt dat hetgeen imams verkondigen niet de juiste interpretatie is van 

de Koran. Ronselaars trekken daarmee dus de autoriteit van de imams in twijfel, waardoor de jongeren 

in twijfel worden gebracht over wie ze nu wel of niet moeten geloven. Om die twijfel zoveel mogelijk 

weg te nemen, wordt erop gehamerd dat ze niet mogen twijfelen. Als je immers twijfelt, ben je niets 

waard. Dit laatste is juist een gevoelig punt bij de jongeren, omdat zij zich vaak onzeker voelen over de 

waarde van hun eigen bestaan. 

 Ongerichte online werving is echter ook mogelijk, bijvoorbeeld wanneer jihadisten met behulp 

van sociale media moslims in het algemeen oproepen om zich aan te sluiten bij de jihad. Het voordeel 

van sociale media is volgens respondent 4a en 6a dat je met één bericht een grote groep mensen kunt 

bereiken. IS heeft hier als eerste terroristische organisatie op grote en professionele schaal gebruik 
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van gemaakt. Daarnaast is sociale media lastig aan te pakken voor westerse overheden, omdat het 

Westen gekenmerkt wordt door het kapitalisme en de vrije markt. Dit betekent dat de overheid niet 

zomaar het gebruik van sociale media kan en mag controleren. Hierdoor zijn sociale mediaplatformen 

als Twitter en Facebook voor lange tijd populair geweest als promotiemiddelen onder jihadisten, 

totdat het kalifaat langzaamaan dreigde in te storten.   

 Toch zitten er ook bepaalde haken en ogen aan het gebruik van ongerichte online werving via 

bijvoorbeeld sociale media, zo stellen respondent 2a en 6a. Dit komt omdat ongericht werven via het 

internet impliceert dat je geen controle hebt op wie je berichten lezen en wie niet. Dit betekent onder 

andere dat je bericht niet alleen voor je doelgroep, maar ook voor andere mensen te zien is. Die laatste 

groep kan vervolgens ook kritiek leveren op je berichten, wat in de tijd van IS ook zeker gebeurde. 

Respondent 1b gaf hier als voorbeeld een groep vooraanstaande Islam-geleerden die zich in een brief 

hadden uitgesproken tegen de daden van IS, waarbij ze zich ten dele baseerden op de gruweldaden 

die jihadisten op sociale media hadden gedeeld. Het verwijt krijgen dat je als organisatie niet deugt is 

iets wat een terroristische organisatie het liefst zou vermijden, omdat het potentiële leden ervan kan 

weerhouden om zich aan te sluiten bij de organisatie. Dit is al helemaal nadelig wanneer dit geluid ook 

nog eens afkomstig is van een groep individuen die stuk voor stuk als autoriteit worden gezien binnen 

de doelgroep van de organisatie zelf, in dit geval dus binnen de gemeenschap van Soennitische 

moslims.  

 Daarnaast kan een organisatie moeilijk controleren wie zich melden in Syrië en of diegenen 

überhaupt betrouwbaar zijn. Nu had IS volgens respondent 6a het voordeel dat ze grote stukken grond 

hadden waar ze al die honderden potentiële rekruten in trainingskampen konden onderbrengen, om 

vervolgens op basis van selectie te bepalen wie voor welke taak geschikt was. Dit is echter een luxe 

waar lang niet elke terroristische organisatie gebruik van kan maken.  Dit is ook de reden waarom 

bijvoorbeeld Jahbat al-Nusra, een terroristische groepering die voorheen banden had met IS, het 

beleid voerde dat je iemand van de organisatie moest kennen die voor je kon instaan voordat je je bij 

hen zou kunnen aansluiten. Dit fungeerde dus als een kwaliteitscontrole. Op die manier kon al-Nusra 

filteren wie wel of niet betrouwbaar en nuttig was. Respondent 2a stelt daarbij dat de werving voor IS 

waarschijnlijk wel op soortgelijke manier verliep. De rol van het internet is volgens hem zeker van grote 

waarde geweest, maar toch kan het wervingsproces niet in zijn geheel worden toegeschreven aan deze 

online component, zo stelt hij: 
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4.10 UITREIZEN 

 Zoals bekend zijn vele duizenden moslims van over de hele wereld uitgereisd naar Syrië, 

waaronder ook een paar honderd Nederlandse jihadisten. Respondent 2a heeft in zijn onderzoek 

verschillende groepen jihadisten gevolgd die onderdeel waren van deze groep Nederlandse 

uitreizigers. Uiteindelijk is driekwart van al deze groepen naar Syrië vertrokken en hebben ze zich 

aldaar aangesloten bij andere strijdgroepen. Respondent 2a was niet alleen verbaast over het feit dat 

zovelen van hen waren uitgereisd, maar ook over het korte tijdsbestek waarin zij deze reis hadden 

ondernomen, als ook over het feit dat het velen van hen was gelukt om op de plaats van bestemming 

aan te komen. Respondent 2a gaf aan dat de jongeren zelf ook waren verrast over de snelheid 

waarmee het ging en hoe makkelijk het was om uit te reizen. Dit kwam volgens hem omdat het 

bereiken van Syrië ongelofelijk simpel was. Syrië grenst immers aan Turkije, waar je vrij gemakkelijk 

naartoe kunt vliegen vanuit menig Europees land zonder al te veel argwaan te wekken. Dan was het 

een kwestie van mensen kennen of een bus pakken naar de grens met Turkije en Syrië, waarna je 

illegaal de grens overstak. Daarnaast sprak respondent 2a over een EO-rapportage die aandacht 

besteedde aan de route naar Syrië. Na die uitzending hebben andere uitreizigers gebruik kunnen 

maken van deze informatie, waardoor het dus nog makkelijker werd om uit te reizen. Respondent 2a 

zei hier onder andere het volgende over: 

 Jongeren die aankwamen werden vervolgens ook geacht om zelf andere jongeren uit hun land 

van herkomst te ronselen. Nu was het bij IS vrij gemakkelijk om binnen te komen, omdat IS ook 

behoefte had aan wat respondent 2a ‘’kanonnenvoer’’ noemt. Zeker in de strijd om territorium is dat 

handig, iets wat IS ook op grote schaal aan het najagen was.  

4.11 BELEID  

 Tijdens de interviews als ook in de beleidsdossiers zijn meerdere interventies ter sprake 

gekomen die in de verschillende fasen van het radicaliseringsproces een rol kunnen spelen in de 

‘’En daarom denk ik ook dat toch de jongens die op een gegeven moment al in Syrië zaten echt een grote rol 

hebben gespeeld. Die zochten de mensen uit die ze kenden, of de mensen die zij kenden zochten hen uit, he 

dat kan natuurlijk ook. Het is niet per se top down rekrutering, het kan ook bottom up zijn. Dat is ook 

logisch, want zeg nou zelf als jij naar Syrië had willen vertrekken om daar te gaan vechten en je kent Pietje 

die daar al zit, dan ga je Pietje toch contacteren, en niet Truus waarvan je niet weet wat je daaraan hebt? 

Dus ja, zo banaal simpel werkt het waarschijnlijk ook.’’ 

‘’Dat is pijnlijk, ik weet niet of we de EO nu gaan vervolgen voor rekrutering, maar…. Nouja kijk, bedoel, stel 

bijvoorbeeld dat zo’n moskee dat gedaan had, dan was die echt flink in de problemen gekomen. Oke bij de 

EO doen we dat dan niet, gelukkig niet zeg ik er dan ook wel bij, maarja misschien hadden we toch iets 

beter op moet letten.’’ 
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beleidsvorming. Duidelijk is dat hoe verder een jongere gevorderd is in zijn radicaliseringsproces, des 

te repressiever het karakter van de mogelijke maatregelen wordt. Respondent 4a gaf hierbij als 

metafoor het Ajax-Feyenoord narratief. Wanneer een diehard Ajax-supporter een diehard Feyenoord-

supporter ervan probeert te overtuigen dat Ajax beter is, dan zal dit doorgaans tot veel onbegrip en 

conflict leiden tussen beide supporters. Immers, de een hecht veel meer waarde aan de ene club dan 

de ander en vice versa. Dit beïnvloedt in sterke mate de manier waarop beide supporters naar elkaars 

club kijken. Echter, wanneer twee personen sympathie kunnen opwekken voor beide clubs, dan kan 

er nog enige overeenstemming worden bereikt. Hoe meer iemand zich verwikkeld heeft in het ene 

narratief, wat tegelijkertijd het andere narratief uitsluit, hoe lastiger het wordt om diegene te 

overtuigen van de waarde van het andere narratief. Dit geldt net zo voor radicaliserende jongeren. Zo 

is in de Abu Ghraib gevangenis geprobeerd om met behulp van imams jihadisten ervan te overtuigen 

dat hun geloofsovertuiging foutief is. Dit heeft geen enkel nut gehad, omdat diegenen die in Abu 

Ghraib opgesloten zitten veelal geharde jihadisten zijn, wiens ideologie niet omgekeerd kan worden 

door een aantal gesprekken met een imam. In een vroeg stadium van het radicaliseringsproces bestaat 

nog de mogelijkheid om iemand op het ideologische vlak te doen ombuigen. Echter, wanneer iemand 

bij wijze van spreken al met de bomgordel om zijn lichaam klaarstaat, is alleen het strafrecht nog van 

toepassing en daarna eventuele resocialisering. Het is daarom zaak dat zo vroeg als mogelijk in de 

keten van een radicaliseringsproces wordt ingegrepen. Hierin kunnen onder andere moskeeën, (lokale) 

overheden, scholen en publieke initiatieven als Utrecht zijn we Samen en een rol spelen.  

