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1!Inleiding)
)

Op)13)maart)2013)verhoogde)de)Nationaal)Coördinator)Terrorismebestrijding)en)Veiligheid)

(NCTV))het)dreigingsniveau)voor)Nederland)tot)'substantieel'.)Dat)betekent)dat)de)

voorstelbaarheid)van)een)aanslag)tegen)Nederland)of)Nederlandse)belangen)in)het)

buitenland)is)vergroot.)Aanleiding)was)vooral)de)toename)van)het)aantal)Nederlanders)dat)

naar)Syrië)trok)om)daar)deel)te)nemen)aan)de)strijd)b)de)zogeheten)jihadgang.)De)NCTV)

(maart,)2013))stelde)dat)deze)jihadreizigers)zeer)radicaal,)getraumatiseerd)en)geweldsbereid)

zouden)kunnen)terugkeren)naar)Nederland,)waarna)zij)hier)mogelijk)een)bedreiging)gaan)

vormen.)Ook)bestaat)het)risico)dat)zij)anderen)uit)Nederland)aansporen)ten)strijde)te)

trekken.)Een)tweede)belangrijke)reden)voor)de)verhoging)van)het)dreigingsniveau)vormden)

de)signalen)van)toenemende)islamitische)radicalisering)van)kleine)groepen)jongeren)in)

Nederland.)De)groei)van)het)aantal)jihadreizigers)zou)daar)een)van)de)indicatoren)van)zijn.)

De)NCTV)geeft)aan)dat)de)verschijnselen)van)radicalisering,)jihadgang)en)terugkeer)zorgelijk)

zijn,)maar)niet)nieuw.)De)omvang)en)de)snelheid)waarmee)de)uitreis)en)terugkeer)van)

jihadisten)zich)voordoen)is)dat)echter)wel.))

De)radicalisering)van)moslims,)jihadisme)en)geweld)dat)gelegitimeerd)wordt)vanuit)

de)islam)heeft)zijn)oorsprong)in)SaoedibArabië,)Egypte)en)Afghanistan.)Dit)radicaal)

gedachtegoed)kwam)vanuit)deze)regio’s)eind)jaren)80)en)begin)jaren)90)over)waaien)naar)

Europa.)De)eerste)demonstraties)van)moslims)en)de)eerste)kenmerken)van)radicalisering)

werden)in)die)tijd)gesignaleerd)door)de)veiligheidsdienst.)Vanaf)1996)waarschuwde)de)

voorganger)van)de)AIVD,)de)BVD,)voor)een)dreiging)van)terroristische)aanslagen)in)

Nederland.)Islamitische)immigranten)gevestigd)in)Nederland,)waaronder)strijders)uit)

oorlogsgebieden)als)Algerije,)Bosnië,)Tsjetsjenië,)Egypte,)Irak)en)Syrië,)hadden)hier)een)groot)

aandeel)in.)Deze)immigranten)richtten)in)Nederland)politieke)organisaties)op)die)zich)vooral)

oriënteerden)op)hun)islamitische)landen)van)herkomst.)Veel)van)deze)organisaties)hielden)

zich)bezig)met)fondsenverwerving)voor)de)Palestijnen,)Bosniërs,)Tsjetjenen,)Afghanen)en)

Algerijnen.)In)1998)concludeerde)de)AIVD)dat)het)grootste)gedeelte)van)deze)organisaties)de)

Nederlandse)democratische)rechtstaat)verwierpen.)De)AIVD)waarschuwde)voor)

marginalisatie)en)polarisatie)van)islamistische)groeperingen)met)radicalisering)als)mogelijk)

resultaat)(Veldhuis)en)Bakker,)2009).)

Na)de)aanslagen)van)11)september)en)een)incident)in)2001)waarbij)twee)

Nederlanders)omkwamen)bij)hun)vermoedelijke)jihadstrijd)in)India)ontstond)in)Nederland)

een)toenemende)angst)voor)radicale)moslims)(Veldhuis)en)Bakker,)2009).)Diverse)
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salafistische)centra)en)radicale)predikers)bleken)een)voedingsbodem)te)creëren)voor)

radicalisering)(AIVD,)2006).)Zo)vormde)zich)in)de)Haagse)salafistische)AsbSoennah)moskee)

een)radicale)kring)rond)imam)Fawaz)Jneid)(Bahara,)juni)2013).)In)2004)vermoordde)

Mohammed)Bouyeri,)bezoeker)van)de)AsbSoennah)moskee,)de)Nederlandse)

scenarioschrijver)annex)columnist)Theo)van)Gogh.)Bouyeri)maakte)onderdeel)uit)van)de)

terroristische)groepering)die)het)Openbaar)Ministerie)aanduidde)als)de)‘Hofstadgroep’.)In)

diezelfde)maand)werd)een)groot)deel)van)de)Hofstadgroep)aangehouden.)Bij)één)van)die)

aanhoudingen)raakten)verscheidene)politiemensen)gewond)door)een)handgranaat)van)een)

van)de)verdachten.)De)incidenten)met)de)Hofstadgroep)schokten)de)Nederlandse)

samenleving,)die)ervan)doordrongen)raakte)dat)extreme)ideologieën)als)die)van)AlbQaida)

ook)in)Nederland)een)voedingsbodem)hadden.)Naast)het)terrorisme)in)eigen)land)kreeg)

Nederland)steeds)meer)te)maken)met)jonge)moslims)die)bereid)waren)om)jihad)te)voeren,)

in)de)betekenis)van)de)heilige)oorlog,)in)landen)als)bijvoorbeeld)Irak)en)Tsjetsjenië)(Veldhuis)

en)Bakker,)2009).)Het)rekruteren)van)deze)jihadstrijders)ging)voornamelijk)op)een)

georganiseerde)manier)met)behulp)van)actieve)rekruteurs.)Diverse)salafistische)centra)en)

radicale)predikers)bleken)een)voedingsbodem)te)creëren)voor)radicalisering)(AIVD,)2006).)

De)incidenten)droegen)bij)aan)de)polarisatie)binnen)de)Nederlandse)samenleving.)Dit)werd)

versterkt)door)de)aanslagen)in)Madrid)(2004))en)Londen)(2005).)

Naast)maatschappelijke)onrust)en)polarisatie,)resulteerden)de)incidenten)in)een)

wereldwijde)mobilisatie)van)academici)om)onderzoek)te)doen)naar)het)jihadisme.)Hierbij)lag)

de)focus)op)de)vraag)wat)er)vooraf)gaat)aan)een)jihadistisch)gemotiveerde)terroristische)

daad)in)een)westers)land,)gepleegd)door)een)westerling)zoals)Mohammed)Bouyeri.)Naast)

wetenschappelijke)aandacht)kreeg)het)jihadisme)na)de)moord)op)van)Gogh)meer)publieke)

aandacht.)Moslimgroeperingen)zetten)zich)vanaf)nu)meer)in)tegen)gewelddadig)jihadisme.)

Ze)boden)een)alternatief)en)een)tegengeluid)(AIVD,)2006).)Ook)op)politiek)niveau)kreeg)het)

jihadisme)aandacht.)Tussen)2007)en)2011)zette)de)overheid)28)miljoen)euro)in)voor)

antiradicaliseringsb)en)antipolarisatieprogramma’s.)Daarnaast)nam)de)controle)van)de)

veiligheidsdienst)op)salafistische)centra)toe.)De)ontwikkelingen)droegen)bij)aan)de)afname)

van)georganiseerde)rekrutering)van)bovenaf)en)maakte)plaats)voor)zelfrekrutering:)“een)

spontaan,)interactief)en)grotendeels)autonoom)proces”)(Bos,)Loseman)en)Doosje,)2009:5).)

Salafistische)centra)waren)niet)langer)een)voedingsbodem)voor)radicalisering)en)academici)

kwamen)tot)de)conclusie)dat)salafisme)niet)per)definitie)gepaard)ging)met)jihadisme)(Roex,)

Stiphout)en)Tillie,)2010).)Doordat)de)radicalisering)vanaf)toen)niet)meer)plaats)vond)in)

salafistische)centra,)leek)de)mate)van)radicalisering)af)te)nemen.)De)vermeende)afname)van)
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radicalisering)ging)gepaard)met)maatschappelijke)rust)en)een)verminderde)politieke)

aandacht)voor)de)kwestie.)De)samenleving,)kennisinstituten,)experts,)maar)bovenal)

beleidsmakers)dachten)dat)de)‘grote’)tijden)van)radicalisering)en)het)naleven)van)

ideologieën)zoals)die)van)AlbQaida)voorbij)waren)(Bakker,)2012).))

Echter)waarschuwde)de)AIVD)eind)2012)voor)toenemende)radicalisering)onder)

Nederlandse)moslims)en)een)toenemende)populariteit)van)de)jihad)in)Syrië.)De)publicatie)

van)NCTV)van)maart)2013)zorgde)voor)een)hernieuwing)van)de)politieke)aandacht)voor)de)

kwestie.)Beleidsmakers)werden)verrast)door)de)tot)nu)toe)ongekend)snelle)radicalisering)en)

de)omvang)van)de)jihadgang.)Ondanks)alle)jaren)van)onderzoek)naar)radicalisering)en)de)

ontwikkelde)antiradicaliseringsb)en)antipolarisatieprogramma’s)hadden)beleidsmakers)niks)

aan)zien)komen.)De)vraag)rijst)in)hoeverre)de)jihadgang)naar)Syrië)op)basis)van)theoretische)

inzichten)te)verwachten)was.)Dit)onderzoek)vergelijkt)theoretische)inzichten)met)een)

empirisch)beeld)van)de)oorzaken)en)factoren)die)een)rol)spelen)in)de)mate)van)jihadgang)

naar)Syrië.)Daarnaast)biedt)dit)onderzoek)nieuw)inzicht)in)de)oorzaken)van)de)huidige)

snelheid)en)omvang)van)de)radicaliseringstendens)en)jihadgang)naar)Syrië.)

)

1.1!Probleemstelling!

Om)effectief)beleid)te)maken)ten)aanzien)van)de)huidige)radicaliseringstendensen)en)de)

jihadgang)naar)Syrië)is)het)belangrijk)om)een)duidelijk)beeld)te)hebben)van)de)oorzaken)

hiervan.)De)jihadgang)en)de)radicaliseringstendensen)hebben)beleidsmakers)verrast.)Maar)

had)deze)verrassing)niet)voorkomen)kunnen)worden)met)behulp)van)theoretische)inzichten?)

Voor)wetenschappelijke)inzichten)over)radicalisering)is)men)afhankelijk)van)theorieën)die)

het)fenomeen)‘homebgrown)terrorisme’)centraal)stellen.)Deze)theorieën)zijn)voornamelijk)

ontwikkeld)na)de)Nederlandse)gebeurtenissen)in)2004)en)de)aanslagen)in)Madrid)(2004))en)

Londen)(2005).)De)literatuur)beschrijft)deze)radicalisering)als)een)langdurig,)gelaagd)en)

veelvormig)proces,)dat)zich)in)fasen)voltrekt.)Verschijnselen)van)radicalisering)zijn)daarmee)

dus)niet)nieuw.)Ook)jihadgang)en)terugkeer)is)niet)nieuw.)Echter)heeft)de)historisch)geringe)

omvang)van)de)jihadgang)weinig)wetenschappers)aangezet)om)hier)specifiek)onderzoek)

naar)te)doen.)Het)resultaat)is)dat)jihadgang)vaak)in)één)adem)genoemd)wordt)met)

terrorisme)en)dat)Syriëgangers)nogal)eens)gelabeld)worden)als)terrorist.))

De)jihadistische)ideeën)van)deze)jihadstrijders)hebben)zij,)net)als)homebgrown)

terroristen,)opgedaan)in)Nederland.)Dat)maakt)de)Syriëgangers)dus)homebgrown)jihadisten.)

Maar)kunnen)verklaringen)voor)de)jihadgang)gevonden)worden)in)de)theorieën)over)homeb

grown)terroristen?)De)huidige)omvang)en)snelheid)waarmee)de)uitreis)en)terugkeer)van)
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jihadisten)zich)voordoen,)blijken)in)Nederland)nieuw)te)zijn)(NCTV,)maart)2013).)Het)in)de)

theorie)beschreven)langdurige)proces)van)radicalisering)strookt)daarom)niet)met)de)huidige)

snelheid)waarmee)radicaliseringsprocessen)zich)momenteel)voltrekken.)Daarnaast)richt)de)

groeiende)jihadgang)zich)op)Syrië)en)niet)op)Nederland,)in)tegenstelling)tot)homebgrown)

terrorisme.)Het)lijkt)er)dan)ook)op)dat)de)oorlog)en)de)inmiddels)diep)trieste)situatie)in)Syrië)

een)effect)heeft)op)de)huidige)omvang)en)snelheid)van)radicalisering)in)Nederland)en)de)

mate)waarin)Nederlandse)moslims)bereid)zijn)om)jihad)te)voeren)en)geweld)te)gebruiken.!
Dit)onderzoek)gaat)na)in)hoeverre)theorieën)over)radicalisering)van)homebgrown)

terroristen)in)Nederland)verklaringen)bieden)voor)de)aard)en)omvang)van)jihadgang)naar)

Syrië.)Daarnaast)introduceert)dit)onderzoek)een)alternatief)wetenschappelijk)perspectief)om)

de)beweging)naar)Syrië)beter)te)begrijpen.)Hierin)staat)het)begrip)‘foreign)fighters’,)centraal.)

Dit)betreft)buitenlandse)strijders)die)naar)conflictgebieden)trekken)om)zich)daar)te)mengen)

in)een)strijd.)Ondanks)dat)dit)verschijnsel)door)de)wetenschap)nog)niet)erg)gedetailleerd)is)

onderzocht,)kan)het)verhelderende)inzichten)bieden)in)de)Nederlandse)beweging)naar)Syrië.)

Om)uitspraken)over)deze)kwestie)te)kunnen)doen,)en)de)relevantie)van)de)theorieën)te)

kunnen)beoordelen)is)het)onderzoek)opgebouwd)rond)de)volgende)vraag:)

• In!hoeverre!bieden!theorieën!over!radicalisering!adequate!verklaringen!voor!de!

mate!van!Nederlandse!jihadgang!naar!de!burgeroorlog!in!Syrië?!

)

Om)tot)een)duidelijk)antwoord)te)komen)op)deze)centrale)vraagstelling)is)dit)onderzoek)

gestructureerd)aan)de)hand)van)vier)deelvragen.)De)eerste)deelvraag)is)theoretisch)van)aard)

en)heeft)betrekking)op)bestaande)theoretische)inzichten:)

• Welke!verklaringen!geven!de!huidige!wetenschappelijke!theoretische!inzichten!

voor!homeGgrown!terrorisme!in!Nederland?!

!

De)volgende)twee)deelvragen)richten)zich)specifiek)op)de)casus)Syrië)en)zijn)empirisch)van)

aard:)

• Wat!zijn!de!achtergronden!en!motieven!van!de!Nederlandse!Syriëgangers?!

• Hoe!komt!het!dat!Nederlandse!moslims!sympathie!krijgen!voor!de!jihadistische!

ideologie!en!de!beslissing!nemen!om!ten!strijde!te!trekken?!

!!

De)laatste)deelvraag)wordt)beantwoord)op)basis)van)een)combinatie)van)theoretische)

inzichten)en)empirische)gegevens:)
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• Hoe!is!de!huidige!samenhang!tussen!de!radicaliseringtendens!en!jihadgang!op!

basis!van!theoretische!inzichten!te!verklaren?!

!

1.2!Relevantie!

De)relevantie)van)dit)onderzoek)kan)onderverdeeld)worden)in)een)wetenschappelijkeb,)

beleidsmatige)en)maatschappelijke)variant.)Er)is)op)wetenschappelijk)niveau)nog)niet)veel)

geschreven)over)de)achterliggende)factoren)van)jihadgang)naar)Syrië)vanuit)westerse)

landen.)De)theorieën)over)homebgrown)terrorisme)lijken)geen)alomvattende)verklaring)te)

geven)voor)dit)verschijnsel,)gezien)de)focus)van)de)Syriëgangers)en)de)omvang)van)de)

jihadgang.)Verklaringen)zijn)mogelijk)te)vinden)in)de)literatuur)over)foreign)fighters.)Ook)is)

het)mogelijk)dat)er)factoren)meespelen)die)alleen)voor)Syrië)gelden.)Hoe)dan)ook)is)er)op)dit)

moment)nog)geen)alomvattende)theorie)die)de)jihadgang)in)snelheid,)omvang)en)impact)

naar)Syrië)verklaart.)Dit)onderzoek)draagt)bij)aan)een)beter)beeld)van)de)jihadgang)en)

probeert)daarmee)een)wetenschappelijke)lacune)te)vullen.))

Om)effectief)beleid)te)maken)ten)aanzien)van)de)jihadgang,)is)het)belangrijk)om)te)

weten)waarom)Syriëgangers)zich)aangetrokken)voelen)tot)de)strijd)in)Syrië,)hoe)processen)

van)besluitvorming)eruit)zien)en)wat)de)Syriëgangers)beweegt)om)ten)strijde)te)trekken.)Dit)

onderzoek)biedt)verdieping)op)deze)punten)en)vertegenwoordigt)daarmee)een)

beleidsmatige)relevantie.)

Als)laatste)is)dit)onderzoek)ook)maatschappelijk)relevant.)De)reis)naar)Syrië)kan)

leiden)tot)een)verschijnsel)dat)de)AIVD)definieert)als)‘doorradicalisering’.)Dit)zou)in)het)

ergste)geval)kunnen)leiden)tot)terrorisme)in)westerse)landen.)Het)is)daarom)

maatschappelijk)relevant)om)de)dreiging)die)gepaard)gaat)met)de)terugkeer)van)

jihadstrijders,)gedetailleerd)in)kaart)te)brengen.)

)

1.3!Methoden!en!verantwoording!

Dit)onderzoek)is)een)case)study,)dat)uitspraken)doet)over)één)specifieke)casus)en)één)

specifieke)groepering:)Nederlandse)moslims)die)zich)aansluiten)bij)jihadistische)

groeperingen)in)Syrië.)Dit)onderzoek)is)verkennend)van)aard)en)focust)zich)op)de)hoe)en)

waarom)vragen.)Dat)maakt)dit)onderzoek)kwalitatief.)In)dit)onderzoek)wordt)een)toetsende)

vorm)gehanteerd.)Er)wordt)onderzocht)of)de)huidige)jihadgang)en)radicaliseringstendensen)

op)basis)van)theorie)te)verklaren)zijn.)De)theoretische)basis)van)waaruit)dit)onderzoek)

vertrekt,)richt)zich)op)theorieën)over)het)radicaliseren)van)homebgrown)terroristen.)Het)

beeld)dat)uit)het)literatuuronderzoek)naar)voren)komt,)wordt)vervolgens)getoetst)door)
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middel)van)empirische)informatie)over)de)Syriëgangers.)Het)empirische)gedeelte)van)is)

gestructureerd)aan)de)hand)van)een)inhoudsb)en)documentanalyse)van)openbare)

documenten)aangevuld)met)10)dieptebinterviews)met)deskundigen.)Met)behulp)van)een)zo)

breed)mogelijk)scala)aan)documenten)en)bronnen)als)internet,)kranten,)televisie,)radio,)

vakbladen,)jaarverslagen,)rapporten)et)cetera,)worden)belangrijke)factoren)met)betrekking)

tot)de)Syriëgangers)geanalyseerd.)Daarnaast)vertegenwoordigen)de)respondenten)een)

diversiteit)aan)invalshoeken,)wat)een)te)eenzijdige)blik)op)het)onderwerp)moet)voorkomen.)

In)de)bijlagen)worden)het)onderzoektype,)de)onderzoeksmethode,)het)onderzoeksdesign,)

de)methode)van)dataverzameling,)de)onderzoekseenheid,)de)validiteit,)betrouwbaarheid)en)

de)wijze)van)operationalisering,)de)interviews,)de)kwalitatieve)datamatrix)en)de)

respondentenlijst)in)detail)behandeld.)

)

1.4!Leeswijzer!

Hoofdstuk)2)betreft)het)theoretisch)kader)van)waaruit)dit)onderzoek)start.)In)dit)

literatuuronderzoek)staan)theorieën)over)radicalisering)van)homebgrown)terroristen)

centraal.)Hoofdstuk)3)gaat)dieper)in)op)de)achtergrond)van)het)jihadisme)en)de)ontwikkeling)

die)het)jihadisme)in)Nederland)heeft)doorgemaakt.)Dit)hoofdstuk)maakt)gebruik)van)

wetenschappelijke)onderzoeken,)publicaties)van)veiligheidsdiensten,)overheidsinstituten,)

onderzoeksinstituten,)opiniebladen,)enkele)online)nieuwspagina’s)en)enkele)verklaringen)

van)respondenten.)Hoofdstuk)4)schetst)een)beeld)van)de)situatie)in)Syrië)waar)Nederlandse)

jihadisten)zich)in)manoeuvreren.)Dit)beeld)is)tot)stand)gekomen)aan)de)hand)van)online)

interviews)met)deskundigen,)publicaties)van)onderzoeksinstituten,)online)krantenartikelen,)

artikelen)in)opiniebladen)en)publicaties)van)veiligheidsdiensten.)Hoofdstuk)5)staat)in)het)

teken)van)de)Syriëgangers.)Het)beeld)dat)dit)hoofdstuk)schetst)is)voornamelijk)gebaseerd)op)

Interviews,)maar)maakt)ook)gebruik)van)(online))krantenartikelen,)online)

strijdersverklaringen)en)interviews,)publicaties)van)journalisten,)deskundigen)en)

wetenschappers,)publicaties)van)veiligheidsdiensten,)media)websites,)publicaties)van)

overheden)en)opiniebladen.)Hoofdstuk)6)legt)het)empirische)beeld)van)de)Syriëgangers)

naast)theoretische)inzichten)over)homebgrown)terrorisme)en)introduceert)een)ander)

wetenschappelijk)perspectief,)dat)zich)richt)op)foreign)fighters.)Hoofdstuk)7)geeft)conclusies)

en)aanbevelingen)naar)aanleiding)van)dit)onderzoek.))

)

)

)
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1.5!Definiëren!van!de!kernbegrippen!

Deze)paragraaf)definieert)de)kernbegrippen)die)in)dit)onderzoek)terug)komen.)Deze)

definities)geven)duidelijke)afbakeningen)voor)de)diverse)termen,)die)in)de)media)veelal)door)

elkaar)gebruikt)worden.)Achterin)dit)onderzoek)bevindt)zich)een)lijst)met)alle)relevante)

begrippen)en)afkortingen)die)in)dit)onderzoek)terug)komen.))

)

Radicalisme!en!radicalisering!

Dit)onderzoek)maakt)gebruik)van)de)definities)die)de)Algemene)Inlichtingenb)en)

Veiligheidsdienst)hanteert)voor)radicalisme)en)radicalisering.)Radicalisme)wordt)opgevat)als:)

“Het)(actief))nastreven)en/of)ondersteunen)van)diep)ingrijpende)veranderingen)in)de)

samenleving,)die)een)gevaar)kunnen)opleveren)voor)(het)voortbestaan)van))de)

democratische)rechtsorde)(doel),)eventueel)met)het)hanteren)van)ondemocratische)

methodes)(middel),)die)afbreuk)kunnen)doen)aan)het)functioneren)van)de)democratische)

rechtsorde)(effect))(AIVD,)2004:15).”)In)het)verlengde)hiervan)is)radicalisering)te)duiden)als)

“de)(groeiende))bereidheid)zelf)dergelijke)veranderingen)(eventueel)op)ondemocratische)

wijze))na)te)streven)en/of)te)ondersteunen,)danwel)anderen)daartoe)aan)te)zetten”)(AIVD,)

2004:15).))

!

Extremisme!

Uit)de)definitie)van)radicalisme)valt)op)te)maken)dat)radicalisme)niet)direct)gepaard)hoeft)te)

gaan)met)het)gebruik)van)geweld.)Dit)onderzoek)neemt)als)uitgangspunt)dat)radicalisering)

een)proces)is)dat)een)extreem)eindpunt)kan)bereiken)in)de)vorm)van)geweld.)De)AIVD)

(2004))koppelt)dit)geweld)aan)de)term)extremisme.)Hierbij)beschrijft)de)AIVD)extremisme)

als)een)verschijnsel)dat)het)uiterst)aanvaardbare)nastreeft)of)acht.)Dit)kan)geweld)of)de)

dood)van)mensen)betekenen.)Extremisme)is)dus)enkel)een)term)om)een)deelproces)aan)te)

duiden)binnen)het)proces)van)radicalisme,)waarbij)geweld)gebruikt)kan)gaan)worden)(Pisoiu,)

2013))

)

!

Islamisme!

De)AIVD)(2006,)p.)11))definieert)islamisme)als)volgt;)“Islamisme)verwijst)naar)een)radicale)

stroming)binnen)de)islam)die)ernaar)streeft)om)de)samenleving)een)weerspiegeling)te)laten)

zijn)van)hetgeen)volgens)haar)in)de)oorspronkelijke)bronnen)van)de)islam)–)de)koran)en)de)

soenna)(de)uitspraken)en)handelingen)van)de)profeet))–)staat)vermeld.)Het)islamisme)heeft)
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een)duidelijke)politieke)agenda)en)kan)bij)de)verwezenlijking)ervan)kiezen)voor)een)

gewelddadige)of)nietbgewelddadige)en)zelfs)democratische)variant”)(AIVD,)2006:11).)

Islamistische)groeperingen)kunnen)variëren)van)groeperingen)die)openlijk)hun)politieke)

ambities)uitspreken)om)deel)te)nemen)aan)het)democratische)stelsel,)zoals)(zijtakken)van))

de)Muslim)Brotherhood)(Egypte))en)de)JamaatbebIslami)(Pakistan),)tot)groeperingen)die)een)

fundamentalistische)ideologie)nastreven)(Vidino,)2009).)“Het)islamisme)is)qua)gedachtegoed)

gestoeld)op)het)salafisme,)maar)gaat)verder)qua)politieke)invulling.)Zij)streven)een)

islamitische)staat)na,)waarin)het)rechtssysteem)gestoeld)is)op)de)sharia”)(Slootman)en)Tillie,)

2006:18).)))

)

Salafisme!

“Het)salafisme)is)een)verzamelterm)voor)verschillende)soennitische)orthodoxbislamitische)

stromingen”)(Roex,)Stiphout,)Tillie,)2010,)p.2).)Bij)het)salafisme)staan)net)als)bij)islamisme)de)

oorspronkelijke)bronnen)centraal.)De)terugkeer)naar)het)fundament)van)de)islam)en)het)

prediken)van)de)‘Salafiyyah’,)het)Arabische)woord)voor)voorgangers.)Hierbij)worden)als)

voorgangers)de)profeet)en)zijn)metgezellen)gezien.)Salafisten)willen)de)maatschappij)

herstellen)en)inrichten)naar)de)pure)islamitische)doctrines:)de)Koran)en)de)soenna.)

Salafisten)verwerpen)latere)interpretaties)van)islam,)alle)vormen)van)religieuze)moderniteit)

en)hedendaagse)aanpassingen)van)hun)leer)(Lambert,)2008;)AIVD,)2009).)“Een)centraal)

geloofsbegrip)is)‘tawhid’,)wat)vaak)vertaald)wordt)met)‘monotheïsme’,)maar)de)eenheid)van)

god)die)hiermee)bedoeld)wordt,)is)allesomvattend)en)allesdoordringend”)(Slootman)en)

Tillie,)2006:18).)Volgens)de)AIVD)(2004))leggen)salafisten)minder)de)nadruk)op)politieke)

aspecten)maar)meer)op)maatschappelijke)en)ethische)kwesties.)Deze)groepering)verwerpt)

openlijk)de)seculiere)democratie,)maar)zijn)niet)per)definitie)gewelddadig.)Het)salafisme)is)

onder)anderen)gebaseerd)op)de)ideeën)van)Muhammed)Ibn)AbdulbWahhab.))

!

Wahhabisme!

Het)wahhabisme,)gesticht)door)Mohammed)Ibn)AbdulbWahhab,)is)de)officiële)staatsreligie)

van)SaoedibArabië.)In)deze)religie)staat)“een)terugkeer)naar)de)‘zuivere’)islam)centraal,)

waarbij)een)letterlijke)interpretatie)van)de)religieuze)bronnen)wordt)gebruikt)en)een)

levensstijl)wordt)nagestreefd)zoals)Mohammed)en)zijn)metgezellen)in)het)begin)van)de)islam)

hadden”)(Roex,)Stiphout,)Tillie,)2010,)p.15).“)Ondanks)dat)het)wahhabisme)nauw)verwant)is)

met)en)vaak)als)synoniem)gebruikt)wordt)voor)het)salafisme,)kunnen)sommige)salafisten)
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zich)niet)herkennen)in)deze)vergelijking.)Dit)heeft)voornamelijk)te)maken)met)verschillende)

opvattingen)over)politiek.))

!

Fundamentalisme!

Fundamentalisme)komt)voornamelijk)voort)uit)het)gevoel)dat)de)religieuze)gemeenschap)

belegerd)wordt)door)een)verderfelijk)westers)seculier)gedachtegoed.)Fundamentalisten)

willen)daarom)de)religieuze)gemeenschap)versterken)en)alternatieven)ontwikkelen)voor)

seculiere)structuren)en)processen.)“Fundamentalisme)is)hiermee)innovatief)traditionalisme;)

de)bedreiging)van)het)geloof)schept)een)nieuwe)situatie)die)vraagt)om)een)nieuw)beleid,)

gelegitimeerd)met)de)heilige)teksten)van)de)traditie.)Dit)legitimeert)hen)de)moderne)

technologie)te)gebruiken”)(Slootman)en)Tillie,)2006:18).)

)

Jihadisme!

Jihad)betekent)‘strijd’.)Volgens)de)AIVD)(2006:11))zijn)jihadisten)“extremistische)islamisten)

die)geweld)propageren)tegen)in)hun)ogen)‘vijanden)van)de)islam’)om)maatschappelijke)en)

politieke)veranderingen)te)bewerkstelligen)in)overeenstemming)met)hun)radicaalbreligieuze)

(jihadistische))overtuigingen”.)Jihadisten)stellen)de)jihad,)in)de)betekenis)van)de)heilige)

oorlog,)centraal.)Jihadisten)die)geweld)gebruiken)tegen)ongewapende)burgers)worden)door)

de)AIVD)gedefinieerd)als)jihadistische)terroristen.)Jihadisten)die)geweld)gebruiken)tegen)

(para)militaire)eenheden)in)oorlogsgebieden)worden)door)de)AIVD)gedefinieerd)als)

jihadistische)strijders.)In)islamitische)kringen)krijgen)deze)strijders)de)benaming)

‘moejahedien’.))

!

Het)is)duidelijk)dat)de)diverse)begrippen)in)relatie)staan)tot)elkaar)en)elkaar)op)veel)punten)

overlappen.)Duidelijke)grenzen)zijn)vaak)moeilijk)aan)te)geven.)Sommige)begrippen)

verwijzen)naar)hetzelfde)verschijnsel.)Sommige)verschijnsels)hebben)kenmerken)van)

meerdere)begrippen.))

)
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2!Theoretisch!kader!
)

De)brute)dood)van)Van)Gogh,)de)andere)Hofstadgroepincidenten)en)de)aanslagen)in)Madrid)

(2004))en)Londen)(2005))mobiliseerden)wereldwijd)academici)rond)de)vraag)wat)er)vooraf)

gaat)aan)een)terroristische)daad.)Hun)uitgangspunt)was)dat)een)proces)van)radicalisering)

waarin)een)ideologie)van)elders)geïnternaliseerd)wordt,)uiteindelijk)kan)leiden)tot)

terrorisme)gericht)tegen)het)land)waar)iemand)geboren)of)opgegroeid)is,)zoals)het)geval)was)

bij)Mohammed)Bouyeri.)Dit)fenomeen)kwam)bekend)te)staan)als)‘homebgrown)terrorisme’.)

Verscheidene)disciplines)trachtten)verklaringen)te)vinden)voor)het)proces)van)radicalisering.)

Op)wetenschappelijk)niveau)is)er)inmiddels)uitvoerig)onderzoek)gedaan)naar)de)

radicalisering)van)homebgrown)terroristen.)Om)verschillen)en)overeenkomsten)tussen)

homebgrown)terroristen)en)Syriëgangers)te)beschrijven,)betreft)dit)hoofdstuk)een)

literatuurstudie)naar)de)achtergronden,)oorzaken)en)factoren)die)belangrijk)zijn)bij)de)

radicalisering)van)homebgrown)terroristen.)De)centrale)vraag)in)dit)hoofdstuk:)

•! Welke!verklaringen!geven!de!huidige!wetenschappelijke!theoretische!inzichten!

voor!homeGgrown!terrorisme!in!Nederland?!

)

2.1!Processen!van!radicalisering!!

Historicus)Beatrice)de)Graaf)onderscheidt)drie)soorten)benaderingen)die)binnen)

terrorismewetenschap)over)het)algemeen)worden)toegepast:)de)macrob,)mesob)en)microb

benadering.)Binnen)deze)verschillende)stromingen)kan)een)onderscheid)worden)gemaakt)

tussen)niveaus)van)analyse.)De)microbbenadering)richt)zich)op)het)niveau)van)het)individu,)

de)mesobbenadering)richt)zich)op)het)niveau)van)de)groep)en)de)macrobbenadering)richt)zich)

op)het)niveau)van)de)wijdere)omgeving.)Het)zijn)benaderingen)uit)de)psychologie,)de)

sociaalbpsychologie,)de)sociologie,)politicologie)en)overige)sociale)wetenschappen,)zoals)

antropologie,)die)hier)zijdelings)relevant)voor)zijn)(De)Graaf,)2014).)Drijvende)krachten)voor)

de)radicalisering)van)homebgrown)terroristen)in)westerse)landen)worden)door)

wetenschappers)veelal)gegeven)op)basis)van)een)combinatie)van)de)macrob,)mesob)en)

microbbenadering.)De)literatuur)beschrijft)het)radicalisme)en)extremisme)als)een)

eindresultaat)van)een)langdurig,)gelaagd)en)veelvormig)proces)waarbij)verschillen)factoren)

op)verschillende)niveaus)(macro,)meso)en)micro))in)verschillende)fasen)een)uitwerking)

hebben)op)een)individu.)Homebgrown)terroristen)internaliseren)volgens)de)theorie)een)

radicaal)en)extreem)gedachtegoed)dan)ook)niet)van)de)één)op)de)andere)dag.))
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Omdat)radicalisering)volgens)de)definitie)een)afbreuk)van)het)functioneren)van)de)

democratische)rechtsorde)nastreeft,)kan)radicalisering)beschouwd)worden)als)een)proces)

waarin)de)steun)aan)de)democratische)rechtsstaat)ontzegd)wordt.)Dit)proces)kent)drie)

algemene)ontwikkelingsstadia,)die)zich)kenmerken)door)de)mate)van)vertrouwen)in)het)

systeem)en)de)daarbij)behorende)terugtrekking)naar)de)eigen)groep.)Ondanks)de)grote)

verschillen)tussen)de)verschillende)soorten)radicalen)(extreemlinks,)extreemrechts,)

jihadistisch,)etc.))doorlopen)radicalen)allen)een)soort)‘vervreemdingstocht’)ten)opzichte)van)

de)samenleving.)Men)spreekt)hier)ook)wel)van)‘pathway)to)violence’.)Als)eerste)doorlopen)

radicaliserende)personen)een)stadium)van)vertrouwenscrisis,)waarin)een)conflict)tussen)een)

groep)en)de)machthebbers)aanleiding)geeft)tot)de)ontwikkeling)van)ideologische)en)

culturele)kritiek.)Vervolgens)belanden)individuen)in)een)legitimiteitsconflict,!waarin)kritiek)

overgaat)tot)delegitimatie)van)het)systeem)en)een)alternatief)hiervoor)ontwikkeld)wordt.)Dit)

gaat)gepaard)met)woede)en)frustratie.)Als)laatste)doorlopen)radicaliserende)individuen)het)

stadium)van)legitimiteitscrisis.)“De)kritiek)ten)aanzien)van)het)systeem)wordt)uitgebreid)

naar)de)personen)die)de)maatschappij)bevolken.)Zij)worden)ontmenselijkt)en)de)activisten)

ontwikkelen)een)nieuwe)moraal,)waarin)zij)zichzelf)zien)als)tot)de)strijders)die)de)taak)

hebben)het)kwaad)te)bestrijden”)(Slootman)en)Tillie,)2006:17).)Hierbij)leeft)de)

(gewelddadige))beweging)geïsoleerd)van)de)buitenwereld)in)een)eigen)realiteit.)

)

2.2!Microniveau!

Veel)studies)zoeken)de)oorzaken)van)radicalisering)bij)het)individu)en)bekijken)het)

fenomeen)vanuit)een)psychologische)invalshoek,)omdat)de)psychologie)zich)richt)op)

gedachten,)gedragingen)en)gevoelens)van)individuen.)Bos)e.a.)stellen)dat)onder)andere)

waargenomen)onrechtvaardigheid)en)onzekerheid)sociaalpsychologische)oorzaken)zijn,)

waardoor)iemand)ontvankelijk)wordt)voor)radicalisering)(2009).)

Bij)waargenomen)onrechtvaardigheid)maken)Bos)e.a.)(2009))onderscheid)tussen)

relatieve)deprivatie)en)procedurele)oneerlijkheid.)Relatieve)deprivatie)houdt)in)dat)een)

groep)of)individu)zich)achtergesteld)voelt)ten)opzichte)van)andere)groepen)of)individuen.)

Het)gaat)om)een)gevoel)dat)anderen)meer)krijgen)en)dat)de)eigen)verwachtingen)niet)

voldoende)waargemaakt)kunnen)worden.)Hierbij)gaat)het)voornamelijk)om)materiele)zaken,)

zoals)een)baan,)stageplek)of)een)huis)of)om)de)manier)waarop)iemand)behandeld)wordt.)Bij)

procedurele)onrechtvaardigheid)ervaren)individuen)dat)zij)minder)serieus)worden)genomen)

en)dat)er)buiten)hen)om)over)hen)besloten)worden.)King)en)Taylor)(2011))benadrukken)dat)

het)ervaren)van)relatieve)deprivatie)subjectief)is.)Het)is)het)resultaat)van)een)sociale)
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vergelijking)met)anderen)en)niet)van)een)objectieve)analyse)van)de)situatie.)Het)is)de)

perceptie)van)deprivatie)en)niet)de)daadwerkelijke)deprivatie)die)een)persoon)motiveert)om)

actie)te)ondernemen.)Binnen)de)Nederlandse)samenleving)is)er)volgens)Slootman)en)Tillie)

(2006))en)de)Wolf)en)Doosje)(2010))sprake)van)een)werkelijke)maatschappelijke)

achterstelling,)stigmatisering)en)discriminatie)van)veel)moslims.)Jongeren)kunnen)zich)

hierdoor)buitengesloten)en)niet)geaccepteerd)voelen.)Sommigen)zijn)bang)dat)de)ruimte)om)

moslim)te)zijn)en)je)geloof)te)belijden)in)Nederland)steeds)kleiner)wordt)(De)Wolf)en)Doosje,)

2010).)Relatieve)deprivatie)komt)voor)op)zowel)individueel)vlak)als)op)collectief)vlak.)Hierbij)

wordt)dus)een)vergelijking)gemaakt)op)persoonlijk)niveau,)maar)ook)de)groep)waar)het)

individu)deel)van)uitmaakt)wordt)vergeleken)met)andere)groepen.)Collectieve)relatieve)

deprivatie)ontstaat)bijvoorbeeld)wanneer)een)individu)het)gevoel)heeft)dat)alle)moslims)

meer)moeite)hebben)met)het)vinden)van)een)stageplek)dan)autochtonen)(Wolf)en)Doosje,)

2010).)Ook)King)en)Taylor)maken)het)onderscheid)tussen)individuele)en)collectieve)

deprivatie,)waarbij)de)collectieve)deprivatie)van)een)groep)zorgt)voor)collectieve)actie.)De)

vermeende)of)daadwerkelijke)deprivatie)draagt)bij)aan)en)gaat)vaak)gepaard)met)een)gevoel)

van)wantrouwen)in)de)gevestigde)orde)en)de)politiek,)wat)een)duidelijke)indicator)is)van)de)

eerste)fase)die)een)individu)doormaakt)tijdens)een)radicaliseringsproces:)de)

vertrouwenscrisis.)))

De)factor)onzekerheid,)waar)Bos)e.a.)het)over)hebben,)gaat)over)identiteit.)Deze)

onzekerheid)komt)voort)uit)frictie)die)veroorzaakt)wordt)door)het)verschil)in)de)

(groot)ouderlijke)traditionele)islamitische)cultuur)en)de)mainstream)Nederlandse)cultuur,)

waarbij)modernisering,)urbanisatie,)secularisme)en)hibtech)communicatie)centraal)staat.)

Sommige)moslimjongeren)voelen)zich)niet)geaccepteerd)in)de)Nederlandse)samenleving)en)

tegelijkertijd)voelen)ze)zich)een)buitenlander)in)het)land)van)oorsprong)van)hun)

(groot)ouders.)Het)moreel)vacuüm)kan)leiden)tot)emotionele)en)gedragsproblemen.)Het)

proces)van)radicalisering)treedt)heviger)op)als)iemand)op)een)zogenaamd)‘breukpunt’)staat)

van)zijn)leven:)het)moment)van)een)ingrijpende)gebeurtenis,)zoals)een)nieuwe)school)of)het)

overlijden)van)een)dierbare)(Slootman)en)Tillie,)2006).)Gevoelens)van)onzekerheid)kunnen)

worden)weggenomen)door)aansluiting)te)vinden)bij)een)groep.)Een)groep)biedt)een)

identiteit)en)duidelijkheid)over)verwachtingen)en)gedragingen.)Grotere)onzekerheid)leidt)tot)

een)grotere)behoefte)aan)entitatieve)groepen.)“Dit)zijn)groepen)die)worden)gekenmerkt)

door)gelijkheid,)nabijheid,)duidelijke)groepsgrenzen,)een)gezamenlijk)lot,)een)hechte)

organisatie,)enz.”)(Bos)e.a.,)2009).)Binnen)de)islamitische)geloofsbeleving)is)deze)orthodoxie)

terug)te)vinden)in)het)salafisme,)aldus)Wolf)en)Doosje)(2010).)
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Volgens)Bos)e.a.)(2009))is)ideologie)enkel)een)voertuig)van)radicalisme)en)

extremisme.)Zij)benadrukken)dat)een)ideologie)geen)bepalende)rol)hoeft)te)spelen.)Hierbij)

geeft)ideologie)enkel)een)reflectie)van)het)stadium)van)radicalisering)weer,)maar)kan)niet)

worden)aangewezen)als)oorzaak)voor)radicalisering.)Het)nastreven)van)een)bepaalde)

ideologie)is)dus)een)uitkomst)van)radicalisering)en)geen)oorzaak.)In)lijn)met)deze)gedachte)

beschrijven)Slootman)en)Tillie)(2006))radicalisering)als)antwoord)en)reactie)op)de)zoektocht.)

In)principe)kan)elke)ideologie)gebruikt)worden)ter)specifieke)invulling)van)radicalisme.)

Slootman)en)Tillie)concluderen)dat)de)meeste)radicalen)‘wedergeboren’)zijn.)“Dit)zijn)

jongeren)die)wel)een)islamitische)achtergrond)en)opvoeding)hebben,)maar)een)tijd)lang)niet)

of)nauwelijks)hun)geloof)hebben)gepraktiseerd.)(...))Bij)jongeren)die)altijd)al)een)sterke)

binding)met)het)geloof)hebben)gehad)en)bij)wie)het)geloof)nog)steeds)aanspreekt,)is)het)

minder)waarschijnlijk)dat)zij)een)geheel)nieuwe)(radicale))geloofsinvulling)kiezen”)(2006:59).)

Om)dezelfde)reden)zijn)bekeerlingen)doorgaans)ook)wat)fanatieker.))

Het)jihadisme)kent)een)intrinsieke)associatie)met)de)islam,)waarbij)gewelddadige)

acties)worden)gelegitimeerd)vanuit)de)islam.)Ondanks)de)godsdienstige)legitimering)van)

gewelddadige)acties,)heeft)het)nastreven)van)een)geloof)of)ideologie)niet)direct)een)

extremistisch)gedachtegoed)als)gevolg.)Er)bevinden)zich)in)Nederland)immers)ook)orthodoxb

religieuze)moslims)die)geweld)afkeuren.)Jihadisten)werpen)zichzelf)op)als)de)enige)‘echte’)en)

‘pure’)moslims.)Maar)vaak)is)hun)religieuze)educatie)gebaseerd)op)een)doelmatige)selectie)

van)verklaringen)uit)de)Koran,)aangevuld)met)jihadistische)boodschappen.)Het)gaat)om)een)

subjectieve)interpretatie)van)de)islam,)die)in)essentie)niet)hoeft)te)kloppen)met)

daadwerkelijke)boodschap)van)de)islam.)Vooral)westerse)radicalen)blijken)op)theologisch)

gebied)veel)minder)ontwikkeld)te)zijn)dan)hun)internationale)tegenhangers)(Wilner)en)

Dubouloz,)2010).)

