
Samenvatting

Wat is de aard van het jihadistisch terrorisme in Nederland aan het begin 
van de 21e eeuw als we ons baseren op de kennis die de politie hierover 
heeft vergaard? Dat is de vraag die in dit onderzoek centraal staat. Om 
het inzicht in de aard van dit verschijnsel te vergroten, is de informatie 
die  tijdens (grootschalige) opsporingsonderzoeken naar jihadistische 
 activiteiten is verzameld systematisch geanalyseerd. Met jihadistische 
activi teiten verwijzen we naar activiteiten die gericht zijn op het  leveren 
van een bijdrage aan de gewapende strijd tegen het Westen en tegen 
 andere gepercipieerde vijanden van de islam. Voor dit onderzoek zijn in 
totaal twaalf opsporingsonderzoeken bestudeerd die tussen juli 2001 en 
juli 2005 in Nederland zijn verricht. Daarmee schetsen we een tijdsbeeld. 
Het meest recente door ons geanalyseerde opsporingsonderzoek speelde 
in de lente van 2005. Op welke wijze het verschijnsel van jihadisme nadien 
onder invloed van ontwikkelingen – wereldwijd en in eigen land – is veran-
derd, kunnen we niet overzien.
We baseren dit onderzoek op politiedossiers. Dat brengt  belangrijke beper-
kingen met zich mee. In de eerste plaats komen niet alle  jihadistische 
activiteiten ter kennis van de politie en wordt niet naar alle jihadistische 
activiteiten waarmee de politie bekend raakt een opsporingsonderzoek 
verricht. In de tweede plaats hebben we slechts een deel van de zaken 
geselecteerd waarnaar in de onderzoeksperiode een  opsporingsonderzoek 
is verricht. Mogelijk heeft deze selectie ons beeld beïnvloed. In de derde 
plaats baseren we ons op de informatie die door opsporingsteams is 
 verzameld met het doel terroristische misdrijven te reconstrueren en 
– ondersteund door bewijs – aan de rechtbank voor te leggen. Deze focus 
van de opsporingsteams, hun onderzoekshypothesen en de daarmee 
gepaard gaande selectie en interpretatie van informatie, is eveneens van 
invloed op onze beeldvorming. De bevindingen die wij hier presenteren 
moeten in dit licht worden gezien.

Ten behoeve van een zo objectief mogelijke analyse van het beschikbare 
opsporingsmateriaal, maar ook omdat er vaak sprake is van verwevenheid 
tussen verschillende opsporingsonderzoeken naar jihadistische activitei-
ten, hebben we ervoor gekozen het geselecteerde opsporingsmateriaal in 
zijn totaliteit te beschouwen, en minder waarde te hechten aan de struc-
turen van de afzonderlijke opsporingsonderzoeken. Het ruwe empirische 
materiaal is vervolgens geherstructureerd, zodat clusters van samenwer-
kende personen en gemeenschappelijke activiteiten in samenhang konden 
worden bestudeerd. Bij het analyseren van dit materiaal hebben we ons 
gericht op drie dimensies van dit fenomeen, namelijk op (1) jihadistische 
samenwerkingsverbanden; (2) activiteiten die binnen deze samenwer-
kingsverbanden worden verricht; en (3) jihadistische actoren.
In deze samenvatting geven we een kort overzicht van de belangrijkste 
onderzoeksbevindingen. In de slotbeschouwing van dit rapport worden de 
onderzoeksbevindingen in onderlinge samenhang besproken vanuit een 
meer theoretisch perspectief.
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Samenwerkingsverbanden