4.11.1 BELEID - VOEDINGSBODEM 

 Zoals onder paragraaf 4.3 ‘Identiteitsvorming’ en paragraaf 4.4 ‘Blootstelling aan jihadistisch 

gedachtegoed’ staat beschreven, staan sommige moslimjongeren er alleen voor wat betreft het leren 

omgaan met situaties waarin zij geconfronteerd worden met hun afkomst. Vaak is het dan zo dat hun 

ouders en de plaatselijke imam zich moeilijk kunnen inleven in hun belevingswereld en de problemen 

die de jongeren op hun pad tegenkomen. Volgens respondent 3i is het daarom ook niet gek dat 

sommige jongeren moeite hebben met het uiten van gevoelens die hiermee gepaard gaan, omdat zij 

geen rolmodel hebben die hen hierbij kan helpen. Daarom stelt hij dat het van groot belang is om 

jongeren van kinds af aan bepaalde cognitieve vaardigheden te leren, waardoor ze beter kunnen 

relativeren en beter in staat zijn om hun emoties te kanaliseren: 
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 Volgens respondent 3i is het ook van belang dat jongeren meer weerbaar worden gemaakt 

tegen een steeds meer rechts georiënteerde samenleving. Daar hoort bij dat ze ook leren om 

problemen niet meteen als iets negatiefs te ervaren, maar deze juist meer als een uitdaging leren zien. 

Het leren van dergelijke cognitieve vaardigheden is van groot belang wat betreft de vroege fases van 

het radicaliseringsproces. Wanneer een jongere deze vaardigheden wel krijgt aangeleerd, dan kan dit 

volgens respondent 3i een radicaliseringsproces doen voorkomen. De moskee kan hier een rol in spelen 

door kinderen deze vaardigheden te leren tijdens de lessen die de kinderen in de moskee kunnen 

volgen. Daarnaast kan ook de overheid hier aan bijdragen, door bijvoorbeeld subsidies vrij te stellen 

voor dergelijke lessen. Respondent 4a gaf ook aan dat de overheid niet in elk lokaal project betrokken 

hoeft te zijn in de zin van ambtenaren die er werk verrichten. De overheid kan ook al bijdragen aan 

dergelijke projecten door hier geld voor vrij te maken, aangezien geld vaak een beperkende factor is 

bij dit soort initiatieven. Daarnaast stelt respondent 3i dat elke imam tijd en energie moet proberen te 

investeren in het creëren van een binding tussen hem en de jongeren. Daardoor kan hij ook inzicht 

krijgen in de problematiek waar moslimjongeren mee worden geconfronteerd. Op die manier kan hij 

hen ook van gedegen advies voorzien:  

 Respondent 3i gaf daarbij ook aan dat dit niet alleen bijdraagt aan het kunnen herkennen en 

erkennen van bepaald onrecht wat deze jongeren meemaken, maar ook dat een imam daardoor beter 

in staat is om bepaalde zaken te nuanceren. Jongeren kunnen immers ook geneigd zijn om alleen het 

negatieve in bepaalde berichtgeving te zien, zoals dat zij zich altijd gediscrimineerd voelen door 

werkgevers. Dit hoeft echter niet in alle gevallen waarin een jongere wordt afgewezen ook 

daadwerkelijk zo te zijn, zo stelt ook respondent 1b. Om die reden is bij het initiatief Utrecht zijn we 

Samen ook een cultuur sensitieve jobcoach betrokken. Respondent 1b:  

‘’We moeten juist zeg maar wat ik ook net heb aangegeven, bepaalde skills aan die kinderen meegeven om 

te voorkomen, ze moeten kritisch na kunnen denken, ze moeten onderscheid kunnen maken tussen goed en 

slecht, ze moeten eigenlijk zeg maar voor zichzelf opkomen, ze moeten eigenlijk bestendig zijn tegen 

groepsdynamiek, ga zo maar door. Dat soort zaken moeten we die kinderen meegeven. Dat ze niet 

makkelijk eigenlijk zeg maar, dat ze niet makkelijk een prooi zijn bijvoorbeeld voor dat soort ronselaars. Dus 

ik denk dat je veel eerder moet ingrijpen, dus voordat eigenlijk zelfs sprake is van radicalisering.’’ 

‘’Dus ik zeg, ze (imams) moeten de taal beheersen, ze moeten de samenleving kennen, ze moeten ook een 

beetje bewust zijn van wat er speelt in de leefwereld van de jongeren, ja ze moeten ook, ze moeten zich ook 

bezighouden met de onderwerpen die die jongeren bezighouden om daar antwoord op te kunnen geven.’’ 
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 Zoals respondent 1b al aangeeft, zijn er in de gemeente Utrecht nog maar weinig mensen die 

de rol van cultuur sensitieve job coach op zich nemen. Wanneer imams meer de binding aangaan met 

jongeren, dan zouden zij deze taak eventueel op zich kunnen nemen. Aan de andere kant zijn imams 

ook al belast met vele andere taken, zo stellen respondent 2a, 3i en 4a, waardoor dit makkelijker is 

gezegd dan gedaan. Dit zou dan ook meer een taak zijn voor de overheid om de opzet van dergelijke 

projecten te stimuleren, aangezien de moskee beperkt is qua capaciteit, tijd en financiële middelen.  

 Respondent 2a sprak ook over imams die in het verleden wel eens tegen hem hadden gezegd 

dat het goed zou zijn als zij jongeren zouden kunnen onderwijzen omtrent de regels over jihadvoering. 

Zo zouden imams vragen kunnen behandelen over wanneer je mag strijden, wie dit mag doen en op 

welke manieren dit legitiem is. Het probleem is echter volgens respondent 2a dat het huidige politieke 

klimaat dergelijke jihadonderwijzingen nooit zou toestaan, omdat het te veel weg zou hebben van het 

opleiden van moslimjongeren tot jihadisten. Aan de andere kant, wanneer een imam dit niet doet, dan 

doen jihadisten dit wel via het internet of tijdens face-to-face ontmoetingen. Maar, zelfs al zou het 

politieke klimaat onderwijzingen over de jihad toestaan, dan nog kan worden getwijfeld aan de 

effectiviteit van een dergelijk project. Immers, zowel de imams als ook verschillende 

radicaliseringsdeskundigen gaven aan dat de jihaddoctrine meer als een ‘’instrument’’ of ‘’vehicle’’ 

door de jongeren wordt gebruikt om bepaalde frustraties mee te uiten. In die zin is de Islam als 

ideologie ook inwisselbaar voor andere ideologieën die het gebruiken van geweld kunnen 

rechtvaardigen: 

 

 Lokale gemeenten kunnen ook een rol spelen in de beleidsvoering ten aanzien van de 

voedingsbodem voor radicaliseringsproblematiek. Zo blijkt uit een beleidsplan van de gemeente 

Utrecht dat deze strenger gaat optreden tegen discriminerend beleid van onder andere werkgevers. 

‘’En je hebt ook de beleving van discriminatie, en dat is soms ook bij jongens een collectieve beleving zodra 

je een weerwoord krijgt, of zodra je een kritische reactie krijgt, ‘’ ik word gediscrimineerd’’. Dus daar 

moeten we ook een balans in zien te vinden, daarvoor hebben we een job sensitieve coach, hij heeft zelf een 

Turkse achtergrond, en die gaat echt dat gesprek aan met jongeren. Van oké, maar als jij zó onderuit 

gezakt bij een sollicitatiegesprek zit en je kijkt niet aan, dan hoef je niet te rekenen op dat je de baan krijgt. 

Je moet ook reëel zijn. Wat wordt verwacht van sollicitanten, wat voor een houding wordt verwacht, het 

ligt niet alleen aan je naam, het ligt ook aan hoe profileer je jezelf. Nou daar de balans in te vinden, die 

gesprekken worden ook gevoerd, dus dat vind ik erg positief. Maar ja, dat is één cultuur sensitieve job 

coach en er zijn heel veel jongeren, dus ja dat is wel een uitdaging.’’ 

S:  ‘’….welke ideologie je ook gebruikt, het geeft een rechtvaardiging voor hetgeen je gaat doen, of 

 wat je wilt doen of hoe je denkt. Als ik gewoon roep van weet je ik heb een hekel aan alle 

 allochtonen, of ik heb een hekel aan alle ongelovigen, ja dat is een beetje een lege uitspraak als 

 daar niet een heel gedachtesysteem onder zit.’’ 
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Wat de aanpak van discriminatie betreft kan de overheid meer gaan inzetten op vervolging in die 

gevallen waarin aantoonbaar sprake is van discriminatie. Volgens respondent 2a wordt op dit moment 

namelijk nog niet eens een kwart van de aangiftes van discriminatie ook daadwerkelijk door het OM 

vervolgd. Het aantal veroordeelden voor discriminatie is daardoor ook zeer laag. Dit heeft ook deels te 

maken met de aangiftebereidheid, zo stelt respondent 1b. Daarom roept de gemeente Utrecht ook 

steeds meer op om aangifte te doen in geval van slachtofferschap van discriminatie. Hier ligt dus ook 

een verantwoordelijkheid bij de burger zelf om ook daadwerkelijk aangifte te doen. Een interventie 

die door respondent 2a aangedragen werd ten aanzien van het bestrijden van zaken als discriminatie 

en racisme is het meldpunt Meldt Islamofobie. Dit is een online platform wat allerlei activiteiten tegen 

Islamofobie organiseert in Rotterdam. Respondent 2a geeft aan dat het bestaan van een dergelijk 

platform belangrijk is, omdat jongeren voorheen een spreekbuis misten die voor hen kon opkomen 

zodra zij het gevoel hadden gediscrimineerd te worden. Tegenwoordig pakt de politie met name de 

ernstige vormen van discriminatie wel aan, maar wanneer dit niet het geval is kan een dergelijk 

meldpunt wel gehoor geven aan vermeende slachtoffers van discriminatie. Op die manier krijgen 

jongeren ook meer het idee dat ze onderdeel zijn van de samenleving en voelen zij zich meer gehoord. 