Al)met)al)komen)diverse)onderzoeken)tot)de)conclusie)dat)er)geen)standaard)profiel)

is)van)iemand)die)radicaliseert.)Sommige)onderzoekers)beschrijven)wel)bepaalde)kenmerken)

die)vaak)voorkomen.)Het)radicaliseringsmodel)van)de)New)York)Police)Department)(Mitchell)

Silber)en)Bhatt,)2007))concludeert)dat)radicalen)vaak)jong,)afkomstig)uit)de)middenklasse,)

mannelijk,)tweede)of)derde)generatie)immigrant)dan)wel)recentelijk)bekeerling)en)

geschoold)zijn.)Slootman)en)Tillie)(2006))concluderen)dat)het)voornamelijk)jongeren)zijn)die)

ontvankelijk)zijn)voor)radicalisering,)omdat)jongeren)veel)meer)dan)ouderen)last)hebben)van)

de)‘integratieparadox’:)de)jongere)generatie)is)meer)gericht)op)Nederland)en)wil)harder)

meedoen)en)geaccepteerd)worden,)waardoor)discriminatie)en)stigmatisering)harder)

aankomen.)Radicalisering)vindt)plaats)onder)steeds)jongere)personen,)waarbij)16)geen)
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uitzondering)meer)is.)Ook)de)Hofstadgroep)bestond)uitsluitend)uit)jonge)mensen.)Geslacht)

blijkt)geen)invloed)te)hebben)op)ontvankelijkheid)voor)radicalisering.)Ook)vrouwen)kunnen)

vatbaar)zijn)voor)radicalisering,)vanwege)dezelfde)redenen)als)mannen.)De)invloed)van)het)

opleidingsniveau)is)tweeledig.)Lager)opgeleiden)zijn)in)het)algemeen)meer)achtergesteld)dan)

hoger)opgeleiden,)maar)hoger)opgeleiden)hebben)waarschijnlijk)meer)last)van)relatieve)

deprivatie)(Slootman)en)Tillie,)2006).)Dit)komt)doordat)zij)meer)energie)hebben)gestoken)in)

het)nastreven)van)hun)ambities)en)hoge)verwachtingen)hebben.)Ook)hebben)zij)

waarschijnlijk)meer)last)van)de)integratieparadox.)Bovendien)komen)radicale)jongeren)niet)

gemiddeld)meer)uit)gebroken)gezinnen.)

)

2.3!Mesoniveau!

Naast)factoren)op)microniveau)zoeken)veel)wetenschappers)oorzaken)van)radicalisering)op)

mesoniveau.)Het)gaat)bij)het)mesoniveau)om)de)interactie)van)een)individu)met)hun)directe)

omgeving,)zoals)een)groep)of)een)buurt.)Volgens)voorstanders)van)deze)theorie)is)het)

sociale)aspect)en)het)contact)met)anderen)cruciaal)in)een)radicaliseringsproces.)Zo)

beschrijven)De)Wolf)en)Doosje)(2010))in)hun)boek)het)belang)van)sociale)affiliatie)op)het)

radicaliseringsproces.)Door)veelvuldige)interactie)met)anderen)ontstaan)gevoelens)van)

verbondenheid.)Dit)zorgt,)mede)door)overeenkomstige)waarden)en)denkbeelden)voor)

groepsvorming.)“Volgens)Sageman)heeft)75%)van)de)terroristen)zich)als)groepje)vrienden)bij)

de)jihad)gevoegd”)(De)Wolf)en)Doosje,)2010:28).))

Het)sociale)netwerk)wordt)ook)vaak)genoemd)als)drijvende)factor)voor)verdere)

radicalisering.)DalgaardbNielsen)benadrukt)de)focus)van)veel)onderzoekers)op)social)

movement)theorie)en)netwerk)theorie,)waarbij)het)sociale)netwerk)centraal)staat.)Bij)deze)

theorieën)gaat)het)erom)‘wie)iemand)kent’.)Radicale)ideeën)worden)doorgegeven)door)

sociale)netwerken)en)gewelddadige)radicalisering)vindt)plaats)in)kleinere)groepen,)waar)

binding,)groepsdruk)en)indoctrinatie)geleidelijk)het)denkbeeld)van)een)individu)veranderen)

(DalgaardbNielsen,)2010).)Wiktorowicz)(2004))gebruikt)een)substroming)van)de)social)

movement)theorie,)de)framing)theorie,)waarbij)een)frame)wordt)gebruikt)als)een)

interpretatie)van)de)sociale)werkelijkheid.)Een)interpretatie)van)de)realiteit,)het)frame,)

rechtvaardigt)geweld.)Het)succes)van)een)social)movement)hangt)af)van)het)vermogen)om)

een)specifieke)versie)van)de)realiteit)te)promoten)en)deze)een)weerspiegeling)te)maken)van)

het)individuele)beeld)van)de)realiteit)van)potentiële)‘rekruten’.)Marc)Sageman)benadrukt)

ook)het)belang)van)sociale)connecties)en)netwerken)in)het)radicaliseringsproces.)Hij)

beschrijft)het)globale)netwerk)van)militante)islamisten)niet)zozeer)als)een)formele)
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organisatie,)maar)als)een)netwerk)met)een)gedeelde)ideologie)en)verbonden)via)het)

internet.)DalgaardbNielsen)verwijst)naar)Sageman’s)onderzoeken.)Hij)geeft)aan)dat)

verklaringen)niet)zozeer)te)vinden)zijn)in)de)psychologie,)maar)dat)in)bijna)alle)gevallen)

personen)door)middel)van)een)bekende)in)aanraking)komen)met)een)militante)cel)waarbij)

interactie)binnen)kleine)groepen)zorgt)voor)persoonlijke)binding)(DalgaardbNielsen,)2010).)In)

2006)heeft)Edwin)Bakker)een)onderzoek)gedaan)naar)de)individuen)en)netwerken)die)achter)

jihadistische)terroristische)acties)in)Europa)zaten.)Bakker)identificeert)in)dit)onderzoek)242)

terroristen.)Hij)concludeert)dat)de)individuen)binnen)één)netwerk)vaak)ongeveer)dezelfde)

leeftijd)hebben)en)uit)dezelfde)buurt)komen.)Dit)zou)aangeven)dat)de)netwerken)gevormd)

worden)door)middel)van)sociale)verwantschap,)waarbij)veel)leden)elkaar)kennen)op)

vriendschappelijke)basis.)De)netwerken)waar)deze)individuen)deel)van)uit)maken)blijken)

zichzelf)te)organiseren)(Bakker,)2006).))

Wiktorowicz)benadrukt)(mei)2014))dat)na)het)initiële)contact)met)een)radicale)

groepering)de)groepsdynamiek)zal)bijdragen)aan)verdere)radicalisering)van)een)individu.)

Tijdens)lezingen)wordt)het)‘frame’)geleidelijk)geïntroduceerd.)De)lezingen)beginnen)met)

mainstream)onderwerpen,)maar)worden)gevolgd)door)face6to6face)gesprekken)en)meer)

besloten)studiegroepen)die)een)intensievere)socialisatie)tot)gevolg)hebben.)Door)middel)van)

ideologische)scholing)en)het)benadrukken)van)het)beschermen)van)de)broeders)wereldwijd)

wordt)een)individueel)gevoel)van)verantwoordelijkheid)en)verplichting)opgewekt.)Het)

individu)raakt)geleidelijk)aan)overtuigd)van)de)veronderstelde)onrechtvaardigheid)en)het)

belang)van)persoonlijk)aanvechten)van)de)onrechtvaardigheid.)Geweld)wordt)hierbij)

verantwoord)doormiddel)van)religie.)De)sociale)binding)binnen)een)kleine)groep)faciliteert)

de)internalisering)van)meer)extreme)denkbeelden.)Moghaddam)(2005))beschrijft)dit)proces)

als)het)aangaan)van)een)morele)verbintenis.)De)Wolf)en)Doosje)(2010))diepen)deze)morele)

verbintenis)verder)uit)en)beschrijven)drie)strategieën)die)binnen)een)terroristische)groep)

gebruikt)worden)om)deze)morele)verbintenis)te)bewerkstelligen.)Ten)eerste)het)inwijden)

van)nieuwkomers,)waardoor)nieuwkomers)zich)een)broeder)voelen)en)een)nieuwe)naam)

krijgen)(een)koenya).)Dit)zorgt)voor)depersonalisatie)en)het)aannemen)van)de)

groepsidentiteit.)Ten)tweede)isolatie,)waarbij)contact)met)andersdenkende)buiten)de)groep)

geminimaliseerd)wordt)en)de)persoon)zich)hoofdzakelijk)binnen)de)groep)beweegt.)Hierdoor)

treedt)depersonalisatie)op,)waarbij)nieuwkomer)de)groepsidentiteit)aanneemt.)De)laatste)

fase)van)dit)proces)is)de)indoctrinatiefase,)waarbij)door)middel)van)indoctrinatiesessies)door)

leidersfiguren)en)kernleden)de)nieuwe)leden)enkel)één)waarheid)voorgeschoteld)krijgen.)De)

nieuwkomer)krijgt)een)functie)binnen)de)groep)en)er)ontstaat)een)morele)verbintenis)met)
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de)groep)die)het)gebruik)van)geweld)rechtvaardigt.)Een)groep)stimuleert)een)dichotoom)

wereldbeeld,)waarin)volgens)Slootman)en)Tillie)(2006))een)beeld)van)‘wij,)goeden’)

tegenover)‘zij,)kwade)vijanden’)geprojecteerd)worden.))

Bos)e.a.)noemen)het)gevoel)van)groepsdreiging)als)drijvende)factor)voor)

radicalisering.)Groepsdreiging)heeft)te)maken)met)de)mate)waarin)de)groep)waar)een)

individu)lid)van)is,)bedreigd)wordt)door)andere)groepen)in)de)samenleving.)Wanneer)een)

groep,)waar)een)individu)een)identiteit)aan)ontleent,)fysiek)of)stigmatiserend)bedreigd)

wordt,)dan)kan)deze)bedreiging)een)extra)sterke)uitwerking)hebben)op)het)individu,)wat)

weer)kan)leiden)tot)een)afkeer)van)de)samenleving.)Groepsdreiging)roept)op)groepsniveau)

dezelfde)sterke)reactie)op)als)persoonlijke)onzekerheid)op)individuele)attitudes)en)

gedragingen)(Bos,)e.a.,)2009).)Een)dreiging)jegens)de)groep)wordt)op)die)manier)ervaren)als)

een)persoonlijke)dreiging.))

Wanneer)het)contact)met)directe)vrienden)en)familie)wordt)verbroken,)wordt)de)

eigen)groep)(de)ingroup))steeds)belangrijker.)Deze)processen)kunnen)leiden)tot)polarisatie:)

“de)verscherping)van)tegenstellingen)tussen)groepen)in)de)samenleving)die)kan)resulteren)in)

spanningen)tussen)deze)groepen)en)toename)van)segregatie)langs)etnische)en)religieuze)

lijnen”)(Bos)e.a.,)2009:16).))

De)rol)van)de)rekruteur)bij)radicalisering)is)volgens)de)Wolf)en)Doosje)(2010))

onduidelijk.)De)rekruteurs)ontlenen)veel)gezag)aan)een)geschiedenis)van)strijd)en)kennis)van)

de)islam.)Dit)gezag)gebruiken)ze)om)jongeren)te)werven.)Zonder)tussenkomst)van)de)

rekruteur)zou)een)sympathisant)zich)nooit)ontwikkelen)tot)een)moedjahedienbstrijder.)Aan)

de)andere)kant)worden)radicaliserende)moslimjongeren)niet)gedwongen.)Het)zijn)daarmee)

geen)slachtoffers)van)rekruteurs.)Predikers)worden)door)jongeren)als)leiders)en)

vaderfiguren)gezien.)Radicaliserende)jongeren)in)Nederland)rekruteren)daarmee)dus)hun)

eigen)leiders.)Neumann)en)Rogers)beschrijven)de)evolutie)van)een)topbdown)

rekruteringsproces)naar)een)meer)horizontaal)rekruteringsproces.)De)counterbterrorisme)

maatregelen)van)veel)Europese)landen)hebben)ervoor)gezorgd)dat)de)rekrutering)veelal)in)

geheime)besloten)kringen)plaatsvindt.)Dit)zijn)persoonlijke)kringen)waarin)activisten)de)kans)

krijgen)om)individuen)te)werven.)Het)gaat)hier)om)familie,)vrienden)en)kennissen)(2007).)De)

AIVD)doet)vanaf)2006)ook)melding)van)toenemende)zelfrekrutering.)Dit)is)een)spontaan,)

interactief)en)grotendeels)autonoom)proces.)Hierin)wordt)de)radicale)islam)omarmd)zonder)

tussenkomst)van)buitenstaanders.)Communicatie)via)internet)speelt)hierin)een)grote)rol.))

)

)
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2.4!Macroniveau!

Een)derde)veel)gebruikte)invalshoek)om)radicalisering)te)verklaren)is)de)focus)op)het)

macroniveau,)waarbij)de)plek)van)een)persoon)in)de)totale)samenleving)een)rol)speelt.)Het)

gaat)hier)om)een)niveau)hoger,)dus)niet)meer)de)buurt)of)de)groep,)maar)de)wijdere)

omgeving.)Veel)wetenschappers)beschrijven)dan)ook)de)rol)van)de)politiek)in)

radicaliseringsprocessen.)De)politiek)blijkt)een)versterkende)werking)te)hebben)op)micro)en)

meso)factoren)die)eerder)besproken)zijn.)Slootman)en)Tillie)(2006:47))beschrijven)de)situatie)

als)volgt:)“Het)gevoel)van)achterstelling)en)bedreiging)onder)moslims)in)Nederland)wordt)

versterkt)door)de)breed)gedeelde)visie)dat)het)westen)het)gemunt)heeft)op)de)islam)en)dat)

het)westen)de)moedwillige)hoofdschuldige)is)van)de)achteruitgang)van)de)islam”.)De)politiek)

in)Nederland)op)drie)vlakken)een)rol.))

Ten)eerste,)het)beledigen)van)de)islam.)Voorbeelden)hiervan)zijn)de)film)Fitna)en)de)

film)Submission)en)het)verbod)op)traditionele)islamitische)kleding.)Volgens)Murshed)en)

Pavan)(2011))zorgen)‘antibislam’)uitspraken)van)politici)en)het)aandikken)van)het)gevaar)van)

de)islamitische)communie)en)hun)geloof)voor)angst)onder)de)bevolking.)Tevens)bevestigt)

het)(voor)oordelen)van)bepaalde)groepen)in)de)maatschappij)en)zorgt)daarnaast)voor)een)

algemeen)negatief)beeld)ten)aanzien)van)moslims)in)het)Nederland.)Deze)factoren)kunnen)

juist)dienen)als)voedingsbodem)voor)radicalisering)en)als)bevestiging)voor)het)eerder)

genoemde)frame.))

De)tweede)factor)is)de)westerse,)en)in)het)bijzonder)de)Nederlandse,)

inschikkelijkheid)ten)aanzien)van)het)lijden)van)moslims)wereldwijd.)Vaak)worden)hierbij)

Bosnië,)Kashmir,)Tsjetsjenië)en)de)Palestijnse)territoria)genoemd.))

En)ten)derde)speelt)de)westerse)militaire)agressie)tegen)moslims)en)in)

moslimlanden,)zoals)bijvoorbeeld)in)Irak,)Somalië,)Afghanistan)en)Israël.)DalgaardbNielsen)

beschrijft,)in)aanvulling)op)Slootman)en)Tillie,)hoe)militant)islamisme)inspeelt)op)deze)

gevoelens.)Door)het)benadrukken)van)de)umma)(de)wereldwijde)islamitische)gemeenschap),)

plaatst)het)militant)islamisme)het)individu)in)een)bredere)en)alternatieve)communie)dan)die)

van)de)westerse)samenlevingen.)Het)concept)faciliteert)een)gevoel)van)solidariteit)aan)de)

kant)van)Europese)moslims)met)moslims)in)conflictgebieden)wereldwijd.)Deze)solidariteit)

wordt)onderbouwd)door)propagandamateriaal)van)militante)groeperingen,))bestaande)uit)

beelden)van)lijdende)burgers)in)conflictgebieden)en)emotionele)smeekbedes)om)redding.)

Individuele)ervaringen)van)uitsluiting)en)discriminatie)in)Europa,)daadwerkelijk)of)vermeend,)

wordt)op)die)manier)gekoppeld)aan)het)lijden)van)moslims)in)andere)delen)van)de)wereld.)



! 21!

Dit)voedt)het)beeld)van)een)arrogant)westen)dat)samenspant)met)corrupte)lokale)regimes)

en)moslims)wereldwijd)continu)vernedert)en)onderdrukt.)

Volgens)Wilner)en)Dubouloz)(2010))verklaren)deze)factoren)echter)niet)waarom)

slechts)een)fractie)van)alle)westerse)moslims)radicaliseert.)Volgens)hen)kunnen)politieke)

factoren)dan)ook)niet)als)oorzaken)voor)radicalisering)worden)gezien,)maar)als)een)

versterking)op)sociale)psychologische)factoren)die)eerder)besproken)zijn.))

)

2.5!Internet!!

Internet)speelt)een)rol)op)alle)drie)(micro,)macro)en)meso))de)niveaus.)Volgens)King)en)

Taylor)(2011))neemt)het)internet)drie)functies)over)van)gevestigde)organisaties.)Ten)eerste)

geeft)het)ideologische)steun)voor)personen)die)dit)nergens)anders)kunnen)vinden.)Jongeren)

kunnen)met)hun)vragen)terecht)op)vele)islamfora,)waardoor)het)mogelijk)is)om)een)eigen)

ideologie)samen)te)stellen.)Ze)kunnen)anoniem)discussiëren)op)enkele)tientallen)

Nederlandstalige)salafistisch)georiënteerde)sites.)Door)middel)van)de)websites)en)chat)

ruimtes)kunnen)personen)de)jihadistische)boodschap)consumeren)en)ook)nog)eens)zelf)een)

bijdrage)leveren)aan)het)discours.)“Door)de)relatieve)anonimiteit)zijn)ze)niet)beschroomd)

soms)zeer)radicale)uitlatingen)te)doen”)(Wolf)en)Doosje,)2010:64).)Ten)tweede)biedt)dit)

digitale)netwerk)logistieke/mobilisatiemogelijkheden.)Communicatie)via)internet)kan)op)

ieder)moment)plaatsvinden)met)een)grote)groep)mensen,)die)over)de)hele)wereld)verspreid)

zijn.)Internet)maakt)het)mogelijk)om)mensen)met)dezelfde)achtergrond)en)interesse)

gemakkelijk)te)vinden,)waardoor)personen)zich)makkelijker)kunnen)mobiliseren.)Tevens)

vindt)er)binnen)dergelijke)digitale)communities)minder)uitwisseling)van)verschillende)

standpunten)plaatsvindt.)Dit)versterkt)een)bepaald)wereldbeeld.)En)ten)derde)biedt)het)

internet)informatie)en)educatie,)bijvoorbeeld)over)wapensystemen)en)het)maken)van)

explosieven.)Volgens)de)AIVD)(2006))fungeert)internet)daarmee)als)de)turbo)van)de)

wereldwijde)jihadistische)beweging.))

) ))

2.6!Extremisme!

De)wetenschap)biedt)een)aantal)verklaringen)voor)extremisme,)het)gewelddadige)eindpunt)

van)een)radicaliseringsproces.)De)keuze)voor)geweld)houdt)volgens)de)Wolf)en)Doosje)

(2010))verband)met)psychologische)strategieën)om)het)natuurlijk)remmende)mechanisme)

van)de)mens)te)onderdrukken.)Ten)eerste)kunnen)individuen)hun)daden)rechtvaardigen)

middels)het)‘Just)World)Belief’,)het)geloof)in)een)rechtvaardige)wereld.)Hierbij)draagt)het)

slachtoffer)volgens)de)dader)zelf)de)schuld)van)zijn)of)haar)leed,)wat)het)toebrengen)van)
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letsel)faciliteert.)Daarnaast)vindt)rechtvaardiging)plaats)door)dehumanisering.)Dit)is)de)

extreemste)vorm)van)wijbzij)denken.)Diegenen)die)buiten)het)morele)bereik)van)de)‘wij’)

groep)vallen,)worden)als)psychologisch)veraf)ervaren)en)als)‘opofferbaar’)gezien.)Ten)derde)

speelt)apocalyptisch)denken)en)het)idee)van)het)martelaarschap)een)rol.)De)gedachte)is)dat)

de)strijd)tussen)goed)en)kwaad)zal)leiden)tot)het)einde)der)tijden,)de)Apocalyps.)Hierna)zal)

er)een)wedergeboorte)plaatsvinden)van)een)plek)voor)de)goeden,)maar)dit)kan)pas)bereikt)

worden)door)de)wereld)te)vernietigen.)Deze)wereld)zal)binnen)het)apocalyptisch)

gedachtegoed)een)paradijs)zijn,)“waar)men)als)martelaar)op)de)dag)des)oordeels)een)

voorname)plaats)krijgt”)(Wolf)en)Doosje,)2010:146).)Als)laatste)kan)het)aannemen)van)een)

volgzame)staat,))geweld)tegen)een)andere)groep)rechtvaardigen.)Dit)is)een)psychologische)

staat)die)optreedt)bij)onderdanen)in)een)hiërarchische)groep.)Dit)zorgt)voor)een)grote)

vermindering)van)autonomie)wat)leidt)tot)het)niet)meer)bij)machte)zijn)om)orders)van)een)

autoriteit)te)kunnen)weerstaan.)Hierdoor)voelen)individuen)zich)niet)meer)verantwoordelijk)

voor)hun)daden.)Ze)doen)slechts)wat)de)profeet)en)het)heilige)boek)hen)opdraagt.)

)

2.7!Modellen!!

)Veel)studies)bespreken)enkel)één)of)een)aantal)factoren)of)één)niveau)binnen)het)proces)

van)radicalisering.)Maar)er)worden)ook)pogingen)ondernomen)om)het)complete)proces)in)

één)model)te)verwerken.)Doorgaans)beschrijft)deze)literatuur)dit)proces)in)een)aantal)

stappen)of)fasen/stadia,)die)moeilijk)af)te)bakenen)zijn)en)elkaar)overlappen.)Bos,)Loseman)

en)Doosje)(2009))merken)op)dat)de)modellen)gewoonlijk)vier)stadia)van)radicalisering)

onderscheiden.)Het)eerste)stadium)behelst)de)vatbaarheid)voor)radicaal)gedachtegoed.)In)

het)tweede)stadium)wordt)gekenmerkt)door))sympathisanten)van)een)radicaal)

gedachtegoed.)De)meer)actieve)aanhangers)van)een)radicaal)gedachtegoed)bevinden)zich)in)

het)derde)stadium.)Het)vierde)stadium)betreft)het)extreme)eindpunt)van)het)

radicaliseringsproces.)Gedurende)de)verschillende)stadia)neemt)het)vertrouwen)in)de)

gevestigde)orde)af)en)doorloopt)een)individu)de)cyclus)van)vertrouwensbreuk)naar)

legitimiteitsconflict)en)legitimiteitscrisis.)))

)

Samengevat)doorloopt)een)radicaliserend)persoon)in)alle)modellen)een)bepaalde)cyclus.)De)

cyclus)begint)met)gevoelens)van)onzekerheid)en)gevoelens)van)deprivatie.)In)sommige)

modellen)wordt)dit)een)persoonlijke)crisis)genoemd.)De)gevoelens)van)deprivatie)geven)

aanleiding)tot)gevoelens)van)oneerlijkheid)en)onrechtvaardigheid.)De)zoektocht)en)behoefte)

naar)houvast)en)steun)leidt)tot)kennismaking)met)radicale)ideologieën.)De)duidelijkheid)van)
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salafisme)biedt)een)houvast)in)een)onzekere)wereld.)Een)gelijkgestemde)groep)(met)

dezelfde)religie))biedt)steun)en)acceptatie.)Gedeelde)gevoelens)van)wrok)geven)aanleiding)

tot)gevoelens)van)woede.)De)jihadistische)ideologie)biedt)een)antwoord)op)de)gevoelens)

van)onrecht.)Een)individu)komt)in)aanraking)met)het)jihadistisch)frame)en)zodoende)begint)

het)aanwijzen)van)een)schuldige)voor)de)oneerlijke)verhoudingen.)Persoonlijke)ervaringen)

met)discriminatie)en)onrechtvaardigheid)worden)gekoppeld)aan)het)idee)dat)het)westen)in)

oorlog)is)met)de)islam)en)dat)moslims)overal)onderdrukt)worden.)Groepsprocessen)en)

netwerken)leiden)vervolgens)tot)isolatie)en)internalisering)van)het)jihadistisch)wereldbeeld.)

Dit)beeld)geeft)ten)slotte)de)legitimering)van)geweldgebruik)(King)en)Taylor,)2011).)

!

2.8!Conclusie!

In)deze)afsluitende)paragraaf)wordt)een)antwoord)gegeven)op)de)eerste)deelvraag)van)dit)

onderzoek)op)basis)van)het)voorgaande)literatuuronderzoek:)

• Welke!verklaringen!geven!de!huidige!wetenschappelijke!theoretische!inzichten!

voor!homeGgrown!terrorisme!in!Nederland?!

Uit)de)theorie)blijkt)dat)een)proces)van)radicalisering,)dat)uiteindelijk)kan)leiden)tot)homeb

grown)terrorisme,)een)complex)proces)is,)waarbij)een)combinatie)en)interactie)van)

verschillende)factoren)een)rol)spelen.)Hierbij)worden)bepaalde)trends)opgemerkt,)maar)dat)

wil)niet)zeggen)dat)processen)van)radicalisering)altijd)extremisme)als)eindstation)hebben.)

Dit)maakt)het)erg)lastig)om)in)algemene)termen)te)praten)en)directe)oorzaken)te)geven)voor)

radicalisering.)Het)lijkt)er)dan)ook)op)dat)na)alle)jaren)van)onderzoek)naar)radicalisering,)

beleidsmakers)moeten)accepteren)dat)dit)fenomeen)hand)in)hand)gaat)met)onzekerheid.))

Desalniettemin)bieden)studies)waardevolle)inzichten)in)het)proces)van)radicalisering.))

Een)radicaliseringsproces)kan)voor)elk)individu)een)andere)achtergrond)hebben.)Het)

is)een)samenspel)van)factoren)op)microb,)mesob)en)macroniveau.)Veldhuis)en)Bakker)zeggen)

hierover:)“Sommige)raken)primair)geïnspireerd)door)ideologische)en)politieke)factoren,)

anderen)worden)simpelweg)aangetrokken)door)actie)en)avontuur)of)zoeken)toenadering)tot)

een)groep)om)een)identiteit)te)creëren”)(2009:84).)Kritiek)hierbij)is)hoe)factoren)

geïnterpreteerd)worden)door)een)individu.)De)interpretatie)van)een)individu)bepaalt)de)

ontvankelijkheid)voor)radicalisering.)De)directe)aanleiding)voor)radicalisering)blijft)daarmee)

per)individu)lastig)te)verklaren.)Er)is)dan)ook)geen)vast)profiel)van)iemand)die)radicaliseert.)

Het)valt)wel)op)dat)jongeren)doorgaans)ontvankelijker)zijn)voor)radicalisering.))

Iemand)die)radicaliseert)(ongeacht)welke)vorm)van)radicalisering))doorloopt)een)

‘vervreemdingstocht’)ten)opzichte)van)de)samenleving.)Radicalisering)is)daarmee)een)proces)
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waarbij)personen)of)groepen)zich)in)steeds)mindere)mate)betrokken)voelen)bij)de)

samenleving,)het)vertrouwen)in)de)samenleving)verliezen)en)de)steun)aan)het)democratisch)

systeem)ontzeggen.)Dit)traject)voltrekt)zich)aan)de)hand)van)drie)stadia:)de)

vertrouwenscrisis,)het)legitimiteitsconflict)en)de)legitimiteitscrisis.))

Ontvankelijkheid)voor)radicalisering)heeft)te)maken)met)gevoelens)van)onzekerheid,)

relatieve)deprivatie)(collectief)en)individueel))en)oneerlijkheid.)Dit)wordt)ook)wel)een)crisis)

of)persoonlijk)trauma)genoemd.)Een)individu)zoekt)antwoorden)op)de)frictie)die)veroorzaakt)

wordt)door)authentieke)islamitische)waarden)en)de)Nederlandse)mainstream)cultuur,)

alsmede)naar)verklaringen)en)antwoorden)voor)waargenomen)oneerlijkheid)en)

onrechtvaardigheid.)Meestal)wordt)een)houvast)gevonden)in)een)entitatieve)groep)en)een)

fundamentalistische)ideologie.)Een)individu)vindt)acceptatie)bij)geestverwanten)die)zich)in)

eenzelfde)situatie)bevinden.)Sociale)affiliatie)is)hier)belangrijk,)het)gevoel)van)

verbondenheid)en)ergens)bij)te)horen.)Het)is)een)middel)om)alle)onzekerheid)weg)te)nemen.)

Een)groep)en)een)religie)geven)duidelijkheid)en)eenvoud.)Ontvankelijke)personen)komen)

door)middel)van)internet,)sociale)netwerken)en)mogelijk)door)middel)van)rekruteurs)in)

aanraking)met)radicale)groeperingen)en)radicale)individuen)en)personen)die)zich)in)dezelfde)

situatie)bevinden)en)ook)zoekende)zijn)naar)antwoorden.)Dit)proces)vind)niet)perse)plaats))

in)moskeeën)–)dit)is)vaker)uitzondering)dan)de)regel)Dit)contact)kan)resulteren))in)fanatieke)

‘wedergeboren’)moslims,)die)de,)in)hun)ogen,)puurste)stroming)binnen)de)islam)nastreven:)

het)salafisme.)In)de)zoektocht)naar)betekenis,)geestverwanten)en)religie,)komt)iemand)met)

een)islamitische)achtergrond)onvermijdelijk)in)aanraking)met)de)jihadistische)ideologie.)

Internet)speelt)hierin)een)grote)rol.)Politieke)factoren)bevestigen)de)gevoelens)van))

oneerlijkheid)en)onrechtvaardigheid)die)tijdens)de)vertrouwenscrisis)en)vervreemdingstocht)

zijn)opgetreden.)De)politieke)houding)ten)aanzien)van)de)islam)in)Nederland,)de)politieke)

houding)ten)aanzien)van)het)lijden)van)moslims)in)andere)landen)en)ook)de)Nederlandse)

fysieke)steun)aan)ongelovige)regimes)in)moslimlanden)versterken)de)waargenomen)

oneerlijkheid)en)onrechtvaardigheid.)Deze)ervaren)oneerlijkheid)geeft)aanleiding)tot)vormen)

van)‘wijbzij)denken’.)Door)groepsprocessen)zullen)de)individuele)identiteit)en)de)

groepsidentiteit)samensmelten,)waarbij)het)individu)de)jihadistische)ideologie)langzaam)

internaliseert.)Er)vindt)isolatie)plaats)en)polarisatie)neemt)toe.)Radicalisering)neemt)

vervolgens)toe)in)besloten)kringen,)alsmede)de)legitimering)van)geweld.))
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3!De!achtergrond!en!ontwikkeling!van!het!jihadisme!in!

Nederland!
)

Dit)hoofdstuk)beschrijft)hoe)het)wereldwijd)jihadisme)zoals)wij)dat)nu)kennen)zijn)opmars)

maakte,)waar)het)jihadisme)oorspronkelijk)vandaan)komt)en)hoe)het)heeft)kunnen)

uitgroeien)tot)een)beweging)die)westerse)maatschappijen)angst)inboezemt.)Daarnaast)

bespreekt)dit)hoofdstuk)hoe)de)jihadistische)beweging)de)afgelopen)jaren)binnen)de)

grenzen)van)de)democratie)heeft)kunnen)anticiperen)op)het)beleid)van)de)overheid,)

waardoor)de)jihadgang)naar)Syrië)als)een)verrassing)kwam)voor)beleidsmakers.)De)inzichten)

in)dit)hoofdstuk)zijn)voornamelijk)gebaseerd)op)wetenschappelijke)onderzoeken)en)

publicaties)van)veiligheidsdiensten,)overheidsb)en)onderzoeksinstituten.)Daarnaast)hebben)

enkele)online)nieuwspagina’s,)artikelen)in)opiniebladen)en)verklaringen)van)respondenten)

bijgedragen)aan)een)helder)beeld)van)de)ontwikkeling)van)de)jihadistische)beweging)in)

Nederland.)Deze)ontwikkeling)speelt)een)cruciale)rol)in)het)begrijpen)van)de)samenhang)die)

genoemd)wordt)in)deelvraag)4:))

• Hoe!is!de!huidige!samenhang!tussen!de!radicaliseringtendens!en!jihadgang!op!

basis!van!theoretische!inzichten!te!verklaren?!

Dit)hoofdstuk)beschrijft)daarmee)de)fundering)van)waaruit)de)jihadgang)naar)Syrië)heeft)

kunnen)plaatsvinden.))

)

3.1!Achtergrond!jihadisme!

De)oorsprong)van)het)jihadisme)zoals)wij)dat)nu)kennen)ligt)in)SaoedibArabië)en)Egypte.)Het)

wahhabisme,)de)officiële)staatsreligie)in)SaoedibArabië,)maakte)zijn)opmars)in)de)18e)eeuw.)

Volgens)Muhammed)Ibn)AbdulbWahhab,)de)stichter)van)het)wahhabisme)verkeerde)Saoedib

Arabië)in)een)staat)van)‘yahiliyya’.)Deze)term)refereert)naar)de)periode)voor)de)profeet)

Mohammed;)een)staat)van)barbaarsheid)en)onwetendheid.)Een)staat)waarin)er)geen)

individuele)connectie)was)tussen)moslims)en)god.)Volgens)het)wahhabisme)kan)een)pure)

islam)alleen)opbloeien)wanneer)iedere)moslim)in)direct)contact)staat)met)god.)Omdat)de)

Koran)refereert)naar)de)periode)van)de)profeet)Mohammed)(de)‘gouden)eeuw’),)moet)

iedere)moslim)volgens)het)wahhabisme)de)Koran)dan)ook)strikt)naleven.)In)de)jaren)na)de)

periode)van)de)profeet)Mohammed)kreeg)de)islam)te)maken)met)andere)volkeren,)

ideologieën)en)religieuze)innovaties.)Dit)maakte)een)eind)aan)de)gouden)eeuw.)Abdulb

Wahhab)wilde)teruggaan)naar)de)tijd)van)de)profeet.))
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Samen)met)Mohamed)Ibn)Saud)van)de)koninklijke)familie)verspreidde)Abdulb

Wahhab)het)wahhabisme)door)SaoedibArabië,)dat)rond)1925)zo)goed)als)het)complete)land)

had)veroverd.)In)dezelfde)tijd)introduceerde)Sayyid)Qutb)in)Egypte)het)idee)van)yahiliyyah.)

Qutb,)een)ideoloog)van)de)Muslim)Brotherhood,)schreef)zijn)ideeën)op.)Zijn)boek)

‘Milestone’)(1964))werd)later)het)manifest)voor)de)salafistische)Jihad.)Qutb)combineerde)de)

ideologie)van)het)wahhabisme)met)het)idee)van)een)jihad)tegen)de)islamitische)afvalligen,)

die)niet)de)pure)vorm)van)islam)zouden)nastreven.)Qutb)pleitte)voor)het)invoeren)van)de)

fundamenten)van)de)islam.)Wahhab)had)dus)net)als)Qutb)een)salafistische)ideologie.)In)de)

periode)voor,)tijdens)en)na)Qutb)zijn)er)nog)meer)invloedrijke)personen)geweest)die)het)

salafistische)woord)door)de)regio)verspreiden,)zoals)Jamal)albDin)al)Afghani.)Al)Afghani’s)

boodschap)hield)in)dat)moslims)de)leefwijze)van)de)generatie)van)de)profeet)moesten)

combineren)met)moderne)ontwikkelingen)uit)de)westerse)samenlevingen)die)ten)goede)

konden)komen)aan)de)kracht)van)een)islamitisch)stelsel,)zoals)wetenschap)en)

institutionalisering).)Op)die)manier)ontstonden)er)ook)salafistische)politieke)partijen)als)de)

Muslim)Brotherhood)(opgericht)door)Hasan)albBanna))in)Egypte)en)de)Jamaatbi)Islami)

(opgericht)door)Mawlana)abu)albAla)Mawdudi))in)India.))

Jihad,)de)component)die)Qutb)toevoegde)om)yahili)(ongelovige)en)onwetende))

maatschappijen)te)hervormen,)heeft)een)tweeledige)betekenis)binnen)de)islam.)De)‘grote)

jihad’)verwijst)naar)de)verplichting)van)elk)individu)om)als)goed)moslim)door)het)leven)te)

gaan)en)de)wil)van)god)te)volgen;)het)is)een)voortdurende)innerlijke)strijd.)Hieronder)vallen)

de)vijf)pijlers)van)de)islam.)Te)weten:)het)geloven)in)god)(1);)vijf)keer)per)dag)bidden)(2);)het)

vasten)gedurende)de)ramadan)(3);)het)maken)van)een)pelgrimstocht)van)Medina)naar)

Mekka)(4);)en)aan)liefdadigheid)doen)(5).)Daarnaast)kent)de)islam)de)‘kleine)jihad’,)de)jihad)

waar)Qutb)naar)refereert.)Dit)verwijst)naar)de)gewapende)strijd)ter)verdediging)van)(het)

land)van))de)islam.)Deze)kleine)jihad)is)weer)onder)te)verdelen)in)een)offensieve)en)een)

defensieve)jihad.)Bij)een)directe)aanval)op)het)land)van)de)islam)is)het)mogelijk)om)een)

fatwa)(religieuze)verordening))uit)te)spreken)en)een)defensieve)jihad)te)ontketenen.)Dit)

houdt)in)dat)elke)moslim)de)verplichting)heeft)om)hieraan)mee)te)doen,)door)middel)van)het)

leveren)van)gewapende)strijd)of)financiële)middelen,)liefdadigheid)of)gebeden.)Een)

offensieve)jihad,)waarbij)het)land)van)ongelovigen)wordt)aangevallen)om)de)sharia)in)te)

voeren,)vereist)een)collectieve)jihad.)Bij)een)collectieve)jihad)is)een)individuele)bijdrage)niet)

verplicht)(AIVD,)2007)en)Sageman,)2004).))

Qutb’s)ideologie)won)aan)populariteit)in)Egypte.)Hoewel)de)toenmalige)regering)van)

Egypte,)onder)leiding)van)Nasser,))Qutb)in)1966)executeerde,)leefde)de)salafistische)
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ideologie)voort.)De)salafistische)beweging)in)Egypte)en)SaoedibArabië)kreeg)de)kans)zich)te)

vergroten)op)politiek)en)sociaal)niveau)en)mobiliseerde)zich)aanvankelijk)om)hun)

respectievelijke)regeringen)af)te)zetten.)Met)de)inval)van)Rusland)in)Afghanistan)(1979))

verschoof)de)aandacht)richting)Afghanistan.)Naast)de)salafisten)uit)SaoedibArabië)sloten)ook)

veel)salafistische)Egyptenaren,)onder)leiding)van)albZawahiri,)zich)aan)bij)de)jihad)tegen)de)

Russen.)Samen)met)buitenlandse)strijders)uit)alle)uithoeken)van)de)wereld)vochten)de)

Afghanen)tegen)de)Russen.)Deze)strijders)kregen)de)titel)‘moejahedien’)en)werden)door)de)

Verenigde)Staten)voorzien)van)onder)meer)wapens)en)geld.)In)de)mobilisatie)van)deze)

strijders)had)Abdullah)Azzam,)de)mentor)van)Osama)BinbLaden,)een)sleutelrol.)Azzam)

ontwikkelde)het)idee)van)een)mondiale)jihad,)zonder)nationale)begrenzingen,)met)als)doel))

het)creëren)van)één)islamitische)staat)voor)alle)moslims.)Na)het)verjagen)van)de)Russen)uit)

Afghanistan)ontstond)er)onenigheid)over)de)toekomst)van)de)jihadisten.)Azzam)en)vele)

moejahedien)wilden)zich)richten)op)de)lokale)vijand,)oftewel)de)seculiere)regeringen)van)

moslimlanden)in)het)MiddenbOosten.)Een)ander)deel)van)de)moejahedien)wilden)wereldwijd)

de)seculiere)regeringen)in)moslimlanden)ontzetten)van)de)yahili)(ongelovige,)onwetende))

leiders.)In)1989)werd)Azzam)vermoord.)Daarop)trokken)veel)strijders)zich)terug)naar)hun)

thuisland,)om)de)jihad)daar)voort)te)zetten.)De)meest)toegewijde)strijders)bleven)in)

Afghanistan,)om)een)wereldwijde)jihad)te)voeren.)Deze)groep)jihadisten)bestond)uit)

Saoedische)wahhabisten,)onder)leiding)van)Osama)BinbLaden)en)salafisten)vanuit)diverse)

landen,)voornamelijk)Egypte.)Dit)markeerde)de)oprichting)van)het)speerpunt)van)de)

gewelddadige)wereldwijde)jihad,)AlbQaida.))

In)1990)viel)Saddam)Hoessein,)de)leider)van)Irak,)Koeweit)binnen.)Osama)BinbLaden)

bood)zijn)trouwe)moejahedien)aan)om)SaoedibArabië)te)beschermen.)De)Saudi)koninklijke)

familie)gaf)echter)de)voorkeur)aan)Amerikaanse)troepen,)waarop)BinbLaden)brak)met)de)

Saudi’s)en)het)hoofdkwartier)van)de)salafistische)jihadisten)verplaatste)naar)Sudan)(1990).)

De)moejahedien)voelden)zich)beledigd)en)beschouwden)de)komst)van)de)Amerikaanse)

soldaten)in)SaoedibArabië)als)een)invasie)van)ongelovigen)in)het)land)van)de)twee)heilige)

plaatsen)Mekka)en)Medina.)De)salafisten)reageerden)met)aanvallen)op)de)Amerikanen)in)

Mogadishu.)De)haat)tegen)het)Westen)en)Amerikanen)groeide.)In)1996)verplaatsten)de)

jihadisten)weer)naar)Afghanistan.)De)Taliban)had)hier)inmiddels)de)macht)gegrepen,)en)

bood)de)jihadisten)een)safe)haven.)In)1998)verklaarde)BinbLaden)de)jihad)tegen)joden)en)

(wat)zij)noemden))kruisvaarders.)Deze)fatwa)was)een)goedkeuring)voor)het)doden)van)alle)

Amerikanen)en)hun)bondgenoten.)Volgens)BinbLaden)was)deze)jihad)een)individuele)

verplichting)voor)elke)moslim)die)hiertoe)in)staat)was,)in)elk)land)waar)dit)mogelijk)was.)
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Daarmee))veranderden)de)jihadisten)van)strategie)en)brachten)het)gevecht)naar)de)vijand,)

het)westen,)toe)door)middel)van)een)offensieve)jihad.)In)1998)pleegde)AlbQaida)aanslagen)

op)de)Amerikaanse)ambassades)in)Nairobi)en)DarbesbSalaam.)De)slachtoffers)waren)

voornamelijk)burgers.)Hierna)volgde)een)jarenlange)serie)van)aanslagen)op)Westerse)

doelen,)culminerend)in)de)aanslag)op)de)Twin)Towers)in)Amerika)op)11)september)2001.)

Deze)strategieverschuiving)ging)gepaard)met)het)doel)om)de)tijd)van)de)profeet)Mohammed)

te)herbeleven)in)een)gigantische)islamitische)staat)(een)kalifaat))die)zou)rijken)van)Marokko)

tot)de)Filipijnen,)zonder)nationale)grenzen)(Sageman,)2004).))

!

3.2!Radicalisme!in!Nederland!)

In)de)jaren)80)kwamen)de)eerste)signalen)van)radicalisering)in)Nederland)naar)voren)

(Veldhuis)en)Bakker,)2009),)waarna)er)in)de)samenleving)onrust)ontstond)over)de)invloed)

van)radicaal)gedachtegoed)binnen)de)moslim)gemeenschap.)Naar)aanleiding)van)deze)

onrust)constateerde)de)veiligheidsdienst)in)1991)dat)er)binnen)Nederland)enkele)kleine)

militante)fundamentalistische)groeperingen)ontstonden,)die)een)negatief)effect)hadden)op)

de)integratie)van)moslims.)Daarnaast)had)de)veiligheidsdienst)aanwijzingen)dat)deze)

groeperingen)hun)militante)steun)aanboden)aan)buitenlandse)machten.)In)1995)

concludeerde)de)dienst)dat)wereldwijde)terroristische)aanvallen)door)moslimgroepen)als)

het)FIS)en)de)GIA)bijdroegen)aan)een)negatief)stereotype)van)de)islam.)Vanaf)1996)

waarschuwde)de)AIVD)voor)het)eerst)voor)potentieel)gevaar)van)gewelddadige)islamisten)in)

Nederland.)Twee)jaar)later)concludeerde)de)AIVD)dat)de)focus)van)geradicaliseerde)groepen)

binnen)Nederland)op)dat)moment)voornamelijk)uitging)naar)moslimlanden.)Deze)groepen)

groeiden)door)(illegale))immigratie)van)mensen)met)een)islamitische)achtergrond)(Algerije,)

Bosnië,)Tsjetsjenië,)Egypte,)Irak)en)Syrië).)Ook)ontstonden)er)door)deze)immigranten)steeds)

meer)islamitische)politiekbreligieuze)organisaties))die)hun)focus)voornamelijk)op)

moslimlanden)hadden)en)de)westerse)samenleving)sterk)afwezen)(Veldhuis)en)Bakker,)

2009).)Na)de)aanslagen)van)11)september)in)New)York)groeide)de)vrees)dat)moslims)in)

Nederland)een)bedreiging)konden)vormen)voor)de)samenleving.)Dit)idee)werd)kracht)

bijgezet)nadat)twee)Nederlanders)van)Marokkaanse)afkomst)in)Kashmir)omkwamen,)tijdens)

hun)vermoedelijke)jihadstrijd)in)India.)Beide)jongens)werden)in)relatie)gebracht)met)een)van)

de)meest)radicale)moskeeën)in)Nederland,)de)AlbFourqaan)moskee)in)Eindhoven.)Politici)

spraken)openlijk)hun)zorgen)uit)over)de)kwestie.)In)2004)(jaarverslag)2003))concludeerde)de)

AIVD)dat)er)tussen)de)100)en)200)radicale)islamisten)in)Nederland)verbleven.)Onder)hen)

bevonden)zich)‘veteranen’)uit)Afghanistan)en)Tsjetsjenië.)Naast)de)interne)dynamiek)binnen)
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groepjes)bleken)deze)veteranen)een)rol)te)spelen)bij)de)ontwikkeling)van)jonge)moslims)tot)

potentiele)jihadisten.))