De jihadistische samenwerkingsverbanden, zoals deze naar voren komen 
uit het totaal van geanalyseerde ruwe opsporingsgegevens, kunnen wor-
den gekarakteriseerd aan de hand van goeddeels overeenkomstige ken-
merken. Personen die samenwerkingsverbanden ‘aandrijven’ laten zich 
inspireren door een op geweld gericht salafistisch-jihadistisch gedachte-
goed met wereldomvattende pretenties. Zij verkondigen het, en geven er 
met zeer diverse activiteiten invulling aan. Ondanks prioriteitsverschillen 
doen zij dit doorgaans zowel in binnen- als buitenland.
Hoewel er in deze samenwerkingsverbanden ook mensen betrokken zijn 
die slechts zijdelings, of met minder ideologische geestdrift, bijdragen 
aan het operationaliseren van dit gedachtegoed, duiden we alle actief 
betrokken personen in dit rapport aan als jihadistische actoren. Zonder 
de opportunistische of minder bewuste participatie van sommigen 
zouden de samenwerkingsverbanden immers anders hebben gefunctio-
neerd. Mede doordat zo, naast personen met zeer diverse (jihadistische) 
achtergronden, ook mensen met een crimineel verleden, bekeerlingen 
en sympathisanten betrokken raken bij jihadistische samenwerkings-
verbanden, hebben deze groepen een gemêleerd karakter. Die hetero-
geniteit geldt ook voor hun sociale en culturele kenmerken. Binnen alle 
bestudeerde relatiestelsels zijn actoren actief met diverse nationale en 
geografische wortels. Zij spreken verschillende talen en hebben verschil-
lende culturele achtergronden. Hiernaast trekken in alle samenwerkings-
verbanden mensen uit verschillende leeftijdscategorieën met elkaar op en 
zijn in sommige clusters zowel mannen als vrouwen actief. Alléén op het 
gebied van religie geven de samenwerkingsverbanden blijk van homogeni-
teit: nagenoeg alle actoren baseren hun geloofsovertuigingen op de soen-
nitische stroming binnen de islam.
De gemeenschappelijke religie is slechts één bindingsfactor die verklaart 
waardoor bepaalde mensen tot jihadistische relatiestelsels worden aange-
trokken. Vooral de ideologie in het verlengde hiervan, die door actoren 
in de voorhoede wordt verkondigd, is een belangrijke bindingsfactor. 
Toch lijken de meeste actoren vooral affiniteit te hebben met één of meer 
facetten van deze ideologie, zoals het thema van mondiaal onrecht tegen 
moslims, rebellie tegen het bestaande maatschappelijke systeem, of 
rigide richtlijnen voor een zuiver bestaan. Ook verbinden sommigen zich 
primair met jihadistische samenwerkingsverbanden omdat hierin mensen 
een rol spelen die kunnen voorzien in belangrijke levens behoeften. Ande-
re bindingsfactoren zijn gezamenlijke activiteiten, sociale voordelen en 
rolmodellen. Personen die leiding of richting geven aan actoren, bezitten 
daarmee eveneens bindende kwaliteiten. Zij kunnen sociale en ideolo-
gische stabiliteit en cohesie binnen jihadistische clusters waarborgen. 
Tot eigenschappen die hun een vorm van macht en gezag geven, behoren 
dikwijls religieuze en ideologische deskundigheid, levens- of strijderva-
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ring, en het feit dat zij anderen zowel kunnen belonen als bestraffen.
Een aantal structurele kenmerken van jihadistische samenwerkingsver-
banden zorgt voor goede verbindingen tussen (clusters van) actoren. Door 
de aanwezigheid van duurzame sociale fundamenten (vertrouwensrela-
ties), reële en virtuele ontmoetingsplaatsen én spilfiguren, vertonen deze 
samenwerkingsverbanden niet alleen een hechte interne, maar ook een 
dynamische onderlinge samenhang. Hierdoor maken ze – als clusters – in 
de praktijk deel uit van een bredere internationale jihadistische beweging.
De aanwezigheid van personen die een ideologisch of militant referentie-
kader uit de islamitische wereld met zich meedragen, blijkt in alle 
geanalyseerde relatiestelsels cruciaal (geweest) voor jihadistische cluster-
vorming en -bestendiging. Deze ‘heartland-oriented’ actoren mobilise-
ren en/of trekken mensen aan. In een westerse context bezitten zij een 
relatief groot vermogen om een coherent jihadistisch verhaal ‘aan de 
man’ te brengen. Vanwege hun specifieke kwaliteiten, contacten en erva-
ringen – die hun geloofwaardigheid en sociale status ten goede komen – 
vervullen zij vaak voorbeeldfuncties en fungeren zij betrekkelijk vaak 
als rolmodellen. Complexe interacties tussen deze personen enerzijds 
en ontvankelijke personen anderzijds – met name lokaal opgegroeide of 
gevormde moslims, illegalen en bekeerlingen – geven doorslaggevende 
impulsen aan radicaliseringsprocessen.
Het zijn dit soort interacties die de afwezigheid van formele hiërarchische 
verhoudingen binnen de bestudeerde jihadistische samenwerkingsver-
banden opvangen. Hoewel het ene relatiestelsel iets meer organisatori-
sche substantie bezit dan het andere, gaat het steeds om informele, fluïde 
en sterk gedecentraliseerde verbanden waarin mensen met een vrij grote 
(improvisatie)vrijheid invulling geven aan uiteenlopende taken. Van strak 
georganiseerde verticale verhoudingen is nooit sprake. We constateren 
aaneenschakelingen van informele afhankelijkheid-ontvankelijkheids-
relaties. Actoren die afhankelijk zijn van de inzet en capaciteiten van 
anderen, geven sturing aan personen die zich ontvankelijk voor hen 
tonen. Dergelijke relaties zijn relatief van karakter. Richtinggevende 
 actoren blijken namelijk zelf vaak weer ontvankelijk voor de sturing van 
andere actoren in binnen- of buitenland die van hun inzet profiteren.