Verder organiseren de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam als ook Utrecht zogeheten 

dialoogbijeenkomsten, welke erop gefocust zijn om leden van verschillende bevolkingsgroepen bij 

elkaar te brengen en in gesprek te laten gaan. Op die manier worden overeenkomsten en verschillen 

aan het licht gebracht, met als doel wederzijdse acceptatie, het voorkomen van verdere polarisatie en 

daarmee ook het bevorderen van de sociale cohesie (Gemeente Amsterdam, z.d.; Gemeente Den 

Haag, 2015; Gemeente Rotterdam, 2018; Gemeente Utrecht, 2019). Het doel hiervan is om verder 

oplopende spanningen te voorkomen. Op die manier wordt getracht te voorkomen dat 

moslimjongeren zich nog meer ongewenst gaan voelen binnen de samenleving.  

 Daarnaast is er ook een taak voor scholen om ervoor te zorgen dat docenten op een cultuur 

sensitieve manier omspringen met hun leerlingen, zo stellen respondent 1b, 3i en 5i. Cultuur sensitief 

houdt in dat een docent rekening houdt met het feit dat sommige kinderen normen en waarden krijgen 

aangeleerd die in contrast kunnen staan met die van de docent. Het is in dergelijke gevallen dan ook 

onverstandig dat een docent hier tegenin probeert te gaan, door in zo een geval zijn of haar eigen 

normen en waarden op te leggen aan het kind. De taak van de docent ligt immers niet zozeer besloten 

in het opvoeden, als wel in het lesgeven van kinderen, zo stellen respondent 1b, 3i en 7a. Het trainen 

van docenten om radicaliseringsproblematiek in de klas te kunnen herkennen, is volgens respondent 

3i en 7a dan ook onzinnig. Docenten zouden zich namelijk moeten focussen op het doceren van de 

lesstof, en zich niet bezighouden met vraagstukken waar zij over het algemeen geen expertise in 

hebben. Het gevaar daarin is namelijk dat docenten radicalisering denken te herkennen, waar dit 

helemaal niet het geval is. Zo hebben sommige moslims de gewoonte om vrouwen geen handen te 
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schudden. Wanneer een leerling deze gewoonte ook heeft, daarnaast een koran op dagelijkse basis 

mee naar school neemt en vijfmaal daags bidt, kan een docent hier misvattingen over krijgen. Het is 

immers gemakkelijk om vanuit een westers perspectief te oordelen dat dergelijk gedrag afwijkend is, 

terwijl er in feite niets aan de hand is. Nu kan de overheid compenseren voor een dergelijk gebrek aan 

inzicht door docenten te trainen in het herkennen van radicaliseringsproblematiek, maar dat kost 

enorm veel tijd en geld. Bovendien zal het maar in enkele gevallen lonen, aangezien het aantal 

radicaliserende jongeren verhoudingsgewijs bijzonder laag is. Wat de onderzoeker betreft is het dan 

ook beter om het geld wat voor dergelijke trainingen is gereserveerd te gebruiken voor interventies 

die radicalisering proberen te voorkomen, in plaats van te signaleren. Het is immers, zo stelt ook 

respondent 3i, beter om preventief in plaats van reactief beleid te voeren wat betreft het radicaliseren 

van jongeren.   

 Toch kan het ook zo zijn dat een jongere alsnog langzaam dreigt af te glijden onder invloed van 

de bovengenoemde voedingsbodem. Om een dergelijk proces van sociale onthechting zoveel mogelijk 

tegen te gaan, stelden verschillende respondenten voor dat het belangrijk is dat men jongeren toch op 

een of andere manier een binding probeert te laten krijgen met de maatschappij. Dit zou bijvoorbeeld 

gerealiseerd kunnen worden door het organiseren van vrijetijdsactiviteiten, waarbij jongeren een 

gezond netwerk kunnen opbouwen en activiteiten kunnen ontplooien die niet schadelijk zijn voor de 

maatschappij. Dit zou volgens respondent 2a dan juist niet moeten worden gedaan onder het mom 

van anti-radicaliseringsbeleid, omdat dit een stigmatiserende werking kan hebben. Wanneer dergelijke 

activiteiten worden georganiseerd ter bevordering van de sociale cohesie in het algemeen, kan het 

versterken van gezonde bindingen plaatsvinden zonder dat dit binnen het kader van anti-

radicaliseringsbeleid gebeurt. Een voorbeeld van dergelijk beleid is de gemeente Amsterdam die sport, 

- en empowermenttrainingen organiseert om de weerbaarheid van geïsoleerde en kwetsbare jongeren 

te vergroten (Van der Laan, 2016). Dit is echter een voorbeeld van een interventie die niet alleen door 

gemeenten, maar ook door moskeeën, scholen als ook publieke initiatieven als Utrecht zijn we Samen 

kunnen worden opgezet.   

4.11.2 BELEID – RADICALISERINGSPROCES 

 Wanneer sprake is van radicaliserende jongeren binnen de gemeenschap van een moskee, dan 

is vaak de eerste gedachte dat de moskee hier streng tegen dient op te treden. Doet de moskee dit 

niet en de jongeren gaan bijvoorbeeld uitreizen, dan wordt de moskee op de vingers getikt door allerlei 

overheidsinstanties als ook door de media. Echter, zodra een moskee wel overgaat op actie, dan kan 

de moskee hevige kritiek verwachten vanuit extremistische kringen binnen hun eigen gemeenschap. 

Zo sprak respondent 3i over hetgeen een imam kan verwachten wanneer hij zich uitspreekt tegen IS of 

het uitreizen naar Syrië: 
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 Respondent 7a gaf te kennen dat dit inderdaad een lastig punt is. Desalniettemin was hij van 

mening dat een moskee ook dan voet bij stuk moet houden, mede omdat het jihadistische 

gedachtegoed rechtstreeks indruist tegen de sociaal liberale normen die wij in Nederland kennen. 

Bovendien dient een moskee die gevestigd is in Nederland zich ook aan de Nederlandse wet te houden, 

en niet aan hetgeen een kleine groep extremisten verkondigen. Ingeval van radicaliserende jongeren 

is het volgens respondent 7a dan ook zaak dat een moskee deze jongeren weert en aangifte doet. 

Daarmee geeft de moskee ook een duidelijke boodschap af dat dergelijke denkbeelden niet worden 

getolereerd binnen de muren van de moskee. Nadeel hiervan is wel dat jongeren dan vaak naar andere 

moskeeën gaan om daar hun ideologie uit te dragen, of ze trekken zich terug tot hun eigen woonkamer 

waar ze vervolgens bijeenkomsten houden voor gelijkgestemden. Daarmee voorkom je als moskee 

echter wel dat ze de rest van de gemeenschap met hun gedachtegoed ‘’vergiften’’, zo stelt respondent 

7a.  

 Een oplossing die door respondent 1b, 3i en 5i werd aangedragen, is dat imams juist meer het 

gesprek moeten aangaan met de jongeren. Met name wanneer jongeren nog niet in een vergevorderd 

stadium verkeren wat hun radicaliseringsproces betreft, is het nog goed mogelijk om een jongere om 

te praten. Problematisch hierbij is echter wel dat de meeste moskeeën niet beschikken over de nodige 

kennis en capabele mensen om op structurele basis met deze jongeren in gesprek te gaan. Respondent 

1b gaf wel aan dat imams hier inmiddels ook voor worden opgeleid, zodat zij hier beter toe in staat 

zijn. Dit gebeurt echter nog lang niet overal. Dat de meeste imams niet beschikken over de nodige 

vaardigheden om dergelijke gesprekken met radicaliserende jongeren te voeren, komt volgens 

respondent 2a ook omdat vóór de komst van IS het radicaliseren van jongeren hoofdzakelijk een 

‘’randstad-probleem’’ was. Wat radicalisering betreft bestond toen namelijk de Hofstadgroep, maar 

daar bleef het min of meer bij. Echter, toen IS opkomend was groeide dit uit van een lokaal tot een 

nationaal probleem. Hierbij kregen ook gemeenten buiten de randstad met radicaliserende jongeren 

te maken, een probleem waar veel imams toen ook nog niet op waren voorbereid.  