Diverse)salafistische)moskeeën)bleken)een)voedingsbodem)te)bieden)voor)radicaal)

gedachtegoed.)Zo)vormde)zich)in)de)Haagse)salafistische)AsbSoennah)moskee)een)radicale)

kring)rond)de)imam)Fawaz)Jneid,)die)zich)naast)theologische)zaken)bezighield)met)binnenb)

en)buitenlandse)politiek,)alsmede)islamofobie.)Moslims)uit)heel)Nederland)reisden)voor)de)

vrijdagpreek)naar)de)moskee)in)de)Haagse)Schilderswijk.)De)populariteit)van)Imam)Fawaz)

groeide)onder)een)grote)groep)moslimjongeren,)die)zich)gemarginaliseerd)voelden.)De)felle)

aanklachten)en)tirades)van)Fawaz)Jneid)spraken)tot)de)verbeelding)van)deze)groep)(Bahara,)

juni)2013).)Berucht)was)zijn)vervloeking)van)Theo)van)Gogh)twee)maanden)voordat)de)

Amsterdamse)scenarioschrijver)annex)columnist)in)november)2004)werd)vermoord)door)

Mohammed)Bouyeri,)een)bezoeker)van)de)AsbSoennah)moskee)(Bahara,)juni)2013).)Bouyeri)

bleek)onderdeel)uit)te)maken)van)de)terroristische)Hofstadgroep.)In)diezelfde)maand)werd)

een)groot)deel)van)de)Hofstadgroep)aangehouden.)Bij)een)van)die)aanhoudingen)raakten)

verscheidene)politiemensen)gewond)door)een)handgranaat)van)een)van)de)verdachten.)De)

incidenten)met)de)Hofstadgroep)schokten)de)Nederlandse)samenleving,)die)ervan)

doordrongen)raakte)dat)extreme)ideologieën)als)die)van)AlbQaida)ook)in)Nederland)een)

voedingsbodem)hadden.)Deze)Nederlandse)gebeurtenissen)en)de)aanslagen)in)Madrid)

(2004))en)Londen)(2005))droegen)bij)aan)polarisering)binnen)de)Nederlandse)samenleving.)

Geradicaliseerde)moslims)ontwikkelden)op)hun)beurt)weer)een)steeds)vijandelijker)houding))

ten)aanzien)van)de)Nederlandse)samenleving.)Naast)het)terrorisme)in)eigen)land)kreeg)

Nederland)te)maken)met)jonge)moslims)die)bereid)waren)om)zich)bij)de)jihad)aan)te)sluiten)

in)landen)als)Irak)en)Tsjetsjenië)(Veldhuis)en)Bakker,)2009).)In)2006)constateerde)AIVD)een)

steeds)grotere)radicalisering)van)onderaf:)“Hierdoor)ontstaan)lokaal)netwerken)van)

jihadisten)die)zich,)geïnspireerd)door)de)ideologie)van)de)gewelddadige)jihad,)vrijwel)los)van)

bestaande)internationale)netwerken)ontwikkelen.)Deze)radicalisering)van)onderaf)(…))is)in)

Europa)rekrutering)van)bovenaf)gaan)vervangen)als)belangrijkste)aanwas)van)nieuwe)

jihadrekruten”)(AIVD,)2006:10).)

Twee)weken)na)de)moord)op)van)Gogh)lanceerde)de)gemeente)Amsterdam)een)plan)

om)radicalisering)en)polarisatie)tegen)te)gaan.)Tussen)2007)en)2011)zette)de)Nederlandse)

overheid)28)miljoen)euro)in)om)antiradicaliseringsb)en)antipolarisatieprogramma’s)te)

financieren.)Het)grootste)gedeelte)van)dit)budget)ging)naar)Amsterdam.)Steden)als)Delft)en)

Zoetermeer)participeerden)bijna)niet)in)het)initiatief.)De)ElbTawheed)moskee)in)Amsterdam,)

die)ten)tijde)van)de)moord)op)Theo)van)Gogh)nog)bekend)stond)als)radicaal,)leek)in)deze)
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periode)te)worden)gemuilkorfd)en)de)bezoekers)werden)milder)en)voorzichtiger)(Bahara,)

juni)2013).)Na)de)moord)op)Van)Gogh)leek)alleen)de)AsbSoennah)moskee)in)Den)Haag)over)

te)blijven)als)centrum)waar)radicale)islamitische)jongeren,)grotendeels)Hagenezen)uit)de)

Schilderswijk,)vrijuit)konden)spreken.)Vanuit)dit)netwerk)werden)diverse)pogingen)

ondernomen)tot)jihadreizen.)

Ondertussen)kreeg)de)radicale)islam)ook)op)publiek)en)politiek)niveau)meer)

aandacht.)De)publieke)bewustwording)en)toenemende)aandacht)voor)radicalisering)zorgden)

voor)een)tegengeluid)vanuit)de)samenleving)en)de)moslimgemeenschap,)wat)leidde)tot)

publieke)druk)op)de)AsbSoennah)moskee.)Vanaf)2008)waren)radicalere)groepjes)hier)niet)

langer)welkom)om)te)praten)over)politiek,)jihad)en)de)situatie)van)de)moslimgemeenschap.)

De)groepen)werden)uit)de)moskee)geweerd,)de)moskee)nam)afstand)van)het)

maatschappelijke)debat)en)Fawaz)verloor)zijn)glans.)Het)leidde)tot)een)breuk)tussen)de)

radicale)kring,)de)imam)en)de)moskee)(Bahara,)juni)2013).))

)

3.3!Salafisme!in!Nederland!

Nu)de)druk)op)de)salafistische)beweging)in)Nederland)was)toegenomen,)namen)veel)

salafisten)openlijk)stelling)tegen)het)jihadistische)gedachtegoed)(Bakker,)2012).)Door)middel)

van)wetenschappelijke)kennisvergroting)werd)duidelijk)dat)salafisme)niet)per)definitie)

gepaard)gaat)met)jihadisme)en)dat)het)salafisme)onder)te)verdelen)is)in)een)apolitiekeb,)een)

politiekeb)en)een)jihadistische)variant)(Roex,)Stiphout)en)Tillie,)2010).)

Apolitiek)salafisme)(ook)wel)puriteins)salafisme))is)volgens)Roex)e.a.)een)stroming)

die)alle)vormen)van)politieke)bemoeienis,)media)en)debat)vermijdt,)omdat)alleen)god)

volgens)hen))wetten)kan)maken.)Vanuit)hun)antipolitieke)ideologie)keurt)deze)stroming)de)

democratie)fel)af,)maar)accepteren)zij)de)democratie)vanuit)pragmatische)overwegingen;)zij)

zien)het)streven)naar)een)islamitische)staat)in)Nederland)niet)als)realistisch.)Door)middel)van)

da’wa)(het)oproepen)tot)islam))proberen)zij)de)islamitische)maatschappij)op)te)bouwen,)

waarbij)geweld)en)het)ontketenen)van)jihad)wordt)afgekeurd.)Apolitieke)salafisten)keren)

zich)fel)tegen)de)ideologie)van)Sayyid)Qutb.))

De)politieke)variant)van)het)salafisme)bleek)geweld)ook)af)te)keuren.)“Ze)stellen)dat)

jihad)aan)veel)voorwaarden)moet)voldoen)voordat)het)gerechtvaardigd)is)deze)uit)te)voeren.)

De)jihad)kan)alleen)geleid)worden)onder)de)vlag)van)een)islamitisch)land)en)onder)de)

verantwoordelijkheid)en)in)opdracht)van)hun)leiders)(Roex,)van)Stiphout)en)Tillie,)2010:19)”.)

Deze)stroming)richt)zich)wel)op)de)politiek)en)de)media.)Politieke)salafisten)zijn)voorstanders)

van)vernieuwingen)als)dit)de)kansen)en)mogelijkheden)in)de)samenleving)kan)vergroten.)De)
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democratie)wordt)weliswaar)inferieur)geacht,)maar)politieke)salafisten)zijn)bereid)om)

compromissen)te)sluiten)en)accepteren)daarmee)een)plek)binnen)de)democratie.)De)

islamisering)van)de)maatschappij)wordt)ondersteund)middels)da’wa)en)opvoeding.)

Uiteindelijk)bleek)dus)maar)een)klein)gedeelte)van)de)salafistische)gemeenschap)een)

jihadistische)ideologie)na)te)streven.)Deze)stroming)beschouwt)zichzelf)als)de)enige)stroming)

die)opkomt)voor)de)echte)islam.)Nietbjihadistische)moslims)houden)zich)volgens)jihadisten)

niet)aan)de)wil)van)god.)Het)is)volgens)hen)een)verplichting)van)elke)moslim)om)god)te)

aanbidden)en)te)strijden)tegen)de)vijanden)van)de)islam.)Hierbij)zijn)alle)middelen,)inclusief)

geweld,)geheiligd.)Menselijke)wetten)worden)gezien)als)taghut)(afgoderij).)Leiders))die)zich)

hierop)baseren)dienen)volgens)jihadisten)tot)ongelovigen)verklaard)te)worden)(‘takfir’)in)

jihadistische)kringen))en)gedood)te)worden.)Ook)niet)jihadistische)moslims)kunnen)hierbij)

tot)ongelovigen)verklaard)worden.)Omdat)alle)politieke)leiders)volgens)jihadisten)corrupt)

zijn,)is)toestemming)van)deze)leiders)voor)de)jihad)niet)nodig.)Er)valt)onderscheid)te)maken)

tussen)jihadisten)die)stellen)dat)de)jihad)gevoerd)moet)worden)in)islamitische)

conflictgebieden)(zoals)Afghanistan,)Irak)en)Tsjetjenië))en)jihadisten)die)vinden)dat)ook)in)

Nederland)en)Europa)jihad)gevoerd)moet)worden.)In)Nederland)organiseert)het)jihadisme)

zich)buiten)moskeeën)en)organisaties)om,)in)informele)netwerken.)De)meeste)jihadisten)

beschouwen)de)salafistische)moskeeën)als)hypocriet)en)afvallig)en)beschuldigen)de)

predikers)van)‘het)naar)de)pijpen)dansen’)van)de)ongelovigen)(Roex)e.a.,)2010).))

In)de)praktijk)bestaat)er)een)dynamiek)van)interactie)en)samenwerking)tussen)de)

stromingen.)Er)vindt)uitwisseling)plaats)van)predikers,)bezoekers,)audiomateriaal)en)

schriftelijk)materiaal.)Anderzijds)veroorzaken)de)onderlinge)verschillen)van)stromingen)ook)

frictie)en)discussie.)Apolitieke)salafisten)maken)politieke)salafisten)uit)voor)huichelaars)die)

stiekem)de)jihad)steunen.)Tegelijkertijd)nemen)de)politieke)salafisten)het)de)apolitieke)

salafisten)kwalijk)dat)ze)te)rigoureus)zijn)in)hun)terugtrekking)uit)het)politieke)debat)en)dat)

ze)dom)en)kritiekloos)hun)religieuze)leiders)volgen)(Slootman)en)Tillie,)2006).))

De)verschillende)stromingen)voeren)onderling)discussie,)met)als)doel)om)anderen)te)

overtuigen)van)een)standpunt.)“Of)mensen)radicaliseren)wordt)dus)niet)alleen)bepaald)door)

de)aantrekkingskracht)van)het)radicale)gedachtegoed,)maar)tegelijkertijd)door)de)

ideologische)alternatieven”)(Slootman)en)Tillie,)2006:24b25).)De)kracht)van)de)apolitieke)en)

politieke)salafisten)kunnen)het)extremistische)pad)van)de)salafibjihadi)onaantrekkelijker)

maken.)Salafistische)organisaties)werken)ook)actief)mee)aan)het)opsporen)van)jihadisten.)

“Radicalisering)in)de)zin)van)de)actieve)bereidheid)om)geweld)te)gebruiken)vindt)dan)ook)
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plaats)buiten)de)salafistische)organisaties.”)(Roex)e.a.,)2010:)277).)Het)salafisme)blijkt)

hiermee)een)opstap)en)tegelijkertijd)een)drempel)te)zijn)voor)jihadisme.))

!

3.4!Activisme!en!afnemende!publieke!aandacht)

Ondertussen)zochten)de)radicale)jongeren)rondom)AsbSoennah)elkaar)buiten)de)moskee)op.)

Zij)ondernamen)ook)nog)steeds)jihadreizen.)(Elsevier,)2009;)NOS,)2011;)Algemeen)Dagblad,)

2013).)Vanaf)2010)werden)deze)jihadreizen)succesvoller.)“Hierdoor)kregen)lokale)netwerken)

in)Nederland)de)beschikking)over)meer)en)betere)kennis,)bijvoorbeeld)over)reisroutes.)Ook)

beschikten)zij)opeens)over)relevante)internationale)contacten”)(AIVD,)juni)2014:12).)

Daarnaast)brachten)deze)‘salafi)breakbaways’)meer)structuur)aan)in)het)losse)netwerk.)De)

kring)zocht)contact)met)de)internationale)organisatie)Behind)Bars)om)aandacht)te)vragen)

voor)justitieel)onrecht)en)richtte)de)groepering)Straat)Dawah)op,)om)op)straat)het)woord)

van)Allah)te)verspreiden.)Daarnaast)richtte)het)overgebleven)potentieel)van)ontevreden)

islamitische)jongeren)na)het)ineenstorten)van)de)Arabisch)Europese)Liga,)naar)Belgisch)en)

Brits)voorbeeld)Sharia4Holland)op,)dat)streefde)naar)invoering)van)de)sharia)in)Nederland)

(respondent)4;)Van)San,)‘Strijders)op)sandalen’,)2013).)In)deze)kringen)manoeuvreerden)zich)

personen)die)de)veiligheidsdiensten)al)langer)op)de)radar)hadden.)De)leden)van)Straat)

Dawah)en)Behind)Bars)bleken)merendeels)mannen)tussen)de)20)en)30)jaar)te)zijn.)Ze)zagen)

organisaties)als)Sharia4Holland)en)Sharia4Belgium,)die)inmiddels)ontbonden)zijn,)als)

geestverwanten.)De)groepen)hadden)onderlinge)losbvaste)relaties,)waarbij)ze)soms)als)

onafhankelijke)groep)of)soms)zij)aan)zij)met)andere)groepen)demonstreren.)Het)was)een)

informeel)netwerk)van)ongeveer)150)man)en)in)grote)lijnen)waren)het)gelijkgestemden)

(Bahara,)april)2013:2).)Het)bleek)een)vertakt)netwerk)te)zijn)met)leden)en)sympathisanten)

door)heel)Nederland.)Zij)hanteerden)een)activistische)en)(verbaal))gewelddadige)manier)om)

antidemocratische)opvattingen)te)verkondigen)(Roex,)2013).)Deze)bewegingen)schuwden)

bedreigingen)aan)het)adres)van)Geert)Wilders)en)openlijke)steunbetuigingen)aan)de)

moordenaar)van)Van)Gogh)niet)(AIVD,)‘jaarverslag)2012’,)2013).)Ondanks)dat)(a)politieke)

salafisten)groeperingen)als)Sharia4Holland,)Behind)Bars)en)Straat)Dawah)bestrijden,)bleken)

er)rondom)salafibnetwerken)sympathisanten)van)jihadistische)opvattingen)en)geweld)te)

bestaan)(Roex,)2013).)

Tot)eind)2012)zochten)de)jongeren)elkaar)eens)per)week)op)in)een)bedrijfspand)aan)

de)Meppelweg)in)Den)Haag,)nadat)ze)uit)de)salafistische)moskee)verwijderd)waren.)De)

informele)leider)van)de)groep)werd)Azzedine)Choukoud,)oftewel)Abu)Moussa.)Hij)zou)de)

onofficiële)titel)van)emir)(leider))hebben)gekregen.)Er)vonden)veel)lezingen)plaats,)over)
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zaken)waarvoor)je)als)moslim)niet)zo)makkelijk)in)de)moskee)terecht)kon,)zoals)jihad)

(Bahara,)april)2013).)Tevens)werden)er)vanaf)de)Meppelweg)demonstraties)georganiseerd.)

Deze)Haagse)scene)werd)een)belangrijk)referentiepunt)voor)radicaalislamitische)jongeren))

en)zij)intensiveerde)contacten)met)jongeren)uit)bijvoorbeeld)Zoetermeer)en)Delft.)Waar)de)

radicale)jongeren)voorheen)geweerd)werden)door)moskeebesturen,)was)de)kring)welkom)in)

de)AlbQibla)moskee)in)Zoetermeer.)In)deze)moskee)verzorgde)de)Marokkaans)Nederlandse)

imam)Talbi,)alias)Abu)Bashir,)koranles)(Trouw,)2013))en)lezingen)over)de)shirk)(afgoderij))van)

de)democratie)(Bahara,)juni)2013).)De)club)uit)Delft,)die)zich)via)de)AlbQibla)moskee)bij)de)

radicale)kring)had)gevoegd,)bestond)volgens)een)Delfts)raadslid)van)de)PvdA)uit)een)

ideologisch)gedreven)kern)en)een)kern)van)beïnvloedbare)jongens)daar)omheen.)Velen)

kwamen)uit)het)criminele)circuit)(Bahara,)juni)2013).)Onder)invloed)van)Choukri)Massali,)één)

van)de)oudere)jongens)uit)Delft,)kwamen)ze)erachter)dat)ze)als)crimineel)niet)in)de)hemel)

terecht)zouden)komen.)Ze)wilden)eer)behalen)in)hun)leven,)hun)perspectiefloze)situatie)

ontvluchten)en)wat)gaan)maken)van)hun)leven)(NRC)Handelsblad,)5)juli)2014).)

Sharia4Holland,)Behind)Bars)en)Straat)Dawah)ontwikkelden)in)2012)plannen)om)hun)

krachten)te)bundelen.))Tegelijkertijd)verschoven)de)groepen)de)focus)richting)de)

ontwikkelingen)in)Syrië)(Bahara,)april)2013).))

Terwijl)de)radicale)kring)elkaar)buiten)het)publieke)oog)ontmoette)zorgde)de)

bewustwording,)kennisvergroting)en)het)tegenwicht)vanuit)de)samenleving)voor)meer)

maatschappelijke)rust)en)minder)angst.)Het)was)duidelijk)geworden)dat)salafisme)niet)per)

definitie)iets)met)jihadisme)te)maken)hoeft)te)hebben)en)dat)de)grote)salafistische)centra)in)

Nederland)niet)langer)als)voedingsbodem)voor)jihadistisch)gedachtegoed)dienden)(Bakker,)

2012).)De)maatschappelijke)rust)ging)gepaard)met)een)afname)van)(politieke))aandacht)voor)

radicale)islam)in)deze)jaren.)Men)dacht)dat)radicalisering)en)de)politieke)en)

maatschappelijke)polarisatie)rond)moslimgemeenschappen)afnam)(Clingendael,)2012;)

Clingendael,)2013).)In)de)media)en)in)de)Tweede)Kamer)werd)minder)gediscussieerd)over)de)

veronderstelde)gewelddadige)aard)van)de)islam)(Bakker,)2013).))

!

3.5!Jihadistisch!internet!

Ook)het)jihadisme)op)het)internet)bleek)zich)buiten)het)publieke)oog)om)te)ontwikkelen.)

Volgens)de)AIVD)(2012))zouden)de)centrale)jihadistische)webfora)op)dat)moment)niet)terug)

te)vinden)zijn)met)behulp)van)zoekmachines.)Van)deze)fora)bleken)ongeveer)25000)

jihadisten)lid)te)zijn,)afkomstig)uit)meer)dan)100)landen.)Ze)maakten)gebruik)van)

interactieve)groepsdiscussies,)waarin)geweld)zou)worden)gestimuleerd)en)gelegitimeerd.)
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Organisaties)als)AlbQaida)bleken)gebruik)te)maken)van)de)infrastructuur)en)de)achterban)van)

de)kernfora.)Volgens)de)AIVD)(2012))zouden)de)belangrijkste)internetfora)

radicaliseringsprocessen)en)netwerkvorming)faciliteren.)“Naarmate)de)radicalisering)onder)

invloed)van)internet)vordert,)verschuiven)virtuele)activiteiten)steeds)meer)naar)het)

onzichtbare)web.)Dit)proces)mondt)uit)in)de)kernfora:)een)door)jihadisten)zelf)gecreëerd)

ideologisch)getto)voor)de)virtuele)jihadistische)elite)waarbinnen)alle)processen)elkaar)

versterken)en)gericht)zijn)op)gewelddadige)actie)(jihadisering)”)(AIVD,)2012:1).)Het)bleek)

“een)krachtige,)sociale)beweging)die)in)staat)is)jihadisten)wereldwijd)met)verschillende)

achtergronden)intensief)met)elkaar)te)laten)samenwerken”)(AIVD,)2012:1).)De)AIVD)

concludeerde)dat)een)prominent)deel)van)het)oproepen)tot)geweld)en)het)gebruiken)van)

geweld)tegen)het)westen)geïnitieerd)werd)vanuit)het)jihadistisch)internet.)Zo)constateerde)

de)AIVD)dat)een)niet)gering)aantal)van)de)(verijdelde))plots,)gericht)tegen)westerse)doelen)

een)prominente)virtuele)component)had.))

)

3.6!Conclusie!

Het)is)duidelijk)geworden)dat)radicale)ideeën)niet)per)definitie)leiden)tot)geweld)en)dat)het)

salafisme)niet)perse)iets)te)maken)hoeft)te)hebben)met)geweld.)Ondanks)de)actieve)afkeer)

van)de)salafistische)gemeenschap)ten)aanzien)van)radicale)elementen)en)het)weren)van)

deze)elementen)uit)de)moskeeën,)houden)alle)salafistische)stromingen)er)een)

antidemocratisch)en)antibintegratief)karakter)op)na.)Enige)vorm)van)opportunisme)en)

dubbelzinnigheid)ten)aanzien)van)geweld)zou)hier)dus)mee)kunnen)spelen.)Hoe)dan)ook)

heeft)druk)op)deze)salafistische)gemeenschap)geleid)tot)een)ontwikkeling)waarbij)de)

jihadistische)beweging)zich)buiten)de)moskeeën)en)salafistische)centra)heeft)georganiseerd)

in)activistische)clubjes)van)‘breakbaway)salafisten’.)Deze)scene)is)zich)uiteindelijk)gaan)

richten)op)Syrië)en)is)daarmee)de)fundering)geworden)van)de)Nederlandse)jihadgang)naar)

Syrië.)Deze)ontwikkeling)blijkt)cruciaal)te)zijn)in)het)beantwoorden)van)deelvraag)4:)

• Hoe!is!de!huidige!samenhang!tussen!de!radicaliseringtendens!en!jihadgang!op!

basis!van!theoretische!inzichten!te!verklaren?!

Hierover)wordt)in)hoofdstuk)6)meer)verdieping)gegeven.))
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4!Nederlandse!jihad!in!Syrië!
Dit)hoofdstuk)biedt)inzicht)in)de)achtergrond)en)ontwikkeling)van)de)jihad)in)Syrië)en)

beschrijft)hoe)Syrië)zich)heeft)kunnen)ontwikkelen)tot)een)brandhaard)waar)Nederlandse)

strijders)zich)in)bewegen.)De)context)van)de)historische)ontwikkelingen)en)de)huidige)

situatie)in)Syrië)is)belangrijk)om)de)mate)van)jihadgang)naar)Syrië)en)de)motieven)van)

Syriëgangers)te)begrijpen,)hetgeen)centraal)staat)in)deelvraag)2):)

• Wat!zijn!de!achtergronden!en!motieven!van!de!Nederlandse!Syriëgangers?!

De)inzichten)in)dit)hoofdstuk)zijn)gebaseerd)op)online)interviews)met)deskundigen,)

publicaties)van)onderzoeksinstituten,)online)krantenartikelen,)artikelen)in)opiniebladen)en)

publicaties)van)veiligheidsdiensten.)!

!

4.1!Het!conflict!

Het)gebied)dat)nu)Syrië)heet,)waar)een)meerderheid)van)soennieten)en)een)minderheid)van)

alawieten,)sjiieten,)joden)en)christenen)wonen)heeft)in)de)geschiedenis)een)diversiteit)aan)

heerschappijen)gekend.)Uiteindelijk)werd)Syrië)Frans)en)met)harde)hand)geregeerd.)Om)het)

nationalisme)de)kop)in)te)drukken)maakten)de)Fransen)handig)gebruik)van)de)eeuwenlange)

onderdrukking)van)een)kleine)alawitische)minderheid,)die)zo’n)twaalf)procent)van)Syrische)

bevolking)uitmaakten.)De)Fransen)rekruteerden)de)alawieten,)bewapenden)hen)en)zette)ze)

in)als)veiligheidstroepen.)De)alawieten)kregen)daarmee)een)bevoorrechte)positie.)Syrië)bleef)

mandaatgebied)van)Frankrijk)tot)1945.)De)verloren)oorlog)met)Israël)in)1948)zorgde)ervoor)

dat)Syrië)toenadering)zocht)tot)de)Russen,)om)de)snel)groeiende)macht)van)het)door)de)VS)

gesteunde)Israël)te)keren.)Uiteindelijk)kwam)de)PanbArabische)Baath)partij,)onder)leiding)

van)de)in)1966)benoemde)Minister)van)Defensie)Assad,)aan)de)macht.)Assad)versterkte)de)

machtsposities)van)zijn)eigen)volk,)de)alawieten,)binnen)het)leger)en)de)veiligheidsdiensten.)

Hij)ontwikkelde)zich)als)alleenheerser)en)richtte)het)bestuur)op)een)seculiere)manier)in.))

Hierbij)mochten)islamitische)denkbeelden)geen)rol)spelen)en)tegenspraak)door)islamitische)

groeperingen)werd)dan)ook)niet)geduld.)Met)harde)hand)drukte)Assad)opstanden)en)

sektarisme)de)kop)in,)hierbij)gesteund)door)Rusland)en)Iran,)die)een)stabiel)Syrië)als)een)

onmisbaar)tegenwicht)zagen)in)een)verder)door)Amerikaanse)invloed)gedomineerd)Midden)

Oosten.)In)2000)nam)Bashar)albAssad,)zijn)zoon,)de)macht)over)en)voerde)enkel)

hervormingen)door)die)ten)goede)kwamen)aan)de)alawietische)elite.)De)eeuwen)van)

onderdrukking)maakten)van)de)Syrische)steden)in)2010)een)kruitvat)(Muns,)2013).)In)het)

kielzog)van)grote)succesvolle)revoluties)in)Egypte)en)Tunesië)en)daarnaast)ook)midden)in)de)

gewelddadige)reacties)van)staatsoverheden)op)revoluties)in)Jemen,)Bahrein)en)Libië,)
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trokken)Syrische)demonstranten)massaal)de)straat)op)om)te)protesteren)tegen)het)regime)

van)Assad.)Op)15)maart)2011)begonnen)deze)protesten)op)een)vreedzame)manier)en)

verspreidden)zich)razendsnel)via)sociale)media.)Nadat)demonstraties)uit)de)hand)liepen,)

werd)het)Vrije)Syrische)Leger)opgezet,)naar)aanleiding)van)een)intocht)van)regeringstroepen)

met)zware)bewapening)in)de)noordelijke)stad)Jisr)albShughour.)Assad)greep)keihard)in.)De)

intocht)veroorzaakte)een)stroom)van)vluchtelingen)richting)Turkije.)Het)regime)overtrof)het)

Vrije)Syrische)Leger)op)meerdere)fronten)en)er)was)sprake)van)een)asymmetrisch)conflict.)

Het)VSL)(Vrije)Syrische)Leger),)dat)voornamelijk)uit)gematigde)soennitische)moslims)

bestond,)hoopte)op)een)snelle)revolutionaire)afzetting)van)het)regime,)met)militaire)hulp)

van)andere)staten.)Deze)hulp)bleef)echter)uit.))

De)eerste)tekenen)van)bemoeienis)van)derden)in)het)conflict)kwamen)begin)2012)

naar)voren.)Het)geweld)kreeg)een)sektarisch)en)religieus)karakter)en)diverse)regionale)

machten)mengden)zich)in)de)strijd.)Aan)de)kant)van)het)regime)werd)Iran,)de)trouwste)

bondgenoot)van)president)Assad,)één)van)de)grote)spelers.)De)gedeelde)vijandigheid)ten)

opzichte)van)Israël)is)de)lijm)die)de)twee)met)elkaar)verbindt.)Het)gevolg)was)dat)ook)

Hezbollah,)een)sjiitische)politieke)en)militante)beweging)in)Libanon,)en)sjiitische)strijders)uit)

Irak)zich)mengden)in)het)Syrische)conflict.)Daarnaast)bemoeide)bondgenoot)Rusland)zich)

ook)met)het)conflict,)omdat)de)Russen)na)hun)ervaringen)in)Tsjetsjenië)niets)moesten)

hebben)van)een)orthodox)islamitische)regering)in)Syrië)(Muns,)2013).)Daarnaast)kreeg)het)

regime)diplomatieke)steun)van)China)(respondent)6).)Ook)ontstond)in)het)voorjaar)van)2012)

de)eerste)buitenlandse)steun)aan)de)oppositie,)die)een)steeds)religieuzer)en)radicaler)

karakter)kreeg)(O’Bagy,)2012).)Gedurende)2013)werd)SaudibArabië)een)grote)speler.)Het)

conflict)groeide)in)2012)en)2013)uit)tot)een)regionaal)conflict)waar)het)gehele)Middenb

Oosten)bij)betrokken)raakte.)Vooral)SaudibArabië,)gesteund)door)de)VS,)en)Iran)wedijveren)

om)de)hegemonie)binnen)het)MiddenbOosten)(Muns,)2013).)Ook)Turkije)mengde)zich)in)de)

strijd)en)zou)openlijk)rebellen)steunen)die)het)regime)van)Assad)omver)willen)werpen)

(Reese,)2013).)Daarnaast)raakten)Koerdische)groeperingen)betrokken)in)de)strijd,)maar)zij)

kozen)geen)kant)gezien)hun)streven)naar)een)autonome)staat.)Het)conflict)nam)een)steeds)

gruwelijker)karakter)aan)vanuit)beide)fronten,)waarbij)ook)vrouwen,)kinderen)en)burgers)

doelwit)werden)van)executies.)Daarnaast)werden)religieuze)heilige)plekken)regelmatig)

doelwit)van)aanslagen)(Reese,)2013).))

)

)

)
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4.2!Jihad!in!Syrië!!

De)sektarisering)van)het)conflict)ging)gepaard)met)een)toenemende)mate)van)jihadistische)

instroom.)De)groeiende)kracht)van)jihadistische)groeperingen)is)deels)te)verklaren)aan)de)

hand)van)de)historische)banden)tussen)terroristische)organisaties)en)het)regime)van)Assad.)

Sinds)1979)staat)het)regime)bij)de)Verenigde)Staten)op)de)lijst)van)staten)die)terrorisme)

sponsoren.)Assad)heeft)diverse)terreurgroepen)steun)verleend)in)de)vorm)van)geld,)wapens,)

training.)Daarnaast)heeft)het)regime)een)toevluchtsoord)en)veiligheid)gefaciliteerd)voor)

diverse)terroristische)groeperingen.)De)terroristen)hebben)Syrië)altijd)mogen)gebruiken)als)

springplank)voor)buitenlandse)aanvallen.)Het)heeft)logistieke)infrastructuur,)opslagdepots)

voor)wapens,)communicatielijnen)en)toegang)tot)geldschieters)gecreëerd.)Waar)het)regime)

voorheen)controle)had)op)deze)factoren,)is)het)aannemelijk)dat)de)oorlog)in)het)land)deze)

controle)heeft)verzwakt.)Daarnaast)hebben)diverse)terroristische)bewegingen)zich)tegen)het)

regime)gekeerd)(O’Bagy,)2012).)De)oppositie)is)volgens)O’Bagy)grofweg)in)te)delen)in)drie)

stromingen.)Ten)eerste)de)seculiere)en)religieus)nationalistische)groeperingen,)waarvan)het)

Vrije)Syrische)Leger)het)overkoepelend)orgaan)is.)Daarnaast)de)islamistische)groeperingen,)

die)het)implementeren)van)een)moderne)interpretatie)van)de)sharia)wetgeving)in)Syrië)

nastreven.)Zij)steunen)het)democratische)proces,)inclusief)verkiezingen)en)een)systeem)

waarin)meerdere)partijen)kunnen)regeren.)En)ten)derde)de)salafistische)groeperingen,)die)

onder)te)verdelen)zijn)in)salafistische)hervormers)en)de)salafistische)jihadisten.)De)

salafistische)groeperingen)streven)naar)een)letterlijke)uitvoering)van)de)islamitische)wetten,)

de)sharia,)in)lijn)met)de)koran.)Salafistische)groeperingen)wijzen)een)democratie)af)en)

streven)naar)een)islamitisch)kalifaat,)dat)plaats)biedt)voor)de)gehele)islamitische)umma.)

Hervormers)erkennen)civiele)en)statelijke)wetten.)Door)middel)van)da’wa)(het)oproepen)tot)

islam),)religieuze)predikers)en)studie)proberen)zij)de)maatschappij)te)veranderen.)Het)

andere)kamp,)jihadisten,)beogen)het)einddoel)te)behalen)middels)militante)wijze.)Zij)

ontkennen)de)legitimiteit)van)de)moderne)staat)en)gebruiken)de)gewelddadige)jihad)om)een)

islamitisch)kalifaat)te)stichten.)Hieronder)bevinden)zich)aan)AlbQaida)gelieerde)groeperingen)

als)Islamitische)Staat)voor)Irak)en)de)Levant)(ISIL/ISIS))en)Jabhat)albNusra)(Green,)2013).)

Toenemend)geweld)van)de)strijdgroeperingen)onderling)(Szybala,)augustus)2013),)de)

overstap)van)strijders)(Mahmood)&)Black,)2013),)commandanten)(Attasi,)2013))en)complete)

eenheden)(Al)Jazeera,)21)september)2013))van)de)één)naar)de)andere)stroming)en)allianties)

van)ideologisch)en)politiek)verschillende)groeperingen)(Szybala,)november)2013))maken)de)

situatie)in)Syrië)complexer.)De)intocht)van)buitenlandse)strijders)aan)beide)zijden)bleef)

gedurende)2013)onverminderd)doorgaan.)Het)ICSR)schatte)op)17)december)2013)aan)de)
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oppositiekant)een)totaal)van)minimaal)3300)en)maximaal)11.000)foreign)fighters,)afkomstig)

uit)74)landen,)die)meevechten)of)meegevochten)hebben.)De)WestbEuropese)foreign)fighters)

zouden)18)procent)van)de)volledige)foreign)fighter)populatie)in)Syrië)vertegenwoordigen,)

waarvan)de)meeste)afkomstig)zijn)uit)Frankrijk)(36b412),)GrootbBrittannië)(43b366),)

Duitsland)(34b240),)België)(76b296))en)Nederland)(29b152))(Zelin,)december)2013).)

Overigens)concludeert)het)ICSR)dat)zelfs)de)grootste)schatting)van)foreign)fighters)in)Syrië)

enkel)tien)procent)van)het)totaal)van)de)100.000)oppositiestrijders)uitmaakt.)Hoe)dan)ook)is)

het)aandeel)en)de)invloed)van)jihadistische)groeperingen)enorm)toegenomen.)Geschat)

wordt)dat)de)twee)met)AlbQaida)verbonden)organisaties)ISIL)en)Jabhat)albNusra)samen)met)

andere)salafisten)een)kwart)tot)de)helft)van)het)versplinterde)rebellenkamp)in)Syrië)

uitmaken.)“Hoe)langer)de)gevechten)voortduren,)hoe)sterker)de)posities)van)deze)

organisaties)worden”)(de)Graaff,)2013).)

)

4.3!Van!Nederland!naar!Syrië!

De)verschuiving)van)de)aandacht)van)Nederlandse)radicale)jeugdgroepen)naar)Syrië)leidde)

tot)de)eerste)jihadgangers)in)2012.)Syrië)kwam)als)stijdtoneel)steeds)meer)in))beeld)bij)de)

Europese)jihadisten)(NCTV,)juni)2012).)In)oktober)2012)voegde)de)NCTV)hieraan)toe)dat)de)

succesvolle)jihadgangers)mogelijk)hun)contacten)gebruikten)om)andere)jihadreizen)te)

faciliteren.)Op)dat)moment)was)het)maatschappelijke)bewustzijn)van)het)toenemende)

aantal)Nederlandse)jihadgangers)nog)niet)erg)groot)en)heerste)er)op)bestuurlijk)niveau)

weinig)bezorgdheid)over)de)Syriëgangers.)In)DTN31)(Dreigingsbeeld)Terrorisme)Nederland)

31,)december)2012))concludeerde)de)NCTV)dat)Syrië)zich)ontwikkelde)tot)een)nieuw)

jihadgebied)dat)een)aanzuigende)werking)had)op)jihadgangers)uit)de)Arabische)wereld)en)

Europa.)In)DTN32)van)maart)2013)werd)het)dreigingsniveau,)voor)het)eerst)sinds)2009,)

verhoogd)naar)substantieel)in)plaats)van)beperkt.)Een)belangrijke)reden)hiervoor)was)de)

toename)van)het)aantal)jihadreizen)naar)diverse)landen)in)Afrika)en)het)MiddenbOosten.)

Syrië)speelde)hierbij)de)boventoon.)In)het)rapport)viel)terug)te)lezen)dat)het)aantal)

jihadreizigers)sinds)eind)2012)plotseling)snel)steeg.)Niet)eerder)werd)er)door)de)

veiligheidsdiensten)zoveel)jihadreizen)in)een)korte)periode)vastgesteld.)Sommige)van)de)

Nederlandse)jihadreizigers)werden)in)verband)gebracht)met)groepen)als)Sharia4Holland)en)

Behind)Bars.)Door)de)omvang)van)de)jihadgang)konden)de)veiligheidsdiensten)moeilijk)

controle)houden)op)de)jihadreizigers.)Een)tweede)belangrijke)reden)voor)de)verhoging)van)

het)dreigingsniveau)waren)de)signalen)van)toenemende)islamitische)radicalisering)van)kleine)

groepen)jongeren)in)Nederland.)De)doorradicalisering)naar)geweldsbereidheid)kon)daarbij)
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zeer)snel)verlopen,)aldus)de)NCTV.)“Tegen)die)achtergrond)is)het)zorgwekkend)dat)de)

aandacht)van)politiek,)bestuur)en)samenleving)voor)radicalisering)de)afgelopen)jaren)is)

afgenomen”)(NCTV,)maart)2013).)In)DTN33,)juni)2013,)handhaafde)de)NCTV)het)

dreigingsniveau)op)substantieel)en)gaf)aan)dat)er)begin)juni)sprake)was)van)tussen)de)vijftig)

en)de)honderd)Nederlandse)jihadgangers.)De)activistische)groepen)die)in)Nederland)actief)

waren)bleken)zich)intensief)te)richten)op)Syrië.)De)NCTV)meldde)als)positief)punt)dat)de)

aandacht)voor)vraagstukken)rondom)radicalisering)en)terrorisme)toegenomen)was.)Dit)

verhoogde)de)waakzaamheid.)Daarnaast)werden)er)ook)diverse)initiatieven)vanuit)

moslimgemeenschappen)ondernomen)om)de)jihadgang)te)bestrijden.)Op)dat)moment)was)

er)sprake)van)een)stagnatie)van)de)groei,)maar)in)het)opvolgende)rapport)van)de)NCTV)van)

november)2013,)het)DTN34,)beschreef)de)NCTV)opnieuw)een)toename)van)jihadreizen)naar)

Syrië)in)augustus.)Inmiddels)bleek)ook)de)terugkeer)van)Nederlandse)jihadisten)uit)Syrië)met)

strijdervaring)een)feit.)Gedurende)2013)en)2014)liep)de)teller)verder)op)en)in)juni)2014)

meldde)de)AIVD)een)aantal)van)130)Nederlandse)strijders)(NOS,)juni)2004).)Ten)minste)14)

Nederlandse)strijders)zouden)om)het)leven)gekomen)zijn)en)ruim)30)personen)zouden)weer)

terug)zijn)in)Nederland.)Een)toenemende)vijandigheid)van)extremistische)groepen)in)Syrië)

ten)aanzien)van)buitenlandse)strijders)lijkt)ten)dele)aan)deze)terugkeer)ten)grondslag)te)

liggen)(Spits)Nieuws,)13)maart)2014).)Noch)van)verhalen)van)terugkeerders,)noch)van)de)

dood)van)Nederlandse)strijders)lijkt)een)afschrikwekkende)werking)uit)te)gaan;)er)reizen)nog)

steeds)personen)uit.)Daarnaast)concludeert)de)NCTV)dat)vrijwel)alle)Nederlandse)jihadisten)

in)Syrië)strijden)onder)de)vlag)van)de)aan)AlbQaida)gelieerde)groeperingen)Islamitische)Staat)

voor)Irak)en)de)Levant)(ISIS/ISIL))en)Jabhat)albNusra.)De)meeste)jihadstrijders)zouden)

strijdervaring)opdoen,)gruweldaden)plegen)en)doorradicaliseren.)Sommige)terugkeerders)

zouden)een)radicaliserende,)rekruterende)en)faciliterende)rol)spelen)(DTN)35).))

)

4.4!Conclusie!

Dit)hoofdstuk)beschrijft)dat)de)demonstraties)in)Syrië)in)2011)een)resultaat)waren)van)

jarenlange)onderdrukking.)Deze)demonstraties)mondden)uit)in)geweld)en)hebben)aanleiding)

gegeven)voor)een)regionaal)conflict)dat)een)aanzuigende)werking)heeft)op)foreign)fighters)

uit)de)Arabische)wereld)en)Europa,)waarbij)een)breed)spectrum)van)‘gematigd’)seculiere)tot)

islamistische)en)extreem)jihadistische)oppositiepartijen)de)strijd)voeren)tegen)het)regime)

van)Assad.)Ook)Nederlanders)hebben)zich)bij)de)strijd)gevoegd)en)maken)onderdeel)uit)van)

extreem)jihadistische)groeperingen.)De)ontwikkelingen)in)Syrië,)de)onderdrukking)van)

soennitische)medemoslims,)de)gruwelijkheden)van)het)regime)tegen)de)Syrische)bevolking)
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en)de)aanwezigheid)van)jihadistische)strijdgroepen)spelen)een)belangrijke)rol)in)het)

begrijpen)van)de)motieven)van)de)Syriëgangers,)hetgeen)centraal)staat)in)deelvraag)vraag)2:)

• Wat!zijn!de!achtergronden!en!motieven!van!de!Nederlandse!Syriëgangers?!

In)het)volgende)hoofdstuk)wordt)hier)dieper)op)ingegaan.))

!
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5!De!Syriëgangers!
Dit)hoofdstuk)gaat)dieper)in)op)de)Syriëgangers,)om)zodoende)een)beeld)te)vormen)van)de)

jihadgang,)dat)vergeleken)kan)worden)met)de)theoretische)inzichten)over)radicalisering.)In)

dit)hoofdstuk)worden)de)bevindingen)uit)de)interviews)gepresenteerd.)Als)aanvulling)op)de)

interviews)zijn)er)in)dit)hoofdstuk)ook)(online))kranten/media)artikelen,)strijdersinterviews)

en)publicaties)van)journalisten,)deskundigen,)wetenschappers,)veiligheidsdiensten)en)

overheden)meegenomen.)Allereerst)gaat)dit)hoofdstuk)in)op)de)profielen)van)de)

Syriëgangers.)De)volgende)paragraaf)beschrijft)wat)er)gebeurt)met)de)Nederlanders)in)Syrië)

en)wat)zij)daar)doen.)Daarna)gaat)dit)hoofdstuk)in)op)de)ideologie)van)de)Syriëgangers,)om)

vervolgens)te)beschrijven)hoe)radicalisering)en)sympathie)voor)jihadgang)tot)stand)komt.)Dit)

hoofdstuk)beschrijft)verder)welke)rol)het)salafisme)heeft)in)de)jihadgang)alsmede)de)

aantrekkingskracht)die)Syrië)heeft)op)islamitische)jongeren.)De)inzichten)in)dit)hoofdstuk)

geven)antwoord)op)de)volgende)twee)deelvragen:)

• Wat!zijn!de!achtergronden!en!motieven!van!de!Nederlandse!Syriëgangers?!

• Hoe!komt!het!dat!Nederlandse!moslims!sympathie!krijgen!voor!de!jihadistische!

ideologie!en!de!beslissing!nemen!om!ten!strijde!te!trekken?!

!

5.1!Profielen!