Activiteiten

Uit de door ons geanalyseerde opsporingsonderzoeken blijkt dat actoren 
in Nederland zeer diverse activiteiten ontplooien. Vrijwel zonder uit-
zondering maken deze activiteiten duidelijk hoe sterk de onderzochte 
jihadistische samenwerkingsverbanden zijn verweven met internationale 
jihadistische netwerken. Daarbij tonen actoren zich, zowel in binnen- 
als in buitenland, telkens weer bijzonder mobiel en lijken zij onderlinge 
afstemming en informatie-uitwisseling door face-to-face contacten nog 
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altijd te prefereren boven communicatie op afstand (internet en telefoon). 
We kunnen hun activiteiten naar soort onderverdelen.
Bij bekeren, vormen, scholen en trainen is doorgaans sprake van een 
wisselwerking tussen mobilisatie en zelfselectie: jihadistische rolmodellen 
zoeken ontvankelijke personen, maar worden tegelijkertijd ook opgezocht.
In de bestudeerde relatiestelsels laten actoren die daadwerkelijk van plan 
zijn om aanslagen te plegen, en daartoe voorbereidingshandelingen verrich-
ten, zich inspireren door rolmodellen en Al Qaidaeaanse denkbeelden, maar 
zij gaan verder betrekkelijk zelfstandig en met veel improvisatie te werk. 
Hierbij lijken zij op gelegenheidsbasis te handelen en geen fundamenteel 
onderscheid te maken tussen binnenlandse en buitenlandse doelwitten. 
Wanneer actoren in de geselecteerde opsporingsdossiers bedreigingen uiten 
aan het adres van personen en instanties, vindt dit zelden plaats in het 
publieke domein en is onderlinge opruiing hun voornaamste doel.
Veel van de talrijke handelingen waarmee actoren jihadistische kern-
activiteiten ondersteunen, zijn crimineel van aard: documentvervalsing 
en -fraude, inbraak en beroving, en in mindere mate drugshandel en 
-productie en creditcardfraude. Ook faciliteren zij door geld in te zamelen 
of door opvang en verblijf te bieden aan extremistische broeders. Geld en 
goederen (zoals gestolen paspoorten) worden vaak persoonlijk of door 
middel van koeriers uitgewisseld. En om te reizen maken actoren regel-
matig gebruik van gestolen OV-kaarten en paspoorten. Dit geldt in het 
bijzonder voor illegale actoren. Het faciliteren van reisbewegingen lijkt 
binnen de jihadistische beweging wel een business op zich.
Ondertussen zijn jihadisten zich ervan bewust dat opsporingsdiensten 
hen in de gaten kunnen houden. Hun activiteiten op het gebied van 
afscherming zijn divers. Volgens de politie zijn actoren bovendien vaak 
goed op de hoogte van de manier waarop opsporingsdiensten te werk 
gaan. Dit kan het politiewerk compliceren. Doordat de meeste contac-
ten en afspraken tussen jihadisten face-to-face plaatsvinden, is het voor 
opsporings- en veiligheidsdiensten extra moeilijk om de activiteiten van 
actoren op afstand te volgen.
Ten slotte kunnen we uit het opsporingsmateriaal het een en ander leren 
over de wijze waarop jihadistische activiteiten worden ingebed in het alle-
daagse bestaan van de actoren. Dit biedt met name zicht op de plekken 
waar zij zich vaak manifesteren en waar zij anderen ontmoeten. Tot de 
meest opvallende ontmoetingsplaatsen behoren belhuizen, internetcafés, 
asielzoekerscentra, penitentiaire inrichtingen en islamitische centra.