 Naast het missen van de nodige skills om met de jongeren het gesprek aan te gaan, genieten 

de meeste imams ook niet het nodige aanzien binnen de gemeenschap om dit te kunnen doen, zo stelt 

respondent 2a. Wanneer leden van een moskee dus last ondervinden van radicaliserende jongeren, 

dan stappen ze meestal eerder naar het moskeebestuur. Dit moskeebestuur heeft er vaak meer belang 

bij om de jongeren te weren uit de moskee, wat om die reden ook vaak gebeurt. Zelfs al zou een 

‘’Ik denk dat alle imams die mondig zijn en dit onderwerp durven aan te snijden, dat ze allemaal bedreigd 

zijn of bedreigd worden, en dan worden ze bedreigd met de meest extreme dingen. Maar er is niemand die 

naar ze omkijkt. Niet dat we daar om vragen, absoluut niet, zitten we niet op te wachten. Maar wat ik 

bedoel is alleen maar, wat ik net zei je zit altijd tussen twee vuren.’’ 
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moskeebestuur ervoor kiezen om de jongeren toch binnen te houden en deze in gesprek te laten gaan 

met een imam, dan loopt dit vaak stuk op het gebied van financiën. Immers, een moskee moet hier 

dan tijd voor vrijmaken en extra mensen voor in dienst nemen, tenzij een imam dit allemaal buiten zijn 

eigen taken om wilt doen. Dit vergt volgens respondent 2a, 3i en 5i echter een groot offer, waardoor 

dit ook lang niet altijd mogelijk is. De moskee is wat dat betreft ook beperkt in de financiële middelen 

die het hiervoor beschikbaar kan stellen. Wat dat betreft is het voor veel moskeeën lastig om zich op 

die manier hard te maken voor antiradicaliseringsbeleid, zo stellen respondent 1b, 2a en 3i.   

 Naast de moskee zijn er echter ook nog andere actoren die een rol kunnen spelen met 

betrekking tot het deradicaliseringsbeleid. Zo bleek uit beleidsdocumenten dat onder andere de 

gemeenten Amsterdam en Rotterdam gebruikmaken van zogeheten Meld- en Adviespunten 

Radicalisering (MAR), waar professionals zich kunnen laten adviseren omtrent het signaleren van 

radicaliseringsproblematiek en het vragen om expertise. Ook burgers kunnen zich bij dergelijke 

meldpunten terecht indien zij vermoeden dat een kennis van hen dreigt te radicaliseren. Dergelijke 

Meld- en Adviespunten kunnen van grote waarde zijn, omdat na signalering van radicalisering een 

jongere kan worden geholpen. Ook hier geldt weer dat hoe eerder radicalisering wordt gesignaleerd, 

des te groter is de kans dat interveniëren succesvol kan zijn in de zin van het deradicaliseren van de 

jongere.  

 Een interventie die gedurende de interviews door de onderzoeker zelf werd geopperd, was 

het idee van het bieden van een online tegengeluid. Dit idee was ontstaan doordat de onderzoeker 

zichzelf de vraag stelde in hoeverre het jihadistische narratief, wat dus op grote schaal is verspreid via 

het internet, ook werd tegengesproken door berichtgevingen die het jihadistische narratief zouden 

kunnen ontkrachten. Op die manier zou dan duidelijk kunnen worden gemaakt dat de ideologie van IS 

niet deugt, als ook dat de ummah er niet achter staat, waardoor het radicaliseren en uitreizen van 

moslimjongeren wellicht beter zou kunnen worden voorkomen. Enkele respondenten gingen in op dit 

idee en gaven aan dat het bieden van een tegengeluid waarschijnlijk niet effectief is. Zo stelde 

respondent 1b:  

 Respondent 6a sprak in dat opzicht dat je moet inzetten op het creëren van shared narratives 

in plaats van counter narratives. Dat wil zeggen dat je een ander verhaal creëert wat niet het 

alternatieve verhaal direct ondermijnt, maar wat vooral positieve aspecten benadrukt waardoor het 

alternatieve verhaal automatisch minder relevant wordt. Op die manier voorkom je een ‘’welles-nietes 

discussie’’, oftewel een Ajax-Feyenoord verhaal waarbij beide partijen het toch niet ergens over eens 

zullen worden. Daarnaast is het doel van shared narratives ook niet om de harde kern van jihadistische 

‘’Want wat je wil is je wil niet een tegengeluid, want dat is polariseren, ja tegengeluid is eigenlijk meer 

dempen van het schreeuwen.’’ 
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kringen te overtuigen. Zij willen immers toch alleen maar horen wat ze willen horen, zo beweert ook 

respondent 2a. De doelgroep bij shared narratives zijn die mensen die nog twijfels hebben over het 

wel of niet aansluiten bij een organisatie als IS. Zij zijn immers nog wel te overtuigen van de sterke 

kanten van een shared narrative, zonder dat het nodig is om het IS-narratief volledig te ontkrachten.  

4.11.3 BELEID - WERVINGSPROCES   

 Zodra een jongere eenmaal het jihadistische gedachtegoed heeft geïnternaliseerd en in een 

netwerk van gelijkgestemden is opgenomen, is de kans gering dat de jongere nog kan worden 

omgepraat door bijvoorbeeld een imam of een maatschappelijk werker. Vanaf dat moment spelen met 

name veiligheidsdiensten en, ingeval van wetsovertreding, het strafrecht een grote rol in de aanpak 

van radicalisering. Daarbij is het volgens respondent 4a en 6a gebruikelijk dat de activiteiten van 

risicovolle individuen op de voet worden gevolgd. Dergelijk toezicht kan ook op het internet 

plaatsvinden, bijvoorbeeld door de inzet van zogenaamde ‘mollen’. Dit zijn politiemedewerkers die 

online fora infiltreren waar jihadisten samenkomen om ideeën uit te wisselen. Onder andere het 

Professionaliseringsprogramma Contraterrorisme, Extremisme en Radicalisering (CTER) maakt gebruik 

van dit type infiltranten, zo stelt respondent 1b. Respondent 2a besprak hierbij het probleem dat 

agenten niet altijd weten hoe ze zich moeten profileren binnen jihadistische fora zonder daarbij al te 

veel op te vallen. Zo gaf respondent 2a het voorbeeld van een account die werd gerund door de politie, 

maar waarvan alle andere gebruikers al vrij snel doorhadden dat er iets niet klopte. Dit kwam omdat 

de nickname van het account symbool stond voor een van de grootste ‘’schuinsmarcheerders’’ die de 

Islam ooit gekend heeft, genaamd Abu Nuwas. Abu Nuwas was volgens respondent 2a namelijk een 

persoon die werkelijk alles deed wat God had verboden. Iemand die zichzelf als jihadist ziet zou daarom 

ook nooit een dergelijke nickname hebben gekozen, omdat je dan niet serieus zal worden genomen. 

Daarnaast begrepen de agenten de online taal niet die de jihadisten gebruikten, waardoor het account 

al snel als phishy werd aangemerkt door de overige leden. Dit wist respondent 2a, omdat de leden van 

dit netwerk zijn eigen onderzoeksgroep betrof en zij hadden aangegeven dat ze dit account niet 

vertrouwden. Daarnaast waren de berichten die door dit account werden gepost allesbehalve tactisch 

te noemen, zo stelt respondent 2a: 

  

‘’…. hij postte dingen onder de naam van IS, waarvan die jongens zeiden ja dat is geen IS, dat is Nusra, die 

dit soort dingen zegt. En mijn reactie was toen van ja maar hij heeft hun IS-vlag in zijn logo zitten. Ja, dan is 

het waarschijnlijk een domme infiltrant. Dus die hadden dat al wel door, of niet zeker dat het een infiltrant 

was, maar wel dat er iets phishy was aan dat account, en dat bleek ook. Het was een account van de politie, 

maar ja dan moet je dat niet zo doen. Dus je moet dat wel met verstand en beleid doen, en ja je moet 

vooral eigenlijk goed weten….ehhh…. wat je doet, en bij sommige boodschappen die op dat account 

stonden dacht ik van ja hallo jongens, zelfs de verdachten maken het niet zo bond.’’ 
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 Volgens respondent 2a is dit dus een voorbeeld van beleid welke illustreert dat er niet altijd de 

nodige expertise bij de politie aanwezig is om dit soort opsporingsmethoden op een effectieve manier 

toe te kunnen passen. Sterker nog, wanneer een mol posts gaat plaatsen die nog erger zijn dan wat de 

jihadisten zelf plaatsen, dan kan dit volgens respondent 2a ook een aanstekelijk effect hebben. Nu was 

dat bij dit voorbeeld niet het geval, omdat de andere leden doorhadden dat het account niet deugde. 

Wanneer een account echter wel als betrouwbaar overkomt en een politiemedewerker zet andere 

leden aan tot het plegen van bijvoorbeeld een aanslag, dan kan daar wel een potentieel gevaar in 

schuilgaan. Respondent 2a stelde daarom ook dat het van belang is dat de politie mensen in dienst 

neemt die en technisch onderlegd zijn wat betreft het infiltreren van dergelijke netwerken, maar 

vooral ook de jihadistencultuur begrijpen en niet te extreme dingen gaan posten. In reactie hierop 

deed de onderzoeker een suggestie voor een oplossing van dit probleem, namelijk dat de politie 

wellicht gederadicaliseerde moslims hiervoor zou kunnen aannemen en trainen om binnen dit soort 

netwerken te infiltreren. Zij kennen immers het gedachtegoed en de cultuur, en hebben daarom ook 

meer verstand van zaken. Respondent 2a gaf aan dat dit een goed alternatief zou kunnen zijn om zo 

het expertiseprobleem op te lossen.  