Er)blijkt)geen)algemeen)profiel)van)de)Syriëganger)te)zijn.)Er)is)zelfs)sprake)van)sterk)

uiteenlopende)profielen.)Hun)leeftijd)varieert)van)16)tot)40,)waarvan)de)meesten)tussen)de)

20)en)de)30)zijn.)Hun)opleidingsniveau)varieert)van)vmbo)tot)hbo)(respondent)7).)Het)

overgrote)deel)is)man,)maar)er)gaan)steeds)meer)vrouwen)naar)Syrië)(Bakker,)juni)2013;)

NCTV,)februari)2014).)De)grootste)concentratie)komt)uit)Den)Haag.)Daarnaast)blijken)Delft,)

Zoetermeer,)Gouda,)Arnhem)(respondent)7))en)Utrecht)(de)Koning,)februari)2013))goed)

vertegenwoordigd)te)zijn.)De)Syriëgangers)zijn)vaak)mensen)zijn)met)een)dubbele)

nationaliteit)(respondent)1).)De)grootste)groep)is)afkomstig)uit)de)Marokkaanse)

gemeenschap,)maar)er)zijn)ook)Syriëgangers)van)onder)andere)Turkse,)Somalische)en)

Koerdische)afkomst)en)er)is)een)redelijk)omvangrijke)groep)bekeerlingen,)de)zogeheten)

‘poldermoslims’.)De)meeste)Syriëgangers)zijn)van)allochtone)afkomst,)waarbij)hun)ouders)

analfabeet)zijn)en)de)islamitische)waarden)van)hun)land)van)herkomst)nog)steeds)uitdragen)

(respondent)7).)Over)het)algemeen)komen)ze)uit)achterstandswijken,)maar)dat)maakt)de)

Syriëgangers)dus)niet)armer)dan)hun)omgeving)(respondent)2).)De)jihadgang)is)dan)ook)geen)

voortvloeisel)uit)armoede.)Sommige)Syriëgangers)woonden)op)zichzelf.)De)meeste)

uitreizigers)die)afkomstig)zijn)uit)Den)Haag)verkeerden)in)een)slechte)economische)situatie,)
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en)waren)werkloos.)Anderen)zaten)op)school)maar)dat)bleek)geen)drempel)te)zijn)om)naar)

Syrië)te)gaan.)Daarnaast)zijn)er)ook)Syriëgangers)die)uit)een)hele)goede)gezinsb)en)

economische)situatie)komen.)Dit)is)voornamelijk)het)geval)bij)de)poldermoslims.)Sommigen)

blijken)zelf)een)gezin)te)hebben)(NRC)Handelsblad,)2013).)Over)het)algemeen)zijn)de)

Syriëgangers)al)geruime)tijd)islamitisch.)Ze)zijn)met)de)islam)opgevoed)en)ze)kwamen)al)in)

de)moskee.)Ze)baden)al)met)hun)ouders)en)kwamen)al)veel)in)het)buitenland,)aldus)

respondent)7.)Echter)deden)de)meeste)al)een)tijdje)niks)meer)met)de)islam,)voordat)ze)op)

het)radicale)pad)belandden.)Volgens)Haagse)wijkagenten)zijn)de)meeste)Syriëgangers)al)in)

aanraking)geweest)met)de)politie:)“Toch)geldt)voor)veel)Syriëstrijders)dat)het)kinderen)zijn)

die)na)een)misstap)de)weg)naar)de)‘gewone’)maatschappij)niet)meer)konden)terugvinden)en)

ontheemd)geraakt)zijn”)(Omroep)West,)20)november)2013).)Hierdoor)zijn)veel)Syriëgangers)

op)straat)gehard)(respondent)1).)!

)

5.2!Activiteiten!

Na)een)periode)van)onzekerheid)over)de)activiteiten)van)de)Syriëgangers,)bieden)de)

Nederlandse)veiligheidsdiensten)eind)2013)duidelijkheid.)De)Syriëgangers)blijken)te)

participeren)in)de)gewapende)strijd)tegen)het)regime)van)Assad,)onder)de)vlag)van)Jabhat)

albNusra)en)ISIL)(NCTV,)februari)2014).)Op)internet)wordt)het)beeld)dat)de)Nederlanders)

participeren)aan)de)gewapende)strijd)bevestigd.)Op)de)website)jihadology.net)heeft)Pieter)

van)Ostaeyen,)een)Belgische)deskundige)op)dit)gebied,)getuigschriften)van)drie)Delftse)

Syriëgangers)gepost.)De)verhalen)komen)van)de)sociale)media)profielen)van)de)strijders)zelf)

en)zijn)daarmee)wetenschappelijk)gezien)niet)betrouwbaar.)De)eerste)dateert)van)13)

oktober)2013)en)is)geschreven)door)Abu)Jandal,)die)inmiddels)is)omgekomen)in)Syrië.)In)het)

artikel)beschrijft)Abu)Jandal)dat)de)Nederlandse)strijders)in)Syrië)meevechten)met)operaties)

aan)het)front)en)dat)zijn)kameraad)Mourad)Massali,)alias)Abu)Baseer,)is)omgekomen)tijdens)

een)gevechtsactie.)Ook)beschrijft)het)artikel)wat)voor)uitrusting)de)Nederlanders)bij)zich)

hebben,)inclusief)foto’s)hiervan.)Op)de)foto)is)een)Kalashnikov)AK46)met)6)extra)magazijnen)

te)zien,)een)Makarov)pistool,)twee)handgranaten,)een)mes,)een)Casio)horloge)en)een)koran.)

Abu)Jandal)beschrijft)verder)hoe)de)Nederlandse)strijders)getraind)werden)in)een)kamp.)Het)

tweede)getuigschrift)gaat)over)de)broer)van)de)omgekomen)Abu)Basheer,)Abu)

Wandae/Choukri)Massali.)Het)artikel)beschrijft)hoe)hij)omkwam)en)het)martelaarschap)zou)

hebben)gekregen)tijdens)een)gevechtsoperatie.)Het)derde)getuigschrift)van)de)Nederlandse)

strijders)in)Syrië,)gaat)over)de)dood)van)de)woordvoerder)van)de)Delftse)groep)

jihadstrijders,)Abu)Jandal)(ofwel)Abu)Fidaa).)Hij)was)een)prominent)figuur)binnen)de)groep)
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Nederlanders.)Zo)heeft)hij)zich)namens)de)groep)uitgebreid)laten)interviewen)door)de)

Volkskrant,)was)hij)de)woordvoerder)voor)de)groep)op)Facebook)en)was)hij)medeauteur)van)

het)boek)‘De)Banier’.)Het)artikel)beschrijft)dat)Abu)Jandal)de)zevende)Nederlandse)

omgekomen)strijder)was)en)het)martelaarschap)gekregen)zou)hebben)(Ostaeyen,)2013).)In)

het)interview)(De)Volkskrant,)juni)2013))dat)Abu)Jandal)gaf)legt)hij)uit)dat)de)Nederlanders)

verdeeld)zijn)over)meerdere)verblijfplaatsen.)Ze)maken)onderdeel)uit)van)eenheden)waar)

strijders)van)diverse)nationaliteiten)meestrijden,)zoals)Saoediërs,)Tunesiërs,)Belgen,)

Duitsers,)Canadezen,)Russen)en)Syriërs.)De)nieuwe)buitenlandse)strijders)zouden)eerst)een)

training)onder)gaan)van)zes)weken,)waarna)zij)actief)mogen)participeren)op)het)slagveld.)

Volgens)Halim)El)Madkouri)worden)de)Nederlanders)getraind)in)bataljons)voor)

migrantenstrijders.)Deze)strijders)worden)‘moejahiroen’)genoemd.)Het)zijn)strijders)die)uit)

verschillende)hoeken)van)de)wereld)naar)Syrië)zijn)gekomen)(Eenvandaag,)7)november)

2013).)Na)de)eerste)militaire)training)gaan)de)strijders)ervaring)opdoen)en)krijgen)ze)extra)

lessen,)aldus)Abu)Jandal)in)het)interview.)Er)zijn)speciale)trainingen)die)tussendoor)

aangeboden)worden)door)ervaren)moejahedien)strijders.)Het)betreft)hier)ook)politieke)en)

informatieve)lessen,)die,)volgens)Abu)Jandal,)de)ongecensureerde)waarheid)vertellen.)Naast)

vechten)worden)de)Nederlandse)moejahiroen)ingezet)voor)Ribaat,)grensbewaking.)Hierbij)

staat)wacht)houden)centraal.)Vrouwen)zouden)zich)over)het)algemeen)niet)bezig)houden)

met)vechten,)aldus)Abu)Jandal.)In)het)interview)is)wel)beschreven)dat)er)de)afgelopen)

maanden)ook)een)aantal)broeders)gewond)zijn)geraakt.)De)oorzaken)variëren)van)kogels)tot)

bommenscherven.)

Op)internet)circuleren)filmpjes)waarop)Nederlanders)strijders)in)Syrië)te)zien)zijn,)

bijvoorbeeld)op)de)website)van)Eenvandaag.)“Ook)terrorismebexpert)Edwin)Bakker)

signaleert)dat)de)Nederlandse)jihadisten)zich)met)veel)geweld)in)het)conflict)storten.)Er)zijn)

niet)alleen)video’s)van,)ze)scheppen)er)digitaal)over)op)en)dat)wordt)zeker)met)interesse)

meegelezen”)(Elsevier,)2013:16).)Op)26)oktober)meldt)de)Telegraaf)dat)de)‘polderjihadisten’)

betrokken)zijn)bij)gruwelijkheden.)Volgens)goed)ingevoerde)inlichtingenbronnen)van)de)

Telegraaf)zijn)de)Nederlanders)betrokken)bij)onthoofdingen,)standrechtelijke)executies)van)

gevangenen)en)andere)gruwelijkheden.)Dit)beeld)lijkt)onderschreven)te)worden)door)foto’s)

van)een)Nederlandse)jihadist)uit)Almere)(De)Volkskrant,)30)maart)2014).)Op)26)januari)2014)

presenteert)Nieuwsuur)een)interview)met)Yilmaz,)een)Nederlander)van)Turkse)komaf,)die)in)

Syrië)jihadstrijders)voor)de)oppositiepartijen)traint.)In)de)video)is)te)zien)dat)Yilmaz)in)het)

Nederlandse)leger)heeft)gezeten)en)dat)hij)in)Syrië)zijn)Nederlandse)uniform)draagt.)Yilmaz)

geeft)in)de)video)schietles)aan)andere)strijders.)De)kennis)die)hij)in)het)Nederlandse)leger)
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heeft)opgedaan)gebruikt)hij)nu)voor)de)training.)Volgens)Yilmaz)heeft)namelijk)negentig)

procent)van)de)jihadstrijders)in)Syrië)nog)nooit)een)schot)gevuurd,)laat)staan)geparticipeerd)

in)een)strijdgebied.)Yilmaz)geeft)aan)dat)hij)geen)onderdeel)uitmaakt)van)AlbQaida)en)dat)

buitenlandse)strijders)niet)per)definitie)bij)AlbQaida)terecht)komen.)

Ook)zijn)er)verklaringen)van)Nederlanders)in)Syrië)dat)zij)zich)humanitair)inzetten)en)

de)bevolking)helpen,)zonder)hierbij)geweld)te)gebruiken.)In)het)interview)met)de)Volkskrant)

laat)Abu)Jandal)weten)dat)een)aantal)broeders)zich)hebben)beperkt)tot)vrijwilligerswerk,)

ondanks)dat)de)meeste)broeders)teruggevonden)zouden)kunnen)worden)op)het)slagveld.)

Een)voorbeeld)van)Nederlandse)vrijwilligers)aan)het)werk,)is)te)zien)op)een)video)op)de)

website)van)de)NOS,)waarbij)Abu)Bashir)en)‘broeder)Eldin’)laten)zien)hoe)zij)een)straat)in)

Syrië)schoonmaken)(NOS,)22)oktober)2013).)Abu)Jandal)geeft)in)de)Volkskrant)dat)

gevechtshandelingen)en)humanitaire)hulp)vaak)in)elkaar)overlopen)en)dat)het)je)als)

moejahedien)allebei)doet.)Dick)Schoof,)directeur)NCTV,)geeft)in)een)reportage)van)

Eenvandaag)(7)november)2013))aan)dat)men)in)Nederland)niet)naïef)moet)zijn)en)dat)het)

vast)staat)dat)Syriëgangers)in)meer)of)minder)mate)betrokken)zijn)bij)gevechtshandelingen.)

Ook)Halim)El)Madkouri,)expert)radicalisering)en)arabist,)geeft)in)dezelfde)reportage)aan)dat)

humanitaire)hulpverleners)niet)in)het)geniep)naar)Syrië)gaan.)Iedereen)weet)volgens)El)

Madkouri)dat)humanitaire)hulpverleners)vanuit)Nederland)vertrokken)zijn.))

Al)met)al)ontstaat)het)beeld)dat)de)Nederlanders)actief)betrokken)zijn)bij)militaire)

operaties)en)gevechtsacties,)getraind)worden)in)een)militair)kamp)en)militaire)uitrusting)en)

bewapening)bij)zich)dragen.)Het)feit)dat)er)al)veertien)strijders)(Nieuwsuur,)30)juni)2014))

omgekomen)zijn)en)diverse)strijders)gewond)zijn)geraakt,)geeft)ook)aan)dat)de)Nederlanders)

zich)in)ieder)geval)dicht)bij)het)front)begeven.)

!

5.3!Motieven!en!ideologie!Syriëgangers!

Deze)paragraaf)geeft)een)uiteenzetting)van)deze)motieven)en)doelstellingen)van)de)

Syriëgangers.)In)het)boek,)‘De)Banier’)(De)Nederlandse)Mujahideen)in)Bilaad)AsbShaam,)

oktober)2013),)beschrijven)de)Nederlandse)Syriëgangers)waar)zij)voor)staan)en)waarom)de)

strijd)in)Syrië)zo)belangrijk)is.)Centraal)in)het)boek)staat)het)morele)verval)van)het)westen)en)

de)hypocrisie)van)een)democratie.)De)auteurs)zijn)van)mening)dat)het)westen,)dat)landen)en)

volkeren)plat)bombardeert,)niet)het)recht)heeft)om)moslimlanden)lessen)in)moraliteit)en)

mensenrechten)te)geven.)Daarnaast)zijn)ze)boos)dat)er)meer)dan)100.000)Syriërs)zijn)

uitgemoord)in)minder)dan)twee)jaar)tijd,)terwijl)het)westen)niet)ingrijpt)en)het)gebruik)van)

gifgassen)op)grote)schaal)tolereert.)Het)niet)ingrijpen)in)Syrië,)wordt)door)de)auteurs)gezien)
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als)een)onrechtvaardig)‘groen)licht’)voor)Assad,)om)de)bevolking)in)Syrië)te)onderdrukken)en)

te)vermoorden.)De)auteurs)trekken)een)parallel)met)de)gedooghouding)ten)aanzien)van)de)

brute)misdaden)tegen)moslims)in)Gaza)en)Burma.)De)auteurs)verwijzen)ook)naar)de)

ontwikkelingen)in)Egypte,)waar)de)islamitische)wetgeving)volgens)hen)op)democratische)

wijze)gekozen)werd)en)middels)een)gewelddadige)coup)door)het)leger)weer)verwijderd,)

waarna)de)leden)van)de)moslimbroederschap)gevangen)werden)gezet)en)de)partij)verboden)

werd.)Dit)is)volgens)de)auteurs)het)bewijs)dat)de)enige)weg)naar)gerechtigheid)geweld)is,)

want)een)democratische)weg)wordt)tegengewerkt.)De)moejahedien)in)Syrië)hebben)volgens)

hen)in)twee)jaar)tijd)dan)ook)meer)bereikt)hebben)met)hun)gewelddadige)jihad,)dan)de)

Egyptenaren)die)verdrinken)in)een)politieke)modderpoel.)De)auteurs)roepen)daarom)op)tot)

“een)oorlog)tegen)het)neokolonialisme,)tegen)tirannieke)verraderlijke)marionettenregimes”)

(De)Nederlandse)Mujahideen)in)Bilaad)AsbShaam,)oktober)2013:47).)Daarnaast)benadrukken)

de)auteurs)dat)dit)ook)nog)eens)een)defensieve)jihad)is)en)geen)offensieve)jihad.)Vandaar)

dat)twijfel)over)de)legitimiteit)van)de)strijd)in)Syrië)volgens)hen)niet)nodig)is.)Ook)Yilmaz,)de)

eerste)Nederlandse)jihadstrijder)die)zich)in)Syrië)laat)filmen,)en)de)bekeerling)Victor)Droste)

‘Zakariya)albHollandi’)(Sterkenburg,)2013),)leggen)uit)dat)ze)het)niet)kunnen)aanzien)dat)

duizenden)mensen)worden)afgeslacht)in)Syrië,)terwijl)anderen)moslims)thuis)blijven)en)niks)

doen.)Yilmaz)geeft)aan)dat)er)al)ruim)2,5)jaar)niks)gedaan)wordt)voor)de)Syrische)bevolking)

en)dat)de)jihadstrijders)zich)inzetten)voor)een)nobele)zaak,)namelijk)het)helpen)van)de)

Syrische)bevolking.)“Syrië)is)een)land)dat)in)de)steek)is)gelaten.)De)hele)wereld)ziet)het)

onrecht)dat)plaatsvindt)in)Syrië,)maar)niemand)grijpt)in.)De)Nederlandse)Syriëgangers)gaan)

op)vredesmissie”,)aldus)Abu)Moussa)(Nieuwsuur,)23)april)2013).)Respondent)5)geeft)aan)dat)

de)Syriëgangers)geen)verschil)zien)tussen)het)oorlogsrecht)in)de)islam)en)het)

geweldmonopolie)binnen)elke)staat.)Bepaalde)salafistische)predikers)zeggen)duidelijk)dat)

jihad)een)taak)is)van)overheden,)van)bestuurlijke)gezaghebbers,)maar)de)Syriëgangers)zien)

geen)islamitische)staat)en)gezaghebbers.)Daarentegen)zien)ze)wel)onrecht)en)voelen)ze)zich)

verplicht)om)hiertegen)te)vechten.)Zij)beschouwen)het)Syrische)volk)als)hun)eigen)volk,)en)

voelen)daarom)de)religieuze)plicht)om)hen)te)gaan)verdedigen,)als)een)individuele)jihad)

(respondent)5).)De)auteurs)van)de)Banier)(2013))sluiten)het)boek)af)met)een)toekomstig)

alternatief)voor)de)westerse)hebzucht,)onderdrukking)en)hypocrisie;)een)islamitische)staat)

gestructureerd)aan)de)hand)van)de)sharia,)net)als)in)de)tijd)van)de)profeet)Mohammed)en)

zijn)metgezellen)(de)Graaff,)2013).)

Een)artikel)van)de)BBC)(2012))benoemd)het)avontuur)als)motief)voor)de)jihad)in)

Syrië.)Volgens)Malik)albAbdeh,)een)prominente)Syrische)journalist)in)het)Verenigd)Koninkrijk,)
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zijn)de)meeste)van)de)eerste)Britse)jihadstrijders)in)Syrië)echte)‘thrillbseekers’)die)de)jihad)

willen)ervaren.)Onder)de)benaderde)respondenten)in)dit)onderzoek)heerst)onenigheid)over)

avontuur)als)drijvende)factor)voor)jihadgang.)Respondent)5,)2)en)8)denken)wel)dat)het)

avontuur)mee)kan)spelen.)Respondent)4)geeft)aan)dat)je)waarschijnlijk)wel)enigszins)

avontuurlijk)aangelegd)moet)zijn)om)een)dergelijke)stap)te)durven)nemen.)Respondent)3)

gelooft)niet)dat)het)avontuur)het)enige)motief)is:)

)

“Als)je)voor)de)sensatie)en)voor)het)avontuur)zou)gaan,)dan)wil)je)wel)graag)terugkomen)

naar)Nederland,)en)dan)wil)je)niet)het)martelaarschap)behalen”.)

)

Volgens)de)NCTV)beschouwen)de)Syriëgangers)en)de)achtergebleven)personen)in)

deze)beweging)“zichzelf)als)de)enige)ware)gelovigen,)die)een)individuele)verplichting)hebben)

de)islam)te)verdedigen)tegen)een)wereldwijd)front)van)islamafvallige)leiders,)verraders,)

sjiieten,)Amerikanen,)Joden)en)al)hun)bondgenoten.)De)verplichting)kan)volgens)hen)

ingevuld)worden)door)prediking,)vorming)en)opvoeding,)maar)zich)voegen)bij)(en)sneuvelen)

in))de)gewapende)strijd)in)oorlogsgebieden)is)voor)hen)het)meest)nastrevenswaardige”)

(NCTV,)augustus)2013)..)Hun)alomvattende)wereldvisie)maakt)een)duidelijk)onderscheid)

tussen)goed)en)kwaad.)De)scheiding)van)staat)en)religie,)het)secularisme)en)menselijke)

wetten)worden)afgewezen.)De)enige)geldende)wet)en)regelgeving)is)de)wil)van)God.)Van)

ongelovigen)en)afvalligen)wordt)afstand)genomen.)Westerse)normen)en)waarden)en)de)

moderniteit)worden)bestreden)en)jihadisten)dragen)bij)aan)de)verspreiding)van)en)

aansporing)tot)het)ware)geloof)(da’wa).)Zij)strijden)tegen)de)westerse)overheersing)en)zij)

streven)naar)mondiale)heerschappij)van)de)islam)in)de)vorm)van)een)kalifaat.)Dit)kalifaat)

betekent)van)oorsprong)een)islamitisch)rijk)dat)gesticht)is)door)de)profeet)Mohammed.)De)

term)wordt)tegenwoordig)door)jihadisten)gebruikt)als)verwijzing)naar)een)islamitische)staat)

waarbinnen)een)islamitische)wetgeving)geldt)(Vlaamse)overheid,)2013).))

)

5.4!Radicaliseringtendensen!en!jihadgang!

Sommigen)personen)doen)er)jaren)over)voordat)zij)het)jihadistisch)wereldbeeld)hebben)

geïnternaliseerd,)terwijl)anderen)korter)nodig)hebben.)Bij)de)pioniers)had)dit)proces)zich)al)

voltrokken.)De)groep)bestaat)uit)jongens)die)bekend)zijn)bij)de)AIVD)en)onderdeel)uitmaken)

van)de)harde)kern)van)de)Nederlandse)jihadisten)(respondent)1,)2,)4),)oftewel)van)de)

groepen)Sharia4Holland/Belgium,)Behind)Bars)en)Straat)Dawah.)Deze)personen)hebben)al)

geruime)tijd)sympathie)voor)de)jihadistische)ideologie)en)ambiëren)al)jaren)een)jihadgang)
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naar)een)strijdgebied.)Gezien)de)ideologie)en)eerdere)pogingen)tot)jihadgang)vanuit)dit)

netwerk)is)het)niet)vreemd)dat)er)direct)pogingen)worden)ondernomen)om)Syrië)te)

bereiken.)Naast)hun)religie)en)ideologie)speelt)de)controle)door)de)veiligheidsdiensten)op)

deze)kring)een)rol.)Het)leidt)tot)isolement)en)het)gevoel)dat)da’wa)(het)oproepen)tot)islam),)

een)belangrijke)legitimering)voor)hun)verblijf)in)Nederland,)niet)meer)mogelijk)is.)Hierdoor)

biedt)hijra)(emigreren)naar)een)islamitisch)land))een)aantrekkelijk)perspectief.)Deze)hijra)

wordt)door)sommigen)gekoppeld)aan)jihad,)zoals)bijvoorbeeld)bij)personen)in)de)kring)van)

Sharia4Belgium)(respondent)5).))

Naast)de)harde)kern)is)er)een)groep)die)zich)op)sleeptouw)laat)nemen.)In)de)media)

wordt)vooral)het)beeld)gecreëerd)dat)dit)naïeve)jongeren)zijn)die)geronseld)worden,)of)

gefrustreerde)jongeren,)op)zoek)naar)status.)Volgens)de)jongeren)zelf)en)personen)die)nauw)

contact)met)hen)onderhouden,)vertrekken)zij)uitsluitend)vanuit)theologische)overwegingen)

om)te)strijden)op)het)pad)van)Allah.)Hierbij)zou)status)geen)rol)spelen)(van)San,)‘De)

Nederlandse)Syriëgangers’,)2014).)Dat)zoveel)personen)zich)laten)meeslepen)door)radicale)

boodschappen)en)jihadgang)lijkt)alles)te)maken)te)hebben)met)een)combinatie)van)een)

voedingsbodem,)vraag)en)aanbod,)zoals)geformuleerd)in)het)model)van)Colin)Mellis)(2007).))

)

De!voedingsbodem!

De)voedingsbodem)bestaat)uit)een)geheel)van)persoonlijke,)sociale)en)contextuele)factoren.)

Binnen)de)sociale)factoren)kunnen)gezinsomstandigheden,)de)vriendenkring)en)de)sociale)

status)binnen)een)groep)of)gemeenschap)van)betekenis)zijn.)Daarnaast)kunnen)

persoonlijkheidskenmerken)of)psychische)problematiek)een)rol)spelen.)En)als)laatste)

persoonlijke)ervaringen)en)de)interpretaties)daarvan)(Vlaamse)Overheid,)2013).)De)

voedingsbodem)kan)bij)elk)individu)andere)factoren)bevatten.)Het)lijkt)er)bij)veel)

Syriëgangers)op)dat)uiteenlopende)gevoelens)van)frustratie)ten)aanzien)van)hun)eigen)land)

een)rol)spelen.)Binnen)het)publieke)debat)in)Nederland)is)een)duidelijke)tegenstelling)

waarneembaar)tussen)de)islam)en)de)mainstream)cultuur.)Sinds)9/11)heerst)er)een)

islamofobische)dynamiek)in)de)media)en)politiek)en)een)continu)aanwezige)spanning)tussen)

de)islam)en)de)Nederlandse)samenleving.)Maar)ook)in)de)eigen,)directe)omgeving,)ervaren)

veel)islamitische)jongeren,)inclusief)bekeerlingen,)diverse)vormen)van)discriminatie)(De)

Volkskrant,)15)juni)2013;)EO,)27)maart)2013;)De)Nederlandse)mujahideen)in)Bilaad)Asb

Shaam,)De)Banier,)2013;)Nieuwsuur,)26)januari)2014;)M.)van)San,)‘Als)Allah)mij)kiest,)2013).)

Deze)zaken)worden)ervaren)als)collectief)en)als)individu,)want)hier)maakt)de)groep)geen)

onderscheid)tussen.)Allerlei)predikers)jagen)juist)deze)gevoelens)van)frustratie)verder)aan)
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(respondent)4).)Volgens)Coolsaet)zijn)Syriëgangers)daarnaast)veelal)mensen)die)dagelijks)

allerlei)onzekerheden)tegenkomen)in)hun)omgeving;)ze)zijn)onzeker)of)ze)werk)zullen)

vinden,)of)ze)een)geliefde)zullen)vinden.)Ze)hebben)te)maken)met)een)gebrek)aan)

perspectieven)(John)de)Wit,)Gazet)van)Antwerpen,)7)mei)2013).)Bij)de)meesten)gaat)hun)

situatie)gepaard)met)werkeloosheid)en)vormt)daarmee)in)ieder)geval)geen)drempel)om)naar)

Syrië)te)gaan)(respondent)2)en)5).)Velen)komen)uit)het)criminele)circuit,)zijn)in)aanraking)

geweest)met)justitie)(respondent)1)en)3),)hebben)schulden)en)‘gedoe’)met)hun)ouders)

(respondent)2).)Voor)sommigen)lijkt)criminaliteit)een)antwoord)te)zijn)op)het)niet)vinden)

van)een)baan)en)een)uitzichtloze)situatie)(Bahara,)juni)2013).)De)criminaliteit)lijkt)vervolgens)

weer)bij)te)dragen)aan)afkeer)van)de)overheid,)verharding)en)geweldsbereidheid)

(respondent)1).)Halim)El)Madkouri)(Trouw,)9)maart)2013):))

)

“De)jongeren)die)het)meest)vatbaar)zijn,)zijn)die)van)de)straat,)bijvoorbeeld)leden)van)

jeugdbendes.)Dat)zijn)de)jongens)die)uit)de)criminaliteit)komen,)niet)tevreden)zijn)met)hun)

leven,)kwaad)zijn)op)de)overheid)en)problemen)hebben)op)het)thuisfront”.))

)

Volgens)Abu)Moussa,)de)onofficiële)leider)van)het)netwerk)rondom)Den)Haag,)hebben)de)

Syriëgangers)het)gevoel)dat)ze)altijd)al)het)zwarte)schaap)zijn)geweest)in)Nederland,)(NCRV,)

27)mei)2013))het)slachtoffer)van)‘islam)bashing’.)Het)lijkt)hierbij)niet)uit)te)maken)of)het)gaat)

om)reële)deprivatie,)discriminatie)en)achterstelling,)of)om)een)(subjectieve)of)

plaatsvervangende))beleving)van)een)spanning)tussen)de)islam)en)Nederland.)Zo)is)er)onder)

de)Syriëgangers)een)aantal)personen)die)uit)een)goede)economische)situatie)komen)en)

positieve)familiebanden)hebben.)Met)betrekking)tot)de)gepolariseerde)discussie)over)de)

islam)in)relatie)tot)radicalisering)en)jihadgang)is)het)zorgwekkend)dat)deze)de)afgelopen)tijd)

een)opleving)heeft)gekend.)In)het)publieke)debat)zijn)diverse)incidenten)omschreven)als)

voorbeelden)van)racisme)in)Nederland.)De)NCTV)komt)tot)de)conclusie)dat)dit)tot)gevolg)kan)

hebben)dat)sommige)bevolkingsgroepen)het)gevoel)krijgen)te)worden)aangevallen)en)zelfs)

tot)een)dynamiek)van)acties)en)reactie)kan)leiden)(NCTV,)30)juni)2014).)

Daarnaast)draagt)de)situatie)in)Syrië)bij)aan)het)gevoel)dat)moslims)als)groep)

worden)aangevallen.)Dit)voedt)de)gevoelens)van)frustratie.)Veel)moslims)nemen)het)de)

internationale)gemeenschap)kwalijk)dat)de)gruweldaden)van)Assad)onbeantwoord)blijven,)

wat)sterk)bijdraagt)aan)de)behoefte)iets)te)doen)voor)de)Syriërs.)Dit)versterkt)gevoelens)van)

onrechtvaardigheid)en)frustratie.)Aldus)ontstaat)er)een)transnationaal)gevoel)van)
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verbondenheid)met)de)wereldwijd)islamitische)gemeenschap)(de)umma))en)in)het)bijzonder)

met)de)onrechtvaardig)behandelde)Syrische)bevolking)(respondent)4)en)5).)

!

De!vraag!

De)situatie)van)deze)islamitische)jongeren)kan)uitmonden)in)een)gebrek)aan)zelfvertrouwen)

en)aan)eergevoel.)Respondent)7)merkt)dat)dit)zich)vertaalt)in)een)gevoel)van)verwijdering)

van)de)Nederlandse)samenleving.)Dit)wordt)versterkt)doordat)de)jongeren)thuis)ook)het)

gevoel)hebben)geen)aansluiting)te)vinden.)Hun)ouders)zijn)in)hun)ogen)vaak)traditioneel)

islamitisch,)wat)leidt)tot)een)kloof.)Ze)gaan)niet)meer)naar)de)moskee)van)hun)ouders,)waar)

ze)de)Arabisch)sprekende)imam)niet)verstaan)en)de)onderwerpen)als)saai)ervaren.)Door)de)

onzekerheden)ontstaat)een)behoefte)aan)houvast)en)duidelijkheid.)Vanuit)hun)verzet)tegen)

het)traditionele)milieu)ontstaan)vragen)en)behoeften.)De)mentale)leegte)en)het)gevoel)van)

zinloosheid)kan)leiden)tot)een)behoefte)aan)nieuwe)persoonlijke)zingeving.)Ze)willen)ergens)

bij)horen,)zoeken)een)nieuwe)familie)of)ze)willen)‘iemand’)zijn.)Sommigen)jongeren)lijken)

dus)ook)vooral)op)zoek)te)zijn)naar)zaken)als)kameraadschap,)een)kick)en)avontuur.)Andere)

jongeren)hebben)de)behoefte)een)crimineel)verleden)achter)zich)te)laten.)De)jongeren)gaan)

op)zoek)naar)deze)zingeving)alsmede)naar)erkenning)en)zekerheid.)Tijdens)hun)zoektocht)

bezoeken)ze,)samen)met)andere)jongeren)met)wie)ze)zich)verbonden)voelen,)lezingen)van)

verschillende)groepen)en)personen.)Daarnaast)blijkt)het)internet)populair)te)zijn)om)

antwoorden)te)vinden.)Uiteindelijk)vinden)zij)predikers)die)hen)meer)tot)hun)verbeelding)

spreken)en)hen)het)gevoel)geeft)hen)te)begrijpen.)Met)behulp)van)de)opgedane)ervaringen)

komen)ze)tot)een)constructie)van)de)islam)die)ze)het)meest)zinvol)vinden)(respondent)7).)

)

Het!aanbod!

Naast)de)voedingsbodem)en)de)vraag)speelt)het)aanbod)van)de)jihadistische)boodschap)een)

substantiële)rol)in)de)mate)van)jihadgang)naar)Syrië.)De)radicale)boodschap)wordt)

aangeboden)via)diverse)kanalen.)De)NCTV)maakt)melding)van)toenemende)openlijke)

propaganda)via)internet)en)sociale)media)uit)jihadistische)kringen)voor)deelname)aan)de)

strijd)in)Syrië)(NCTV,)november)2013).)Er)circuleren)allerlei)gruwelijke)beelden)van)de)

Syrische)burgeroorlog,)waaronder)foto’s)van)gedode)kinderen.)Jihadstrijders)worden)

heroïsch)afgebeeld)als)bestrijders)van)het)duivelse)en)ongelovige)regime)van)Assad)en)dit)

wordt)kracht)bijgezet)door)strijdliederen)(jihad)anasheed).)De)omgekomen)Nederlandse)

Syriëgangers)worden)op)internet)geëerd)als)martelaren,)omgeven)met)romantiek,)met)als)

doel)Nederlandse)geloofsgenoten)aan)te)sporen)ook)naar)Syrië)te)gaan)(respondent)3).)
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Daartoe)worden)tal)van)praktische)reistips)gegeven)(Hegghammer,)10)december)2013).)De)

jihadistische)boodschap)op)internet)versterkt)de)goedbkwaad)visie,)gevoelens)van)

vernedering)en)het)idee)dat)moslims)overal)worden)aangevallen)(van)San,)‘als)Allah)mij)

kiest’,)2013).)De)initiatiefnemers)spelen)in)op)actualiteiten)rond)brandhaarden)in)het)

MiddenbOosten.)Deze)propaganda)om)meer)te)doen)door)middel)van)gewapende)strijd)vindt)

gehoor)onder)veel)jongeren)(Bakker,)juni)2013).)Het)jihadisme)heeft)zich)nooit)eerder)zo)

openlijk)vertoond)in)Nederland)(respondent)9).))

De)ontwikkelingen)blijken)te)hebben)geresulteerd)in)een)‘jihadistische)jeugdcultuur’.)

Het)zou)gaan)om)een)aantal)duizenden)sympathisanten)(AIVD,)juni)2014).)Aanhangers)van)

deze)cultuur)worden)in)de)media)zelfs)bestempeld)als)‘popjihadi’s’.)Steeds)meer)Europese)

jonge)moslims)zouden)openlijk)flirten)met)de)jihad)en)dit)profileren)op)sociale)media)(De)

Volkskrant,)26)november)2013).)Doordat)de)traditionele)imams)niet)behendig)zijn)op)de)

sociale)media)ligt)dit)terrein)momenteel)open)voor)radicale)personen)en)websites)(Moslim)

Omroep,)2)januari)2014).)Toch)lijken)deze)‘popjihadi’s’)niet)allemaal)even)extreem)te)zijn)als)

deze)subcultuur)doet)voorkomen.)De)heroïsche)beelden)en)strijdliederen)lijken)ook)vooral)

een)visuele)en)muzikale)uiting)te)zijn)van)een)wereldwijde)boodschap)van)verzet)waar)

jongeren)zich)mee)verbonden)voelen.)De)persoonscultus)en)de)verheerlijking)van)strijd)kan)

vergeleken)worden)met)historische)voorbeeld)hiervan,)zoals)de)romantiek)rondom)Ché)

Guevarra.)Het)is)een)vorm)van)zelfrepresentatie)en)tegelijkertijd)een)provocatie)en)een)

testbeeld,)met)een)onderliggende)spirituele,)politieke)en)culturele)boodschap.)Een)

boodschap)van)standvastigheid)en)verzet)tegen)onderdrukking)(van)San,)‘Als)Allah)mij)kiest,)

2013;)de)Graaf,)2014;)respondent)4).Volgens)Shervin)Nekuee)komt)de)boodschap)voort)uit)

een)wijdverspreid)onbehagen)in)de)Westerse)moslimgemeenschap:)“Een)onbehagen)dat)

begrepen)moet)worden)in)het)licht)van)9/11)en)dertien)jaar)populistischbislamofobisch)

politiek)debat)in)Nederland”)(NRC,)17)juli)2014).)Hij)omschrijft)het)jihadisme)in)Nederland)

dan)ook)als)de)extreme)vorm)van)dit)onbehagen)jegens)het)dominant)discours)in)de)media.)

Sharia4Holland/Belgium,)Behind)Bars)en)Straat)Dawah)lijken)de)centrale)

knooppunten)in)de)jihadistische)boodschap)en)de)jeugdcultuur)te)zijn.)De)groepen)

sympathiseren)en)verheerlijken)het)jihadisme,)AlbQaida)en)ISIS,)juichen)jihadgang)naar)Syrië)

toe)en)profileren)zich)fel)antiwesters)tegen,)wat)zij)noemen,)de)hypocrisie)van)de)

democratie.)Voorbeelden)zijn)demonstraties)in)DenbHaag)waar)jihadistische)leuzen)worden)

gescandeerd)en)wordt)gezwaaid)met)ISISbvlaggen.)Ook)zijn)er)video’s)waarin)trouw)wordt)

gezworen)aan)ISIS)en)gesympathiseerd)wordt)met)Osama)BinbLaden)(Doornbos,)2013).)“Dat)

de)jongeren)op)een)openbare)plek)bijeenkomen)om)onder)meer)blijk)te)geven)van)hun)
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extremistische)gedachtegoed)kan)opgevat)worden)als)een)illustratie)van)zelfbewustzijn)en)

strijdbaarheid”,)aldus)de)NCTV)(NCTV,)november)2013:6).)Volgens)respondent)5)zijn)er)

oprechte)sympathieën)met)AlbQaida)en)ISIS.)Het)is)in)hun)ogen)de)ware)islam)en)een)strijd)

voor)rechtvaardigheid.)Maar)aan)de)andere)kant)relativeert)respondent)5)het)hiervoor)

geschetste)beeld)enigszins)door)aan)te)geven)dat)de)openlijke)manifestering)met)

bijvoorbeeld)vlaggen)deels)ook)een)provocatie)is.)Hoe)dan)ook)lijken)deze)groepen)een)

cruciale)rol)te)spelen)in)de)radicalisering)en)socialisering)van)meelopers.)Volgens)Bahara)(19)

juni)2013))wijzen)zij)anderen)de)weg,)letterlijk)en)ideologisch.)Bakker)noemt)het)

zelfontbranding.)Deze)zelfontbranding)wordt)op)gang)geholpen)en)gefaciliteerd)door)

personen)in)deze)groepen)die)richting)geven)aan)het)gevoel)iets)te)moeten)doen)in)Syrië,)

aldus)Bakker)(Bahara,)7)augustus)2013).)Volgens)minister)Opstelten)van)Veiligheid)en)Justitie)

vormen)deze)groepen)zowel)de)‘biotoop’)van)waaruit)de)jihadgangers)voortkomen,)als)het)

object)van)beïnvloeding)(Opstelten,)november)2013).)Volgens)de)AIVD)kan)binnen)zo’n)

groepering)de)doorradicalisering)naar)geweldsbereidheid)snel)verlopen)en)is)de)scheidslijn)

tussen)radicalisme)en)jihadisme)vervaagd.)Deze)bewegingen)hebben)een)omgeving)

gecreëerd)waar)gelijkgestemden)elkaar)ontmoeten)en)waar)radicale)ideeën)zich)hebben)

kunnen)ontwikkelen)tot)jihadistische)denkbeelden.)De)groep)is)een)belangrijk)vehikel,)

waarin)mensen)radicale)ideeën)opdoen)en)ermee)vertrouwd)raken.)Zij)jutten)elkaar)op)in)

wederzijds)extremisme)(respondent)8).))

De)politie)eenheid)Den)Haag)constateert)dat)het)radicale)netwerk)rondom)Den)Haag)

de)contacten)in)Syrië)gebruikt)om)nieuwe)jihadgang)te)faciliteren)en)om)de)Syrische)vraag)

naar)nieuwe)strijders)te)beantwoorden.)De)AIVD)ziet)geen)georganiseerde)vorm)van)

ronselen.)Groepsdynamiek)en)peerbtobpeer)beïnvloeding)van)jongeren)onderling)speelt)

volgens)de)dienst)een)grote)rol.)Binnen)de)radicale)groepen)bewegen)zich)wel)

charismatische)figuren)die)iemand)kunnen)verwijzen,)faciliteren)en)op)weg)helpen)naar)Syrië)

(De)Volkskrant,)18)april).)Dit)zijn)gerespecteerde)personen)en)gewiekste)predikers)die)al)

jaren)rondlopen)in)de)radicalere)kringen)(respondent)2).)Soms)gaat)het)om)mensen)die)

zonder)opleiding)op)eigen)gezag)de)koran)uitleggen)op)een)jihadistische)manier.)Onder)hen)

bevinden)zich)zelfs)tieners.)De)belangrijkste)spil)bij)de)Syriëgang)lijkt)dan)ook)degene)te)zijn)

die)de)lezing)geeft,)zoals)de)Zoetermeerse)imam)of)predikers)op)het)internet)(respondent)7).)

De)ouders)van)sommige)Syriëgangers)spreken)van)ronselen)en)hebben)aangifte)gedaan)

tegen)Azzedine)Choukoud)en)Murat)Öfkeli,)die)inmiddels)is)overleden)in)Syrië)(De)

Volkskrant,)18)april).)In)juni)houdt)de)Haagse)politie)een)18)jarige)man)aan)op))verdenking)

van)het)ronselen)van)mensen)voor)de)oorlog)in)Syrië)(NOS,)24)juni)2014).))
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)

Radicalisering!

Bij)sommige)jongeren)leidt)combinatie)van)de)voedingsbodem,)persoonlijke)vragen)en)het)

aanbod)van)de)jihadistische)boodschap)tot)een)proces)van)radicalisering.)De)situatie)in)

Nederland)schijnt)hierbij)hoogstens)een)indirecte)rol)te)spelen,)bijvoorbeeld)doordat)er)

relatief)veel)jonge)moslims)werkloos)zijn)en)zich)gediscrimineerd)en)gedepriveerd)voelen.)

Veel)lijkt)af)te)hangen)van)wie)een)individu)tegenkomt)tijdens)een)zoektocht)naar)

antwoorden,)met)wie)een)jongere)omgaat)en)waar)hij)of)zij)woont.)Dit)verklaart)ook)de)

clusteringen)van)Syriëgangers)in)de)diverse)steden)van)Nederland.)Het)is)een)netwerk)dat)

elkaar)kent.)Via)sociale)connecties)zoals)buurtgenoten,)vrienden)en)familie)kunnen)ze)in)

aanraking)komen)met)het)salafisme,)de)activistische)groepen)en)de)jihadistische)boodschap.)

Het)buitengewone)gemak)waarmee)momenteel)contact)gelegd)wordt)met)andere)jihadisten)

speelt)hierbij)een)rol.)Peerbtobpeer)beïnvloeding)lijkt)het)proces)van)radicalisering)te)

ontketenen.)Wanneer)ontvankelijke)jongeren)eenmaal)getriggerd)zijn,)begint)het)proces)van)

radicalisering.)De)jihadisering)van)de)meeste)personen)lijkt)pas)in)een)latere)fase)op)te)

treden,)nadat)zij)zich)via)vrienden)om)tal)van)redenen)op)sleeptouw)laten)nemen.)De)politie)

en)de)NCTV)bespeuren)een)tendens)waarbij)de)jongeren)aanvankelijk)weinig)weten)van)

religie,)maar)er)steeds)meer)van)in)de)ban)raken.)In)het)begin)zijn)ouders)vaak)blij)dat)hun)

kind)gaat)bidden,)maar)dit)verandert)meestal)snel)wanneer)de)jongens)streng)gelovig)

worden,)vrouwen)geen)hand)meer)geven)en)hun)zussen)verbieden)ongesluierd)rond)te)

lopen)(respondent)7).)Het)salafisme)biedt)duidelijke)regels)en)een)houvast)in)een)complexe)

wereld,)waarmee)allerlei)vragen)van)ontvankelijke)personen)beantwoord)kunnen)worden.)