Actoren

In de twaalf bestudeerde opsporingsonderzoeken komen in totaal 113 ver-
schillende actoren naar voren die in de onderzoeksperiode actief zijn 
geweest op Nederlandse bodem. In deze actorenpopulatie vinden we 
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mensen met uiteenlopende levensverhalen en sterk verschillende achter-
gronden en drijfveren. Hoewel we géén terroristische daderprofielen kun-
nen identificeren, springen vier groepen van personen in het oog voor wie 
categorisch overeenkomstige omstandigheden en daaraan gerelateerde 
motivaties kunnen gelden. Ten eerste zijn illegalen in alle jihadistische 
samenwerkingsverbanden ruim vertegenwoordigd. Voor illegalen kunnen 
dit soort relatiestelsels voorzien in belangrijke (levens)behoeften, zoals 
onderdak, (valse) documenten, werk, sociale opvang, respect en aanzien, 
en een zinvol bestaan. Ten tweede participeren in de onderzochte popu-
latie opvallend veel (ex-)verslaafden en mensen met een crimineel verleden, 
die met het jihadisme en de strenge, duidelijke en als zuiver veronder-
stelde salafistische leer een nieuwe richting aan hun leven hebben gege-
ven. Voor ‘zoekers’ met existentiële of identiteitsvragen, ten derde, oefenen 
jihadistische clusters aantrekkingskracht uit omdat deze tegemoet komen 
aan hun hang naar zingeving, of zorgen voor structuur in het leven, 
 sociale binding of een positief zelfbeeld. En ten vierde onderscheiden we 
 idealisten en politieke activisten, voor wie maatschappelijke ongenoegens 
de belangrijkste motivatie vormen voor hun betrokkenheid bij de inter-
nationale jihadistische beweging.

Tot slot

Al met al laten onze bevindingen vooral de complexiteit en meerduidig-
heid zien waarmee het fenomeen jihadistisch terrorisme zich tijdens de 
onderzoeksperiode (tussen 2001 en 2005) in Nederland heeft voorgedaan. 
We hebben telkens te maken met zeer fluïde en informele samenwerkings-
verbanden, die door hun onderlinge en transnationale verwevenheid als 
gedecentraliseerde clusters onderdeel uitmaken van een bredere bewe-
ging. Bovendien ontplooien jihadistische samenwerkingsverbanden vaak 
een diffuus verdeelde en grote diversiteit aan activiteiten, waarvan het 
doel – en daarmee de gevaarsdreiging – soms pas achteraf wordt doorzien. 
Waar directe voorbereidingshandelingen voor aanslagen alarmbellen 
kunnen doen rinkelen, kunnen subtielere activiteiten, zoals geldinzame-
ling, documentfraude en andere vormen van faciliterende criminaliteit, 
de jihadistische beweging in den brede steunen en in stand houden. 
Jihadistische activiteiten die zijn gericht op afscherming zijn vaak al even 
divers en worden systematisch ingezet.
Ook op het niveau van het individu blijkt de situatie complex. De bestu-
deerde jihadistische samenwerkingsverbanden ontlenen hun capaciteiten 
aan mensen met zeer uiteenlopende achtergronden, origines, leeftijden en 
motieven. Door hun vrij gemêleerde en wisselende sociaal-culturele samen-
stellingen zijn jihadistische gemeenschappen moeilijk te typeren en zijn er 
ook geen duidelijke risicoprofielen van jihadistische individuen te geven.

WODC_281_5.indd   19 14-1-2010   14:44:01



20 Jihadistisch terrorisme in Nederland

Jihadistisch terrorisme is een complex fenomeen. Onderzoekers die de 
relatieve luxe hebben een fenomeen achteraf uitgebreid te analyseren 
hebben het gemakkelijker dan overheden en instanties die dit verschijnsel 
in real-time dienen te bestrijden. Maar het maakt de bevindingen zoals 
beschreven in dit rapport des te waardevoller. Kennis en inzicht in de 
aard van jihadistisch terrorisme zijn immers noodzakelijk, zowel voor de 
vorming en toetsing van wetenschappelijke theorieën op dit gebied, als 
voor de aanpak van het fenomeen.
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