 Zodra een jongere zich schuldig maakt aan het plegen van strafbare feiten met een 

terroristisch oogmerk, kan opsluiting in de Terroristen Afdeling (TA) ervoor zorgen dat iemand uit zijn 

netwerk van gelijkgestemden wordt gehaald. Dit noemt respondent 7a ook wel een vorm van het 

kapotspelen van iemands sociale netwerk, wat volgens hem ook de enige optie is wanneer een jongere 

in zo een vergevorderd stadium verkeert. Het probleem bij opsluiting in de TA is echter dat het effect 

hiervan zeer divers kan zijn. Er zijn wel voorbeelden waarbij een jongere is gederadicaliseerd in de 

gevangenis, waaronder Jason Walters. Jason Walters was lid van jihadistenbeweging De Hofstadgroep 

en is in 2004 opgepakt onder andere vanwege het gooien van een handgranaat naar een 

arrestatieteam. Negen jaar later kwam hij vrij, als zijnde gederadicaliseerd. Dit soort gevallen, waarin 

iemand deradicaliseert in de gevangenis, zijn volgens Walters echter meestal uitzonderingen op de 

regel. Een ander effect van de TA is namelijk dat jihadisten elkaar gaan verder inspireren en daarbij 

ook vriendschappen aan overhouden. Dit is dus het meest ongunstige effect van opsluiting in de 

gevangenis. Een andere mogelijkheid is dat iemand niet verder radicaliseert, maar ook niet 

deradicaliseert. In dat geval heeft de TA vrijwel geen effect op iemands gedachtegangen. Opsluiting in 

de TA is in die zin ook een maatregel waarvan het effect per casus dus sterk kan verschillen. Wat er 

vervolgens na detentie gebeurt, beschrijft respondent 1b:  
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 Respondent 2a geeft wel aan dat, zelfs wanneer de overheid en andere partijen er alles aan 

doen om de kans op radicalisering te voorkomen door het aanpakken van binnenlandse factoren, dan 

nog wordt de radicaliseringsproblematiek ook beïnvloed door internationale invloeden. Wanneer 

Turkije er bijvoorbeeld voor kiest om de grenzen open te houden met Syrië, is het voor uitreizigers 

eenmaal makkelijker om de reis naar Syrië te maken. Een ander voorbeeld is wanneer een aantal 

NAVO-landen besluiten om in Syrië te gaan bombarderen, dan kan dit een stimulerend effect hebben 

op de uitstroom van Nederlandse jihadstrijders. De radicaliseringsproblematiek zoals we die in 

Nederland kennen blijft dus ook altijd ten dele afhankelijk van de internationale politieke context.  

HOOFDSTUK 5  CONCLUSIE 

5.1 CONCLUSIE 

 Binnen dit onderzoek stond de volgende onderzoeksvraag centraal: ‘’Op welke manieren kan 

het radicaliseringsproces van potentiële jihadisten zoveel mogelijk gefrustreerd worden?’’. Op basis van 

de resultaten kan geconcludeerd worden dat verschillende actoren een beperkte rol kunnen spelen in 

het preventiebeleid met betrekking tot de radicaliseringsproblematiek onder Nederlandse 

moslimjongeren. Tot deze actoren behoren moskeeën, de overheid/gemeenten, publieke initiatieven 

en scholen, welke allemaal te kampen hebben met beperkingen in hun budget, hoeveelheid tijd en 

capaciteit. Daarbij is het ook een illusie om te denken dat effectief beleid de prevalentie van 

radicaliseringsprocessen onder Nederlandse moslimjongeren helemaal kan uitbannen. Dit komt omdat 

er altijd uitzonderingen zijn waarmee van tevoren geen rekening kan worden gehouden. Wel is het 

mogelijk om het beleid zo af te stemmen dat de kans op radicalisering zo klein mogelijk wordt, waar 

hieronder ook verder op zal worden ingegaan.  

5.1.1 CONCLUSIE – DEELVRAAG 1  

 De eerste deelvraag luidde als volgt: ‘’Wat zijn de noodzakelijke stappen in het 

radicaliseringsproces van potentiële jihadisten?’’. Deze deelvraag is ontleend aan het al 

eerdergenoemde barrièremodel, een model waarin een bepaald proces kan worden opgedeeld in een 

aantal te doorlopen stappen. Pas zodra al deze stappen doorlopen zijn, kan volgens het barrièremodel 

een bepaald eindresultaat worden behaald (Centrum voor Criminaliteitsbestrijding en Veiligheid, z.d.). 

Op basis van de resultaten kan geconcludeerd worden dat het radicaliseringsproces niet zo eenvoudig 

‘’…kijk eerst gaan ze (veroordeelde jihadisten) in detentie en daarna gaan we resocialiseren. Dus dan gaan 

we kijken wat heeft iemand nodig, huisvesting, werk, dagbesteding, iets van psychosociale hulpverlening, 

heel belangrijk. Ook gesprekken met de geestelijken, maarja heel veel is vrijwillig. Nu is het wel zo dat 

iemand vaak met voorwaarden vrijkomt, dus daar kan je dan wat mee. Maar als iemand niet meewerkt dan 

gaat hij detentie in en daarna komt hij zonder voorwaarden vrij.’’ 
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te vangen is in een dergelijk model, aangezien geen enkel radicaliseringsproces hetzelfde is. Ieder 

individu wordt immers blootgesteld aan een verschillende set van life events, welke allemaal in meer 

om mindere mate meewegen in het uiteindelijke gevolg; namelijk of iemand nu wel of niet radicaliseert 

(Pokalova, 2018). Toch zijn er wel een aantal kenmerken te benoemen waarin de meeste 

radicaliseringsprocessen lijken te overlappen. 

 Wanneer het radicaliseringsproces in ruime zin wordt gedefinieerd, kan geconcludeerd 

worden dat het radicaliseringsproces aanvangt op het moment dat een jongere wordt blootgesteld 

aan de al eerder genoemde voedingsbodem. Onder deze voedingsbodem worden onder andere het 

slachtoffer worden van discriminatie, stigmatisering, hoge werkloosheid en het behandeld worden als 

een buitenlander verstaan. Dit komt tevens overeen met de bevindingen van empirische onderzoeken 

en casestudies naar die factoren die de ontwikkeling van een radicaliseringsproces kunnen bevorderen 

(Bakker & De Bont, 2016; Ben-Simhon, 2011; Pokalova, 2018; Weggemans, Bakker & Grol, 2014). 

Daarnaast kunnen triggerfactoren, zoals problemen binnen het gezin en het bestaan van 

conflictsituaties elders in de wereld, ervoor zorgen dat een jongere gaandeweg een cognitieve opening 

ontwikkelt voor het jihadistische gedachtegoed. Dit proces kan al beginnen in de kindertijd en kan 

vervolgens nog jarenlang voortduren. Dat wil niet zeggen dat een kind al meteen radicale 

gedachtegangen heeft die gelinkt kunnen worden aan het jihadistische gedachtegoed, maar het zijn 

wel ervaringen die een kind op latere leeftijd kan gaan meewegen wanneer het zijn of haar positie in 

de maatschappij gaat (her)overwegen.  

 Wanneer de General Strain Theory hieraan gekoppeld wordt, kan geconcludeerd worden dat 

dit ook allemaal vormen van strain betreffen. Agnew (2010) stelde echter dat deze vormen van strain 

aan een aantal kenmerken dienen te voldoen, wil de kans op radicalisering in reactie op deze strains 

aannemelijk zijn. Zo dient de strain een grote impact te hebben op het leven burgers, wat bij 

stelselmatige discriminatie en stigmatisering vaak het geval is. Een moslimjongere kan zich immers als 

tweederangsburger gaan voelen wanneer hij stelselmatig gediscrimineerd en gestigmatiseerd wordt. 

Daarnaast kan het ervaren van dergelijke strain als onrechtvaardig worden gezien. Dit geldt zeker voor 

tweede en derde generatie moslims die zich als Nederlander identificeren en daarom ook als 

volwaardig burger behandeld willen worden.  

 Verder wordt deze strain veroorzaakt door machthebbende derden, aangezien sommige 

werkgevers en uitzendbureaus zich bewust schuldig maken aan discriminatie ten opzichte van 

moslimjongeren (Bissels, Bril, Van Heerwaarde & Van Galen, 2015). Deze jongeren worden ook niet 

betrokken bij dit beslissingsproces van werkgevers en uitzendbureaus om dergelijk beleid te voeren, 

wat tevens een criterium is binnen de General Strain Theory. Bovendien hebben veel moslims het idee 

dat de overheid te weinig doet wat betreft het aanpakken van discriminatie. In veel discriminatiezaken 

blijft strafvervolging namelijk uit, waardoor discriminatie nog steeds de ruimte wordt gelaten. Dit beeld 
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sluit ook aan bij de bevindingen uit het onderzoek van Bissels en collega’s (2015), waarin 

geconcludeerd wordt dat discriminatie bestempeld kan worden als een van de mogelijke oorzaken van 

radicalisering. Daarnaast zijn discriminatie, stigmatisering en grootschalige werkloosheid onder 

Nederlandse moslimjongeren fenomenen die zich al jaren voordoen binnen de Nederlandse 

maatschappij. Het is dus niet zo dat deze voedingsbodem voor radicaliseringsprocessen nog maar 

enkele jaren bestaat.  

 Ten slotte heeft een deel van deze moslimjongeren weinig tot geen binding met de overheid. 

Sterker nog, sommige jongeren hebben zelfs een afkeer gekregen tegen overheidsinstanties, omdat ze 

het idee hebben dat deze instanties niet voor hen opkomen. Zoals Agnew (2010) betoogt kan een 

gebrek aan binding tot stand komen door verschillen in cultuur, religie en welvaartsverdeling. Dit is in 

de Nederlandse maatschappij bij uitstek het geval, mede gezien de wisselwerking tussen 

extreemrechtse groeperingen en moslims in Nederland waarbij de samenleving steeds verder lijkt te 

polariseren. Deze polarisatie ligt ten grondslag aan het feit dat beide groepen verschillen op basis van 

onder andere hun religieuze overtuiging en cultuur. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat 

Nederlanders met een migratieachtergrond significant minder verdienen dan autochtone 

Nederlanders, wat erop duidt dat er ook sprake is van een verschil in welvaartsverdeling (Dagevos, 

2005; Maas & Tubergen, 2006). Dit zijn allemaal factoren die van invloed kunnen zijn op de bindingen 

die een jongere met de maatschappij heeft.  