Het)jihadisme)daarentegen)is)een)politieke)vertaling)van)onrecht.)Voor)sommigen)lijkt)de)

salafistische)leer)belangrijker)te)zijn)dan)voor)anderen.)Echter)lijken)de)meeste)meelopers)

religieus)weinig)onderlegd)te)zijn)(de)Wit,)2013).)Voor)veel)meelopers)voltrekt)het)

radicaliseringsproces)zich)razendsnel.)Daarbij)lijken)veel)meelopers)om)persoonlijke)redenen)

ten)strijde)te)trekken.)Voor)criminelen)is)het)een)kans)om)iets)van)hun)leven)te)maken,)

iemand)te)zijn)en)eer)te)behalen.)Jihadgang)biedt)in)bepaalde)kringen)namelijk)respect,)

status)en)waardering)van)gelijkgezinden,)die)men)als)crimineel)op)die)manier)niet)eerder)

kreeg)(respondent)3,5,8).)De)Franse)politicoloog)Oliver)Roy)vergelijkt)deze)radicaliserende)

personen)met)de)Baader)Meinhof)groep)in)de)jaren)70)(Kleis)Jager,)2014).)Volgens)

respondent)10)heeft)het)jihadisme)het)marxisme)vervangen)als)belangrijkste)ideologie)van)

verzet.)De)kennis)over)de)religie)kan)bij)deze)personen)flinterdun)zijn.)Maar)de)identificatie)

van)persoonlijke)met)collectieve)onrechtgevoelens)kan)vervolgens)het)karakter)aannemen)
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van)een)gevoel)van)kosmische)vernedering,)die)schreeuwt)om)‘counter)humiliation’,)een)

bekend)verschijnsel)in)de)geschiedenis)van)het)fanatisme)(de)Graaff,)2012).)Het)jihadisme)

zet)een)kader)uit)voor)de)manier)waarop)onrecht)bestreden)dient)te)worden.)Velen)slaan)

daarmee)de)stap)van)seculier)naar)salafist)en)van)salafist)naar)jihadist)over.)Ze)radicaliseren)

voordat)ze)het)door)hebben,)alsdus)respondent)9.)Respondent)10:)

)

“Voor)een)handvol)(de)harde)kern))speelt)ideologie)(jihadisme))ongetwijfeld)een)

doorslaggevende)rol,)maar)voor)de)meerderheid)wellicht)niet.)In)die)zin)zijn)het)geen)

‘fundamentalisten’”.)

)

De)peers)zijn)dan)ook)vaak)een)belangrijker)motor)dan)een)religie)of)een)ideologie)

(respondent)10).)Hoe)dan)ook)blijkt)eenieder)voor)vertrek)de)jihadistische)ideologie)te)

hebben)geïnternaliseerd)(respondent)7))en)te)geloven)in)de,)in)hun)ogen)‘enige)ware)islam’.)

Eenmaal)geradicaliseerd)voelen)ze)niet)alleen)de)behoefte)om)hun)medemoslims)te)helpen)

tegen)de)gruwelijkheden,)maar)voelen)ze)het)ook)als)een)religieuze)plicht)om)de)Syriërs)te)

helpen)en)te)strijden)tegen)onrecht.)De)strijd)in)Syrië)wordt)daarmee)voor)hen)een)

defensieve)jihad,)waarbij)ze)het)gevoel)krijgen)op)het)pad)van)Allah)te)strijden.)De)

Syriëgangers)daarentegen)geven)aan)dat)ze)in)Syrië)willen)blijven)om)in)een)toekomstig)

kalifaat)te)wonen,)of)dat)ze)willen)sterven)als)martelaar)in)de)strijd)om)het)kalifaat.)Bij)

thuisblijvers)en)op)forums)heerst)onder)moslims)juist)veel)twijfel)en)onduidelijkheid)over)de)

rechte)leer,)het)juiste)gedrag)en)vooral)het)martelaarschap)(Wagemakers,)2013).)Vaststaat)

dus)dat)de)Syriëgangers)al)geradicaliseerd)zijn)voordat)ze)vertrekken.))

)

Aantrekkingskracht)

Syrië)ontketent)momenteel)een)ongekende)mate)van)jihadgang)vanuit)Europa.)Syrië)

onderscheidt)zich)namelijk)van)andere)en)voorgaande)strijdgebieden.)Met)het)uitbreken)van)

de)Syrische)burgeroorlog)blijkt)een)noodzakelijke)voorwaarde)te)zijn)vervuld,)waardoor)een)

pool)van)potentiële)jihadgangers)gekanaliseerd)kan)worden)richting)Syrië)(respondent)10).)

Het)is)niet)aannemelijk)dat)er)zonder)het)conflict)in)Syrië)eenzelfde)jihadistische)

manifestatie)zou)hebben)plaatsgevonden)in)Nederland.)In)de)radicalisering)van)jongeren)

blijkt)Syrië)als)strijdtoneel)dan)ook)een)bijdragende)factor)te)zijn.)De)inmiddels)diep)

tragische)situatie)in)Syrië,)de)duur)van)het)conflict)en)het)uitblijven)van)internationaal)

ingrijpen)dragen)sterk)bij)aan)gevoelens)van)onrecht.)De)(sociale))mediabaandacht)voor)het)

conflict)en)de)wereldwijde)beschikbaarheid)van)beeldmateriaal)onderscheiden)Syrië)dan)ook)
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van)andere)strijdgebieden)en)lijken)een)substantiële)bijdrage)te)leveren)aan)de)mobilisatie)

van)foreign)fighters.)De)beelden)en)de)propaganda)bekrachtigen)de)jihadistische)retoriek,)

ook)in)Nederland.)De)openlijke)vertoning)van)de)wreedheid)van)het)Syrische)regime))

scheppen)een)schijn)van)legitimering.)Een)onderzoek)van)de)NCRV)laat)zien)dat)72)procent)

van)de)Nederlandse)moslims)het)goedkeuren)dat)Nederlanders)in)Syrië)gaan)vechten,)

tegenover)slechts)8)procent)van)de)nietbmoslims.)Daarnaast)toont)het)onderzoek)dat)81%)

van)de)moslims)vindt)dat)de)Syriëgangers*doen*wat*de*Verenigde*Naties*zou*moeten*doen*

tegenover)17%)van)de)nietbmoslims)(NCRV,)27)mei)2013).)Zo)staat)de)salafistische)stroming)

volgens)de)AIVD)wel)degelijk)positief)tegenover)wat)het)ziet)als)een)defensieve)jihad)tegen)

‘ongelovige’)dictators)in)de)islamitische)wereld,)tegen)de)opmars)van)sjiieten)die)zich)daar)in)

hun)ogen)dreigt)te)voltrekken,)en)tegen)Westerse)bezetting)van)islamitische)gebieden)(AIVD,)

Jaarverslag)2013).)

Bij)de)‘populariteit’)van)Syrië)onder)de)Nederlandse)jihadisten)spelen)ook)praktische)

overwegingen)een)rol.)De)nabijheid,)de)toegankelijkheid)en)het)relatieve)gemak)waarmee)

Syrië)bereikt)kan)worden)onderscheiden)de)oorlog)in)dit)land)van)eerdere)conflicten,)zoals)in)

Afghanistan)of)Irak,)waar)internationale)grenzen)grotere)belemmeringen)vormden.)

(Hegghammer,)10)december)2013;)De)Nederlandse)mujahideen)in)Bilaad)AsbShaam,)2013).)

De)reistijd)naar)Syrië)is)kort)en)voor)een)paar)honderd)euro)kun)je)er)aan)het)eind)van)de)

dag)zijn)(Bakker,)juni)2013;)Boeke)en)Weggemans,)april)2013).)Ten)tweede)hebben)de)

succesvolle)jihadreizen)van)de)Nederlandse)pioniers)het)pad)voor)die)nieuwe)reizen)

geëffend)(respondent)7).)Dit)was)eerder)niet)het)geval,)zoals)bijvoorbeeld)in)Bosnië.)

Daarnaast)lijkt)de)geografische)ligging)van)Syrië,)midden)in)het)hart)van)het)Middenb

Oosten)ook)op)een)ander)vlak)een)rol)te)spelen.)Veel)Syriëgangers)hebben)een)Arabische)

afkomst)en)daarmee)heeft)Syrië)des)te)meer)ideologische)betekenis)(Boeke)en)Weggemans,)

april)2013).)De)strijd)in)het)Arabisch)‘heart)land’,)wordt)namelijk)genoemd)in)de)profetie)van)

het)einde)der)tijden,)wat)ook)de)Nederlandse)jihadstrijders)in)Syrië)niet)is)ontgaan.)De)strijd)

in)Syrië,)het)gebied)dat)in)de)theologische)geschriften)onderdeel)is)van)de)Levant)(Asb

Shaam),)heeft)de)overtuiging)van)de)Apocalyps)onder)de)jihadisten)nieuw)leven)ingeblazen.)

De)expliciete)vermelding)van)Damascus)en)Israël)(en)dan)met)name)Jeruzalem))in)religieuze)

teksten)lijkt)het)idee)van)de)Apocalyps)te)bekrachtigen.)Jihadisten)koppelen)de)vestiging)van)

een)islamitisch)kalifaat)aan)de)hoop)op)een)apocalyptische)eindtijd.)De)sektarisering)van)het)

conflict,)waarbij)vooral)de)eeuwenoude)strijd)tussen)het)sjiisme)en)het)soennisme)de)

boventoon)voert,)bekrachtigt)ook)het)idee)van)een)apocalyptische)eindtijd.)De)Syriëgangers)

krijgen)daarmee)het)gevoel)aan)de)goede)kant)van)de)geschiedenis)te)staan,)waarbij)hun)
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deelname)en)het)behalen)van)het)martelaarschap)een)verschil)kan)maken)(De)Nederlandse)

mujahideen)in)Bilaad)AsbShaam,)2013;)de)Graaf,)2013;)de)Wit,)7)mei)2013).)Tezamen)met)

heroïsche)beelden)van)strijders)en)martelaars)ontstaat)er)een)mythisch)idee)rond)de)strijd)in)

Syrië.)

)

5.5!Conclusie!

In)deze)afsluitende)paragraaf)wordt)een)antwoord)gegeven)op)de)tweede)en)derde)

deelvraag)van)dit)onderzoek)op)basis)van)de)inhoudsanalyse)en)de)interviews:)

• Wat!zijn!de!achtergronden!en!motieven!van!de!Nederlandse!Syriëgangers?!

Het)is)duidelijk)geworden)dat)er)geen)algemeen)profiel)is)van)de)Syriëganger.)De)leeftijden)

en)opleidingsniveaus)variëren.)De)meesten)hebben)een)dubbele)nationaliteit)en)komen)uit)

een)islamitisch)gezin.)Hierbij)varieert)de)afkomst,)maar)het)grootste)gedeelte)heeft)een)

Marokkaanse)achtergrond.)Ook)zit)er)een)aanzienlijk)deel)bekeerlingen)tussen,)de)

zogeheten)‘poldermoslims’.)De)Syriëgangers)komen)uit)een)netwerk)dat)elkaar)kent,)met)

een)concentratie)in)Den)Haag.)Over)het)algemeen)verkeerden)de)Syriëgangers)voor)vertrek)

in)een)slechte)economische)situatie.)Het)grootste)gedeelte)komt)uit)achterstandswijken)en)

is)werkloos.)Ongeacht)hun)achtergrond,)is)het)de)ideologie)die)Syriëgangers)met)elkaar)

verbindt.)Ze)vinden)dat)Syrië)als)land)in)de)steek)is)gelaten.)De)gruwelijkheden)van)het)

regime)van)Assad)tegen)medemoslims)worden)niet)beantwoord)door)de)internationale)

gemeenschap,)terwijl)het)regime)van)meerdere)kanten)steun)krijgt.)Dit)zien)Syriëgangers)als)

een)groen)licht)voor)het)regime)om)moslims)af)te)slachten.)Syriëgangers)hebben)het)gevoel)

iets)te)moeten)doen)voor)de)Syrische)bevolking)en)tegen)het)regime.)Ze)zijn)begaan)met)het)

lot)van)hun)medemoslims)en)ze)voelen)zich)verbonden)met)hen.)Daarnaast)voelen)ze)het)als)

een)goddelijke)plicht)om)de)Syriërs)te)helpen)en)te)strijden)tegen)een)agressor)en)tegen)

onrecht.)De)goddelijke)plicht)is)voor)hen)een)defensieve)jihad.)De)gebeurtenissen)in)Syrië)

bevestigen)het)idee)dat)het)westen)een)strijd)voert)tegen)de)islam.)De)Syriëgangers)hangen)

dan)ook)de)jihadistische)ideologie)aan)en)keren)zich)fel)tegen)de,)wat)zij)noemen,)hypocriete)

en)verderfelijke)westerse)systemen.)Hun)utopie)is)om)te)leven)in)een)kalifaat)of)te)sterven)

als)een)martelaar)in)de)strijd)naar)dit)kalifaat.)Mede)daarom)voegen)de)Nederlandse)

jongeren)zich)in)de)gewapende)strijd.)

• Hoe!komt!het!dat!Nederlandse!moslims!sympathie!krijgen!voor!de!jihadistische!

ideologie!en!de!beslissing!nemen!om!ten!strijde!te!trekken?!

De)ontwikkeling)die)de)jihadistische)beweging)in)Nederland)heeft)doorgemaakt)heeft)geleid)

tot)een)radicale)scene)van)‘breakbaway)salafisten’)die)zich)georganiseerd)heeft)in)
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activistische)clubjes,)buiten)de)moskeeën)en)salafistische)organisaties)om.)Deze)scene)is)zich)

vanaf)2012)gaan)richten)op)Syrië.)Naast)de)reeds)aanwezige)jihadistische)ideologie)en)

sympathie)voor)jihad)in)strijdgebieden)van)personen)binnen)deze)kring,)lijkt)de)controle)van)

de)veiligheidsdiensten)op)deze)kring,)hijra)(islamitische)emigratie))gekoppeld)aan)jihad,)te)

bevorderen.)Dit)heeft)de)reeds)geradicaliseerde)pioniers)ertoe)aangezet)om)hun)kans)te)

grijpen)en)ten)strijde)te)trekken.))

Daarnaast)is)er)een)pool)van)jongeren)die)zich)op)sleeptouw)laat)nemen)en)nog)niet)

(volledig))tot)de)harde)kern)van)de)radicale)kring)behoorden.)De)ontvankelijkheid)van)veel)

meelopers)lijkt)het)resultaat)te)zijn)van)de)wisselwerking)tussen)de)voedingsbodem)(de)

persoonlijke)context),)persoonlijke)vragen)en)het)aanbod)van)de)jihadistische)boodschap.)De)

ontvankelijkheid)van)de)jongeren)blijkt)hiermee)erg)persoonsgebonden)te)zijn)en)de)

behoeften)van)de)Syriëgangers)lopen)sterk)uiteen.)Een)groot)deel)van)de)personen)die)zich)

op)sleeptouw)laten)nemen,)blijken)houvast)nodig)te)hebben)in)een)onzekere)westerse)

maatschappij.)In)de)westerse)samenleving)heerst)een)andere)cultuur,)spelen)andere)

waarden)een)rol)en)wordt)ander)gedrag)verwacht)dan)in)een)klassieke)islamitische)

samenleving,)waarvan)hun)ouders)de)cultuur)en)waarden)nog)steeds)uitdragen.)De)jongeren)

blijken)moeite)te)hebben)om)te)laveren)tussen)twee)‘werelden’.)Dit)wordt)versterkt)door)

het)politieke)klimaat)in)Nederland)en)de)mainstreammedia,)waarbij)islamofobie)en)

islambashing)een)substantiële)rol)spelen.)Een)zorgwekkende)ontwikkeling)is)dat)de)

gepolariseerde)discussie)over)islam)de)afgelopen)tijd)een)opleving)heeft)gekend.)Dit)creëert)

een)continu)aanwezige)spanning)tussen)de)Nederlandse)maatschappij)en)de)islam.)

Persoonlijke)en)collectieve)ervaringen)met)discriminatie)geven)ruimte)aan)gevoelens)van)

oneerlijkheid,)achterstelling,)deprivatie,)onrechtvaardigheid)en)uiteindelijk)frustratie.)Door)

werkloosheid)en)het)ontbreken)aan)toekomstperspectief)hebben)velen)hun)heil)gezocht)in)

de)criminaliteit,)hetgeen)bijdraagt)aan)mentale)hardheid)en)een)hekel)aan)de)overheid.)De)

situatie)van)de)jongeren)creëert)behoefte)aan)status)en)zingeving;)de)behoefte)om)iets)van)

hun)leven)te)maken;)de)behoefte)om)iemand)te)zijn;)maar)bovenal)de)behoefte)om)iets)te)

ondernemen)tegen)onrecht.)Dit)maakt)de)jongeren)ontvankelijkheid)voor)een)radicaal)

wereldbeeld)en)jihadisme.)De)activistische)groepen)(Behind)Bars,)Sharia4Holland/Belgium)

en)Straat)Dawah),)onder)leiding)van)een)aantal)vooraanstaande)individuen,)blijken)deze)pool)

van)jongeren)aan)te)spreken.)Ze)bieden)antwoord)op)de)verschillende)behoeften)en)vragen,)

zoals)zingeving,)houvast,)erkenning)en)status,)aan)de)hand)van)hun)interpretatie)van)de)

islam.)De)salafistische)leer,)die)gepaard)gaat)met)duidelijke)regels,)geeft)de)jongeren)

duidelijkheid)in)een)onzekere)complexe)situatie.)De)jihadistische)component)daarentegen)
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geeft)vooral)antwoord)op)gevoelens)van)onrecht.)Daarnaast)biedt)jihadgang)voor)velen)een)

kans)om)iets)van)hun)leven)hun)leven)te)maken,)een)held)te)worden)en)erkenning)te)krijgen.))

Voor)sommigen)lijkt)de)salafistische)leer)en)houvast)belangrijker)te)zijn)dan)voor)

anderen.)Zo)zijn)er)personen)die)al)langer)met)vragen)en)behoeften)rondliepen)en)die)zich)al)

aan)het)verdiepen)waren)in)het)salafisme.)Ze)doorlopen)een)proces)waarbij)religie)een)

steeds)belangrijkere)rol)gaat)spelen.)Aanvankelijk)zijn)ze)bijna)seculier)waarbij)ze)hun)oude)

islamitische)waarden)hebben)losgelaten,)maar)doordat)het)salafisme)houvast)en)zingeving)

biedt,)gaan)ze)de)salafistische)leer)steeds)fanatieker)aanhangen.)Dit)leidt)dan)ook)tot)

‘wedergeboren)moslims’.)Echter)lijken)de)meeste)meelopers)religieus)weinig)onderlegd)te)

zijn.)Velen)blijken)de)religieuze)verdieping)over)te)slaan)en)direct)het)jihadisme)te)

internaliseren.)Voor)velen)is)onrecht)één)van)de)belangrijkste)drijfveren.)Het)jihadisme)biedt)

een)ideologie)van)waaruit)dat)onrecht)bestreden)kan)worden.)Voor)velen)lijkt)de)ideologie)

dan)ook)vooral)een)antwoord)te)bieden)op)persoonlijke)behoeften.)Dit)zou)net)zo)goed)een)

andere)ideologie)kunnen)zijn.)Het)jihadisme)lijkt)dan)ook)vaak)oppervlakkig)te)worden)

overgenomen.)Radicaliseringsprocessen)hebben)zich)ook)nog)nooit)zo)snel)voltrokken.)Zo)

lijkt)de)jihadgang)ook)een)antwoord)te)bieden)aan)personen)die)op)zoek)zijn)naar)zaken)als)

avontuur)en)status.)Toch)blijkt,)ondanks)een)ogenschijnlijke)oppervlakkige)overname)van)de)

ideologie,)eenieder)te)vertrekken)vanuit)een)jihadistische)mindset)en)te)geloven)in)het)

martelaarschap.)

) Eén)van)de)belangrijkste)factoren)bij)de)radicalisering)van)Syriëgangers)blijken)

connecties)te)zijn.)Sociale)connecties)lijken)bepalend)te)zijn)voor)hoe)ontvankelijke)jongeren)

terecht)komen.)Er)zijn)namelijk)genoeg)jongeren)met)eenzelfde)voedingsbodem,)die)de)

jihadistische)ideologie)niet)internaliseren.)Ook)zijn)er)meer)jongeren)die)misschien)wel)naar)

Syrië)zouden)willen,)maar)uiteindelijk)niet)gaan.)Gefrustreerde)jongeren)gaan)met)

geestverwanten)naar)diverse)lezingen)en)blijven)uiteindelijk)ergens)hangen,)bijvoorbeeld)bij)

een)radicale)imam)of)een)activistische)groep.)Dit)onderzoek)maakt)duidelijk)dat)

ontvankelijke)jongeren)in)de)radicale)scene)worden)‘gezogen’)door)de)activistische)groepen.)

Maar)het)in)aanraking)komen)en)kennis)maken)met)deze)groepen)gebeurt)grotendeels)via)

sociale)connecties.)Een)vriend,)een)buurtgenoot)of)iemand)anders)die)de)radicale)kring)kent)

introduceert)nieuwelingen.)Daarnaast)maakt)internet)het)nog)makkelijker)om)in)contact)te)

komen)met)jihadisten.)De)mogelijkheden)om)in)contact)te)komen)met)geestverwanten)zijn)

nog)nooit)zo)groot)geweest.)Eenmaal)binnen)een)groep)wordt)radicalisering)op)gang)

gebracht)door)peerbtobpeer)beïnvloeding.)Het)momenteel)ongeëvenaarde)aanbod)van)de)

jihadistische)boodschap;)een)nooit)eerder)vertoonde)jihadistische)‘subcultuur’)op)de)sociale)
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media;)en)een)in)de)fysieke)wereld))enorme)mate)van)propaganda)voor)de)mythische)strijd)

tegen)onrecht)in)Syrië)blijkt)ontvankelijke)jongeren)te)socialiseren.)Ook)is)gebleken)dat)de)

radicale)kring)in)Nederland)de)contacten)in)Syrië)gebruikt)om)nieuwe)strijders)naar)het)

gebied)te)krijgen.)Dit)verklaart)ook)de)clusteringen)van)Syriëgangers)in)de)diverse)steden)van)

Nederland.)Zo)lijken)er)in)veel)Nederlandse)steden)geen)personen)te)wonen)die)connecties)

hebben)met)de)jihadistische)kring.)Binnen)de)radicale)groepen)bewegen)zich)namelijk)

charismatische)figuren)die)iemand)kunnen)verwijzen,)faciliteren)en)op)weg)helpen)naar)

Syrië.)Wie)niemand)kent,)is)aangewezen)op)bijvoorbeeld)internet.)Daarmee)lijkt)het)dubbel)

zo)belangrijk)te)zijn)wie)je)kent.))

Ook)speelt)de)‘aantrekkingskracht’)van)Syrië)een)belangrijke)rol)in)de)mate)van)

jihadgang)en)radicaliseringtendensen)op)diverse)niveaus.)De)situatie)in)Syrië)schept)een)

schijn)van)legitimering,)vanwege)de)gruwelijkheid)en)barbaarsheid)van)het)regime)van)

Assad.)Daarnaast)blijkt)een)ongeëvenaarde)aandacht)en)openlijkheid)voor)gruwelijkheden)in)

dit)conflict)moslims)meer)dan)ooit)te)‘triggeren’)en)het)gevoel)te)geven)iets)aan)de)situatie)

te)moeten)doen.)Sociale)media)en)internet)dragen)hier)enorm)aan)bij.)Daarnaast)speelt)

toegankelijkheid)en)nabijheid)van)Syrië)een)niet)te)onderschatten)rol,)gezien)de)vaak)

mislukte)pogingen)van)de)Nederlandse)jihadistische)kring)om)in)andere)strijdtonelen)voet)

aan)de)grond)te)krijgen)(zoals)Pakistan)of)Somalië).)De)geografische)ligging)van)Syrië)midden)

in)het)Arabisch)heart)land)en)de)vermelding)van)dit)gebied)in)de)profetie)van)het)einde)der)

tijden)bekrachtigt)het)mythische)idee)rond)de)strijd.)Ook)het)sektarische)karakter)van)het)

conflict)speelt)een)rol.)De)eeuwenoude)strijd)tussen)de)sjiieten)en)de)soennieten)geven)

ruimte)aan)een)wederzijds)idee)van)een)apocalyptische)eindstrijd.))

!

!
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6!Analyse:!van!homeGgrown!terroristen!naar!foreign(fighters!
In)dit)hoofdstuk)wordt)het)beeld)van)de)Syriëgang)naast)de)inzichten)over)homebgrown)

terrorisme)gelegd.)Het)blijkt)dat)de)theoretische)inzichten)op)een)aantal)vlakken)gelijkenis)

vertonen)met)de)jihadgang,)maar)op)een)aantal)andere)vlakken)tekort)komen)om)de)

jihadgang)naar)Syrië)te)verklaren.)Om)de)jihadgang)naar)Syrië)op)basis)van)de)theorie)te)

kunnen)begrijpen)en)een)goed)onderbouwd)antwoord)te)kunnen)geven)op)de)laatste)

deelvraag,)introduceert)dit)hoofdstuk)een)alternatieve)theoretische)stroming,)die)het)

concept)foreign)fighters)centraal)stelt.)De)centrale)deelvraag)in)dit)hoofdstuk)luidt:)

• Hoe!is!de!huidige!samenhang!tussen!de!radicaliseringtendens!en!jihadgang!op!

basis!van!theoretische!inzichten!te!verklaren?!
Duidelijk)is)geworden)dat)de)jihadgang)gepaard)gaat)met)radicaliseringtendensen.)Ook)is)

duidelijk)geworden)dat)de)Nederlandse)jihadistische)kern)(met)als)ankerpunt)groeperingen)

als)Sharia4Holland,)Straat)Dawah)en)Behind)Bars))die)de)jihadreizen)naar)Syrië)faciliteren,)

een)radicale)ideologie)nastreven,)hierbij)de)Nederlandse)democratische)rechtsstaat)

verwerpen)en)de)strijd)in)Syrië)verheerlijken.)Op)het)eerste)gezicht)lijkt)er)dus)erg)veel)

gelijkenis)te)zijn)met)het)homebgrown)terrorisme.)Jihadgang)wordt)immers)net)als)homeb

grown)terrorisme)vooraf)gegaan)door)een)proces)van)radicalisering,)dat)leidt)tot)

internalisering)van)de)sterk)antibwesterse)jihadistische)ideologie.)

)

6.!1!Overeenkomsten!

Bij)het)vergelijken)van)de)fenomenen)blijken)een)aantal)elementen)overeen)te)komen.)

Allereerst)blijkt)dat)de)Syriëgangers)die)zich)al)langer)in)de)radicale)scene)bevonden)

eenzelfde)vervreemdingstocht)hebben)doorgemaakt)als)de)theorie)beschrijft.)Een)duidelijke)

overeenkomst)hierbij)is)dat)het)vertrouwen)in)het)democratische)systeem)is)ontzegd.)Een)

aantal)Syriëgangers)hielden)zich)al)jaren)bezig)met)het)jihadisme,)hadden)de)jihadistische)

ideologie)al)eerder)geïnternaliseerd)en)hadden)ook)al)langer)de)ambitie)om)te)strijden)in)een)

strijdgebied.)Deze)vervreemdingstocht)had)zich)al)in)de)jaren)voordat)Syrië)in)beeld)kwam)

voltrokken)en)deze)personen)voelden)zich)al)geruime)tijd)onderdrukt.)Echter)blijft)het)

onduidelijk)of)het)eindstation)van)deze)vervreemdingstocht,)zonder)tussenkomst)van)de)

oorlog)in)Syrië,)een)terroristische)daad)in)Nederland)had)kunnen)zijn.)Ook)is)gebleken)dat)

voor)veel)Syriëgangers,)zoals)beschreven)in)de)theorie,)de)situatie)in)Nederland)een)rol)

speelt.)Vermeende)en)werkelijke)discriminatie)en)achterstelling)leiden)tot)gevoelens)van)

deprivatie,)onrecht,)frustratie)en)onzekerheid)over)allerlei)zaken,)zoals)de)plek)van)tweede)

en)derde)generatie)moslims)in)een)westerse)samenlevingen.)Een)volgende)overeenkomst)is)
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dat)deze)onzekerheid)wordt)weggenomen)door)steun)te)vinden)bij)geestverwanten)en)een)

(entitatieve))groep,)waarin)duidelijke)kaders)en)regels)heersen.)Binnen)dergelijke)groepen)

maken)leden)zich)de)groepsideologie)eigen)en)nemen)uiteindelijk)ook)de)groepsidentiteit)

aan.)Het)salafisme)blijkt)daarmee)ook)bij)veel)Syriëgangers)een)houvast)te)geven)in)een)

onzekere)wereld.)Opvallend)hierbij)is)dat)de)theorie)beschrijft)dat)jongeren)vaker)onzeker)

zijn)en)dat)ze)daarom)ook)meer)vatbaar)zijn)voor)elementen)die)deze)onzekerheid)

wegnemen)dan)ouderen.)Dit)lijkt)ook)bij)de)Syriëgangers)van)kracht)te)zijn,)aangezien)het)

grootste)gedeelte)tussen)de)20)en)de)30)jaar)is.)Ook)zijn)de)meeste)Syriëgangers,)zoals)de)

theorie)over)radicalisering)beschrijft,)‘wedergeboren’.)Verder)blijkt)dat)net)als)bij)homeb

grown)terrorisme,)profiling)niet)mogelijk)is)bij)de)Syriëgangers.)Van)jihadisme)is)bij)een)

aantal)Syriëgangers,)net)als)bij)homebgrown)terroristen,)pas)in)een)later)stadium)sprake.)Het)

jihadisme)als)ideologie,)biedt)bij)beide)fenomenen)antwoord)op)gevoelens)van)

onrechtvaardigheid)en)vernedering.)Bij)het)socialiseren)van)mensen)in)een)jihadistische)

gedachtegang)blijkt)het)sociale)netwerk)en)sociale)affiliatie)volgens)de)theorie)een)grote)rol)

te)spelen.)Ook)bij)de)Syriëgangers)zien)we)dit)terug.)Erg)belangrijk)bij)de)huidige)jihadgang)

blijkt)het)persoonlijke)netwerk.)Via)sociale)contacten)komen)mensen)in)aanraking)met)

jihadistische)personen)en)inspirators,)zoals)voorheen)bijvoorbeeld)imam)Fawaz)en)

tegenwoordig)bijvoorbeeld)Abu)Bashir)of)Abu)Moussa.)Deze)personen)spelen)een)essentiële)

rol)in)radicaliseringsprocessen.)Ook)zien)we)gelijkenis)in)de)rol)van)de)groep)bij)het)

socialiseren)van)mensen)in)het)jihadistische)wereldbeeld.)Groepsprocessen)speelden)bij)de)

Hofstadgroep)een)essentiële)rol,)terwijl)Sharia4Holland,)Behind)Bars)en)Straat)Dawah)de)

huidige)groepen)zijn,)waarbinnen)mensen)ideologisch)gekneed)worden.)Dat)het)internet)

hierbij)een)versnellende)rol)speelt,)geldt)voor)beide)fenomenen.)Ook)bij)de)Syriëgangers)zien)

we)vervolgens)isolatie,)waarbij)contact)met)andersdenkende)personen)buiten)de)radicale)

kring)tot)een)minimum)beperkt)wordt.)Bij)beide)fenomenen)wordt)de)jihadistische)ideologie)

geïnternaliseerd)en)zodoende)een)link)gemaakt)tussen)persoonlijke)gevoelens)van)onrecht)

en)het)onrecht)van)moslims)elders.)De)umma)(islamitische)wereldwijde)gemeenschap))

wordt)hierbij)steeds)belangrijker.)De)jihadisering)van)personen)zorgt)ervoor)dat)er)een)

politieke)vertaling)plaatsvindt)van)onrecht,)waarbij)een)schuldige)wordt)aangewezen)voor)al)

het)leed.)De)ideologie)blijkt)hiermee)voor)veel)Syriëgangers,)net)als)de)theorie)beschrijft,)

enkel)een)voertuig)te)zijn)van)radicalisme.)De)mate)waarin)de)ideologie)geïnternaliseerd)is,)

geeft)een)reflectie)van)het)stadium)van)radicalisering.)Anders)dan)bij)veel)salafisten,)lijkt)de)

religie)van)de)jihadisten)niet)heel)diep)te)gaan)en)lijken)zij)religieus)weinig)onderlegd)te)zijn.)

De)religieuze)educatie)blijkt)vooral)gebaseerd)te)zijn)op)een)doelmatige)selectie)van)
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verklaringen)uit)de)Koran,)die)voor)jihadisten)wereldwijd)dezelfde)boodschap)bevat.)Het)

jihadisme)is)daarmee)bij)beide)fenomenen)vooral)ook)een)kader)dat)geweld)legitimeert.)Het)

komt)erop)neer)dat)er)een)grote)mate)van)gelijkenis)tussen)beide)fenomenen)waar)te)

nemen)valt.)In)beide)gevallen)gaat)het)immers)om)een)proces)waarin)dezelfde)ideologie)

geïnternaliseerd)wordt.)Echter)is)gebleken)dat)een)nieuwe)generatie)jihadisten)in)Nederland)

het)stokje)heeft)overgenomen)en)de)focus)heeft)verlegd)naar)Syrië.)De)acties)van)deze)

Syriëgangers)blijken)minder)goed)te)verklaren)vanuit)de)theorie)van)het)homebgrown)

terrorisme.))

)

6.2!Verschillen!

Het)blijkt)dat)de)inzichten)vanuit)de)theorie)van)het)homebgrown)terrorisme)op)bepaalde)

vlakken)tekort)komen)in)het)bieden)van)verklaringen)voor)de)Syriëgang.)Allereerst)houden)

de)inzichten)geen)rekening)de)controle)door)de)veiligheidsdienst)op)de)jihadistische)kring)

bijdraagt)aan)de)bereidheid)om)naar)Syrië)te)vertrekken.)In)het)geval)van)een)terroristische)

daad)in)Nederland)zou)een)controle)van)de)veiligheidsdienst)juist)een)demotiverend)effect)

hebben.)De)inzichten)geven)ook)geen)verklaringen)voor)de)snelheid)die)gepaard)gaat)met)de)

huidige)radicaliseringstendens.)Het)lijkt)erop)dat)sommigen)van)de)Syriëgangers)de)

jihadistische)ideologie)nog)oppervlakkiger)overnemen)en)dat)de)ideologie)minder)diep)gaat)

dan)de)theorie)beschrijft)over)homebgrown)terroristen.)Toetreden)tot)een)terroristische)

groep)duurt)lang)en)de)ideologie)wordt)langzaam)geïnternaliseerd.)Het)wordt)immers)

beschreven)als)een)langdurig,)veelvormig)en)gelaagd)proces.)Dit)zien)we)daarentegen)niet)

terug)in)huidige)radicaliseringstendensen.)De)jihadgang)is)een)stuk)concreter)en)heeft)een)

andere)focus.)Een)deel)van)de)Syriëgangers)lijkt)dan)ook)puur)voor)de)jihadgang)te)

radicaliseren)en)de)ideologie)waarmee)dit)gepaard)gaat)voor)lief)te)nemen.)Dit)blijkt)vooral)

het)geval)te)zijn)bij)een)groep)meelopers,)die)nog)niet)volledig)onderdeel)uitmaakten)van)de)

radicale)kring.)Hun)religieuze)en)ideologische)kennis)lijkt)flinterdun)te)zijn.)Een)verschil)met)

de)theorie)is)dat)deze)personen)de)stap)naar)het)salafisme)en)vervolgens)het)jihadisme)over)

lijken)te)slaan.)De)salafistische)leer)lijkt)voor)velen)minder)belangrijk)te)zijn.)Het)lijkt)er)niet)

op)dat)deze)personen)in)een)eerdere)tijd,)zonder)de)oorlog)in)Syrië,)terecht)waren)gekomen)

bij)een)terroristische)groepering)als)de)Hofstadgroep.)Ook)de)cijfers)bevestigen)dit;)

Nederland)heeft)nooit)130)homebgrown)terroristen)tegelijk)gekend,)maar)wel)130)

Syriëgangers.)Een)belangrijke)reden)hiervoor)lijkt)te)zijn)dat)jihadgang)dus)voort)kan)komen)

uit)een)breder)spectrum)van)persoonlijke)motieven)dan)de)theorie)behandelt,)zoals)

bijvoorbeeld)de)behoefte)naar)status,)eer,)avontuur)of)de)behoefte)een)crimineel)verleden)
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achter)te)laten,)maar)bovenal)de)behoeften)om)iets)te)doen)aan)het)onrecht)en)leed.)

Daarnaast)lijken)velen)zich)mee)te)laten)slepen)door)de)jihadistische)subcultuur)in)

Nederland.)De)mogelijkheid)tot)jihadgang)blijkt)daarmee)een)nieuwe)groep)ontvankelijke)

jongeren)aan)te)spreken)en)voort)te)komen)uit)een)breder)scala)van)persoonlijke)motieven)

dan)een)terroristische)daad)in)Nederland.))

De)drempel)om)naar)een)strijdgebied)te)gaan)lijkt)kleiner)te)zijn)dan)het)

ondernemen)van)een)terroristische)daad.)Sommigen)meelopers)radicaliseren)dus)puur)om)

de)jihadgang,)terwijl)andere)meelopers)zich)al)in)een)proces)van)radicalisering)bevonden)

voordat)Syrië)in)beeld)kwam.)De)situatie)in)Syrië)is)voor)hen)een)katalysator)geweest.)Voor)

personen)die)zich)al)in)een)proces)van)radicalisering)bevonden)voordat)Syrië)in)beeld)kwam,)

lijkt)jihadgang)eerder)te)worden)gezien)als)een)legitieme)vorm)van)geweld,)dan)terreur)in)

Nederland.)In)termen)van)radicalisering)zou)jihadgang)daarmee)een)minder)vergevorderd)

stadium)weerspiegelen)dan)terrorisme)in)eigen)land.)Terreur)in)eigen)land)lijkt)daarmee)het)

meest)extreme)eindpunt)te)zijn)van)radicalisering.)Leden)van)de)Hofstadgroep)hadden)

immers)ook)de)behoefte)om)naar)een)strijdgebied)te)vertrekken)voordat)zij)zich)gingen)

richten)op)Nederland.)Jihadgang)lijkt)daarmee)eerder)een)optie)te)zijn)voor)personen)die)

zich)in)een)proces)van)radicalisering)bevinden.)Echter)waren)de)mogelijkheden)om)naar)een)

strijdgebied)te)gaan)voorheen)veel)minder)groot.)Hier)speelt)de)nabijheid)en)de)

toegankelijkheid)van)Syrië)een)rol,)alsmede)de)succesvolle)jihadreizen)van)de)pioniers,)die)

het)pad)geëffend)hebben)voor)nieuwe)Syriëstrijders).))

Daarnaast)lijkt)Syrië)zich)ook)nog)eens)te)onderscheiden)van)voorgaande)

strijdgebieden,)vanwege)de)geografische)ligging)midden)in)het)Arabische)heart)land)dichtbij)

de)heilige)plaats)Jeruzalem,)en)de)vernoeming)van)Syrië)in)de)profetie)van)het)einde)der)

tijden.)Ook)het)sektarische)karakter)van)deze)oorlog)en)het)oplaaien)van)de)eeuwenoude)

strijd)tussen)de)soennieten)en)sjiieten)blijkt)apocalyptische)verwachtingen)te)scheppen)en)

bij)te)dragen)aan)een)mythisch)idee)waar)radicaliserende)jongeren)deel)van)uit)willen)

maken.)Dit)zijn)factoren)die)niet)terugkomen)in)de)literatuur)over)homebgrown)terroristen.)

Een)essentieel)verschil)is)dus)dat)de)huidige)jihadistische)generatie)zich)richt)op)Syrië)en)niet)

op)Nederland.)De)NCTV)onderschrijft)ook)dat)de)probjihadisten)niet)direct)aanzetten)tot)

geweld)in)Nederland,)weliswaar)met)de)kanttekening)dat)hun)fanatisme)op)den)duur)wel)

opruiend)kan)gaan)werken)(NCTV,)februari)2014).)Het)aansluiten)bij)een)strijdgroepering)in)

het)buitenland)op)zich)is)daarmee)niet)radicaal,)omdat)het)zich)niet)primair)richt)tegen)de)

Nederlandse)democratie.)De)ideologie)waarmee)deze)jihadgang)gepaard)gaat)daarentegen)

is)dit)wel.!!
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Naast)het)feit)dat)de)inzichten)over)homebgrown)terrorisme)zijn)gericht)op)een)

ander)fenomeen,)zijn)deze)ook)gericht)op)andere)tijden)en)op)een)eerdere)generatie.)De)

inzichten)zijn)gedateerd.)Sinds)de)oprichting)van)de)activistische)groepen)Sharia4Holland,)

Behind)Bars)en)Straat)Dawa)is)de)dynamiek)veranderd.)Een)duidelijk)verschil)is)dat)er)op)dit)

moment)meer)propaganda)is.)Deze)propaganda)raakt)bij)veel)moslims)een)gevoelige)snaar)

en)het)kan)mensen)triggeren.)Daarnaast)is)er)op)dit)moment)meer)mediabaandacht,)

waardoor)mensen)meer)mee)krijgen)van)de)gruwelijkheden)die)zich)afspelen)Syrië.)Een)

ander)substantieel)verschil)is)de)openheid)waarmee)het)jihadisme)op)dit)moment)in)

Nederland)gepaard)gaat)en)de)ontwikkeling)die)het)‘jihadistisch)internet’)heeft)doorgemaakt)

in)Nederland,)waarbij)een)ongeëvenaarde)subcultuur)op)sociale)media)en)in)het)dagelijks)

het)jihadisme)verheerlijken.)Dit)wordt)versterkt)door)de)‘onbehendigheid’)van)traditionele)

imams)op)sociale)media)en)een)assertievere)jihadistische)kring)buiten)de)moskeeën)om.)De)

huidige)generatie)weet)daarmee)veel)ontvankelijke)jongeren)naar)zich)toe)te)trekken.))

)

6.3!Foreign!Fighters!

Nu)duidelijk)is)geworden)dat)de)oudere)studies)tekort)komen)om)de)(dynamiek)rondom))de)

jihadgang)naar)Syrië)vanuit)de)wetenschap)te)verklaren,)zijn)aanvullende)inzichten)

noodzakelijk)om)deze)tekortkomingen)op)te)vullen.)Echter)blijkt)de)geringe)mate)van)

Nederlandse)jihadgang)de)wetenschap)in)het)verleden)er)nooit)toe)heeft)aangezet)om)

specifiek)naar)dit)onderwerp)onderzoek)te)doen.))

In)een)onderzoek)van)de)NCRV)(mei,)2013))worden)de)Syriëgangers)vergeleken)met)

de)Nederlanders)die)in)de)jaren)30)naar)Spanje)gingen)om)tegen)de)fascist)Franco)te)

vechten.)Historicus)Koen)Vossen)legt)uit)dat)de)Nederlanders)zich)in)de)jaren)30)hetzelfde)

voelden)als)de)Syriëgangers)nu.)Hij)legt)uit)dat)velen)al)jaren)werkloos)waren)en)het)

perspectief)vaak)heel)erg)somber)was.)Er)heerste)verveling)en)een)gevoel)van)nutteloosheid.)

Dit)leidde)tot)de)behoefte)om)iets)nuttigs)te)doen)in)de)samenleving.)De)situatie)van)

moslims)in)Nederland)is)volgens)Vossen)vergelijkbaar)met)de)situatie)van)de)Spanjegangers)

toen.)Hij)geeft)aan)dat)een)dergelijke)situatie)de)perfecte)voedingsbodem)is)voor)dit)soort)

acties.)Vossen)legt)uit)dat)het)gevoel)van)solidariteit)b)het)gevoel)om)niet)alleen)maar)geld)in)

te)zamelen)en)te)mopperen)voor)de)televisie)b)zich)manifesteert)in)daadwerkelijk)vechten;)

het)ultieme)bewijs)hoeveel)ze)geven)om)hun)ideaal.)De)overeenkomst)is)volgens)Vossen)

sterk,)de)utopie,)het)idee)dat)men)voor)een)betere)wereld)vecht)en)het)idee)dat)de)wereld)

op)een)kruispunt)staat,)waarbij)de)wereld)óf)naar)de)verdoemenis)kan)gaan)óf)dat)het)
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paradijs)op)aarde)komt,)aldus)Vossen.)De)Spanjestrijders)krijgen)nu)erkenning,)maar)de)

Syriëgangers)daarentegen)worden)vaak)potentiele)terroristen)genoemd.))

De)vergelijking)tussen)de)Spanjegangers)en)Syriëgangers)is)onderdeel)van)een)

bredere)vergelijking)tussen)golven)van)buitenlandse)strijders)die)naar)conflictgebieden)zijn)

getrokken.)Rondom)dit)fenomeen)heeft)een)tot)nu)toe)beperkte)stroming)van)

wetenschappers)zich)gemobiliseerd.)Bij)dit)perspectief)staat)het)concept)‘foreign)fighters’)

centraal.)De)zogeheten)foreign)fighters)die)naar)conflictgebieden)trekken)zijn)geen)nieuw)

verschijnsel.)Zo)beschrijft)David)Malet)de)parallellen)tussen)de)mobilisaties)van)buitenlandse)

strijders)gedurende)de)Texaanse)Revolutie)in)1835,)de)Spaanse)burgeroorlog)in)de)jaren)

1930,)de)Israëlische)oorlogen)in)1967)en)1973)en)de)transnationale)jihadistische)foreign)

fighter)beweging.)Malet)concludeert)een)grote)mate)van)gelijkenis)tussen)het)islamitische)

foreign)fighters)van)nu)en)de)vier)geanalyseerde)casussen.)Hij)definieert)foreign)fighters)als)

‘nietbstaatsburgers)van)een)conflictstaat,)die)zich)aansluiten)bij)insurgencies)gedurende)

burgeroorlogen’)(Malet,)2013).)Thomas)Hegghammer)richt)zich)op)de)historie)van)de)

islamitische)foreign)fighter)beweging)en)definieert)foreign)fighters,)gebaseerd)op)de)

definitie)van)David)Malet,)als)personen)die)(Hegghammer,)2010):)

. zich)hebben)aangesloten)bij)en)opereren)binnen)insurgencies,)

. geen)staatsburgerschap)bezitten)van)de)staat)in)conflict)of)verwantschap)bezitten)

met)de)strijdende)partij,)

. niet)zijn)aangesloten)bij)een)officiële)militaire)organisatie,)

. en)niet)worden)betaald.)