 Verder is de subjectieve beleving van strain, zoals gesteld in de General Strain Theory van 

Agnew (2010), hier ook van toepassing. Uit de resultaten is namelijk gebleken dat moslimjongeren 

weleens de neiging hebben om alleen maar het negatieve te willen zien in de dingen die zij meemaken. 

Dit lijkt zich met name voor te doen onder jongeren die al eerder te maken hebben gehad met situaties 

waarin zij zijn blootgesteld aan strain. Wanneer een vergelijkbare situatie zich voordoet, kunnen zij 

vanuit een bepaalde confirmation bias het idee hebben dat het verleden zich herhaalt. Zo ook wat 

betreft discriminatie, waarbij jongeren vaak de perceptie hebben dat zij gediscrimineerd worden. In 

veel gevallen kan dit ook zeker terecht zijn. Echter, er zijn ook gevallen waarin een jongere wordt 

afgewezen als kandidaat voor een baan niet vanwege zijn etnische achtergrond, maar bijvoorbeeld 

vanwege zijn houding. Sommige jongeren zullen dit echter toch afschuiven op discriminatie, ook 

wanneer dit onterecht is.   

 Verder worden deze subjectieve vormen van strain ook veelal gezien als een collectieve 

aangelegenheid, aangezien een deel van de jongeren vaak van mening is dat niet alleen zijzelf te lijden 

hebben onder de strain, maar ook andere jongeren die dezelfde etniciteit delen. Strain in de zin van 

discriminatie, stigmatisering en werkloos zijn kent in Nederland dus een collectief karakter, waarbij de 

subjectieve beleving van doorslaggevend belang is. Hieruit blijkt dus dat de voedingsbodem voor 

radicaliseringsprocessen bestaat uit collectieve vormen van strain die terrorisme in de hand kunnen 
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werken. Blootstelling aan deze voedingsbodem betreft dan ook over het algemeen de eerste stap in 

het radicaliseringsproces, waarbij de mate van blootstelling en de subjectieve beleving ervan per 

individu kunnen verschillen.   

  Wanneer sprake is van blootstelling aan strain die voldoet aan de kenmerken uit de General 

Strain Theory, kan een jongere op den duur ernstig gefrustreerd raken en zich daarbij ook steeds meer 

verloren gaan voelen in de maatschappij. De jongere heeft immers het idee dat hij niet gewenst is in 

de Nederlandse maatschappij, waarbij de jongere zich paradoxaal genoeg zowel een buitenlander 

voelt in het buitenland als ook in Nederland. Voor veel jongeren kan dit het ervaren van een 

identiteitscrisis met zich meebrengen. Daarnaast speelt ook een rol dat elke jongere op een gegeven 

moment zichzelf bepaalde levensvragen gaat stellen. Bij moslimjongeren kunnen dit ook vragen 

omtrent de Islam betreffen, aangezien ze hiermee zijn opgegroeid. Een van de problemen die zich 

hierbij voordoen is dat jongeren met vragen over de Islam vaak niet terecht kunnen bij de plaatselijke 

imam vanwege een taalbarrière. Daarnaast belijden hun ouders het geloof vaak op een gematigde 

wijze, terwijl sommige jongeren juist behoefte hebben aan duidelijke antwoorden. Als alternatief 

kunnen jongeren dan het internet gaan raadplegen, waarbij ze vaak al vrij snel uitkomen op het 

jihadistische narratief. Door langdurige blootstelling aan strain in het verleden zijn de jongeren 

gefrustreerd over hun positie in de maatschappij, waardoor ze ook meer openstaan voor een 

verandering in leefwijze. Het jihadistische narratief spreekt de jongeren hier vervolgens op aan, door 

het verband te leggen tussen het gevoel van de jongere dat hij gemarginaliseerd wordt, als ook het 

idee dat moslims overal ter wereld gemarginaliseerd worden en dat hier door middel van de jihad 

tegen moet worden opgetreden. Wanneer dit idee de jongere aanspreekt, kan de jongere ook op zoek 

gaan naar jongeren die zich eveneens aangetrokken voelen tot het jihadistische narratief. Deze 

behoefte komt daarbij voort uit de need to belong, aangezien de jongere voorheen al door 

blootstelling aan strain de binding met de maatschappij is kwijtgeraakt. Dit beeld komt daarbij overeen 

met de bevindingen van onderzoeken die tevens de rol van deze need to belong in het 

radicaliseringsproces hebben onderzocht (Doosje et al., 2016; Harris, Gringart & Drake, 2014; 

Liechtenstein, 2017; Schmid, 2013). 

 Wanneer een jongere een netwerk van gelijkgestemden heeft gevonden, is vaak de volgende 

stap een proces van sociale onthechting. Hierbij sluit de jongere zich af van zijn directe sociale 

omgeving, met als gevolg een aantasting van de attachment van de jongere. Gedurende dit proces van 

sociale onthechting kan ook de commitment van een jongere worden aangetast, bijvoorbeeld wanneer 

deze weigert om nog langer naar school te gaan of door het nemen van ontslag. Kenmerkend aan het 

proces van sociale onthechting is ook dat kritische geluiden steeds meer naar de achtergrond 

verdwijnen, welke meestal tegelijkertijd worden vervangen door stimulerende geluiden van 

gelijkgestemde vrienden en eventueel ook ronselaars. Door dit proces gaat het jihadistische 
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gedachtegoed de belevingswereld van de jongere vormgeven. Dit impliceert tevens een verandering 

in beliefs, doordat de jongere zijn oude normen en waarden deels vervangt met die van het 

jihadistische narratief. Wanneer een jongere vervolgens ook deel gaat nemen aan bijeenkomsten voor 

de jihad en zijn leven hier vrijwel alleen nog maar om draait, is ook de involvement van de jongere 

vrijwel nihil. De laatste stap is dat de jongere ofwel op aandringen van zijn vriendengroep gaat uitreizen 

of een aanslag pleegt, dan wel op andersoortige wijze zich gaat inzetten voor de jihad. Deze 

beschrijving van het radicaliseringsproces lijkt daarmee overeen te komen met het onderzoek van 

Weggemans, Bakker en Grol (2014), gezien het feit dat deze onderzoekers tevens concluderen dat 

zaken als sociale onthechting en strain de ontwikkeling van een radicaliseringsproces kunnen 

stimuleren. Kanttekening hierbij is dus wel dat de bovenstaande beschrijving van het 

radicaliseringsproces niet precies één op één toepasbaar is op elk radicaliseringsproces.  

5.1.2 CONCLUSIE – DEELVRAAG 2 EN 3 

 De tweede deelvraag zag toe op de zwakheden binnen een radicaliseringsproces, welke benut 

zouden kunnen worden in de beleidsvoering. Wanneer sprake is van een zwakheid in het 

radicaliseringsproces, dan kan dit ook een indicatie geven over wanneer het inzetten van een bepaalde 

interventie het meest effectief is. Om die reden staan deelvraag 2 en 3 ook in relatie tot elkaar, 

aangezien de derde deelvraag gericht is op de timing van de toe te passen interventies.  Op basis van 

het onderzoek is gebleken dat een radicaliserende jongere het makkelijkst is om te buigen zodra deze 

zich nog in een vroeg stadium van het radicaliseringsproces bevindt. Hoe langer een 

radicaliseringsproces voortduurt, waarbij invloeden van triggerfactoren en katalysatoren van 

doorslaggevend belang zijn, des te lastiger het wordt voor overheden, moskeeën en publieke 

initiatieven om dit proces te doen keren. Dat betekent dat preventieve interventies, waaronder 

gesprekken tussen de imams en de jongere, daarom ook zo vroeg mogelijk dienen te worden ingezet. 

Daarbij is het van belang dat de interventies zowel op macro als ook op micro niveau worden 

toegepast. Op macro niveau kan bijvoorbeeld de overheid de relatief hoge werkloosheid en 

discriminatie onder Nederlandse moslimjongeren aanpakken. Op microniveau is het van belang dat 

jongeren actief bij de samenleving worden betrokken, zij het door inspanningen van een imam of 

bijvoorbeeld medewerkers van publieke initiatieven als Utrecht zijn we Samen.  

 Verder kan een andere zwakheid worden bespeurd in niet zozeer het radicaliseringsproces 

zelf, als wel binnen het wervingsproces. Specifiek wordt hier de online vorm van werving bedoeld, 

waarbij op een gegeven moment een ronselaar gevoelige informatie kan gaan delen met een 

potentieel rekruut. Dit kan bijvoorbeeld informatie zijn met betrekking tot de locaties van 

bijeenkomsten waarin jihadistisch gedachtegoed gedeeld wordt of andere gevoelige informatie 

waarmee bijvoorbeeld de identiteit van een jihadist kan worden achterhaald. Hier kan gebruik van 
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worden gemaakt tijdens de inzet van infiltranten in bijvoorbeeld jihadistische fora. Het 

Professionaliseringsprogramma Contraterrorisme, Extremisme en Radicalisering (CTER) houdt zich hier 

onder andere mee bezig, door gebruik te maken van zogenaamde mollen die jihadistennetwerken 

infiltreren.  

 In principe is het zo dat op elk moment in het radicaliseringsproces een interventie kan worden 

toegepast, waarin het karakter van de interventie van preventieve dan wel reactieve aard is. Wanneer 

een geradicaliseerde jongere een (ernstig) strafbaar feit heeft gepleegd en hij of zij niet meer overtuigd 

lijkt te kunnen worden om af te stappen van zijn jihadistische gedachtegoed, dan is incapacitatie vaak 

de enige oplossing. Uiteindelijk weegt de veiligheid van de maatschappij immers op tegen het belang 

van het individu. Echter, incapacitatie zal altijd het ultimum remedium dienen te blijven, omdat het 

effect van gevangenisstraf allesbehalve eenduidig is. In het meest gunstige geval deradicaliseert 

iemand in de gevangenis, waar ex-jihadist Jason Walters een voorbeeld van is. Hij heeft in de 

gevangenis namelijk zijn bachelor algemene cultuurwetenschappen afgerond en is in de gevangenis 

gederadicaliseerd. Hij ziet zichzelf echter als uitzondering op de regel, wat impliceert dat 

gevangenisstraf in de meeste gevallen niet effectief is en in sommige gevallen zelfs een stimulerend 

effect kan hebben op het radicaliseringsproces.   

5.1.3 CONCLUSIE – HOOFDVRAAG  

 Toen het interview met een van de imams bijna ten einde liep, quote de imam een naar het 

Engels vertaald Afrikaans gezegde: ‘’It takes a whole village to raise a child’’. Deze zin vat de 

radicaliseringsproblematiek samen zoals wij die in Nederland, als ook in andere (Europese) landen, 

kennen. Het is namelijk aan de maatschappij de taak om jongeren op een veilige en gezonde manier 

te laten hechten aan de samenleving. Daarin kunnen overheden, scholen, publieke initiatieven en ook 

ouders allemaal aan bijdragen. Wanneer dit niet gebeurt, kan dit in individuele gevallen leiden tot 

afwijkend en deviant gedrag, waaronder dus ook het radicaliseren van jongeren.   

 Zo zijn de jongeren die bijvoorbeeld in de Schilderswijk geradicaliseerd en uitgereisd zijn naar 

Syrië, geen product van een religie die zogenaamd haat en verdeeldheid zaait. De Islam is in hun 

radicaliseringsproces zeker van enige betekenis geweest, maar in veel gevallen is dit niet de 

onderliggende motivator geweest voor hun radicaliseringsproces. Als dit immers het geval was, dan 

zou naar alle waarschijnlijkheid een veel groter percentage van de Nederlandse moslimjongeren zijn 

uitgereisd. De jongeren die uitreizen zijn het product van een maatschappij waarvan een deel van de 

autochtone bevolking hen al jaren geleden de rug heeft toegekeerd en dit nog steeds doet. Een 

argument welke vaak voor deze houding wordt gegeven is dat jongeren met een migratieachtergrond 

een groter aandeel vormen binnen de criminaliteitscijfers ten opzichte van autochtone jongeren. Uit 

onderzoek blijkt dit ook het geval te zijn. Daarbij kan de vraag worden gesteld hoe dit zo gekomen is. 
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Is dit omdat hun cultuur criminaliteit rechtvaardigt? Is dit omdat hun geloof, de Islam, het plegen van 

criminaliteit toejuicht? Of is dit omdat allochtone jongeren een significant kleinere kans hebben op 

een baan, waarmee zij een toekomst kunnen opbouwen in Nederland? Is dit omdat jongeren met een 

migratieachtergrond vaker te kampen hebben met problemen in de identiteitsvorming, omdat zij 

schipperen tussen hun Islamitische en Nederlandse identiteit?  

 Met het oog op de beantwoording van de hoofdvraag, kan geconcludeerd worden dat het 

radicaliseringsbeleid zich meer dient te focussen op het aanpakken van de voedingsbodem voor 

radicaliseringsprocessen. Dit kan onder andere door werkgevers en uitzendbureaus die een 

discriminerend beleid erop nahouden strenger te straffen. Verder dienen scholen meer cultureel-

sensitief te werk te gaan, in plaats van docenten op te dragen om kinderen nauwlettend in de gaten 

te houden en deze hun westerse normen en waarden mee te geven. Verder dienen gemeenten te 

waken voor polarisering in de samenleving, wat kan door tegengestelde partijen met elkaar het 

gesprek te laten aangaan. Wanneer dit niet gebeurt, dan zal over en weer het onbegrip alleen maar 

toenemen, met alle gevolgen van dien. Ook is de inzet van publieke initiatieven als Utrecht zijn we 

Samen van grote waarde wat betreft het voorkomen van radicalisering, doordat projecten als deze 

mensen bij elkaar probeert te brengen en met name ook kwetsbare jongeren op individueel niveau 

probeert te benaderen. Toch moet men ook realiseren dat, zelfs al zou Nederland alles op orde krijgen 

wat betreft het aanpakken van de voedingsbodem voor radicaliseringsprocessen, dan nog spelen 

zaken als de internationale politiek een grote rol in het radicaliseringsproces. Antiradicaliseringsbeleid 

zal in die zin ook altijd onder invloed staan van factoren waar zelfs de Nederlandse overheid weinig tot 

geen invloed op kan hebben. Wat dat betreft is dus elke actor, of deze nou op micro, meso of op het 

macroniveau opereert, beperkt in de rol die het kan spelen wat betreft het preventiebeleid ten aanzien 

van het radicaliseren van Nederlandse moslimjongeren.  

HOOFDSTUK 6   DISCUSSIE 

6.1 DISCUSSIE 

 Voorts dienen zowel de beperkingen als ook de sterke kanten van het onderzoek te worden 

belicht. Een beperking van het onderzoek is het aantal interviews dat is afgenomen. In totaal zijn 

namelijk zeven interviews afgenomen, terwijl het beoogde aantal in eerste instantie minimaal tien 

bedroeg. Hierdoor kan het zo zijn dat de onderzoeker bepaalde informatie heeft gemist. Immers, het 

laatste interview heeft ook tot nieuwe inzichten geleid, waardoor de verwachting reëel is dat meer 

interviews ook tot andere inzichten hadden kunnen leiden. Hiervoor is zoveel mogelijk gecompenseerd 

door ook nog beleidsdocumenten te analyseren, om zo ook te corrigeren voor het lage aantal 

beleidsmakers in de steekproef. Desalniettemin moet rekening worden gehouden met het feit dat 
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conflicterende informatie wellicht buiten beschouwing is gebleven, waardoor de resultaten ook met 

enige voorzichtigheid geïnterpreteerd moeten worden. Dit laatste geldt ook zeker gezien het feit dat 

dit onderzoek van kwalitatieve aard is, waardoor de bevindingen uit dit onderzoek ook niet 

generaliseerbaar zijn naar de onderzoekspopulatie. Daarentegen kan wel geconstateerd worden dat 

er veel diepgang was bij de interviews die wel zijn gehouden met de respondenten. Dit kwam ten dele 

omdat elk interview gemiddeld langer dan een uur duurde, waardoor het mogelijk was om veel door 

te vragen. Op die manier heeft de onderzoeker dus ook veel informatie bij elkaar weten te verzamelen. 

 Een andere beperking is dat de focus van het onderzoek mede is bepaald door de theorieën 

die gebruikt zijn. De focus lag immers voornamelijk op zaken die gelinkt kunnen worden aan begrippen 

zoals strain, sociale bindingen en het hebben van een need to belong. Hierdoor kan het zo zijn dat 

andere aspecten minder aan bod zijn gekomen of zelfs achterwege zijn gebleven tijdens het afnemen 

van de interviews. Zo nam in het laatste interview het karakter van kwetsbare moslimjongeren een 

belangrijke rol in, iets wat daarvoor niet eerder was besproken. Voor vervolgonderzoek kan het 

daarom interessant zijn om te onderzoeken wat de rol is van het karakter binnen een 

radicaliseringsproces. Duidelijk is in ieder geval dat de theorieën dus in zekere mate de richting van 

het onderzoek hebben bepaald. Hier kan echter makkelijk voor gecorrigeerd worden door tijdens het 

doen van vervolgonderzoek de radicaliseringsproblematiek vanuit een ander (theoretisch) perspectief 

te benaderen.  

 Verder is het ook mogelijk dat de resultatensectie onderhevig is geweest aan enige 

beïnvloeding door de onderzoeker. De onderzoeker heeft namelijk de ruwe data omgezet in een 

resultatensectie welke grotendeels in eigen woorden is opgeschreven. Hierbij kan het zo zijn dat de 

onderzoeker bepaalde quotes verkeerd heeft geïnterpreteerd. In hoeverre dit speelt is mede 

afhankelijk van het feit dat de onderzoeker met een Westers perspectief de transcripties van de 

interviews heeft geanalyseerd. Zeker wat betreft een onderwerp als radicalisering, wat deels ook 

gekoppeld kan worden aan de Islam, kan een Westers beeld van bijvoorbeeld het concept jihadisme 

de interpretatie wel op een bepaalde manier hebben gevormd. Immers, een Westerling kijkt anders 

tegen concepten als jihadisme en de Islam aan dan iemand die bijvoorbeeld uit het Midden-Oosten 

komt, waar dergelijke begrippen vaak ook een andere lading hebben. De onderzoeker heeft hier 

uiteraard rekening mee proberen te houden door ook de nodige literatuur te lezen, om zo meer inzicht 

te verkrijgen in de betekenis van dergelijke begrippen. Toch kan het zo zijn dat bepaalde quotes dan 

alsnog onder invloed van een Westers perspectief op een foutieve manier zijn geïnterpreteerd. Om 

hier tijdens het doen van vervolgonderzoek voor te corrigeren wordt daarom aangeraden dat 

meerdere onderzoekers zich individueel buigen over de transcripties, om zo te bepalen in hoeverre de 

interpretaties onderling overeenkomen dan wel verschillen. Het is dan aan te bevelen dat niet elke 

onderzoeker tevens een Westerse afkomst heeft, maar dat er juist ook onderzoekers bij zijn betrokken 
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die bijvoorbeeld een Islamitische achtergrond hebben. Als dit niet mogelijk is, is het vereist dat de 

onderzoekers zich zo goed als mogelijk inlezen wat betreft bepaalde begrippen en de definities 

daarvan. Op die manier kunnen verkeerde interpretaties beter worden voorkomen. Wanneer 

vervolgens blijkt dat de overlap tussen de individuele interpretaties groot is, dan geeft dit een indicatie 

dat de interpretatie van de ruwe data correct is uitgevoerd.  Bij dit onderzoek was dit helaas niet 

mogelijk, aangezien er maar één onderzoeker betrokken was bij de data-analyse.  