De)theorie)maakt)onderscheid)tussen)homebgrown)terroristen)als)Mohammed)Bouyeri)en)

strijders)die)naar)het)buitenland)vertrekken)om)aldaar)te)proberen)het)verschil)te)maken.)

Volgens)Hegghammer)verkiezen)westerse)jihadisten)een)oorlogsgebied)in)moslimgebieden)

boven)de)jihad)in)westerse)landen.)Als)we)het)beeld)van)de)Syriëgangers)naast)de)inzichten)

over)foreign)fighters)leggen,)lijkt)deze)beweging)goed)te)passen)binnen)de)‘definities’)van)

foreign)fighters.)Ook)op)andere)vlakken)tonen)de)theorieën)over)foreign)fighters)veel)

gelijkenis)met)de)huidige)jihadgang,)bijvoorbeeld)op)het)gebied)van)rekrutering.)Zo)

onderschrijven)Cilluffo,)Cozens)en)Ranstorp)(2010))dat)bepaalde)categorieën)individuen)een)

inspirerende)en)radicaliserende)werking)op)meelopers)hebben.)Hierbij)maken)ze)

onderscheid)in)vier)categorieën.)Ten)eerste)de)‘bridge)figures’,)oftewel)personen)die)in)het)

thuisland)het)woord)en)de)ideologie)van)de)strijders)verkondigen,)zoals)Abu)Moussa.)

Daarnaast)de)‘jihadistische)rockstars’,)helden)die)op)dit)moment)aan)het)strijden)zijn,)waar)

thuisblijvers)tegenop)kijken,)zoals)de)TurksbNederlandse)Yilmaz.)Ten)derde)de)personen)die)
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zich)laten)inspireren)door)rockstars)en)de)doelgroep)van)bridge)figures;)de)Syriëgangers)zelf.)

Deze)spelen)op)hun)beurt)weer)een)grote)rol)in)de)mobilisatie)van)volgende)golven)van)

foreign)fighters.)Ten)vierde)onderschrijven)Cilluffo)e.a.)(2010))net)als)Hegghammer)(2010))

dat)veteranen)een)radicaliserende)werking)hebben)op)ontvankelijke)personen)in)hun)

omgeving.)Ook)dit)zien)we,)zoals)besproken,)terug)bij)terugkerende)Syriëgangers,)Zij)komen)

geloofwaardig)en)charismatisch)over)en)genieten)een)bepaalde)status.)De)‘pijpleiding’,)zoals)

die)gecreëerd)is)door)de)Syriëgangers,)wordt)ook)beschreven)in)de)theorie)van)Cilluffo,)e.a.)

(2010).)In)samenwerking)met)strijdgroeperingen)in)Syrië)en)achterblijvers)in)Nederland)

wordt)nieuwe)jihadgang)gefaciliteerd.)Bij)de)Syriëgangers)lijken)‘insurgents’)als)ISIS)daarmee)

een)rol)te)spelen)in)de)rekrutering.)Dit)zou)in)lijn)zijn)met)de)inzichten)van)Malet)(2013),)die)

rekruteringmechanismen)in)verschillende)historische)foreign)fighter)mobilisaties)analyseert.)

Onderzocht)moet)worden)hoe)groot)de)rol)van)insurgents)is)bij)de)rekrutering)van)

Europeanen)die)naar)Syrië)vertrekken,)want)volgens)Hegghammer)kwamen)foreign)fighters)

in)de)geschiedenis)over)het)algemeen)juist)ongenodigd.)

Volgens)Hegghammer)(2013))en)Hennessy)(2012))is)er)ook)een)duidelijk)verschil)

tussen)moslims)die)zich)mengen)in)een)conflict)voor)een)defensieve)jihad)(waar)er)veel)meer)

van)zijn))en)moslims)die)zich)aansluiten)bij)een)internationale)terroristische)organisatie.)

(Hegghammer,)2010).)De)defensieve)jihad)richt)zich)op)conflicten)in)landen)waar)moslims)bij)

betrokken)zijn.)Ideologieën)als)die)van)AlbQaida)gaan)uit)van)een)offensieve)jihad,)waarbij)de)

strijd)in)westerse)landen)gelegitimeerd)wordt.)Het)verschil)tussen)beide)stromingen)heeft)al)

vaker)geleid)tot)frictie,)zoals)na)de)overwinning)van)de)Afghanen)en)duizenden)foreign)

fighters)op)de)Russen.)Azzam)pleitte)voor)een)defensieve)jihad,)het)afzetten)van)corrupte)

moslimregimes)en)het)beschermen)van)moslims)waar)dan)ook,)ongeacht)nationaliteit.)

Osama)BinbLaden)wilde)zich)richten)op)de)verre)vijand,)het)Westen,)middels)een)offensieve)

jihad.)De)ideologie)van)Azzam)leefde)na)zijn)dood)voort)en)zijn)volgers)pleitten)in)de)jaren)90)

en)2000)voor)oorlogsvoering)in)moslimlanden.)AlbQaida)daarentegen)stortte)zich)op)dit)

moment)vol)in)een)mondiale)terroristische)operatie)tegen)joden)en)(wat)zij)noemden))

kruisvaarders)(Amerikanen)en)haar)bondgenoten,)burgers)en)militairen))en)werd)gebracht)

als)een)individuele)verplichting)voor)elke)moslim)die)hier)in)staat)toe)was)en)in)elk)land)waar)

dit)mogelijk)was.)Op)deze)manier)ontwikkelde)zich)in)de)loop)der)jaren)een)mondiale)jihad,)

actief)gericht)tegen)het)westen)onder)leiding)van)AlbQaida,)maar)ook)een)mobilisatie)van)

islamitische)strijders,)gericht)op)het)beschermen)van)moslimlanden.)Deze)foreign)fighter)

beweging)verplaatste)zich)in)de)loop)der)jaren)van)strijdtoneel)naar)strijdtoneel.)Het)ideaal)

van)een)defensieve)jihad)blijkt)ook)nu)grotendeels)ten)grondslag)te)liggen)aan)omvang)van)
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de)jihadgang.)Daarmee)vertrekken)de)Syriëgangers)dus)met)een)ideaal)dat)niet)afwijkt)van)

eerdere)foreign)fighter)mobilisaties)en)wel)afwijkt)van)het)ideaal)van)homebgrown)

terroristen.)Echter,)legt)respondent)8)uit,)was)er)onder)Nederlanders)meer)sympathie)voor)

de)Spanjegangers,)omdat)zij)vochten)tegen)een)ideologie)die)ons)vijandig)was:)

)

“Hier)gaat)het)eigenlijk)om)mensen)die)hetzelfde)doen,)maar)voor)een)ideologie)vechten)die)

ons)niet)welgezind)is.”))

)

Respondent)9)voegt)daaraan)toe)dat)de)ideologie)van)de)Syriëgangers)gepaard)gaat)met)een)

diep)gewortelde)haat)jegens)Nederland:))

)

“De)keuze)om)naar)Syrië)te)gaan)wordt)gemaakt)op)basis)van)een)haat6ideologie.)(...))Hoe)

kun)je)een)vrijheidsstrijder)zijn)als)je)de,)vrijheden)van)anderen)bedreigd?)Op)het)moment)dat)

je)denkt)dat)alles)wat)je)omgeving)doet,)wat)Nederlanders)doen,)niet)mag)en)kan,)dan)kun)je)

geen)vrijheidsstrijder)zijn.”))

)

Hierbij)worden)oprechte)sympathieën)voor)albQaida)en)ISIS)geuit)en)terroristen)als)

Mohammed)Bouyeri)geëerd)en)verheerlijkt.)Terreur)in)Nederland)lijken)deze)jihadisten)

daarmee)niet)zozeer)op)ideologische)gronden)af)te)keuren.)Ze)blijken)dit)vooral)te)mijden,)

omdat)anders)1,2)miljoen)moslims)in)het)geding)zouden)komen)en)Wilders)in)de)kaart)zou)

worden)gespeeld,)aldus)Abu)Moussa,)de)meest)prominente)woordvoerder)van)de)jihadisten)

in)Nederland)(NCRV,)2013).)Aldus)ontstaat)er)discussie)en)worden)de)jihadstrijders)vaak)

gezien)als)personen)die)bewust)toetreden)tot)de)mondiale)jihadistische)beweging,)en)

daarmee)tot)een)(in)westerse)ogen))terroristische)beweging.))

)

6.4!Jihadgang!en!radicalisering!

Volgens)Malet)(2013))keren)de)meeste)islamistische)foreign)fighters)niet)terug)naar)hun)

thuisland)om)te)strijden)voor)de)islam.)Zij)hopen)niet)op)het)herstructureren)van)hun)

verloren)originele)samenleving,)maar)bevinden)zich)liever)in)de)periferie)van)de)islamitische)

umma,)in)verwoeste)conflictgebieden)of)hulpeloze)falende)staten)waar)culturele)en)

gemeentelijke)instituties)zwak)zijn)en)waar)een)grotere)kans)is)om)een)theologisch)correcte)

maatschappij)op)te)bouwen)wanneer)de)onderdrukker)verslagen)is.)Desondanks)beschrijft)

Hegghammer)(2013))dat)het)strijden)als)foreign)fighter)in)een)strijdgebied)al)eerder)een)

opstap)is)geweest)voor)terreur)in)westerse)landen.)De)situatie)in)Syrië)heeft)ervoor)gezorgd)
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dat)terroristische)groeperingen)zich)ook)in)het)gebied)hebben)genesteld)en)dat)grenzen)

tussen)groeperingen)vertroebeld)zijn.)Zo)ontstaat)het)risico)dat)ook)terugkeerders)uit)Syrië)

betrokken)kunnen)raken)bij)terreur)in)Nederland.)Volgens)Hegghammer)(2010))kan)

groepsdruk;)de)band)die)een)individu)opbouwt)met)een)strijdgroepering;)loyaliteit)naar)deze)

groepering;)en)een)gebrek)aan)exitbopties)bijdragen)aan)acceptatie)van)geweld)in)het)

westen.)Er)wordt)in)de)theorie)gerefereerd)aan)individuele)‘doorradicalisering’)

(Hegghammer)2013;)Hennessy,)2012;)Cilluffo,)Cozens,)Ranstorp,)2010),)waarbij)de)reis)op)

zich)dus)onderdeel)uitmaakt)van)een)doorgaand)radicaliseringsproces.)De)ideologie)van)een)

groepering)als)ISIS,)waar)de)meeste)Nederlanders)voor)strijden,)stopt)niet)bij)de)val)van)het)

regime)van)Assad.)De)invoering)van)de)sharia,)de)gewenste)verovering)van)Jeruzalem,)de)

stichting)van)een)islamitisch)kalifaat)en)de)strijd)tegen)de)ongelovigen)b)waarbij)aanslagen)in)

het)westen)als)legitiem)worden)gepresenteerd)b)zijn)onderdeel)van)deze)ideologie.)De)

ideologie)zorgt)voor)een)absolute)dehumanisering)van)‘de)vijand’,)die)het)brede)spectrum)

van)hun)interpretatie)van)islamafvalligen)tot)ongelovigen)omvat,)kortom)eenieder)die)niet)

de)jihadistische)ideologie)nastreeft.)Dit)kunnen)ook)andere)moslims)zijn.)De)onderlinge)

gevechten)van)moslims)in)Syrië)dragen)bij)aan)dit)beeld.)Internalisering)van)een)dergelijke)

ideologie)biedt)de)aanhangers)een)religieuze)legitimering)voor)geweld,)hetgeen)strijders)

ervan)overtuigt)gezonden)te)zijn)door)god.)Dit)zou)gevoelloosheid)bij)doden)tot)effect)

kunnen)hebben.)Over)en)weer)worden)gruwelijke)daden)gepleegd)en)er)is)een)situatie)

ontstaan)waarbij)executies)en)chemische)wapens)geoorloofd)zijn.)Morele)grenzen)zijn)

vervaagd.)Het)wrede)karakter)van)het)Syrische)conflict)lijkt)ook)de)Nederlandse)strijders)te)

doen)participeren)in)gruweldaden)en)zelfmoordaanslagen)(Telegraaf,)26)oktober)2013;)de)

Volkskrant,)17)maart)2014;)AIVD,)jaarverslag)2013).)Naast)gevoelloosheid)en)

diepgewortelde)legitimering)voor)het)doden)van)afvalligen)en)ongelovigen,)bestaat)de)kans)

dat)terugkerende)jihadreizigers)het)slachtoffer)worden)van)een)psychisch)trauma,)

vergelijkbaar)met)het)postbtraumatische)stress)syndroom)(Gielen,)2014).)Ook)zouden)zij)

door)antibwesterse)strijdgroeperingen)met)een)opdracht)terug)naar)westerse)landen)

gestuurd)kunnen)worden.)De)kans)lijkt)daarmee)steeds)groter)te)worden)dat)de)

Nederlandse)jihadisten)betrokken)kunnen)raken)bij)terreur)in)westerse)landen.)De)grootste)

vrees)van)Nederlandse/westerse)veiligheidsdiensten)is)dan)ook)drieledig:)individuele)

doorradicalisering,)psychische)trauma’s)bij)terugkerende)strijders)en)gevechtsopdrachten)

vanuit)Syrië.))

Verschillende)wetenschappelijke)onderzoeken)komen)dan)ook)tot)de)conclusie)dat)

terreur)in)het)westen)wel)degelijk)kan)volgen)na)terugkeer)van)een)jihadgang)in)het)
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buitenland.)Recente)voorbeelden)van)aanslagen)in)Europa)door)personen)die)voorafgaand)

aan)hun)daad)actief)zijn)geweest)in)een)strijdgebied,)zijn)de)moord)op)de)Britse)militair)Lee)

Rigby)(2013))en)diverse)moordaanslagen)in)Frankrijk)door)Mohammed)Merah)(2012))(AIVD,)

Jaarverslag)2013,)2014).)Inmiddels)lijkt)ook)een)teruggekeerde)Syriëganger)in)Frankrijk)al)

plannen)te)hebben)gehad)voor)een)terreuraanslag)(NOS,)26)maart)2014);)heeft)de)Franse)

Syriëganger)Mehdi)Nemmouche)een)aanslag)gepleegd)in)het)Joods)museum)in)Brussel)

(Volkskrant,)2)juni)2014);)en)is)een)Nederlandse)terugkeerder)aangehouden)omdat)hij)van)

plan)was)om)door)middel)van)een)gewapende)overval)de)internationale)jihad)te)

ondersteunen)(AIVD,)21)mei)2014).)Het)feit)dat)een)Franse)terugkeerder)een)aanslag)heeft)

gepleegd)in)België)geeft)aan)dat)het)gaat)om)een)grensoverschrijdende)dreiging,)waarbij)niet)

alleen)Nederlandse)terugkeerders)een)bedreiging)vormen)voor)Nederland,)maar)alle)

Europese)terugkeerders.)Om)de)ratio)tussen)jihadgang)en)terrorisme)in)het)westen)in)cijfers)

uit)te)drukken,)blijkt)erg)lastig)te)zijn,)maar)er)lijkt)op)basis)van)een)zeer)beperkt)aantal)

onderzoeken)een)grotere)dreiging)uit)te)gaan)van)foreign)trainees)(personen)die)een)

jihadistisch)trainingskamp)bezoeken))dan)van)foreign)fighters)(Hegghammer,)2010;)

Zuijdewijn,)2014;)Hennesy,)juli)2012).)Dieper)onderzoek)is)noodzakelijk)om)definitieve)

uitspraken)over)deze)stelling)te)kunnen)doen.)

)

6.5!Conclusie!

In)deze)afsluitende)paragraaf)wordt)een)antwoord)gegeven)op)de)laatste)deelvraag)van)dit)

onderzoek)op)basis)van)het)verkregen)beeld)van)de)Syriëgangers)en)de)besproken)

wetenschappelijke)inzichten:)

• Hoe!is!de!huidige!samenhang!tussen!de!radicaliseringtendens!en!jihadgang!op!

basis!van!theoretische!inzichten!te!verklaren?!
Dit)onderzoek)maakt)duidelijk)dat)de)jihadgang)naar)Syrië)vooraf)wordt)gegaan)door)

processen)van)radicalisering.)Op)basis)van)dit)onderzoek)kan)geconcludeerd)worden)dat)de)

twee)fenomenen)b)dat)wil)zeggen)radicaliseringstendensen)en)jihadgang)b)met)betrekking)tot)

Syriëgangers)sterk)samenhangen.)Het)blijkt)dat)de)inzichten)over)homebgrown)terroristen)

(die)het)proces)van)radicalisering)centraal)stellen))de)jihadgang)naar)Syrië)maar)deels)

verklaren.)Deze)inzichten)geven)voornamelijk)een)goed)beeld)van)hoe)radicalisering)zich)

tijdens)een)eerdere)generatie)voltrok)en)met)welke)dynamiek)dit)gepaard)ging.)Ten)dele)

klopt)dit)beeld)met)de)huidige)vorm)van)radicalisering,)maar)ondertussen)is)de)

maatschappelijke)dynamiek)rondom)het)jihadisme)veranderd)en)gaat)het)bij)de)Syriëgangers)

over)een)ander)verschijnsel.))
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De)wetenschappelijke)inzichten)over)foreign)fighters)bieden)nuttige)aanvullingen)op)

de)wetenschappelijke)inzichten)over)homebgrown)terrorisme.)Door)de)vergelijking)te)

trekken)met)eerdere)mobilisaties)van)buitenlandse)strijders)en)de)beweging)naar)Syrië)te)

bekijken)vanuit)het)perspectief)van)de)foreignbfighter,)kan)de)jihadgang)beter)begrepen)

worden.)De)focus)en)de)motieven)van)de)Syriëgangers)op)zich,)blijken)niet)sterk)af)te)wijken)

van)eerdere)mobilisaties,)zoals)de)Spanjegangers)in)de)jaren)1930.)De)ideologie)waarmee)de)

jihadgang)gepaard)gaat)zorgt)echter)voor)veel)meer)maatschappelijke)tegen/weerstand))dan)

bij)eerdere)mobilisaties.)De)kritiek)betreft)voornamelijk)het)antibwesterse)karakter)van)deze)

ideologie.)Tevens)bestaat)de)kans)op)doorradicalisering)in)Syrië,)wat)kan)leiden)tot)

gewelddadige)acties)in)westerse)landen.))

De)theoretische)inzichten)over)foreign)fighters)zijn)nog)te)algemeen)en)missen)

precisie,)systematiek)en)reikwijdte)(Goudsblom,)1990].)Deze)studies)richten)zich)

voornamelijk)op)de)internationale,)grensoverschrijdende)dynamiek)die)gepaard)gaat)met)

een)beweging)naar)het)buitenland.)Maar)om)een)accuraat)beeld)te)krijgen)van)de)jihadgang)

en)om)die)te)kunnen)begrijpen)en)verklaren)dient)de)situatie)per)land)geanalyseerd)te)

worden.)Zo)blijkt)een)aantal)binnenlandse)factoren)een)substantiële)rol)te)spelen)in)de)

Nederlandse)beweging)naar)Syrië.)Allereerst)blijkt)de)ontwikkeling)die)de)jihadistische)

beweging)in)Nederland)heeft)doorgemaakt)aan)de)basis)te)staan)van)de)jihadgang.)De)

activistische)groepen)hebben)de)afgelopen)jaren)successen)geboekt)in)hun)jihadreizen)en)

contact)weten)te)leggen)met)internationale)jihadistische)netwerken.)Daarnaast)heeft)de)

assertiviteit)van)de)activistische)groepen)en)de)openheid)waarmee)zij)hun)ideologie)

ventileren)een)enorm)bereik)met)zich)meegebracht.)Deze)groepen)vormen)nu)de)grootste)

voedingsbodem)voor)radicalisering)en)de)fundering)en)van)de)jihadgang.)Ten)tweede)draagt)

de)controle)op)deze)groepen)bij)aan)de)bereidheid)om)uit)Nederland)te)vertrekken.)Ten)

derde)blijken)sociale)connecties)de)geografische)clusteringen)van)vertrekkers)te)bepalen.)

Het)betreft)een)netwerk)dat)elkaar)kent.)Dat)er)clusteringen)van)vertrekkers)zijn,)is)dan)ook)

geen)toeval.)Als)laatste)speelt)de)criminele)achtergrond)van)veel)Syriëgangers)een)rol)in)de)

jihadgang)en)de)snelle)radicalisering.)Hoewel)een)combinatie)van)beide)theoretische)

perspectieven)een)behoorlijk)beeld)van)de)jihadgang)naar)Syrië)geeft,)worden)deze)factoren)

momenteel)in)beide)perspectieven)achterwege)gelaten.)Hier)is)dus)sprake)van)een)

wetenschappelijke)lacune.)Om)een)alomvattend)beeld)te)krijgen)dient)deze)lacune)gevuld)te)

worden.)

!



! 70!

7!Conclusie!
In)dit)hoofdstuk)wordt)allereerst)de)probleemstelling)en)onderzoeksmethode)van)dit)

onderzoek)beknopt)weergegeven.)Hierna)volgt)een)samenvatting)van)de)empirische)

bevindingen,)waarna)deze)bevindingen)vergeleken)worden)met)de)theoretische)inzichten)

over)radicalisering.)Verschillen,)danwel)overeenkomsten)tussen)het)empirische)beeld)en)de)

theorie)worden)beschreven.)Daarna)biedt)dit)hoofdstuk)wetenschappelijke)verbreding)om)

de)jihadgang)vanuit)de)theorie)te)kunnen)begrijpen)Dit)hoofdstuk)wordt)afgesloten)met)

enkele)aanbevelingen,)voortvloeiend)uit)de)bevindingen.)

)

7.1!Probleemstelling!en!onderzoeksmethode!

Vanaf)eind)2012)nam)de)jihadgang)naar)Syrië)in)hoog)tempo)toe.)De)omvang)en)de)snelheid)

waarmee)de)uitreis)en)terugkeer)zich)voordeed)was)ongeëvenaard.)Dit)ging)gepaard)met)

een)toenemende)radicaliseringstendens)in)Nederland,)onder)kleine)groepen)islamitische)

jongeren.)De)jihadisten,)mogelijk)bewapend)met)strijdervaring,)een)extremistische)

ideologie,)een)trauma)en)geweldsbereidheid,)zouden)na)hun)terugkomst)een)bedreiging)

kunnen)vormen)in)Nederland.)Beleidsmakers)waren)verrast)door)de)toenemende)jihadgang:)

men)dacht)juist)dat)radicalisering)en)jihadisme)in)Nederland)doodgebloed)was.)Er)rezen)

allerlei)publieke)vragen,)zoals)waarom)deze)Nederlandse)moslims)zich)aansloten)bij)

strijdgroeperingen)in)Syrië)en)of)en)eventueel)hoe)dit)voorkomen)had)kunnen)worden.)Dit)

onderzoek)vergelijkt)theoretische)inzichten)met)een)empirisch)beeld)van)de)jihadgang,)

gebaseerd)op)10)interviews)met)experts)op)dit)gebied.)Dit)onderzoek)biedt)daarmee)inzicht)

in)het)fenomeen)jihadgang,)maar)vergelijkt)dit)ook)met)de)wetenschappelijke)kennis)van)dit)

fenomeen.)Veel)is)er)geschreven)over)de)radicalisering)van)homebgrown)terroristen,)een)

term)die)vaak)gebruikt)wordt)om)de)Syriëgangers)te)beschrijven.)Dit)onderzoek)maakt)

inzichtelijk)hoe)de)jihadgang)naar)Syrië)begrepen)kan)worden)en)in)hoeverre)de)

wetenschappelijke)studies)over)de)radicalisering)van)homebgrown)terroristen)overeenkomt)

met)deze)jihadgang.)Daarnaast)introduceert)dit)onderzoek)een)alternatieve)

wetenschappelijke)stroming)om)de)beweging)naar)Syrië)te)duiden,)waarbij)het)concept)

foreign)fighters,)centraal)staat.)Het)onderzoek)is)opgebouwd)vanuit)een)centrale)

probleemstelling:)

• In!hoeverre!bieden!theorieën!over!radicalisering!adequate!verklaringen!voor!de!

mate!van!Nederlandse!jihadgang!naar!de!burgeroorlog!in!Syrië?!

!

!
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7.2!Samenvatting!bevindingen!

De)samenhang)tussen)de)huidige)mate)van)jihadgang)en)radicaliseringtendens)in)Nederland)

blijkt)veel)te)maken)te)hebben)met)het)ontstaan)van)de)activistische)groepen)

Shariah4Holland/Belgium,)Behind)Bars)en)Straat)Dawah.)‘Leden’)van)deze)groepen)waren))

na)herhaalde)politieke)en)publieke)druk)op)de)salafistische)beweging)niet)meer)welkom)in)

de)moskee)om)hun)ideologie)te)delen,)waarna)zij)zich)buiten)de)moskeeën)om)zijn)gaan)

organiseren.)Dit)ging)gepaard)met)een)relatieve)verslapping)van)politieke)en)publieke)

aandacht)op)deze)kring,)omdat)zij)buiten)het)publieke)oog)opereerden.)Veel)reeds)

gejihadiseerde)personen)uit)deze)activistische)kring)blijken)pioniers)te)zijn)van)de)jihadgang)

naar)Syrië.)Voor)deze)personen)blijken)de)jarenlange)internalisering)van)de)jihadistische)

ideologie)en)het)verlangen)om)te)strijden)op)het)pad)van)Allah)de)voornaamste)drijfveren)te)

zijn)om)naar)Syrië)te)gaan.)Vanuit)hun)ideologie)is)dit)een)religieuze)verplichting.)Daarnaast)

heeft)de)controle)van)de)veiligheidsdienst)op)deze)kring)bijgedragen)aan)het)gevoel)hun)

geloof)in)Nederland)niet)langer)te)kunnen)praktiseren.)Gezien)eerdere)pogingen)om)

strijdgebieden)te)bereiken)bood)de)bereikbaarheid)van)Syrië)deze)kring)een)uitgelezen)kans.)

Deze)kans)kregen)Nederlandse)jihadisten,)zoals)bijvoorbeeld)de)Hofstadgroep,)eerder)niet)in)

bijvoorbeeld)Afghanistan)of)Irak,)waar)internationale)grenzen)grote)belemmeringen)

vormden.)Naast)deze)reeds)geradicaliseerde)personen)blijkt)er)een)pool)van)jongeren)te)zijn)

die)zich)op)sleeptouw)laat)nemen)en)nog)niet)(volledig))tot)de)harde)kern)van)de)radicale)

kring)behoren.))

De)ontvankelijkheid)van)veel)meelopers)blijkt)het)resultaat)te)zijn)van)de)

wisselwerking)tussen)de)voedingsbodem)(persoonlijke)context),)persoonlijke)vragen)en)het)

aanbod)van)de)jihadistische)boodschap.)De)ontvankelijkheid)van)de)jongeren)blijkt)hiermee)

erg)persoonsgebonden)te)zijn)en)de)behoeften)van)de)Syriëgangers)lopen)sterk)uiteen.)Een)

groot)deel)van)de)personen)die)zich)op)sleeptouw)laten)nemen,)blijken)houvast)nodig)te)

hebben)in)een)onzekere)westerse)maatschappij,)waar)andere)waarden)en)een)andere)

cultuur)de)boventoon)voeren)dan)in)een)klassieke)islamitische)samenleving,)waarvan)hun)

ouders)de)cultuur)en)waarden)nog)steeds)uitdragen.)De)jongeren)blijken)moeite)te)hebben)

om)te)laveren)tussen)twee)‘werelden’.)Zij)ervaren)tegenstellingen)tussen)de)islam)en)de)

mainstream)cultuur,)welke)versterkt)worden)door)de)media)en)politiek,)die)sinds)11)

september)2001)steeds)vaker)een)islamofobische)boodschap)uitdragen.)‘Islambashing’)en)

discriminatie)geven)ruimte)aan)gevoelens)van)oneerlijkheid,)onrechtvaardige)achterstelling)

en)deprivatie.)Uiteindelijk)leidt)dit)bij)sommige)personen)tot)frustratie,)een)gebrek)aan)

zelfvertrouwen)en)eergevoel)en)een)gevoel)van)onrechtvaardigheid,)zeker)gezien)hun)
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uitzichtloosheid)en)gebrek)aan)perspectief)met)betrekking)tot)hun)persoonlijke)ontwikkeling)

en)toekomst.)Ze)voelen)zich)slachtoffer)en)bovendien)ondergewaardeerd)als)lid)van)de)

samenleving.)Zij)zijn)vaak)werkloos,)hebben)problemen)thuis)en)hebben)veelal)schulden.)

Vanwege)deze)situatie)hebben)velen)hun)heil)gezocht)in)de)criminaliteit,)geven)de)overheid)

de)schuld)van)hun)situatie)en)lijken)mentaal)gehard)te)zijn)op)straat.)Deze)zaken)maken)de)

jongeren)ontvankelijk)voor)radicaal)gedachtegoed.)Mentale)leegte)en)het)gevoel)van)

zinloosheid)kunnen)leiden)tot)een)behoefte)aan)nieuwe)persoonlijke)zingeving.)Ze)willen)

zekerheid,)ergens)bij)horen,)ze)zoeken)een)nieuwe)familie)of)een)avontuur,)ze)willen)

erkenning)en)‘iemand’)zijn)met)status)en)ze)willen)hun)criminele)verleden)goedmaken)en)

achterlaten.)Maar)bovenal,)ze)willen)iets)ondernemen)tegen)oneerlijkheid)en)

onrechtvaardigheid.)Tegelijkertijd)draagt)de)situatie)in)Syrië)bij)aan)het)gevoel)dat)moslims)

niet)alleen)in)Nederland)worden)geschoffeerd)en)aangevallen,)maar)overal)ter)wereld.)Veel)

moslims)nemen)het)de)internationale)gemeenschap)kwalijk)dat)de)gruweldaden)van)

president)Assad)onbeantwoord)blijven,)wat)bijdraagt)aan)de)behoefte)om)iets)te)doen)voor)

de)Syriërs.)Ze)vinden)het)hypocriet)dat)er)bijvoorbeeld)wel)ingegrepen)wordt)in)Mali,)maar)

niet)in)Syrië.)Zo)ontstaat)er)een)transnationaal)gevoel)van)verbondenheid)met)de)

wereldwijde)islamitische)gemeenschap)(de)umma))en)in)het)bijzonder)met)de)in)hun)ogen)

onrechtvaardig)behandelde)Syrische)bevolking.)Versterkt)door)een)ongeëvenaarde)aandacht)

voor)gruwelijkheden)creëert)dit)onder)de)islamitische)gemeenschap)in)Nederland)de)

behoefte)en)legitimering)voor)‘counter)humiliation’)in)Syrië.)Het)nieuwe)jihadisme)lijkt)in)dat)

opzicht)enigermate)vergelijkbaar)te)zijn)met)historische)verzetsideologieën)als)het)

marxisme.)

Vervolgens)blijkt)bij)deze)radicalisering))belangrijk)te)zijn)wie)een)ontvankelijke)

jongere)kent,)met)wie)een)jongere)omgaat)en)waar)hij)of)zij)woont.)Dit)verklaart)ook)de)

clusteringen)van)Syriëgangers)in)sommige)wijken)en)steden)van)Nederland.)De)jongeren)

vinden)thuis)onvoldoende)aansluiting,)gaan)zich)verzetten)tegen)hun)traditionele)milieu)en)

zoeken)geestverwanten)op)die)zich)in)een)soortgelijke)situatie)bevinden.)De)mogelijkheden)

om)in)contact)te)komen)met)geestverwanten)en)andere)jihadisten)zijn)nog)nooit)zo)groot)

geweest)als)nu)met)de)sociale)media.)Met)gelijkgestemde)jongeren)bezoeken)zij)lezingen)

van)imams)en)predikers.)Via)sociale)connecties)zoals)buurtgenoten,)vrienden)en)familie)

kunnen)zij)in)aanraking)komen)met)het)salafisme,)activistische)groepen)(Sharia4Holland,)

Behind)Bars,)Straat)Dawah))en)de)jihadistische)boodschap.)Uiteindelijk)blijven)ze)hangen)bij)

een)prediker)die)hen)het)gevoel)geeft)dat)hij)hen)begrijpt.)Dit)zijn)vaak)assertieve,)

charismatische)en)gewiekste)predikers)die)zich)bewegen)binnen)de)activistische)groepen.)
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Deze)predikers)spelen)in)op)persoonlijke)vragen)en)behoeften)van)ontvankelijke)jongeren,)

door)middel)van)hun)(selectieve))jihadistische)interpretatie)van)de)islam.)De)salafistische)

component)die)verweven)zit)in)de)ideologie)van)de)activistische)groepen,)gaat)gepaard)met)

duidelijke)regels)en)geeft)de)jongeren)daarmee)houvast,)duidelijkheid)en)zekerheid.)De)

jihadistische)component)van)hun)ideologie,)geeft)antwoord)op)gevoelens)van)onrecht.))

De)activistische)groepen)blijken)een)groot)aandeel)te)hebben)in)een)ongeëvenaard)

aanbod)van)de)jihadistische)boodschap,)een)nooit)eerder)vertoonde)jihadistische)subcultuur)

op)de)sociale)media)en)in)de)fysieke)wereld,)en)bovendien)in)de)‘propagandamachine’)voor)

de)mythische)strijd)tegen)onrecht)in)Syrië.)De)groepen)gebruiken)de)gebeurtenissen)in)het)

Midden)Oosten)en)toegankelijk)strijdtoneel)midden)in)het)Arabisch)heart)land,)waarmee)

velen)zich)ideologisch)verbonden)voelen,)om)hun)boodschap)te)bekrachtigen.)De)

geografische)ligging)van)en)de)vermelding)van)dit)gebied)in)de)profetie)van)het)einde)der)

tijden)bekrachtigen)het)mythische)karakter)van)deze)strijd.)Ook)het)sektarische)karakter)van)

het)conflict)speelt)een)rol.)De)eeuwenoude)strijd)tussen)de)sjiieten)en)de)soennieten)geeft)

ruimte)aan)een)wederzijds)idee)van)een)apocalyptische)eindstrijd.)Dit)conflict)geeft)de)

jihadisten)des)te)meer)de)overtuiging)gezonden)te)zijn)door)god)en)met)hun)bijdrage)een)

verschil)kunnen)maken.)Hierbij)is)het)behalen)van)het)martelaarschap)voor)hen)het)meest)

nastrevenswaardige.)

De)jihadistische)subcultuur)blijkt)een)breder)publiek)aan)te)spreken)dan)alleen)de)

jihadgangers.)De)boodschap)van)de)jihadistische)kring)is)onderdeel)geworden)van)een)

breder)gedeeld)gevoel)van)onbehagen)binnen)de)westerse)moslimgemeenschap.)Het)is)een)

politieke)boodschap)van)verzet)en)strijd)tegen)onrecht,)omgeven)met)romantiek)en)helden)

tegen)wie)jongeren)op)kijken.)Deze)subcultuur)geeft)naast)jihadgang)en)activisme)uiting)aan)

deze)boodschap)in)visuele,)muzikale)en)spirituele)vormen.)Deze)boodschap)spreekt)ook)

jongeren)aan)die)niet)extremistisch)zijn)of)worden.)De)typische)persoonscultus,)de)

verheerlijking)van)de)strijd)en)het)opkijken)tegen)helden)zie)je)vaker)terug)in)de)geschiedenis)

–)een)voorbeeld)is)de)verheerlijking)en)romantiek)rondom)Ché)Guevarra.)Deze)subcultuur)

vertoont)daarmee)gelijkenis)met)andere)subculturen)die)een)politieke)boodschap)trachten)

te)verspreiden,)zoals)gangsterrap,)waarmee)jongeren)zich)ook)verbonden)kunnen)voelen.)

Net)als)bij)gangsterrap,)blijkt)de)jihad)een)‘cool’)element)te)bevatten.)Dat)de)jihadistische)

subcultuur)jongeren)weet)aan)te)spreken)omdat)het)verzet)ten)dele)ook)‘cool’)is,)geeft)al)

aan)dat)ideologie)en)daarmee)de)onderliggende)religie)voor)sommige)aanhangers)niet)erg)

diep)gaat.)Dit)lijkt)ook)voor)veel)meelopers)onder)de)Syriëgangers)te)gelden.)
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Wanneer)ontvankelijke)jongeren)getriggerd)zijn)door)de)jihadistische)boodschap,)

begint)het)proces)van)radicalisering.)Jihadgang)en)een)groep)van)gelijkgezinden)bieden)

antwoord)op)tal)van)persoonlijke)behoeften.)Zo)zijn)er)jongeren)bij)die)op)zoek)zijn)naar)

zaken)als)avontuur,)status)en)erkenning.)Anderen)willen)een)crimineel)verleden)achter)zich)

laten.)Maar)voor)de)meesten)is)de)behoefte)om)te)strijden)tegen)onrecht)de)belangrijkste)

drijfveer.)Dat)jihadgang)een)makkelijk)en)snel)antwoord)op)persoonlijke)behoeften)is,)kan)

resulteren)in)een)snelle)en)oppervlakkige)internalisering)van)de)ideologie.)Veel)meelopers)

lijken)de)religieuze)verdieping)nogal)eens)over)te)slaan)en)het)jihadisme)op)oppervlakkige)

wijze)te)internaliseren.)Radicalisering)heeft)zich)dan)ook)nog)nooit)zo)snel)voltrokken)als)dat)

nu)gebeurt)bij)bepaalde)gevallen)van)Syriëstrijders.)De)nieuwe)ideologie)blijkt)te)resulteren)

in)herboren)moslims,)die)de)jihadistische)ideologie)fanatiek)gaan)aanhangen)en)geloven)in)

het)martelaarschap.)Hierbij)leggen)de)jongeren)een)verband)te)tussen)de)discriminatie)en)

onrechtvaardigheid)die)zij)ervaren)ten)aanzien)van)moslims)in)Nederland)en)de)conflicten)in)

het)MiddenbOosten.)

Eenmaal)geradicaliseerd)voelen)ze)niet)alleen)de)behoefte)om)hun)medemoslims)te)

helpen)tegen)de)gruwelijkheden,)maar)voelen)ze)het)ook)als)een)religieuze)plicht)om)de)

Syriërs)te)helpen.)De)strijd)in)Syrië)wordt)daarmee)voor)hen)een)defensieve)jihad,)waarbij)de)

strijders)de)overtuiging)hebben)te)strijden)in)op)het)pad)van)Allah.)Duidelijk)is)geworden)dat)

een)radicale)kring)in)Nederland)de)contacten)in)Syrië)gebruikt)om)nieuwe)strijders)naar)het)

gebied)te)krijgen.)

)

7.3!Overeenkomsten!theorie!

Op)basis)van)de)empirische)bevindingen)in)dit)onderzoek)is)te)concluderen)dat)

radicaliseringstendensen)en)jihadgang)op)dit)moment)niet)los)van)elkaar)gezien)kunnen)

worden.)De)jihadgang)naar)Syrië)wordt)dan)ook,)net)als)bij)homebgrown)terrorisme,)vooraf)

gegaan)door)een)proces)van)radicalisering.)Bij)het)vergelijken)van)de)empirische)bevindingen)

over)de)jihadgang)met)het)theoretisch)kader)over)de)radicalisering)van)homebgrown)

terroristen,)blijken)een)aantal)elementen)overeen)te)komen.)Zo)hebben)de)Syriëgangers)die)

zich)al)langere)tijd)bevonden)in)de)jihadistische)kring)in)de)jaren)voor)hun)vertrek)naar)Syrië)

eenzelfde)vervreemdingstocht)doorgemaakt)als)de)studies)over)homebgrown)terrorisme)

beschrijven.)In)deze)studies)wordt)deze)vervreemdingstocht)beschreven)als)een)proces)

waarbij)personen)of)groepen)zich)in)steeds)mindere)mate)betrokken)voelen)bij)de)

samenleving,)het)vertrouwen)in)het)democratische)systeem)verliezen)en)de)jihadistische)
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ideologie)internaliseren.)Binnen)dit)proces)spelen)voor)ieder)individu)een)unieke)combinatie)

en)interactie)van)factoren)op)microb,)mesob)en)macroniveau)een)rol.))

Ook)is)gebleken)dat)voor)veel)Syriëgangers,)overeenkomstig)met)de)theorie,)de)

situatie)in)Nederland)op)meerdere)vlakken)een)rol)speelt.)Zo)blijken)tweede)en)derde)

generatie)moslims)moeite)te)hebben)om)te)laveren)twee)werelden,)waarbij)de)traditionele)

en)religieuze)waarden)van)hun)ouders)botsen)met)de)moderne)westerse)culturele)waarden.)

Dit)veroorzaakt)onzekerheid.)Daarnaast)wakkeren)vermeende)en)werkelijke)discriminatie,)

achterstelling)en)islambashing)net)als)bij)homebgrown)terroristen)gevoelens)van)deprivatie)

en)onrecht)aan.)Al)deze)gevoelens)worden)versterkt)door)een)continue)spanning)tussen)de)

islam)en)de)Nederlandse)samenleving),)die)voortkomt)uit)de)gepolariseerde)en)

islamofobische)dynamiek)in)het)politieke)klimaat)en)de)media.)De)situatie)leidt)bij)veel)

tweede)en)derde)generatie)moslims)tot)frustratie)over)allerlei)zaken.)Dit)komt)goed)overeen)

met)de)inzichten)in)het)theoretisch)kader.))

Een)ander)punt)dat)overeen)komt,)is)dat)de)geradicaliseerde)moslim)vaak)een)

‘wedergeboren’)moslim)is)en)een)jonge)leeftijd)heeft)van)tussen)de)20)en)30)jaar.)Het)

empirische)beeld)van)de)Syriëgangers)onderschrijft)de)theoretische)conclusie)dat)er)verder)

weinig)sprake)is)van)een)vast)profiel)van)jihadisten.))

Een)volgende)overeenkomst)is)de)steun)die)gevonden)wordt)bij)een)entitatieve)

groep)van)geestverwanten)(een)groep)met)duidelijke)kaders)en)regels))en)het)houvast)en)de)

zekerheid)dat)door)sommigen)Syriëgangers)gevonden)wordt)in)de)salafistische)leer.)

Daarnaast)blijkt)het)sociale)netwerk)bij)beide)fenomenen)een)substantiële)rol)te)

spelen.)Veelal)zijn)sociale)contacten)van)jongeren)de)belangrijkste)factor)om)in)contact)te)

komen)met)radicale)groepen,)en)in)het)bijzonder)jihadistische)groepen,)en)inspirators,)zoals)

dat)voorheen)bijvoorbeeld)imam)Fawaz)was)en)tegenwoordig)bijvoorbeeld)Abu)Bashir)of)

Abu)Moussa)zijn.))

Groepsprocessen)en)internet)blijken)bij)de)Syriëgangers)minstens)zo)belangrijk)te)

zijn)als)binnen)de)theorie)omschreven)wordt)met)betrekking)tot)homebgrown)terroristen.)

Binnen)groepen)(in)dit)geval)Sharia4Holland,)Behind)Bars)en)Straat)Dawah))maken)personen)

zich)de)jihadistische)ideologie)eigen,)nemen)de)groepsidentiteit)aan)en)isoleren)zich)ten)

opzichte)van)de)samenleving.)Van)jihadisering)is)bij)een)aantal)Syriëgangers)dan)ook,)net)als)

bij)homebgrown)terroristen,)pas)in)een)later)stadium)sprake,)nadat)zij)via)hun)sociale)

contacten)‘lid’)zijn)geworden)van)een)groep)vrienden)die)bereid)zijn)om)geweld)te)

gebruiken.))
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Bij)beide)fenomenen)biedt)de)jihadistische)component)in)de)ideologie)van)de)groep)

een)antwoord)op)gevoelens)van)onrechtvaardigheid)en)vernedering,)waarbij)een)politieke)

vertaling)wordt)gemaakt)en)een)schuldige)wordt)aangewezen)voor)het)onrecht.)Ook)de)

koppeling)die)Syriëgangers)maken)tussen)persoonlijke)gevoelens)van)onrecht)en)het)onrecht)

van)moslims)elders)binnen)de)umma)(wereldwijde)islamitische)gemeenschap))zagen)we)

eerder)terug)bij)homebgrown)terroristen.)De)jihadistische)ideologie)die)antwoord)geeft)op)

gevoelens)van)onrecht,)blijkt)ook)nu)enkel)een)voertuig)te)zijn)van)radicalisme,)waarbij)de)

mate)waarin)de)ideologie)geïnternaliseerd)is,)een)reflectie)is)van)het)stadium)van)

radicalisering.)Hierbij)leidt)een)vergevorderd)stadium)van)radicalisering)en)daarmee)dus)

internalisering)van)de)jihadistische)ideologie,)tot)een)religieuze)verplichting)om)te)strijden)

voor)de)jihadistische)zaak.)De)religieuze)educatie)blijkt)bij)beide)fenomenen)vooral)

gebaseerd)te)zijn)op)een)doelmatige)selectie)van)verklaringen)uit)de)Koran,)die)voor)

jihadisten)wereldwijd)dezelfde)boodschap)bevat.)Bij)beide)fenomenen)blijkt)het)daarmee)

om)een)proces)te)gaan)waarin)dezelfde)ideologie)geïnternaliseerd)wordt,)welke)vooral)een)

kader)biedt)dat)geweld)legitimeert.)Al)met)al)spelen)dus)net)als)bij)de)radicalisering)van)

homebgrown)terrorisme)factoren)op)mesob,)microb)en)macroniveau)een)rol)te)spelen.)

)

7.4!Verschillen!tussen!theorieën!!

Ondanks)de)overeenkomsten)maakt)dit)onderzoek)ook)inzichtelijk)dat)de)studies)

over)radicalisering)op)bepaalde)vlakken)tekort)komen)in)het)bieden)van)verklaringen)voor)de)

Syriëgang.)De)inzichten)over)homebgrown)terrorisme)zijn)gedateerd,)richten)zich)op)een)

eerdere)generatie)en)op)een)ander)fenomeen.)Een)belangrijk)verschil)tussen)beide)

fenomenen)komt)voort)uit)de)ontwikkeling)die)het)jihadisme)in)Nederland)heeft)

doorgemaakt.)Na)de)moord)op)van)Gogh)konden)jihadistische)cellen)door)toenemende)

controle)van)de)veiligheidsdiensten)en)toenemende)publieke)en)politieke)druk)op)

salafistische)centra)niet)langer)in)de)moskee)terecht)om)hun)ideologie)te)delen.)Zo)is)er)een)

radicale)scene)van)‘breakbaway)salafisten’)ontstaan,)die)zich)heeft)georganiseerd)in)

activistische)groepen)en)op)dit)moment)het)ankerpunt)van)de)Nederlandse)jihadgang)is.)De)

dynamiek)rondom)deze)breakbaway)salafisten)is)anders)dan)de)dynamiek)rondom)de)

generatie)van)de)Hofstadgroep.)Er)is)op)dit)moment)sprake)van)een)assertievere)

jihadistische)kring,)die)niet)meer)heimelijk)maar)juist)in)alle)openheid)opereert)en)

propagandeert,)de)mediabaandacht)opzoekt)en)mensen)voedt)met)gruwelijke)beelden)van)

de)oorlog)in)Syrië.)De)ontwikkelingen)hebben)geleid)tot)een)ongeëvenaarde)jihadistische)
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subcultuur)op)sociale)media)en)in)het)dagelijks)leven,)waardoor)veel)jongeren)zich)laten)

meeslepen.))

Een)volgend)verschil)is)dat)controle)van)de)veiligheidsdienst)op)jihadisten,)bijdraagt)

aan)jihadgang,)terwijl)dit)in)het)geval)van)homebgrown)terrorisme)juist)een)averechts)effect)

zou)hebben.))

Ook)bieden)de)studies)over)homebgrown)terrorisme)geen)verklaringen)voor)de)

snelheid)waarmee)Syriëgangers)radicaliseren.)Toetreden)tot)een)terroristische)groep)wordt)

in)het)theoretisch)kader)beschreven)als)een)langdurig,)veelvormig)en)gelaagd)proces.)Voor)

sommige)personen)die)al)in)een)proces)van)radicalisering)zaten,)is)Syrië)de)katalysator)

geweest)die)dit)proces)heeft)versneld.)Personen)die)nog)niet)aan)het)radicaliseren)waren)en)

nog)geen)onderdeel)uitmaakten)van)de)jihadistische)kern)blijken)daarentegen)razendsnel)te)

radicaliseren)en)de)ideologie)oppervlakkig)te)internaliseren.)Ze)lijken)puur)voor)de)jihadgang)

te)radicaliseren.)De)jihadgang)is)een)stuk)concreter)en)geeft)een)snel)antwoord)op)een)

breder)scala)aan)persoonlijke)behoeften)dan)homebgrown)terrorisme.)Zo)blijkt)bij)de)

Syriëgang)de)behoefte)aan)status)en)avontuur)een)grotere)rol)te)spelen)dan)voorheen.)Ook)

blijken)velen)Syriëgangers)een)crimineel)verleden)achter)zich)te)willen)laten,)betekenis)te)

willen)geven)aan)hun)leven)en)een)goede)daad)te)willen)verrichten)voor)de)islam,)

bijvoorbeeld)door)middel)van)het)behalen)van)het)martelaarschap.)Aansluiting)vinden)bij)

een)terreurgroep)in)Nederland)lijkt)hier)eerder)nooit)een)snel)en)concreet)alternatief)voor)te)

zijn)geweest.)Maar)bovenal)speelt)nu)de)behoefte)om)iets)te)doen)tegen)het)onrecht)in)Syrië)

een)grote)rol,)hetgeen)logischerwijs)nooit)een)rol)speelde)in)eerdere)generaties.)Veel)

meelopers)lijken)de)ideologie)oppervlakkiger)over)te)nemen)dan)homebgrown)terroristen.)

De)kennis)over)religie,)salafisme)en)jihad)lijkt)nog)dunner)te)zijn)dan)bij)homebgrown)

terroristen.)Het)lijkt)er)ook)niet)op)dat)deze)personen)in)een)eerdere)tijd)terecht)waren)

gekomen)bij)een)terroristische)groepering)als)de)Hofstadgroep.)Ook)de)cijfers)bevestigen)dit;)

Nederland)heeft)nooit)130)homebgrown)terroristen)tegelijk)gehad,)maar)wel)130)

Syriëgangers.)De)concreetheid)van)de)jihadgang)lijkt)een)andere)groep)ontvankelijke)

jongeren)aan)te)spreken,)waarbij)de)ontvankelijkheid)dus)voortkomt)uit)een)breder)scala)van)

persoonlijke)motieven)dan)bij)homebgrown)terrorisme.))

De)drempel)om)naar)een)strijdgebied)te)gaan)blijkt)veel)kleiner)te)zijn)dan)het)

ondernemen)van)een)terroristische)daad.)In)termen)van)radicalisme)lijkt)jihadgang)in)het)

buitenland)daarmee)in)een)eerder)stadium)als)legitieme)vorm)van)geweld)te)worden)gezien)

dan)terreur)in)het)westen.)Leden)van)de)Hofstadgroep)hadden)immers)ook)al)pogingen)

ondernomen)om)in)een)strijdgebied)terecht)te)komen,)voordat)deze)groep)zich)ging)richten)
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op)Nederland.)Er)blijkt)onder)de)islamitische)gemeenschap)in)Nederland)dan)ook)veel)

legitimering)te)zijn)voor)de)strijd)tegen)Assad.)Een)goed)voorbeeld)is)de)salafistische)

stroming)in)Nederland:)ondanks)dat)(a)politieke)salafisten)geweld)in)westerse)landen)

verwerpen)en)actief)meehelpen)met)het)opsporen)van)jihadisten,)staat)deze)stroming)

positief)tegenover)een)defensieve)jihad)tegen)een)ongelovige)dictator)als)Assad.)

Als)laatste)houden)de)studies)over)radicalisering)geen)rekening)met)een)aantal)

elementen)die)ervoor)zorgen)dat)Syrië)zich)onderscheidt)van)eerdere)strijdtonelen)en)

daarmee)een)substantiële)rol)blijken)te)spelen)in)de)mate)van)jihadgang.)Zo)hebben)de)

nabijheid)en)toegankelijk)van)Syrië)pioniers)de)kans)gegeven)die)zij)bij)eerdere)

strijdgebieden)nooit)kregen.)De)succesvolle)jihadreizen)van)deze)pioniers)hebben)vervolgens)

de)pijpleiding)gecreëerd)tussen)Nederland)en)Syrië)en)daarmee)een)connectie)gemaakt)

tussen)insurgents)in)Syrië)en)de)achtergebleven)jihadistische)kring)in)Nederland,)van)waaruit)

nieuwe)Nederlandse)jihadgang)gefaciliteerd)wordt.)Daarnaast)speelt)de)trieste)situatie)in)

Syrië,)en)de)berichtgeving)en)visualisering)van)deze)situatie)in)de)media,)een)belangrijke)rol)

in)de)retoriek)van)de)jihadistische)kern)in)Nederland.)Een)dergelijke)rol)hebben)situaties)in)

voorgaande)strijdgebieden)als)Afghanistan)en)Irak)nooit)gespeeld.)De)geografische)ligging)

van)Syrië,)midden)in)het)Arabisch)heart)land)en)dichtbij)Jeruzalem,)alsmede)de)vernoeming)

van)Syrië)in)de)profetie)van)het)einde)der)tijden,)maakt)deze)strijd)des)te)meer)een)

ideologische)en)mythische)strijd.)Dit)wordt)versterkt)door)het)sektarische)karakter)van)deze)

oorlog)en)het)oplaaien)van)de)eeuwenoude)strijd)tussen)de)soennieten)en)sjiieten.)Syrië)

blijkt)meer)dan)ooit)apocalyptische)verwachtingen)te)scheppen,)waar)de)Syriëgangers)deel)

van)uit)willen)maken.)Voorgaande)strijdgebieden)lijken)dit)effect)nooit)bereikt)te)hebben.)

)

7.5!Wetenschappelijke!verbreding!

Om)de)jihadgang)naar)Syrië)te)begrijpen)en)verklaren)op)basis)van)theoretische)inzichten,)

blijken)de)inzichten)die)zich)bezig)houden)met)de)radicalisering)van)homebgrown)terroristen)

niet)genoeg)te)zijn.)De)theorieën)richten)zich)op)een)ander)verschijnsel)dan)jihadgang,)

namelijk)het)proces)dat)leidt)tot)terreur)in)eigen)land.)De)jihadgang)richt)zich)op)Syrië)en)

niet)op)Nederland.)Om)de)jihadgang)als)fenomeen)vanuit)de)theorie)te)kunnen)begrijpen)en)

verklaren,)biedt)een)tweede)wetenschappelijk)perspectief)dat)zich)richt)op)het)concept)

foreign)fighters)nuttige)inzichten.)Ondanks)dat)dit)perspectief)wetenschappelijke)verdieping)

vereist,)blijkt)uit)de)theorie)dat)de)beweging)naar)Syrië)niet)anders)is)dan)historische)

bewegingen)van)buitenlandse)strijders)met)een)ideaal.)Echter)gaat)de)Syriëgang)gepaard)

met)de)jihadistische)ideologie)en)daarmee)een)diepgewortelde)haat)jegens)westerse)
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maatschappijen,)waarbij)een)oprechte)sympathie)voor)AlbQaida)en)ISIS)geuit)wordt)en)

terroristen)als)Mohammed)Bouyeri)geëerd)en)verheerlijkt)worden.)Terreur)in)Nederland)

lijken)deze)jihadisten)op)dit)moment)dan)ook)vooral)op)basis)van)pragmatische)

overwegingen)af)te)keuren,)maar)niet)op)basis)van)ideologie.)De)jihadstrijders)treden)

volgens)veel)westerlingen)bewust)toe)tot)de)mondiale)jihadistischeb)(en)volgens)westerse)

begrippen))terroristische)beweging,)waarvan)AlbQaida)en)ISIS)speerpunten)zijn.))

De)theorie)over)foreign)fighters)maakt)daarentegen)onderscheid)in)personen)die)

zich)mengen)in)een)conflict)en)strijden)voor)een)defensieve)jihad)(waar)er)veel)meer)van)

zijn))en)moslims)die)zich)aansluiten)bij)een)(internationale))terroristische)organisatie)als)Alb

Qaida.)De)foreignbfighter)beweging)is)een)beweging)die)van)het)ene)naar)het)andere)

strijdtoneel)trekt)en)zich)richt)zich)op)conflicten)in)moslimlanden.)Ondanks)hun)antib

westerse)ideologie,)blijkt)hun)ideaal)gebaseerd)op)een)defensieve)jihad,)oftewel)de)

religieuze)plicht)van)iedere)moslim)aan)God)om)moslimterritoria)en)medemoslims)te)

beschermen)tegen)ongelovige)agressoren.)‘Groeperingen’)als)AlbQaida)daarentegen)richten)

zich)ook)op)terreur)in)het)Westen,)gelegitimeerd)aan)de)hand)van)een)offensieve)jihad.)Dit)

zijn)dan)ook)de)ideologische)inspirators)van)homebgrown)terroristen.)De)Nederlandse)

Syriëgangers)vertrekken)aanvankelijk)naar)Syrië)voor)een)defensieve)jihad.)Maar)de)situatie)

in)Syrië)heeft)ervoor)gezorgd)dat)beide)bewegingen)zich)hebben)genesteld)in)het)gebied,)

waardoor)het)onderscheid)moeilijk)te)maken)valt)en)de)grenzen)tussen)de)bewegingen)

vertroebeld)zijn.)Zo)kan)een)defensieve)jihad)in)een)strijdgebied)een)opstap)zijn)voor)het)

internaliseren)van)een)ideologie)(of)doorradicalisering))die)aanslagen)in)het)westen)

legitimeert.)De)ideologie)van)een)groepering)als)ISIS,)waar)de)meeste)Nederlanders)voor)

strijden,)stopt)niet)bij)de)val)van)het)regime)van)Assad.)ISIS)strijdt)voor)het)stichten)van)een)

islamitisch)kalifaat.)Hierbij)bevat)‘de)vijand’)het)brede)spectrum)van)hun)interpretatie)van)

islamafvalligen)tot)ongelovigen,)kortom)eenieder)die)niet)de)jihadistische)ideologie)

nastreeft.)De)ideologie)van)bijvoorbeeld)ISIS)zorgt)voor)een)absolute)dehumanisering)van)

deze)vijand)en)biedt)de)aanhangers)daarmee)een)religieuze)legitimering)voor)terreur.)

Internalisering)van)een)dergelijke)ideologie)op)basis)van)godsdienst)geeft)strijders)het)gevoel)

gezonden)te)zijn)door)Allah,)wat)gevoelloosheid)bij)doden)tot)effect)kan)hebben.)De)theorie)

over)foreign)fighters)beschrijft)dat)groepsdruk,)loyaliteit)naar)de)groep,)een)gebrek)aan)exitb

opties)en)mentale)verharding)kunnen)bijdragen)aan)legitimering)van)geweld)in)het)westen.)

Ook)trauma’s)kunnen)hieraan)bijdragen.)Gezien)het)wrede)karakter)van)het)conflict)en)

recente)voorbeelden)van)gruwelijkheden)waarbij)Nederlanders)betrokken)waren,)lijkt)de)

kans)steeds)groter)te)worden)dat)ook)Nederlandse)Syriëgangers)dit)proces)van)
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‘doorradicalisering’)kunnen)doorlopen.)Het)blijkt)daarmee)dat)Syriëgangers)en)de)

thuisblijvers)die)zich)in)dezelfde)kring)bevinden)homebgrown)jihadisten)zijn.)Deze)jihadisten)

worden)niet)allemaal)terrorist)in)eigen)land.)Ook)reizen)zij)niet)allemaal)naar)Syrië.)Van)

degenen)die)wel)op)jihad)zijn)geweest,)wordt)ook)niet)iedereen)terrorist)in)eigen)land.)

Echter)blijkt)wel)dat)een)deel)van)de)islamitische)terroristen)op)enig)moment)op)jihad)is)

geweest.)Recente)voorbeelden)van)aanslagen)in)Europa)bevestigen)dit.)Dit)maakt)hen)

daarmee)homebgrown)jihadist)en)foreignbgrown)terrorist.)

Om)de)jihadgang)naar)Syrië)vanuit)de)theorie)te)kunnen)begrijpen)en)verklaren,)

dient)er)naast)verdieping)op)het)gebied)van)foreign)fighters,)een)wetenschappelijke)lacune)

gevuld)te)worden.)De)huidige)situatie)in)Nederland)wordt)in)beide)perspectieven)namelijk)

niet)behandeld,)terwijl)een)aantal)factoren)een)substantiële)rol)speelt.)Zo)hebben)

succesvolle)jihadreizen)vanuit)Nederland)gezorgd)voor)kennis)en)internationale)contacten.)

Daarnaast)heeft)de)verschuiving)van)een)teruggetrokken)heimelijke)naar)een)assertieve)en)

activistische)jihadistische)groep)in)Nederland)geleid)tot)een)groot)sociaal)bereik.)Deze)groep)

vormt)nu)een)voedingsbodem)voor)radicalisering)en)het)fundament)voor)jihadgang.)Ook)

draagt)de)controle)van)de)veiligheidsdienst)op)deze)groepen)bij)aan)de)bereidheid)om)uit)

Nederland)te)vertrekken,)blijken)sociale)connecties)de)geografische)clusteringen)van)

vertrekkers)te)bepalen)en)speelt)de)criminele)achtergrond)van)veel)Syriëgangers)een)rol)in)

de)jihadgang)en)snelle)radicalisering.)Om)de)jihadgang)naar)Syrië)vanuit)de)wetenschap)te)

verklaren)en)begrijpen,)en)een)alomvattend)en)gedetailleerd)wetenschappelijk)beeld)

omtrent)deze)problematiek)te)krijgen,)dient)de)wetenschap)ook)deze)(lokale))

ontwikkelingen)dieper)te)onderzoeken)en)te)combineren)met)inzichten)over)foreign)fighters)

en)radicalisering.))

)

7.6!Aanbevelingen!!

Dit)onderzoek)biedt)meer)inzicht)in)processen)en)factoren)die)leiden)tot)jihadgang)naar)

Syrië.)Het)beeld)dat)naar)voren)komt)in)dit)onderzoek,)is)gebaseerd)op)de)kennis)en)

informatie)van)experts)op)dit)gebied.)Daarmee)is)dit)onderzoek)voornamelijk)een)bundeling)

van)informatie)uit)diverse)invalshoeken.)Op)basis)van)deze)informatie)kunnen)geen)

uitspraken)worden)gedaan)over)andere)strijdgebieden)of)andere)strijders.)Ook)bevat)dit)

onderzoek)een)beperkte)hoeveelheid)empirische)informatie,)wat)ten)koste)gaat)van)de)

generaliseerbaarheid)van)dit)onderzoek.)Het)is)wenselijk)om)de)personen)in)kwestie,)de)

Syriëgangers,)te)interviewen.)Echter)is)dit)op)dit)moment)voor)wetenschappers)erg)lastig,)zo)

niet)onmogelijk)om)te)realiseren.))
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Dit)onderzoek)vult)een)lacune)tussen)twee)wetenschappelijke)perspectieven)en)

maakt)tevens)een)koppeling)tussen)deze)twee)perspectieven)om)de)jihadgang)naar)Syrië)te)

kunnen)verklaren.)Daarmee)biedt)dit)onderzoek)nieuw)inzicht)in)de)problematiek)rondom)de)

jihadgang.)Op)basis)van)de)bevindingen)in)dit)onderzoek)kunnen)een)aantal)belangrijke)

conclusies)getrokken)worden,)die)ruimte)geven)aan)vervolgonderzoek)en)een)aantal)

overdenkingen)voor)beleidsmakers.))

Dit)onderzoek)heeft)aangetoond)dat)de)jihadistische)kring)zich)de)afgelopen)jaren)

gestructureerd)heeft)in)activistische)groepen)en)momenteel)de)biotoop)en)voedingsbodem)

voor)jihadgang)vormt.)Deze)ontwikkeling)heeft)kunnen)plaatsvinden)omdat)zij)gebroken)en)

verwijderd)zijn)van)salafistische)centra)als)de)AsbSoennah)moskee.)Doordat)zij)zich)in)de)loop)

der)jaren)buiten)het)publiek)om)georganiseerd)hebben,)is)de)controle)op)deze)kring)verslapt)

en)hebben)beleidsmakers)het)idee)gehad)dat)het)radicaliseren)van)jonge)moslims)in)

Nederland)tot)een)eind)was)gekomen.)De)assertieve)activistische)groepen)Shariah4Holland,)

Behind)Bars)en)Straat)Dawah)hebben)een)groot)aandeel)in)een)ongeëvenaard)aanbod)van)

de)jihadistische)boodschap,)de)openheid)waarmee)dit)gepaard)gaat,)een)nooit)eerder)

vertoonde)jihadistische)‘subcultuur’)op)de)sociale)media)en)in)de)fysieke)wereld,)en)

bovendien)in)de)‘propagandamachine’)voor)de)mythische)strijd)tegen)onrecht)in)Syrië.)Deze)

groepen)spelen)in)op)frustraties)van)jongeren)en)de)behoefte)om)iets)te)doen)aan)de)

situatie)in)Syrië.)De)frustraties)van)deze)tweede)en)derde)generatie)moslimjongeren)komen)

voor)een)deel)voort)uit)de)situatie)waarin)zich)zij)zich)in)Nederland)in)bevinden.)Politieke)

islamofobie,)islambashing)en)de)spanning)tussen)islam)en)de)mainstreamcultuur)binnen)het)

publieke)debat)en)de)media)in)Nederland)vormen)een)deel)van)de)bron)van)het)probleem.)

Het)jihadisme,)polarisatie)en)de)ontvankelijkheid)van)jongeren)is)dan)ook)onderdeel)van)en)

komt)voort)uit)een)breder)onbehagen)van)de)islamitische)gemeenschap)in)Nederland.)Echter)

speelt)de)grootste)rol)de)huidige)situatie)in)Syrië.)Het)draagt)enorm)bij)aan)gevoelens)van)

onrecht)en)de)behoefte)om)hier)iets)aan)te)doen.)De)wreedheid)van)het)regime)van)Assad)

en)het)uitblijven)van)een)internationale)ingreep)scheppen)een)schijn)van)legitimering)voor)

een)defensieve)jihad.)Eén)van)de)belangrijkste)elementen)bij)de)radicalisering)van)

ontvankelijke)jongeren)blijkt)te)zijn)wie)de)lezing)geeft.)Zo)bewegen)zich)binnen)de)

activistische)groepen)charismatische,)gewiekste)predikers/inspirators)die)jongeren)

socialiseren)in)het)jihadistisch)gedachtegoed)en)hen)faciliteren)en)op)weg)helpen)naar)Syrië.)

Ontvankelijke)jongeren)komen)voornamelijk)via)hun)sociale)netwerk)in)contact)met)deze)

personen)en)activistische)groepen.)Daarnaast)speelt)internet)hier)een)substantiële)rol)in.)Het)

is)nog)nooit)zo)makkelijk)geweest)om)in)contact)te)komen)met)andere)jihadisten.)De)
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jihadgang)komt)dan)ook)voort)uit)een)netwerk)van)personen)die)elkaar)kennen,)met)een)

harde)kern)in)Den)Haag.)Vanuit)deze)conclusies)verdient)het)aanbeveling)om)op)

wetenschappelijk!niveau)aandacht)te)geven)aan)de)volgende)zaken:))

• Om)een)alomvattend)en)gedetailleerd)wetenschappelijk)beeld)omtrent)deze)

jihadgang)te)krijgen)en)deze)problematiek)vanuit)de)wetenschap)te)verklaren)en)

begrijpen,)dient)diepgaander)en)breder)onderzoek)gedaan)te)worden)dan)de)

onderzoeken)naar)radicalisering)en)foreign)fighters)tot)nu)toe)gedaan)hebben.)

Hierbij)dient)de)focus)te)liggen)op)factoren)die)een)rol)spelen)in)het)fenomeen)

jihadgang.)De)terugkomst)van)Syriëgangers)en)de)openlijkheid)waarmee)foreign)

fighters)verslag)uitbrengen)op)sociale)media)biedt)de)wetenschap)een)goede)kans)

om)processen)die)leiden)tot)jihadgang)gedetailleerd)in)kaart)te)brengen.)Ook)zou)

een)samenwerking)met)de)veiligheidsdienst)een)waardevolle)ingang)zijn)om)

inzichten)over)deze)problematiek)meer)‘body’)te)geven.)Daarbij)lijkt)het)raadzaam)

om)de)situatie)per)land)te)bekijken,)zodat)de)meest)adequate)en)accurate)conclusies)

worden)getrokken.)

• Het)perspectief)dat)zich)richt)op)foreign)fighters)biedt)waardevolle)inzichten)om)de)

jihadgang)beter)te)begrijpen.)Een)diepgaand)vergelijkend)onderzoek)met)historische)

mobilisaties)van)buitenlandse)strijders)met)een)politieke)boodschap)biedt)mogelijk)

nog)meer)relevant)inzicht)in)de)Syriëgang.)Hoe)is)er)bij)dergelijke)bewegingen)

opgetreden)door)overheden)en)wat)is)het)effect)hiervan)geweest?)

• Sommige)landen)hebben)procentueel)gezien)meer)Syriëgangers)dan)andere)landen.)

Als)dit)iets)met)het)beleid)te)maken)heeft,)dan)biedt)dit)mogelijkheden)tot)

verbetering)in)landen)die)relatief)veel)Syriëgangers)hebben.)Dieper)onderzoek)kan)

hier)mogelijk)waardevolle)inzichten)genereren.)

• Veel)jongeren)met)eenzelfde)voedingsbodem)als)de)Syriëgangers)blijken)niet)te)

vertrekken.)Het)lijkt)raadzaam)om)onderzoek)te)doen)naar)de)achterliggende)

factoren)die)deze)personen)weerhouden)om)de)stap)te)nemen.)

)

Daarnaast)verdient)het)aanbeveling)om)op)beleidsmatig!niveau)aandacht)te)geven)aan)de)

volgende)zaken:)

• Ondanks)dat)veel)jongeren)vastberaden)lijken)te)zijn)om)te)strijden)tegen)onrecht)in)

Syrië,)blijkt)de)jihadgang)ook)voornamelijk)maatschappelijke)oorzaken)te)hebben.)

Jihadgang)is)daarom)niet)alleen)een)veiligheidsprobleem.)Het)is)niet)raadzaam)om)

het)jihadisme)in)Nederland)te)beschouwen)als)een)groep)losgeslagen,)gevaarlijke)en)
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ontspoorde)jongeren.)De)dreiging)is)een)feit,)maar)de)jihadgang)komt)voort)uit)een)

bredere)beweging)met)een)politieke)boodschap.)Ontvankelijkheid)voorkomen)lijkt)

doeltreffend)te)zijn)door)bij)de)bron)te)beginnen)en)te)erkennen)dat)dit)probleem)

niet)alleen)oorzaken)heeft)op)het)microniveau)(persoonsniveau),)maar)zeker)ook)op)

mesoniveau)(groepsniveau))en)macroniveau)(de)wijdere)omgeving).)

• Uit)de)ontwikkelingen)en)onderzoeken)is)gebleken)dat)het)salafisme)in)Nederland)

niet)per)definitie)een)gewelddadige)stroming)is.)Ondanks)dat)niet)gewelddadige)

salafisten)zich)inzetten)voor)de)opsporing)van)jihadisten,)blijkt)het)salafisme)naast)

een)drempel)toch)ook)een)voedingsbodem)te)zijn)voor)het)jihadisme.)Daarom)lijkt)

het)raadzaam)voor)beleidsmakers)om)salafistische)centra)meer)te)betrekken)bij)de)

problematiek.)Dergelijke)centra)en)de)islamitische)gemeenschap)kunnen)een)

tegengeluid)bieden)tegen)activistische)groepen)als)Sharia4Holland,)Behind)Bars)en)

Straat)Dawah.)

• De)bevindingen)van)dit)onderzoek)bevestigen)op)diverse)vlakken)de)bevindingen)van)

de)AIVD)(zie)voor)een)recente)publicatie)‘Transformatie)van)het)jihadisme)in)

Nederland.)Zwermdynamiek)en)nieuwe)slagkracht,)juni)2014).)Echter)lijken)

Nederlandse)beleidsmakers)niet)altijd)even)adequaat)te)reageren)op)de)boodschap)

van)de)AIVD)en)de)NCTV.)Terwijl)beleidsmakers)en)kennisinstituten)dachten)dat)

radicalisering)niet)meer)plaats)vond,)omdat)radicale)elementen)geweerd)werden)uit)

de)moskee)en)men)dus)de)controle)op)deze)kring)verloor,)beschreef)de)AIVD)de)

ontwikkeling)tot)jihadistisch)activisme,)de)toenemende)aandacht)voor)Syrië)en)een)

toename)van)succesvolle)jihadreizen.)De)politiek,)het)Openbaar)Ministerie)en)

Justitie)blijken)pas)in)een)later)stadium)te)zijn)bijgeschakeld,)op)een)moment)dat)er)

al)tientallen)Syriëgangers)hun)doel)bereikt)hadden)en)de)pijpleiding)tussen)

Nederland)en)Syrië)al)gecreëerd)hadden.)Het)is)dan)ook)raadzaam)voor)het)

Nederlandse)beleidsapparaat)om)adequater)te)reageren)op)aanwijzingen)die)de)

AIVD)geeft.)

!

!

!

!

!
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Lijst!van!begrippen!en!afkortingen)
bid’a)) ) ) ) religieuze)innovaties))

da’wa) ) ) ) oproepen)tot)islam,)bekeringsdrang,)zending,)verkondiging)

fatwa) ) ) ) religieuze)verordening)

fitna) ) ) ) chaos,)verdeeldheid)

foreign)fighter) een)persoon)die)zich)heeft)aangesloten)bij)en)opereert)

binnen)een)insurgency,)geen)staatsburgerschap)bezitten)van)

de)staat)in)conflict)of)verwantschap)bezit)met)de)strijdende)

partij,)niet)is)aangesloten)bij)een)officiële)militaire)

organisatie)en)niet)wordt)betaald.)

hadith) overleveringen)van)aan)profeet)Mohammed)toegeschreven)

uitspraken)en)handelswijzen)

hijra) ) ) ) emigratie)naar)een)islamitisch)land)

homebgrown)terrorisme) terrorisme)gericht)tegen)een)westers)land,)gepleegd)door)

een)persoon)die)is)opgegroeid)en)geradicaliseerd)in)een)

westers)land,)waarbij)een)ideologie)van)elders)

geïnternaliseerd)is))

islamist) iemand)die)ernaar)streeft)om)de)samenleving)een)

weerspiegeling)te)laten)zijn)van)hetgeen)volgens)haar)in)de)

oorspronkelijke)bronnen)van)de)islam)staat)vermeld)

jihad) de)gewapende)strijd)ter)verdediging)van)(het)land)van))de)

islam)

koenya) ) ) ) bijnaam)

kufhar) ) ) ) ongelovigen)

moedjahedien) jihadisten)die)geweld)gebruiken)tegen)(para)militaire)

eenheden)in)oorlogsgebieden)

salaf) ) ) ) voorloper,)voorvader)of)vroege)generatie)

salafisme) de)terugkeer)naar)het)fundament)van)de)islam)en)het)

prediken)van)de)voorgangers,)oftewel)de)profeet)

Mohammed)en)zijn)metgezellen)

shirk) ) ) ) afgoderij)

sjahied) ) ) ) martelaar)

sharia) islamitische)wetgeving,)religieuze)en)maatschappelijke)

wetgeving)die)aan)de)koran)en)de)hadith)is)ontleend)
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soenna) gedrag)en)uitspraken)van)de)profeet)Mohammed,)

overgeleverd)in)de)hadith,)die)als)voorbeeld)dienen)voor)het)

gedrag)van)gelovigen)

taghut) ) ) ) afgoden)

takfir)) ) ) ) het)tot)ongelovigen)verklaren,)verketteren)

tawhid) ) ) ) eenheid)van)god,)monotheïsme)

umma)) ) ) ) de)(verbeelde))transnationale)moslimgemeenschap)

wahhabisme) de)officiële)staatsreligie)van)SaoedibArabië,)waarbij)een)

terugkeer)naar)de)‘zuivere’)islam)centraal)staat)

yahilliyah) periode)voor)de)profeet)Mohammed;)een)staat)van)

barbaarsheid)en)onwetendheid))

)
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Bijlage!1!Methoden!en!verantwoording!

!
In)deze)bijlage)worden)de)gemaakte)keuzes)met)betrekking)tot)het)onderzoektype,)de)

onderzoeksmethode,)het)onderzoeksdesign,)de)methode)van)dataverzameling,)de)

onderzoekseenheid,)de)validiteit,)betrouwbaarheid)en)de)wijze)van)operationalisering)

beargumenteerd.)

)

B1.1!Type!onderzoek!

Dit)onderzoek)is)toetsend)van)karakter)en)vertrekt)vanuit)een)theoretische)basis)die)

gestructureerd)is)aan)de)hand)van)een)literatuuronderzoek.)Het)beeld)dat)uit)het)

literatuuronderzoek)naar)voren)komt,)wordt)vervolgens)getoetst)middels)een)empirisch)

onderzoek)over)de)jihadgang)naar)Syrië.)De)actualiteit)van)dit)onderwerp)heeft)tot)gevolg)

dat)de)huidige)wetenschappelijke)inzichten)over)de)besproken)fenomenen)getoetst)dienen)

te)worden.)

)

B1.2!Onderzoeksmethode!

Dit)onderzoek)is)verkennend)van)aard)en)focust)zich)op)de)hoe)en)waarom)vragen.)Tot)

verklaringen)komen)met)behulp)van)cijfers)en)ontwikkelingen)daarin)is)niet)het)doel)van)dit)

onderzoek.)“Kenmerkend)voor)kwalitatief)onderzoek)is)het)gebruik)van)verschillende)

databronnen)en)de)nadruk)op)het)begrijpen)of)doorgronden)van)individuele)mensen,)

groepen)of)situaties”)(Baarda,)2005:6).)Kwalitatief)onderzoek)is)bedoeld)om)te))begrijpen)

waarom)iets)gebeurt.)Dit)onderzoek)verschaft)inzicht)in)de)motieven)en)doelstellingen)van)

de)Syriëgangers.)Kwalitatief)onderzoek)ligt)daarom)voor)de)hand.)Daarnaast)sluiten)

kwalitatieve)methoden)beter)aan)bij)complexe)situaties)waarbij)de)relevante)variabelen)niet)

altijd)direct)duidelijk)zijn)(Butson)et)al,)1998).)Omdat)het)onzeker)is)in)hoeverre)theorieën)

adequate)verklaringen)bieden)voor)het)te)onderzoeken)verschijnsel,)is)kwalitatief)onderzoek)

wenselijk.)Kwantitatief)onderzoek)zal)niet)diepgaand)genoeg)zijn)om)de)eerder)beschreven)

theoretische)inzichten)te)kunnen)testen.)Ook)de)complexiteit)van)dit)onderwerp)is)een)

reden)om)te)kiezen)voor)kwalitatief)onderzoek.)De)complexiteit)is)terug)te)vinden)in)de)

(volgens)de)huidige)wetenschap))vele)verschillende)achterliggende)factoren)en)de)aard)

hiervan.)Er)is)tot)nu)toe)nooit)één)verklarende)factor)voor)radicalisering)en)jihadgang)

gegeven.)Daarnaast)is)het)op)dit)moment)onmogelijk)om)dit)verschijnsel)te)kwantificeren,)

omdat)de)jihadgang)naar)Syrië)zich)nog)volop)ontwikkeld.))
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B1.3!Onderzoeksdesign!

Kwalitatief)onderzoek)kan)aan)de)hand)van)meerdere)onderzoekontwerpen)goed)tot)zijn)

recht)komen.)Voorbeelden)zijn)case)studies,)enquêtes)(survey),)observaties,)en)dergelijke.)

Binnen)de)maatschappijwetenschappen)wordt)voornamelijk)gebruikt)gemaakt)van)twee)

onderzoeksstrategieën.)Ten)eerste)de)enquête,)waarbij)een)groot)aantal)respondenten)op)

één)moment)wordt)ondervraagd,)over)zaken)die)zich)onder)andere)in)het)verleden)hebben)

afgespeeld.)Ten)tweede)de)case)study,)een)“diepgaand)onderzoek)ter)plaatse)van)een)

sociaal)verschijnsel,)waarbij)de)onderzoeker)dat)verschijnsel)op)de)voet)volgt,)en)daarbij)

allerlei)verschillende)bronnen)van)informatie)gebruikt)(Swanborn,)2002:115,)116)”.)Een)

enquête)is)meestal)oppervlakkiger)dan)een)case)study.)Met)het)stellen)van)vragen)komt)men)

vaak)niet)alles)te)weten.)Vooral)de)diepgaande)informatie)wordt)met)een)enquête)vaak)niet)

meegenomen.)Een)case)study)bestudeerd)één)of)enkele)gevallen)diepgaand,)bijvoorbeeld)

een)groep)of)een)bedrijfsafdeling,)waarbinnen)het)te)bestuderen)verschijnsel)zich)afspeelt.)

Een)enquête)onderzoekt)daarentegen)juiste)vele)gevallen,)op)een)vaak)oppervlakkiger)

niveau)(Swanborn,)2002).)De)kenmerken)van)het)te)onderzoeken)verschijnsel,)jihadgang)

naar)Syrië)die)gepaard)gaat)met)radicaliseringstendensen,)past)een)case)study)het)best)bij)

een)case)study.)Swanborn)geeft)in)zijn)basisboek)sociaal)onderzoek)een)aantal)kenmerken)

van)deze)case)study.)In)een)case)study)onderzoekt)men)een)sociaal)verschijnsel:)

• Dat)zich)afspeelt)binnen)de)grenzen)van)één)sociaal)systeem,)of)bij)slechts)een)

handjevol)systemen,)of)cases,)zoals)mensen,)groepen,)organisaties,)lokale)

nederzettingen;)

• Door)gedurende)een)bepaalde)periode)het)verschijnsel)op)de)voet)te)volgen,)of,)als)

alternatief,)door)achteraf)informatie)te)verzamelen)over)de)ontwikkeling)gedurende)

een)bepaalde)periode;)

• Waarbij)de)onderzoeker)zich)vooral)richt)op)het)beschrijven)en)verklaren)van)sociale)

processen)die)zich)afspelen)tussen)personen)die)in)het)proces)participeren,)met)hun)

waarden,)verwachtingen,)opinies,)percepties,)controversen,)beslissingen,)onderlinge)

relaties)en)gedragingen;)

• (...))waarbij)verschillende)databronnen)worden)gebruikt,)waarvan)de)belangrijkste)

gevormd)worden)door)beschikbare)documenten,)interviews)met)informanten,)en)

participerende)observatie”)(Swanborn,)2002:115,)116).)

)

Op)basis)van)voorgaande)punten)blijkt)de)case)study)geschikt)om)onderzoek)te)doen)naar)

een)sociaal)verschijnsel)als)jihadgang.)Het)verschijnsel)jihadgang)heeft,)in)lijn)met)het)eerste)



! 108!

punt)van)de)bovenstaande)kenmerken)van)een)case)study,)enkel)betrekking)op)één)

specifieke)groepering;)de)Nederlandse)moslims)die)zich)aansluiten)bij)jihadistische)

groeperingen)in)Syrië.)Dat)maakt)dit)onderzoek)een)enkelvoudige)case)study.)Belangrijk)is)

ook)dat)er,)in)lijn)met)het)tweede)bovenstaande)kenmerk,)een)langere)periode)geanalyseerd)

wordt,)om)zo)een)completer)beeld)te)krijgen)van)het)verschijnsel.)De)geanalyseerde)periode)

neemt)daarbij)namelijk)ook)de)ontwikkeling)mee)van)vóór)het)vertrek)naar)Syrië)en)na)de)

terugkomst)in)Nederland.)Ten)opzichte)van)de)enquête)is)de)case)study)in)dit)opzicht)een)

betere)keuze.)Ook)valt)onderzoek)naar)jihadgang)in)lijn)met)punt)drie)van)de)case)study;)het)

beschrijft)en)verklaart)een)sociaal)proces)dat)zich)afspeelt)tussen)personen)die)in)het)proces)

participeren.)Het)betreft)hier)ingewikkelde)en)complexe)materie.)Baarda)spreekt)in)dit)geval)

van)een)holistische)benadering:)“Je)bestudeert,)met)je)vraagstelling)als)leidraad,)alle)

relevante)facetten)van)een)fenomeen)in)hun)onderlinge)verwevenheid)en)met)oog)voor)de)

historische)achtergronden)en)contextuele)inbedding”)(2005:7).)Een)enquête)(survey))zou)in)

dit)geval)niet)diepgaand)genoeg)zijn.)Een)enquête)zou)bijvoorbeeld)een)betere)optie)zijn)

geweest)als)het)hier)om)vele)gevallen)(casussen))zou)gaan.)Daarnaast)is)het)op)dit)moment)

ook)niet)mogelijk)om)een)enquête)af)te)nemen)onder)Syriëgangers.)Het)grootste)gedeelte)

van)de)Syriëganger)bevindt)zich)op)dit)moment)nog)steeds)in)Syrië.)Ook)de)groep)

terugkeerders)houden)zich)afzijdig)en)is)op)dit)moment)niet)benaderbaar)voor)een)enquête.))

)

B1.4!Methode!van!dataverzameling!

Om)gegronde)uitspraken)te)kunnen)doen)over)de)houdbaarheid)van)de)theoretische)

inzichten)omtrent)de)radicalisering)van)homebgrown)terroristen)na)confrontatie)met)

empirische)gegevens)over)de)Syriëgangers,)maakt)dit)onderzoek)gebruik)van)diverse)

methoden)van)dataverzameling.)De)besproken)theorie)wordt)getoetst)aan)de)hand)van)een)

inhoudsanalyse)van)open)source)documenten)en)interviews)met)deskundigen.))

!

Literatuuronderzoek!

Het)literatuuronderzoek)beschrijft)het)verschijnsel)homebgrown)terrorisme)en)gaat)dieper)in)

op)het)proces)van)radicalisering)dat)uiteindelijk)uitmondt)in)het)gebruik)van)geweld.)Het)

literatuuronderzoek)is)voornamelijk)gebaseerd)op)recentere)studies,)omdat)de)

wetenschappelijke)kijk)op)dit)verschijnsel)een)ontwikkeling)heeft)doorgemaakt.)Het)

literatuuronderzoek)bevat)internationale,)maar)ook)Nederlandse)onderzoeken,)aangezien)

de)situatie)in)Nederland)niet)hetzelfde)hoeft)te)zijn)als)die)in)andere)landen.)Het)

literatuuronderzoek)in)gestart)met)een)aantal)documenten)in)de)digitale)database)van)de)
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Vrije)Universiteit)en)heeft)zich)vervolgens)middels)referenties)in)deze)documenten)als)een)

sneeuwbal)doorontwikkeld.)Om)de)theoretische)verklaringen)te)kunnen)testen,)is)het)

empirische)onderzoek)gebaseerd)op)een)inhoudsb)en)documentanalyse,)aangevuld)met)

dieptebinterviews.)Deze)dieptebinterviews)hebben)ook)geleid)tot)bruikbare)literatuur.))

)

Inhoudsanalyse!en!documentanalyse!

Middels)een)inhoudsb)en)documentanalyse)verzamelt)dit)onderzoek)zoveel)mogelijk)

relevante)informatie)over)de)jihadgang)naar)Syrië.)Met)behulp)van)diverse)bronnen)als)

internet,)kranten,)televisie,)radio,)vakbladen,)jaarverslagen,)rapporten)et)cetera,)worden)

belangrijke)factoren)met)betrekking)tot)de)Syriëgangers)geanalyseerd.)Een)zo)breed)mogelijk)

scala)aan)documenten)vertegenwoordigen)een)diversiteit)aan)belichtingskanten.)Het)betreft)

hier)ten)eerste)verklaringen)van)de)strijders)zelf)op)internet,)kranten)en)boeken.)Deze)

(subjectieve))verklaringen)maken)motieven)en)achterliggende)factoren)inzichtelijk.)

Daarnaast)betreft)het)artikelen,)discussies,)opinies)en)onderzoeken)die)tot)nu)toe)over)deze)

kwestie)in)de)media)verschenen)zijn.)Deze)bronnen)vertegenwoordigen)subjectieve)en)

objectieve)informatie.)Dergelijke)bronnen)geven)een)duidelijk)objectief)beeld)van)het)

chronologische)verloop)van)activiteit)op)dit)gebied.)Daarnaast)komen)in)de)media)vaak)

deskundigen)aan)het)woord)die)veel)kennis)bezitten)over)dit)onderwerp.)Hierbij)kan)gedacht)

worden)aan)veiligheidsdeskundigen,)journalisten,)buurtwerkers,)raadsleden,)academici)et)

cetera.)Ook)maakt)dit)onderzoek)gebruik)van)verklaringen)vanuit)de)islamitische)hoek)van)

onze)samenleving.)Islamitische)internetfora)en)websites)schrijven)regelmatig)over)de)

kwestie)Syrië)en)de)Nederlandse)strijders.)Deze)bronnen)geven)inzicht)in)de)meningen)van)

Nederlandse)moslims)omtrent)de)jihadgang,)maar)daarnaast)ook)de)activiteiten)en)

participatie)vanuit)deze)hoek)om)radicalisering)tegen)te)gaan.)Ook)kan)deze)groepering)

mogelijke)verklaringen)voor)de)radicalisering)en)jihadgang)geven.)Verder)betreft)het)in)dit)

onderzoek)publicaties,)jaarverslagen)en)rapporten)van)(onderzoeks)instituten.)Hierbij)kan)

gedacht)worden)aan)bijvoorbeeld)Instituut)Clingendael,)The)Hague)Centre)for)Security)

Studies,)Instituut)voor)Migratieb)en)Etnische)Studies,)The)International)Centre)for)the)Study)

of)Radicalisation,)et)cetera.)Dergelijke)publicaties)betreffen)vaak)zelfstandige)onderzoeken)

naar)dit)onderwerp)en)zijn)waardevolle)bronnen)om)dreiging,)aantallen,)demografische)

gegevens)en)achterliggende)factoren)te)achterhalen.)Naast)onderzoeken)van)instituten)

neemt)dit)onderzoek)ook)publicaties,)onderzoeken)en)jaarverslagen)van)veiligheidsdiensten)

mee)in)de)analyse.)Deze)documenten)geven)een)goed)beeld)over)de)omvang)en)dreiging)van)

het)verschijnsel.)Het)betreft)hier)onder)andere)de)AIVD,)de)NCTV)et)cetera.))
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)

DiepteGinterviews!

De)bevindingen)uit)de)inhoudsb)en)documentenanalyse)worden)vervolgens)aangevuld)met)

facebtobface)gesprekken)met)deskundigen.)Ten)eerste)zorgt)deze)aanvulling)voor)een)breder)

empirisch)pakket,)van)waaruit)de)theorie)getoetst)kan)worden.)Dit)verhoogt)de)interne)

betrouwbaarheid)van)het)onderzoek.)Daarnaast)kunnen)dieptebinterviews)de)dieper)

liggende)informatie)beschikbaar)maken.)In)dit)onderzoek)zijn)10)interviews)afgenomen)met)

een)diversiteit)aan)respondenten)die)het)fenomeen)vanuit)diverse)invalshoeken)belichten.)