 Een van de doelstellingen van het onderzoek was om de complexiteit van het 

radicaliseringproces van Nederlandse moslimjongeren aan de lezer kenbaar te maken. Om die reden 

is de focus erg breed geweest, waarbij verschillende factoren zijn besproken die van invloed kunnen 

zijn op het verloop van een individueel radicaliseringsproces. Dat het van belang is om de complexiteit 

van zoiets als radicalisering te illustreren blijkt wel uit de brede maatschappelijke discussie omtrent 

radicaliseringsproblematiek, waarin radicalisering al snel kan worden afgedaan als iets wat 

monocausaal is. Zo kunnen terroristen worden afgeschilderd als zijnde psychisch gestoord, is 

radicalisering de schuld van de Islam, of komt het puur door blootstelling aan zaken als discriminatie 

en stigmatisering. Hier zit allemaal in meer of mindere mate een kern van waarheid in, maar de oorzaak 

van radicaliseringsproblematiek kan vrijwel nooit worden teruggebracht tot één variabele. Om 

misvattingen hierover te voorkomen is het daarom van belang dat dit onderzoek weliswaar niet de 

diepte in gaat over één specifiek thema binnen het radicaliseringsproces, als wel dat het inzicht 

verwerft in de complexiteit van dit fenomeen. Deze brede focus betekende tegelijkertijd wel dat het 

onderzoek weinig kon uitweiden over specifieke onderdelen van het radicaliseringsproces. Anders zou 

het onderzoeksrapport immers te veel zijsporen gaan bevatten. Wat dat betreft zou het verleggen van 

de focus op enkele onderdelen van het radicaliseringsproces daarom de volgende stap kunnen zijn bij 

het doen van vervolgonderzoek. Het is echter nog niet veel voorgekomen dat een onderzoek het 

gehele radicaliseringsproces, vanaf blootstelling aan de voedingsbodem voor radicalisering tot aan het 

moment van uitreizen, op basis van eigen data heeft proberen te beschrijven. Vandaar dat deze 

beperking hand in hand gaat met een van de sterke kanten van het onderzoek, namelijk het holistische 

karakter van het onderzoek.  

 Verder is het met betrekking tot het doen van vervolgonderzoek van belang dat 

anti/deradicaliseringsprogramma’s vaker op effectiviteit worden getoetst. Dit is ook een punt wat door 

meerdere respondenten werd aangedragen, waarbij sommigen ook aangaven het idee te hebben dat 

vaak maar wat wordt geprobeerd zonder dat er duidelijk afgebakende doelen worden gesteld. Vaak 

ontbreekt het ook aan effectstudies bij publieke initiatieven als Utrecht zijn we Samen. Het doen van 

een effectstudie naar het effect van een interventie op het radicaliseringsproces is mogelijk door op 

individueel niveau te bepalen in hoeverre iemand afstand heeft genomen van zijn radicale 

gedachtegoed na deelname of blootstelling aan de interventie. Dit kan zich bijvoorbeeld manifesteren 
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zodra een geradicaliseerd persoon het contact met andere jihadisten verbreekt, of wanneer hij zich 

uitspreekt tegen het jihadistische gedachtegoed. Dit zijn slechts enkele kenmerken die erop kunnen 

duiden dat iemand zijn radicale gedachtegoed naast zich neer heeft gelegd. Wanneer dit vervolgens 

bij meerdere individuen wordt gemeten, kan op basis daarvan worden bepaald wat het effect is van 

een interventie. Het doen van effectstudies is aan te raden, omdat een organisatie dan met meer 

zekerheid kan zeggen dat de interventies ook daadwerkelijk effect hebben. Als blijkt dat dit niet het 

geval is, dan kan het project worden aangepast of op stop gezet worden. Op die manier wordt er ook 

geen geld geïnvesteerd in projecten die achteraf toch niet effectief blijken te zijn.  

 Wat vervolgonderzoek betreft kan tot slot worden aanbevolen om het gebruik van de General 

Strain Theory ook op een kwantitatieve wijze te toetsen aan de radicaliseringsproblematiek in 

Nederland. Immers, de onderzoeksresultaten van dit onderzoek sluiten goed aan op de premisses van 

deze theorie, wat aanleiding geeft om de theorie ook in kwantitatieve onderzoeken te testen op 

bruikbaarheid. Dit kan gerealiseerd worden door de volgens de General Strain Theory relevante 

kenmerken van strain op te nemen als variabelen. Op die manier kan rekening worden gehouden met 

onder andere de subjectieve beleving, de impact en de duur van strain, als ook wie de strain heeft 

veroorzaakt. Volgens Agnew (2010) is dit van essentieel belang bij het doen van kwantitatief onderzoek 

naar de invloed van strain op het radicaliseringsproces. Wanneer hier namelijk geen rekening mee 

wordt gehouden, kunnen kwantitatieve onderzoeken zwakke relaties aantonen tussen bepaalde 

vormen van strain en het radicaliseringsproces, terwijl de relaties wel sterk zijn op het moment dat er 

wordt gecorrigeerd voor deze kenmerken.  

 Ten slotte nog één laatste opmerking wat betreft de positie die de politiek kan gaan innemen 

ten aanzien van het toekomstige radicaliseringsbeleid in Nederland. Mijns inziens lijkt de trend van de 

afgelopen jaren namelijk te zijn dat het probleem van radicaliserende moslimjongeren steeds meer 

wordt verklaard aan de hand van ‘externe’ factoren. Extern in die zin dat het vooral te wijten zou zijn 

aan factoren die buiten de traditioneel Nederlandse samenleving omgaan, waarbij de nadruk wordt 

gelegd op de Islam, de vluchtelingenstroom, het salafisme en buitenlandse terroristengroeperingen 

zoals IS. Politieke partijen zoals de PVV en Forum voor Democratie, maar daarbij ook een deel van de 

Nederlandse maatschappij, lijken daardoor het probleem van radicalisering niet zozeer als 

‘lichaamseigen’ te zien, maar meer als een extern probleem. Deze houding baart zorgen, aangezien 

het merendeel van de moslims die in de periode 2012-2016 in Nederland zijn geradicaliseerd geen 

immigranten waren die rond hun dertigste of veertigste levensjaar naar Nederland zijn gekomen. Het 

gaat hier voornamelijk om jongvolwassen moslims die in Nederland geboren en getogen zijn, waarvan 

hun ouders al decennia in Nederland woonachtig zijn (Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, 2002). Deze jongeren willen zich daarom ook als een volwaardig lid van de 

samenleving kunnen voelen, aangezien zij zich ook als Nederlander identificeren.  Een externe blik op 
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de radicaliseringsproblematiek in Nederland volstaat daarom ook niet aangezien de Islam, waaronder 

ook stromingen als het Salafisme, al decennialang deel uitmaakt van onze multiculturele samenleving. 

Deze externe blik impliceert tevens een wij-zij verhouding, wat juist niet verstandig is omdat dit een 

verdere polarisering tussen moslims en de rest van de maatschappij in de hand werkt. Polarisering is 

nu juist een van de grote drijfveren voor radicaliseringsprocessen en dient daarom ook zoveel mogelijk 

te worden voorkomen. Daarnaast dient het debat rondom radicalisering ook niet een eenzijdige focus 

te leggen op bijvoorbeeld de Islam en het Salafisme. Dit zijn factoren die zeker wel een rol spelen, maar 

het is naïef om te denken dat bijvoorbeeld door het sluiten van Salafistische moskeeën het 

radicaliseren van moslimjongeren in Nederland een halt kan worden toegeroepen. Het is dus zaak dat 

men niet alleen maar oog heeft voor deze zogenaamd externe factoren, maar ook die factoren die in 

dit onderzoek bestempeld zijn als onderdeel van een voedingsbodem voor radicaliseringsprocessen. 

Dit is ook met het oog op de toekomst van groot belang. Immers, uit een recent onderzoek van het 

Sociaal en Cultureel Planbureau is namelijk gebleken dat 55% van de Syrische vluchtelingen die in de 

periode 2014-2016 naar Nederland zijn gekomen en een verblijfstatus hebben gekregen ook in 

Nederland zouden willen blijven (Boot et al., 2019). Dit betekent dat Nederland op den duur met 

eenzelfde situatie zal moeten omgaan als in afgelopen decennia het geval was. Immers, de kinderen 

van deze Syriërs zullen zich, net als de kinderen van arbeidsmigranten uit de jaren zeventig en tachtig, 

ook als Nederlander met een migratieachtergrond identificeren. De politiek dient zich dan ook af te 

vragen met welke blik zij in de komende jaren naar thema’s zoals integratie en radicalisering zullen 

kijken. Is dit met een externe, of toch met een interne bril? En waar zal de politiek de focus op leggen?  
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