De)onbereikbaarheid)van)de)Nederlandse)strijders)in)Syrië)maakt)het)onmogelijk)om)

interviews)bij)hen)af)te)nemen.)De)respondenten)die)in)dit)onderzoek)geïnterviewd)zijn,)zijn)

specialisten)op)het)gebied)van)deze)specifieke)casus.)De)interviews)in)dit)onderzoek)zijn)

gedeeltelijk)gestructureerd.)Hierin)liggen)de)onderwerpen)en)de)belangrijkste)vragen)vast.)

De)onderwerpen)en)vragen)staan)beschreven)de)bijlagen,)achteraan)dit)onderzoek.)

Afhankelijk)van)de)respondent)zijn)er)extra)vragen)toegevoegd)aan)de)vragenlijst)in)de)

bijlage.)De)interviews)zijn)op)die)manier)volledig)toegespitst)op)het)specialisme)van)de)

respondent.)Het)gedeeltelijk)gestructureerde)karakter)van)het)interview)is)opgesteld)als)

leidraad)voor)het)interview,)waar)van)afgeweken)kan)worden)en)zo)de)flexibiliteit)biedt)om)

te)kunnen)doorvragen)of)in)te)springen)op)spontaniteit.)De)respondenten)in)dit)onderzoek)

zijn)anoniem.)Om)de)respondenten)te)kunnen)onderscheiden)in)deskundigheid)en)

specialiteit,)zijn)zij)ingedeeld)in)categorieën.)Een)gedetailleerde)lijst)van)respondenten)is)

terug)te)vinden)in)bijlage)4.))

)

B1.5!Onderzoekseenheden!

Dit)onderzoek)behandelt)één)casus)met)daarin)één)onderzoekseenheid.)De)doelgroep)

waarover)dit)onderzoek)uitspraken)doet)betreft)Nederlandse)moslims)die)afreizen)naar)Syrië)

en)zich)aansluiten)bij)Islamitische)strijdgroeperingen.)Deze)doelgroep)representeert)in)

absolute)getallen)een)kleine)eenheid)(100b130)man).))

!

B1.6!Betrouwbaarheid)

Belangrijk)voor)de)betrouwbaarheid)van)een)onderzoek)is)dat)het)onderzoek)zo)

onafhankelijk)mogelijk)moet)zijn)van)toeval.)Toevalligheden)kunnen)volgens)Baarda)(2005))

gelegen)zijn)in)de)situatie/locatie,)de)respondent/informant,)het)instrument)of)de)

onderzoeker)zelf.)Om)dit)onderzoek)zoveel)mogelijk)vrij)te)waren)van)toeval)wordt)de)totale)

Nederlandse)‘afvaardiging’)van)strijders)geanalyseerd.)Op)die)manier)worden)alle)mogelijke)
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motieven)geanalyseerd,)want)individuen)kunnen)uiteraard)verschillende)motieven)hebben)

om)naar)Syrië)te)gaan.)Daarnaast)wordt)de)betrouwbaarheid)vergroot)doordat)de)

strijdlocatie)enkel)Syrië)betreft.)Hiermee)worden)verschillen)tussen)Syrië)en)andere)

strijdgebieden)zoals)Somalië)of)Pakistan)in)het)onderzoek)meegenomen.)Ten)derde)wordt)in)

dit)onderzoek)aangehouden)dat)een)individu)enkel)deel)uitmaakt)van)de)

onderzoekseenheid,)wanneer)deze)zich)aansluit)bij)strijdende)islamitische)

rebellengroeperingen.)Uiteraard)zijn)er)individuen)die)naar)Syrië)gaan)voor)andere)

doeleinden)dan)het)strijden)tegen)Assad,)maar)deze)individuen)worden)in)dit)onderzoek)niet)

meegenomen.))

)

B1.7!Validiteit!

Interne!validiteit!

“De)mate)waarin)we)erin)slagen)over)oorzaken)van)verschijnselen)goede)conclusies)te)

trekken)wordt)de)interne)validiteit)genoemd”)(Swanborn,)2002:25).)“Validiteit)heeft)te)

maken)met)de)juistheid)van)de)onderzoeksbevindingen.)Het)gaat)daarbij)om)de)vraag)in)

hoeverre)de)onderzoeksbevindingen)een)goede)weergave)vormen)van)datgene)dat)zich)

feitelijk)in)de)praktijk)afspeelt”)(Baarda,)2005:197).)Vaak)wordt)bij)kwalitatief)onderzoek)de)

term)validiteit)vervangen)voor)geldigheid.)Geldigheid)of)validiteit)is)iets)anders)dan)

betrouwbaarheid.)Wanneer)een)onderzoeker)zijn)informatie)heeft)gevrijwaard)van)toeval,)

wil)dit)nog)niet)zeggen)dat)het)de)juiste)informatie)betreft.)De)geldigheid)van)een)onderzoek)

wordt)bepaald)door)de)manier)waarop)gegevens)verzameld)worden,)de)plekken)waar)dit)

gedaan)wordt)en)de)tijdstippen)waarop)dit)gedaan)wordt.)Geldigheid)is)onder)te)verdelen)in)

interne)en)externe)geldigheid.)Interne)geldigheid)hangt)samen)met)de)gekozen)

onderzoekdesign.)In)dit)onderzoek)is)gekozen)voor)de)meest)geschikte)onderzoeksdesign)om)

de)probleemstelling)te)kunnen)beantwoorden;)de)case)study.)Een)case)study)kenmerkt)zich)

bij)een)goede)uitvoering)in)een)sterke)interne)validiteit.)Omdat)het)een)erg)diepgravend)

onderzoek)betreft,)komen)veel)invloedrijke)variabelen)boven)tafel.)De)beargumentering)

voor)de)gekozen)onderzoeksdesign)is)terug)te)vinden)in)paragraaf)3.3.)Daarmee)is)ook)de)

interne)validiteit)van)dit)onderzoek)behandeld.))

)

Externe!validiteit!

Met)externe)validiteit,)of)generaliseerbaarheid,)“bedoelen)we)de)mate)waarin)

onderzoeksresultaten)niet)alleen)gelden)voor)die)ene)onderzochte)groep,)of)dat)bepaalde)

onderzochte)verschijnsel,)maar)ook)voor)soortgelijke)andere)groepen)en)verschijnselen”)
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(Swanborn,)2002:25).)Aangezien)deze)case)study)afgebakend)is)en)zich)enkel)toespitst)op)

één)groepering)op)en)op)één)locatie,)is)de)generaliseerbaarheid)mogelijk)niet)groot.)De)

verzamelde)informatie)en)de)conclusies)van)dit)onderzoek)gelden)dan)ook)enkel)voor)de)

groep)Nederlandse)moslims)die)naar)Syrië)zijn)vertrokken)om)te)strijden.)Dit)onderzoek)doet)

geen)uitspraken)over)bijvoorbeeld)de)Nederlandse)moslimgemeenschap)in)het)algemeen)of)

over)Somalië)als)strijdtoneel.)!
!
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Bijlage!2!Operationalisering)

!

Om)een)duidelijk)antwoord)te)kunnen)formuleren)op)de)hoofdvraag)is)dit)onderzoek)

gestructureerd)aan)de)hand)van)deelvragen.)Twee)deelvragen)hebben)betrekking)op)de)

inhoudsanalyse)en)de)diepte)interviews.)De)andere)vragen)worden)beantwoord)met)behulp)

van)theoretische)inzichten.)Om)de)wetenschappelijke)inzichten)te)kunnen)vergelijken)met)

het)empirische)beeld)van)de)Syriëgangers,)is)het)operationaliseren)van)theoretische)

concepten)en)de)deelvragen)van)belang.)De)theorieën)en)deelvragen)zijn)ontleed)in)

meetbare)variabelen,)die)vervolgens)als)basis)hebben)gediend)voor)de)inhoudsanalyse)en)de)

interviewvragen.)Op)deze)manier)vindt)toetsing)van)theoretische)inzichten)plaats)en)blijft)

tegelijkertijd)de)optie)open)om)nieuwe)variabelen)in)te)brengen)vanuit)de)inhoudsanalyse)

en)de)interviews.)Hieronder)zijn)per)deelvraag)de)geoperationaliseerde)variabelen)

uiteengezet.))

!

Wat!zijn!de!achtergronden!en!motieven!van!de!Nederlandse!Syriëgangers?!

!

Wat)zijn)de)achtergronden)van)de)Nederlandse)Syriëgangers?)

• Geslacht.)

• Leeftijd.)

• Etniciteit.)

• Religie.)

• Opleidingsniveau.)

• Werk.)

• Inkomensniveau.)

• Gezinssituatie.)

• Stad)en)buurt.)

)

Welke)motieven)hebben)de)Nederlandse)strijders)om)naar)Syrië)te)gaan?)

• Avontuur.)

• Strijden)tegen)het)westen.)

• Oneerlijkheid)tegen)de)moslimgemeenschap)bevechten.)

• Zingeving.)

• Strijden)tegen)een)directe)aanval)op)het)land)van)de)islam)(defensieve)jihad).)
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• Iets)betekenen)voor)de)islamitische)gemeenschap.)

• Familie)in)of)etnische)relatie)met)Syrië.)

• Andere)beweegredenen.)

!

Hoe!komt!het!dat!Nederlandse!moslims!sympathie!krijgen!voor!de!jihadistische!ideologie!

en!de!beslissing!nemen!om!ten!strijde!te!trekken?!

!

Gaat)aan)de)beslissing)om)in)Syrië)te)strijden)altijd)een)proces)van)radicalisering)vooraf?)

• Onzekerheid)over)identiteit.)

• Ervaren)individuele)onrechtvaardigheid)en)deprivatie)in)Nederland.)

• Collectieve)onrechtvaardigheid)en)deprivatie)van)moslims)in)Nederland.)

• Collectieve)onrechtvaardigheid)en)deprivatie)van)moslims)wereldwijd.)

• Individuele)dreiging.)

• Groepsdreiging.)

• Persoonlijke)crisis)of)trauma.)

• Politieke)factoren.)

• Wijbzij)denken.)

• Zoektocht)naar)acceptatie.)

• Behoefte)aan)sociale)affiliatie)en)aansluiting)bij)gelijkgestemden.)

• Sociale)netwerk)en)peerbtobpeer)relaties.)

• Groepsprocessen.)

• Radicale)predikers.)

• Isolatie)en)polarisatie.)

• Persoonsgebonden)factoren.)

• Rol)van)groeperingen)als)Sharia4Holland,)Street)Dawah,)Behind)Bars.)

• Internet.)

• Heroïsche)figuren)(bridgebfigures,)rockstars,)andere)foreign)fighters,)veteranen).)

• Propaganda.)

• Rekrutering.)

• Legitimatie.)

• Aanvankelijke)intenties)met)betrekking)tot)terugkeer.)

• Al)langer)radicaal?)

!

!
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Is)er,)apart)van)de)hoeveelheid)en)de)snelheid,)een)verschil)in)radicalisering)tussen)‘homeb

grown)terroristen’)en)de)Nederlandse)Syriëgangers?)

)

In)welke)mate)is)het)salafisme)in)Nederland)een)voedingsbodem)voor)jihadgang)naar)Syrië?)

• Aantal)Syriëgangers)uit)salafistische)kringen)

• Rol)van)salafistische)centra)

• Reactie)van)salafistische)centra)op)jihadreizen)

!

Welke)rol)spelen)activistische)groeperingen)als)Shariah4Holland,)Behind)Bars,)Street)Dawah?)

!

!

Zijn)er)specifieke)factoren)voor)Syrië)als)locatie)aanwijsbaar,)die)de)jihadgang)onder)

Nederlandse)moslims)aantrekkelijker)maakt?)

• Onderscheid)met)voorgaande)gebieden.)

• Andere)factoren.)

!
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Bijlage!3!Vragenlijst!interviews!
!

Naar)aanleiding)van)de)operationalisering)zijn)de)interviews)gestructureerd)aan)de)hand)van)

de)onderstaande)dikgedrukte)vragen.)De)nietbdikgedrukte)vragen)zijn)de)variabelen)die)

afgeleid)zijn)uit)de)theorie.)Deze)zijn)in)de)interviews)behandeld)als)topics)waar)extra)naar)

gevraagd)is,)in)het)geval)dat)deze)topics)niet)door)de)respondent)behandeld)werden.))

)

• Wat!zijn!de!demografische!sociale!en!economische!achtergronden!van!deze!

personen?!Is!er!een!relatie!tussen!deze!achtergronden!en!de!jihadgang?!)

! Geslacht,)Leeftijd,)etniciteit,)religie,)opleidingsniveau,)werk,)inkomensniveau,)

gezinssituatie,)stad)en)buurt?)

• Om!welke!hoeveelheid!Syriëgangers!gaat!het?!Zijn!dit!allemaal!personen!die!zich!

aansluiten!bij!soennitische!groeperingen?!

• Welke!motieven!hebben!Syriëgangers!om!te!gaan?!

! Is)de)behoefte)aan)avontuur)een)motief?)

! Gaat)het)om)de)strijd)tegen)het)westen?)

! Oneerlijkheid)tegen)de)moslimgemeenschap)bevechten?)

! Behoefte)aan)zingeving?)

! Is)het)een)strijd)tegen)een)directe)aanval)op)het)land)van)de)islam)(defensieve)

jihad)?)

! Iets)betekenen)voor)de)islamitische)gemeenschap?)

! Zijn)familie)of)etnische)banden)met)Syrië)een)motief?)

• Wat!maakt!jongeren!ontvankelijk!voor!radicalisering,!hoe!zien!

radicaliseringsprocessen!van!Syriëgangers!eruit!en!welke!factoren!spelen!hierin!een!

rol?!

! Welke)rol)speelt)de)onzekerheid)over)identiteit?)

! Speelt)ervaren)individuele)onrechtvaardigheid)en)deprivatie)in)Nederland)een)rol?)

! En)collectieve)onrechtvaardigheid)en)deprivatie)van)moslims)in)Nederland?)

! Hoe)belangrijk)is)collectieve)onrechtvaardigheid)en)deprivatie)van)moslims)

wereldwijd)bij)de)radicalisering)van)Syriëgangers?)

! Ervaren)Syriëgangers)een)individuele)dreiging?)Welke)rol)speelt)dit)in)hun)

radicaliseringsproces?)

! Ervaren)Syriëgangers)een)groepsdreiging?)Welke)rol)speelt)dit)in)hun)

radicaliseringsproces?)
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! Spelen)persoonlijke)crises)of)trauma’s)een)rol)bij)de)radicalisering)van)Syriëgangers?)

! Hoe)belangrijk)zijn)politieke)factoren)in)radicaliseringsprocessen)van)Syriëgangers?)

! Speelt)‘wijbzij)denken’)mee)in)een)radicaliseringsproces?)Wie)zijn)zij)in)dit)geval?)

! Komt)radicalisering)voort)uit)een)zoektocht)naar)acceptatie?)

! Behoefte)aan)sociale)affiliatie)en)het)aansluiting)vinden)bij)gelijkgestemden)een)rol)

in)de)radicalisering)van)Syriëgangers?)

! Welke)rol)speelt)het)sociale)netwerk)en)peerbtobpeer)relaties)bij)radicalisering?)

! Welke)rol)spelen)groepsprocessen)bij)radicalisering?)

! Hebben)radicale)predikers)een)invloed)in)de)mate)van)radicalisering)van)individuen?))

! Kenmerken)de)radicaliseringsprocessen)van)Syriëgangers)zich)als)isolerend)en)

polariserend?)

! Spelen)andere)persoonsgebonden)factoren)een)rol?)

! Welke)rol)speelt)internet)bij)Syriëgangers?)Draagt)het)bij)aan)radicalisering?)En)wie)

maakt)de)propaganda)op)het)internet?)Welke)rol)spelen)Youtube)filmpjes,)foto’s)en)

social)media)op)een)radicaliseringsproces?)

! Dragen)heroïsche)figuren)(bridgebfigures,)rockstars,)andere)foreign)fighters,)

veteranen))bij)aan)radicalisering?)

! Draagt)propaganda)bij)aan)radicalisering?)

! Worden)de)individuen)geronseld?)Door)wie)en)waar?)Hoe)gaat)dit)in)zijn)werk?)

Draagt)het)bij)aan)radicalisering?)

! Draagt)legitimatie)voor)het)strijden)in)Syrië)bij)aan)radicalisering?)

! Wat)zijn)de)aanvankelijke)intenties)met)betrekking)tot)terugkeer?)

! Hebben)alle)Syriëgangers)een)versneld)radicaliseringsproces)doorgemaakt)of)zijn)er)

ook)gevallen)bekend)die)al)langer)radicale)denkbeelden)hadden?)

• Waarom!trekt!jihadgang!meer!personen!aan!dan!terreur!in!Nederland??!

• Welke!verklaringen!zijn!er!voor!de!hoeveelheid!Syriëgangers!en!voor!de!snelheid!van!

radicalisering?!Zijn!er!specifieke!factoren!aan!te!wijzen!voor!Syrië.!!

! Speelt)de)toegankelijkheid)van)Syrië)een)rol?)

! Spelen)de)mogelijkheden)om)erheen)te)reizen)een)rol?)

! Speelt)de)reistijd)naar)Syrië)een)bevel?)

• Welke!rol!speelt!het!salafisme!in!het!radicaliseringsproces?!

• Welke!rol!spelen!activistische!groeperingen!als!Shariah4Holland,!Behind!Bars,!Street!

Dawah?!

• Welke!intenties!hebben!Syriëgangers,!met!betrekking!tot!terugkeer?)
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• Bij!wat!voor!groeperingen!sluiten!Syriëgangers!zich!aan!en!wat!doen!ze!daar?!

• Worden!Syriëgangers!uitgenodigd!door!strijdgroeperingen?!!

• Om!welke!redenen!zijn!er!al!een!aantal!Syriëgangers!terug?!Hoe!geradicaliseerd!zijn!de!

individuen!die!terug!zijn!gekomen?!Zijn!deze!personen!radicaler!dan!voordat!ze!

gingen?!Hoe!profileren!zij!zich?!

• Kunnen!Syriëgangers!gezien!worden!als!oorlogsvrijwilligers!of!als!jihadisten!die!zich!

aansluiten!bij!internationale!terroristische!organisaties?!

)

)

)

)

)

)
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Bijlage!4!Respondenten!
Categorie!inlichtingen!en!veiligheid!

Respondent)1) Chef)Eenheid)Binnenlandse)Veiligheid,)Algemene)Inlichtingen)en)

Veiligheidsdienst,)Zoetermeer,)29)november)2013)

!

Categorie!Politie!

Respondent)7) Projectleider)deradicalisering,)Politie)Eenheid)Den)Haag)in)

Leidschendam,)14)januari)2014.)

!

Categorie!Beleid!

Respondent)3) Afdelingshoofd)extremisme)en)terrorisme,)Nationaal)Coördinator)

Terrorismebestrijding)en)Veiligheid,)Den)Haag,)4)december)2013.)

!

Categorie!Antropologie!

Respondent)4) Docent,)Radboud)Universiteit)Nijmegen,)5)december)2013)

Respondent)5) ) Docent,)Universiteit)van)Amsterdam,)19)december)2013)

!

Categorie!Internationale!Betrekkingen!

Respondent)6) ) Docent,)Universiteit)van)Amsterdam,)7)januari)2014)

!

Categorie!Sociale!Wetenschappen!

Respondent)10) ) Professor)Terrorismestudies,)Universiteit)Gent,)9)februari)2014)

!

Categorie!Kennisinstituut!

Respondent)2) Directeur,)Centre)for)Terrorism)and)Counterterrorism,)Universiteit)

Leiden)Campus)Den)Haag,)28)november)2013.)

Respondent)8) Onderzoeker,)Centre)for)Terrorism)and)Counterterrorism,)

Universiteit)Leiden)Campus)Den)Haag,)13)januari)2014)

Respondent)9) Expert)radicalisering,)Forum)Instituut)voor)Multiculturele)

Vraagstukken)Utrecht,)23)januari)2014.)

)

)

)

)



Bijlage(5(Datamatrix(interviews(

Interviewvraag( Respondent(1( Respondent(2( Respondent(3( Respondent(4( Respondent(5(
Wat(zijn(de(achtergronden(
van(de(Syriëgangers?(

Vaak$dubbele$
nationaliteit,$waarvan$
de$meeste$ook$
Marokkaans.$Meestal$
tussen$20830$jaar.$Veel$
werkeloos$en$een$
uitkering.$Veel$in$
contact$met$
criminaliteit$geweest.$
Poldermoslims.$

Veel$van$Marokkaanse$
komaf.$Relatief$veel$
bekeerlingen.$
Onderkant$van$de$
samenleving.$Weinig$
perspectief$en$veel$
werkloosheid.$Relatief$
jong.$Familiebanden$
en$vriendschappen.$

Vaak$criminele$
achtergrond.$Groot$
aantal$bekeerlingen.$
De$meeste$
Marokkaans.$Er$is$
geen$algemeen$
profiel.$Veel$mannen,$
maar$ook$vrouwen.$
Relatief$jong.$
Verschillen$qua$
opleidingsniveau.$Den8
Haag,$Gouda,$
Zoetermeer,$Delft,$
Arnhem.$

Voornamelijk$man.$
Leeftijd$tussen$de$20$
en$30.$Gemixte$
achtergrond,$veel$van$
Turkse$en$
Marokkaanse$afkomst$
en$redelijk$veel$
bekeerlingen.$Meeste$
personen$zijn$
werkeloos.$Randstad,$
Arnhem,$Zeist,$Ede,$
Utrecht.$

$

Welke(motieven(hebben(zij(
om(ten(strijde(te(trekken?(

Goed$moslim$zijn.$Iets$
betekenen$voor$de$
Syriërs.$Assad$
afzetten.$Avontuur.$

Avontuur.$Een$
opportunity.$Onrecht$
bestrijden.$

Ze$willen$bijdragen$
aan$het$vestigen$van$
een$islamitische$staat$
en$van$daaruit$verder$
strijden$naar$een$
totale$overheersing$
door$middel$van$een$
wereldkalifaat.$$
Martelaarschap$is$het$
grootste$goed.$

We$moeten$iets$doen.$
Dit$gevoel$wordt$
versterkt$door$hun$
eigen$ideologie.$Je$
moet$deels$wel$
avontuurlijk$ingesteld$
zijn.$Ze$willen$
meestrijden$naar$een$
kalifaat.$$$

Ideologische$
motieven:$symbool$
van$Syrië,$het$gebied$
waar$de$islamitische$
staat$zal$ontstaan.$
Pragmatische$
motieven:$de$
mogelijkheid$is$er.$
Politieke$motieven:$
het$gevoel$dat$er$iets$
moet$gebeuren.$$

Gaat(aan(jihadgang(altijd(een(
proces(van(radicalisering(

Ja.$Sommigen$al$jaren$
geradicaliseerd.$

Ja.$Sommigen$al$jaren$
geradicaliseerd.$

Ja,$eenieder$vertrekt$
vanuit$een$

De$meeste$hebben$
een$jihadistische$

Ja.$Er$is$een$
voorhoede$en$er$zijn$
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vooraf?( Sommigen$
radicaliseren$
razendsnel.$

Daarnaast$vrienden$
van,$aan$de$randen$
van$de$jihadistische$
scene.$

jihadistische$mindset.$ ideologie,$maar$niet$
heeft$diepgaande$
kennis$over$deze$
ideologie.$De$pioniers$
hadden$al$een$langer$
radicaliseringsproces$
doorlopen.$$

meelopers.$

Wat(maakt(personen(
ontvankelijk?(

Een$verschil$maken.$
Ertoe$willen$doen.$
Maatschappelijke$
deprivatie.$
Jeugdcriminaliteit.$
Gehard$door$de$
overheid.$Ervaring$met$
geweld.$Roem.$
Erkenning.$Zingeving.$

Zingeving.$
Kameraadschap.$De$
gelegenheid.$Status.$
Actie.$Leeftijd.$Geen$
vrouw.$Situatie$thuis.$
Perspectiefloosheid.$

Geen$aansluiting$bij$de$
samenleving.$Geen$
respect$en$waardering$
vanuit$hun$omgeving.$
Onzekerheid.$De$
behoefte$om$iets$van$
het$leven$te$maken$na$
een$criminele$jeugd.$
Islambashing$in$
Nederland.$$

Publieke$debat,$waarin$
een$spanning$
waarneembaar$is$
tussen$de$islam$en$de$
mainstream$NL$
cultuur.$Het$ervaren$
van$discriminatie$in$de$
directe$omgeving.$De$
polariserende$
boodschap$van$
predikers.$

Zoeken$naar$
zingeving.$Gevoelens$
van$achterstelling$en$
deprivatie.$Hoge$
werkloosheid.$
Onrecht$tegen$
moslims.$Weinig$
perspectief.$
Uitzichtloosheid$in$
Nederland.$Het$
bewustzijn$dat$je$een$
target$bent$van$de$
veiligheidsdienst.$Het$
gevoel$dat$da’wa$niet$
meer$mogelijk$is.$
Sense8of8belonging$
aspecten.$

Welke(factoren(spelen(een(
rol(in(deze(radicalisering?(

Schijnbare$legitimiteit.$
Peer8to8peer$
beïnvloeding.$Er$zijn$
faciliterende$actoren$
die$een$grotere$rol$
spelen$dan$anderen.$

Situatie$in$Nederland.$
Charismatische$
assertieve$predikers$
en$veteranen$met$
status.$Weinig$
tegengeluid$vanuit$en$

Propaganda.$Internet.$
Een$aantal$
vooraanstaande$
charismatische$lieden$
die$behoorlijk$wat$
zeggingskracht$

Syrië.$Men$ziet$het$en$
er$zitten$al$jongens.$
Het$schept$de$
gelegenheid.$Social$
media.$Retoriek$van$
de$jihadistische$kring$

Faciliterende$
personen.$$



! 122!

Netwerken$van$
mensen$die$elkaar$
kennen.$Veteranen.$
Inspirators.$Personen$
met$status.$Internet$
en$beelden.$

beperkte$
weerbaarheid$binnen$
islamitische$
gemeenschap.$
Internet.$Beelden$en$
propaganda.$Sociaal$
netwerk.$Connecties.$

hebben.$Sociale$
netwerken.$Peer8to8
peer$beïnvloeding.$De$
kracht$van$religie.$
Verheerlijking$en$
romantiek$rondom$
strijd,$martelaarschap$
en$helden.$Internet.$
Subtiele$facilitering.$

over$heldenstatus.$
Afbeeldingen$kunnen$
mensen$wel$triggeren.$
Sociale$netwerken.$
Peer8to8peer.$Er$wordt$
geen$tegengeluid$
gecreëerd$omdat$ze$
uit$de$salafistische$
centra$gegooid$zijn.$$

Wat(verklaart(de(snelheid(
van(radicalisering?(

De$drempel$is$lager.$
Schijnbare$
legitimering.$

Legitimering.$
Gelegenheid.$Push$en$
pull.$Deels$
oppervlakkige$
overname$
jihadistische$ideologie.$

De$kracht$van$religie.$ Peer8to8peer$en$social$
media.$

$

Welke(rol(spelen(de(
activistische(groeperingen(
Shariah4Holland,(Behind(
Bars,(Straat(Dawah?(

Het$zijn$clusteringen$
van$mensen,$maar$
geen$
geïnstitutionaliseerde$
radicaliseringsorganisa
ties.$Een$gedeelte$van$
hen$is$vertrokken$naar$
Syrië.$$$

Goede$predikanten.$
Internet.$Sociale$
media.$Propaganda.$

Dit$is$de$club$van$
waaruit$een$grote$
groep$
doorgeradicaliseerd$
zijn.$Assertief$en$open.$
Voornaamste$bron$van$
propaganda.$Groot$
aandeel$in$jihadistisch$
internet.$

Hier$komen$de$eerste$
Syriëgangers$uit.$$

Voor$personen$in$
deze$kring$is$de$stap$
tot$jihadgang$kleiner.$

Welke(rol(speelt(het(
salafisme(in(de(jihadgang?(

Salafisme$creëert$een$
voedingsbodem$voor$
jihadgang.$Er$is$
gedoog$ten$opzichte$
van$geweld$binnen$de$
salafistische$

$ Geen$directe$rol$in$
betrokkenheid$van$de$
jihadgang.$De$leer$
komt$in$grote$lijnen$
overeen$met$de$
jihadistische$ideologie.$

Het$zijn$salafistische$
break8aways.$Ze$zijn$
uit$de$moskeeën$
gezet.$Het$salafisme$
neemt$openlijk$
afstand$van$geweld.$

$
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gemeenschap,$maar$
radicalisering$vind$niet$
plaats$in$salafistische$
moskeeën.$

Er$is$enkel$een$klein$
nuanceverschil.$Ze$
spelen$een$rol$in$de$
weerstand,$maar$
hebben$tegelijkertijd$
connecties.$De$grens$is$
heel$fluïde.$

Salafisme$is$een$
voedingsbodem$en$
ook$een$drempel.$

Wat(verklaart(de(hoeveelheid(
Syriëgangers?(

$ De$drempel$is$laag.$ $ $ Syrië$is$dichtbij$en$
makkelijk$binnen$te$
treden.$Symbool$van$
Syrië,$het$gebied$
waar$de$islamitische$
staat$zal$ontstaan.$

Waarom(trekt(jihadgang(
meer(personen(aan(dan(
terreur(in(Nederland?(

Je$hoeft$minder$
overtuigd$te$zijn.$Het$
is$veel$‘sexier’.$Je$
hoeft$jezelf$niet$
bewust$als$terrorist$te$
gaan$labelen.$

De$gelegenheid.$Bij$
terreur$is$een$kans$dat$
je$opgepakt$wordt$en$
toch$geen$
heldenstatus$krijgt.$
Jihadgang$biedt$een$
grotere$kans$om$een$
held$te$worden.$
Jihadgang$geeft$direct$
richting,$focus$en$
actie.$Het$kost$minder$
moeite.$Drempel$is$
laag.$

Het$is$veel$
makkelijker.$Je$kunt$
zelf$veel$meer$dingen$
organiseren.$

$ Het$is$sowieso$een$
andere$vorm$van$
radicalisering.$$

Waarom(is(Syrië(zo(populair(
als(jihadbestemming?(

$ De$mogelijkheid$om$er$
te$komen.$

Ideologische$en$
theologische$
betekenis:$
apocalyptisch$

Makkelijker$om$er$te$
komen.$Dus$meer$
succesvolle$
jihadreizen.$Dat$

Syrië$is$dichtbij$en$
makkelijk$binnen$te$
treden.$Symbool$van$
Syrië,$het$gebied$
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gedachtegoed.$De$plek$
van$Syrië$t.o.v.$
Jeruzalem$en$de$rol$
van$Damascus$in$de$
geschriften.$Syrië$is$
dichtbij.$Arabische$
achtergrond$en$taal.$
Makkelijk$bereikbaar.$

faciliteert$weer$
nieuwe$jihadreizen.$$

waar$de$islamitische$
staat$zal$ontstaan.$

Bij(wat(voor(groeperingen(
sluiten(Syriëgangers(zich(aan(
en(wat(doen(ze(daar?(

$ Nog$niet$helemaal$
duidelijk,$maar$Jabhat$
Al8Nusra$wordt$
genoemd.$

Jabhat$Al8Nusra$en$
ISIL.$Strijd$leveren.$

Nog$niet$helemaal$
duidelijke.$Sommigen$
lijken$sowieso$wel$bij$
Jabhat$Al8Nusra$te$
strijden.$

$

Welke(intenties(hebben(
Syriëgangers,(met(betrekking(
tot(terugkeer?(

Veel$willen$in$een$
toekomstig$kalifaat$
blijven$wonen.$

De$meeste$willen$in$
een$islamitisch$
paradijs$blijven$
wonen.$

De$meesten$willen$
blijven.$Daarom$gaan$
er$ook$vrouwen$mee.$$

Ze$willen$of$sterven$in$
de$strijd$naar$een$
kalifaat$of$in$een$
toekomstig$kalifaat$
wonen.$

Velen$gaan$
aanvankelijk$met$het$
idee$om$te$blijven$en$
te$wonen$in$een$
kalifaat.$Maar$
gaandeweg$kunnen$
ze$veranderen$van$
mening.$$

Om(welke(redenen(zijn(er(al(
een(aantal(Syriëgangers(
terug?(

Er$zitten$personen$
tussen$die$ertussen$uit$
zijn$geknepen,$maar$
ook$personen$die$
gevechtservaring$
hebben.$

Nog$veel$onbekend.$
Naïviteit.$
Teleurstelling.$

Dit$moet$onderzocht$
worden.$Er$is$veel$
bekend$vanuit$de$
theorie.$

$ $

Zijn(Syriëgangers(
oorlogsvrijwilligers(of(
jihadisten(die(zich(aansluiten(

$ Oorlogsvrijwilligers.$ Het$zijn$strijders$die$
zich$bewust$aansluiten$
bij$een$jihadistische$

$ $
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bij(internationale(
terroristische(organisaties?(

stroming$en$
vertrekken$vanuit$een$
jihadistische$mindset.$

$

Interviewvraag( Respondent(6( Respondent(7( Respondent(8( Respondent(9( Respondent(10(
Wat(zijn(de(achtergronden(
van(de(Syriëgangers?(

$ Geen$profiel.$
Verschillend$qua$
opleidingsniveau.$Klein$
gedeelte$is$
poldermoslim$en$
komen$uit$een$goede$
economische8$en$
gezinssituatie.$
Daarnaast$komt$een$
groot$gedeelte,$van$
allochtone$afkomst,$uit$
een$slechtere$situatie.$
Veel$zijn$werkloos.$

Geen$idee$van$de$
Syriëgangers,$maar$er$
is$geen$profiel$op$te$
maken$van$jihadisten.$

Geen$profiel.$Grootste$
vertegenwoordiging$is$
Marokkaans.$Veel$
hebben$geen$baan.$
Sommigen$volgen$nog$
een$opleiding.$
Opleidingsniveau$
verschilt.$$

Het$gaat$zowel$om$
bekeerlingen,$als$om$
jongeren$die$met$hun$
familie$gebroken$
hebben$en$om$
eenzame$figuren.$In$
hun$omgeving$
ervaren$ze$dagelijks$
allerlei$
onzekerheden:$ze$
zijn$onzeker$of$ze$
werk$zullen$vinden$
(tot$nu$toe$was$er$
maar$één$werkende$
bij),$of$ze$een$lief$
zullen$vinden.$Ze$
hebben$een$gebrek$
aan$perspectieven.$

Welke(motieven(hebben(zij(
om(ten(strijde(te(trekken?(

$ $ Idealisme.$De$
Syriëgangers$willen$
hun$broeders$helpen.$
Geloofsgenoten$
helpen.$Avontuur.$
Actie.$

Idealisme.$Onrecht$
tegen$Syriërs$
beschrijven.$

De$Syriëgangers$
hebben$heel$
uiteenlopende$
individuele$
behoeften.$Avontuur.$
Een$perspectiefloos$
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leven$achter$laten.$
Een$geschiedenis$van$
criminaliteit$achter$
laten.$Voor$een$
handvol$(de$harde$
kern)$speelt$ideologie$
(jihadisme)$
ongetwijfeld$een$
doorslaggevende$rol.$

Gaat(aan(jihadgang(altijd(een(
proces(van(radicalisering(
vooraf?(

$ Ja.$Velen$hadden$dit$
proces$al$doorlopen.$
Sommigen$gaan$van$
seculier$naar$salafistisch$
naar$jihadistisch.$
Iedereen$vertrekt$
vanuit$een$islamitische$
mindset.$

Ja.$Ze$gaan$vanuit$een$
jihadistische$
antidemocratische$
overtuiging.$Dit$is$een$
hele$selectieve$
interpretatie$van$de$
regels.$

Ze$hangen$allemaal$de$
jihadistische$ideologie$
aan$voordat$ze$gaan.$

Ja,$maar$er$is$een$
verschil$tussen$de$
harde$kern$en$
meelopers.$De$
religieuze$kennis$van$
de$meeste$
Syriëgangers$is$
flinterdun.$Wie$
diepgelovig$is,$is$
meestal$ook$erg$
afgeschermd$van$een$
gewelddadige$
attitude.$In$die$zin$
zijn$het$geen$
‘fundamentalisten’.$

Wat(maakt(personen(
ontvankelijk?(

$ Jongeren$voelen$zich$
niet$verbonden$met$en$
gewaardeerd$door$de$
samenleving.$Ze$voelen$
zich$gediscrimineerd$en$
achtergesteld.$Politieke$

Identiteit.$Zingeving.$
Behoefte$aan$status.$
Voeding$door$(sociale)$
media.$Het$zien$van$
onrecht.$Indirecte$
aanleiding$is$de$

Verbitterdheid.$In$
zeker$mate$zijn$ze$
labiel.$Verhoudingen$
in$de$meeste$gezinnen$
zijn$niet$optimaal.$Het$
zijn$gefrustreerde$en$

Zingeving.$De$
behoefte$aan$sociale$
affiliatie,$de$behoefte$
aan$een$kick.$Status.$
Onrecht.$Behoefte$
aan$houvast$en$
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uitlatingen$dragen$bij.$
Thuis$missen$zij$ook$
verbondenheid.$Ze$
leven$tussen$twee$
werelden.$Ze$zoeken$
houvast.$De$
mogelijkheid$om$in$
Syrië$te$kunnen$komen.$
De$contacten$in$Syrië.$

islambashing$in$
Nederland.$

teleurgestelde$
personen.$Behoefte$
aan$zekerheid$en$
overzichtelijkheid.$De$
bloedige$beelden.$De$
jeugdcultuur.$Status.$$

duidelijkheid.$

Welke(factoren(spelen(een(
rol(in(deze(radicalisering?(

Politieke$uitlatingen.$ Er$wordt$een$
schijnwerkelijkheid$
gecreëerd.$Dit$wordt$
kracht$bijgezet$door$
visualisering$van$
gruwelijkheden.$Er$
wordt$geronseld$en$
gerekruteerd.$De$
behoefte$wordt$
ingevuld$door$radicale$
predikers.$Ze$geven$een$
eigen$interpretatie$aan$
de$koran.$Status.$

Het$zijn$structurele8,$
groeps8$en$individuele$
factoren$die$een$rol$
spelen.$Propaganda.$
Inspirators$die$een$
charismatische$
overtuiging$hebben.$
De$vriendengroep.$
Beïnvloeding$binnen$
een$groep.$Lessen$van$
iemand$met$aanzien.$
Groepsdruk.$
Persoonlijke$
netwerken.$

Predikers$en$imams$
die$een$‘stoere$
ideologie’$prediken.$
Rekruteurs.$Syrië$is$de$
aanjager.$

Kleine$
vriendenkringen.$De$
activistische$groepen.$

Wat(verklaart(de(snelheid(
van(radicalisering?(

$ De$mogelijkheid$om$in$
Syrië$te$kunnen$komen.$
De$contacten$in$Syrië.$
De$ronselaars$zijn$de$
katalysators.$

De$nabijheid$van$Syrië.$ Het$traject$van$
indoctrineren$duurt$
korter$vanwege$de$
openheid.$
Oppervlakkige$
overname$ideologie.$$

Er$bestond$al$een$
pool$van$
ontvankelijke$
jongeren,$maar$de$
noodzakelijke$
voorwaarden$waren$
niet$vervuld,$nl.$Met$
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de$oprichting$van$de$
activistische$groepen$
en$het$uitbreken$van$
de$Syrische$
burgeroorlog$waren$
die$voorwaarden$er$
nu$wel.$$

Welke(rol(spelen(de(
activistische(groeperingen(
Shariah4Holland,(Behind(
Bars,(Straat(Dawah?(

$ Dit$zijn$voortvloeisels$
uit$de$Hofstadgroep.$
Het$is$een$
vriendenkring$die$al$
langer$de$jihadistische$
ideologie$nastreven.$Ze$
hebben$het$pad$
geëffend$voor$nieuwe$
jihadgang.$Onder$
leiding$van$deze$
groepen$zijn$veel$
mensen$uitgereisd.$

Het$zijn$wat$meer$
extremistische$clubs$
en$ze$verspreiden$een$
wereldbeeld$waarin$
het$vertrekken$naar$
Syrië$goed$is$en$zelfs$
een$verplichting$is.$Ze$
maken$het$een$
aantrekkelijk$idee$om$
naar$Syrië$te$reizen.$

$ Deze$groepen$
(vooral,$maar$niet$
uitsluitend)$hebben$
een$pool$van$
potentiële$
vertrekkers$kunnen$
kanaliseren$naar$
Syrië.$Ze$socialiseren$
mensen$in$een$jihad8
ideologie.$

Welke(rol(speelt(het(
salafisme(in(de(jihadgang?(

$ Salafisme$als$stroming$
heeft$geen$specifiek$
aandeel$in$de$
jihadgang.$

Salafistische$ideeën$
zijn$in$essentie$
antidemocratisch,$
maar$het$is$
tegelijkertijd$een$
drempel$en$een$
opstap$voor$jihadisme.$

Salafisme$is$een$
containerbegrip.$Niet$
alle$salafisten$zijn$
jihadisten,$maar$alle$
jihadisten$zijn$salafist.$
Het$salafisme$biedt$de$
theologische$
rechtvaardiging$voor$
jihadistische$acties.$$

Er$bestaat$geen$
causaal$verband$
bestaat$tussen$een$
orthodoxe$
interpretatie$van$een$
religie$(salafisme)$$en$
een$activistische$
ideologie$(jihadisme).$

Wat(verklaart(de(hoeveelheid(
Syriëgangers?(

Sociale$media.$De$
media8aandacht.$

Syrië$is$makkelijker$te$
bereiken.$De$

Het$gemak$waarmee$
je$Syrië$binnen$kunt$

Syrië$makkelijk$te$
bereiken.$$

Er$bestond$al$een$
pool$van$
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Visueler.$Het$is$
dichtbij.$Het$
dramatisch$niveau$
van$de$oorlog.$

grensovergang$tussen$
Turkije$en$Syrië$is$open.$

komen.$De$
identificatie$en$
verbondenheid$met$
een$transnationale$
umma.$

ontvankelijke$
jongeren,$maar$de$
noodzakelijke$
voorwaarden$waren$
niet$vervuld,$nl.$Met$
de$oprichting$van$de$
activistische$groepen$
en$het$uitbreken$van$
de$Syrische$
burgeroorlog$waren$
die$voorwaarden$er$
nu$wel.$

Waarom(trekt(jihadgang(
meer(personen(aan(dan(
terreur(in(Nederland?(

$ Men$is$er$nu$achter$
gekomen$dat$ze$niks$
strafbaars$doen.$In$de$
tijd$van$de$
Hofstadgroep$waren$ze$
bang$en$moest$alles$
heimelijk.$Er$is$dus$veel$
meer$openlijkheid.$

De$radicalisering$van$
Syriëgangers$vertoont$
veel$overeenkomsten$
met$de$Hofstadgroep.$
Nu$is$de$
toegankelijkheid$tot$
gruwelijke$beelden$
veel$groter.$Tevens$is$
Syrië$veel$makkelijker$
om$binnen$te$komen.$

Er$is$nu$meer$
openheid$en$het$is$niet$
strafbaar.$Terreur$
moet$in$het$geniep.$
Ideologie$is$
oppervlakkiger.$$

$

Waarom(is(Syrië(zo(populair(
als(jihadbestemming?(

Sociale$media.$De$
media8aandacht.$De$
visualisering.$Het$is$
dichtbij.$Het$
dramatisch$niveau$
van$de$oorlog.$

Syrië$is$makkelijker$te$
bereiken.$Apocalyptisch$
gedachtegoed.$

Het$is$veel$dichterbij$
dan$voorheen.$Het$is$
makkelijker$om$binnen$
te$komen.$Het$neemt$
een$prominente$plek$
in$de$religieuze$
bronnen$in.$Sjiitische$
tegenstanders.$

Syrië$makkelijk$te$
bereiken.$Syrië$heeft$
een$speciale$plek$in$de$
theologische$
geschriften.$Het$heeft$
ideologische$
betekenis.$Dichtbij$
Israël.$Sektarische$

Het$is$(relatief)$
gemakkelijk$
bereikbaar.$
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strijd$tegen$sjiisme.$
Bij(wat(voor(groeperingen(
sluiten(Syriëgangers(zich(aan(
en(wat(doen(ze(daar?(

$ Jabhat$Al8Nusra.$ISIS.$$ $ Ze$gaan$eerst$in$
buitenlanderbataljons.$

$

Welke(intenties(hebben(
Syriëgangers,(met(betrekking(
tot(terugkeer?(

$ Om$te$blijven$en$te$
wonen$in$een$kalifaat.$
Ze$nemen$oprecht$
afscheid.$

Aanvankelijk$hebben$
ze$het$idee$om$te$
blijven,$maar$mogelijk$
verandert$dit$
gaandeweg.$

$ $

Om(welke(redenen(zijn(er(al(
een(aantal(Syriëgangers(
terug?(

$ Sommige$worden$
teruggestuurd.$Anderen$
kunnen$hun$weg$niet$
vinden$en$vinden$het$
vreselijk.$En$dan$doet$
de$kans$zich$voor$dat$
sommigen$terug$komen$
met$een$onderliggend$
belang.$

Niet$bekend$bij$mij.$Ik$
kan$enkel$speculeren$
vanuit$de$theorie.$

Sommigen$worden$
teruggestuurd.$$

$

Zijn(Syriëgangers(
oorlogsvrijwilligers(of(
jihadisten(die(zich(aansluiten(
bij(internationale(
terroristische(organisaties?(

$ $ $ Het$zijn$wel$idealisten,$
maar$ze$opereren$in$
netwerken$waar$haat$
wordt$gepredikt.$Ze$
zijn$anti8Nederland.$

$

$


